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Samenvatting
Bij zeer veel zeedijken in Sleeswijk-Holstein en op Jutland breken de golven tijdens de maatgevende
stormvloeden op grasmatten. Deze groene zeedijken blijken voldoende veilig te zijn. De aanleg wordt
gekarakteriseerd door o.a. flauwe buitentaluds en een gedeeltelijke bezoding met zoute kwelderzoden.
Bij een voldoende brede kwelder is een harde bekleding overbodig.
In Nederland kunnen geheel of gedeeltelijk groene zeedijken onder vergelijkbare randvoorwaarden ook
goed voldoen. Dat vraagt een hogere waardering van grasmatten en een andere aanleg en beheer. In
het alsnog t.b.v. de advisering opgestelde reisverslag wordt ook ingegaan op de mogelijkheden en
problemen in Nederland.

Foto op omslag: Bezoek aan de diik van de Friedrich-Wilhelm-Lubke Koog (lokatie 15)

Dit werkdocument wordt uitgegeven om ge'interesseerden de gelegenheid te bieden om van de voortgang van de onderzoek
aan grasland als dijkbekleding kennis te nemen. Benadrukt wordt dat de gezichtspunten in dit werkdocument niet noodzakelijk
overeen hoeven te komen met de officiele gezichtspunten of het beleid van de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat. Met de
in dit werkdocument gegeven informatie dient derhalve met de nodige voorzichtigheid te worden omgegaan. aangezien de
hierin vermelde conclusies in de loop van verder onderzoek of anderszins mogelijk herzien dienen te worden. Het rijk sluit iedere
aansprakelijkheid uit voor schade die uit het gebruik van de in dit werkdocument opgenomen gegevens mocht voortvloeien.
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1. Inleiding
Waarom een verslag?
Voor u ligt het verslag van een studiereis naar dijken in Noord-Duitsland en Denemarken. Deze reis
vond
van 3 tot en met 7 juni 1991.
al
zijn er excursies naar het gebied
in
1955
toenmalige werkgroep "Grasmat
1
in 1981 door
en
TAW en in oktober 1990
van Zeewerende ingenieurs.
van de reis was een indruk te
en erosiebestendigheid
") van grasbekleding op klei en
bloot staat aan golfaanval. De
no",,-..rhh,, gebied zijn
recente schade aan de bekleding met
kon hier goed worden

Deze

niet afzonderlijk

kennis van kwaliteit en beheer van gras op dijken te verhogen en beter te kunnen
vragen uit de praktijk omtrent toepassing van
en randvoorwaarden bij sterkte, is het
ervaringen van het werkbezoek alsnog te bundelen en
bevindingen in een rapport samen
te vatten. Bovendien komt op deze wijze de eerder
kennis voor een grotere groep
en
beroepsmatig O"""nT"'r""CC""~'''I4,'''n
Groene

in Nederland?
meeste Nederlandse dijken is de harde bekleding
opgetrokken
begint op een niveau waar
golfoploop. Nauwkeurige afbakening van de sterkte van
en de
afstemming van
beheer op een optimale 'AI:>j'",Yct!l
in
praktijk
problemen
te
Waterschappen vragen vaker om
omtrent onderhoud en beheer,
op
van de Wet
- te
aan een
waterstaatkundig
kleibedekking.
Door de
en de hoge erosiebestendigheid van
bij golfaanval, loals in
an,'",p'JAn is aangetoond (Smith, 1
1
wardt oak in
van gras overwogen, bijvoarbeeld als een
van
bekleding van (groene) dijken. Ook wordt
aan toepassing
van zout water, bijvoorbeeld bij
van de dijkvoet.

initiatief van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat- een
gebracht aan de groene dijken van ::'le,eSIIIJIIK"H()ISr,el
Denemarken. De reis
op een eerder bezoek aan het gebied
van 1990, Doel van het werkbezoek was "het "n"""...,
Ingenieurs in het
bekledingen van
dijken en het leren van (erosie)schade
aan
opgetreden"
1991). Doordat in Duitsland en Denemarken
bekleding en
ligt dan in Nederland, vindt galfaanval van de
waren daar meer recente
bekend over randvoorwaarden bij
- rekening houdend met verschillen in voorland, dijkprofiel,
beheer dat
grasmengsels en
dijkbekleding.

een

De deelnemers aan
een beoordeling van de
verschillende invalshoeken en diSciplines.

verschillende achtergronden en
en beheersvormen worden

Hierdoor zou
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De samenstelling van het reisgezelschap was als voigt:
J.c.P. Johanson
RWS-DWW (advies waterbouw);
P. van der Maas
Waterschap Noord- en Zuid-Beveland (beheerskennis);
H.J.N. Meesters
RWS-DWW (advies milieu);
M. Meulblok
Directie Zeeland (projectleider PMOG '>;
JA Muijs
RWS-DWW (onderzoek waterbouw);
J.T.C.M. Sprangers
Landbouwuniversiteit, Vakgroep TON (vegetatiekundige).
C.A. Vissert
Directie Zeeland (secretaris PMOG), helaas in 1995 overleden;
Bezocht werden dijken in het Noord-Duitse en Deense Waddengebied vanaf cje Elbe-monding tot aan
de kust ter hoogte van Lemvig. In Duitsland werd het gezelschap achtereenvolgens ontvangen en
ge'lnformeerd door vertegenwoordigers van de Zuidelijke (de heren Dankert, Rommel en Hof~tede) en
. Noordelijke (de heren Petersen en Hofstede) Beheersdienst van het Amt fUr Land- und
Wasserwirtschaft (ALW) te Heide op respectievelijk 4 en 5 juni. Op 6 juni werd het gezelschap
ontvangen door medewerkers van de Danish Coast Authority te Lemvig.
Opzet van dit verslag
. Dit rapport vat de bijdragen samen van P. van der Maas, c.A. Visser, JA Muijs en J.T.C.M. Sprangers.
De opzet is als voigt. Na algemene informatie over dijkbouw in Noord-Duitsland en Denemarken (§2)
wordt een beschrijving gegeven van de bezochte terreinen per beheersgebied, voorafgegaan door een
korte samenvatting van de inleiding ter plaatse (§ 3). Vervolgens wordt de waterstaatkundige kwaliteit
van de bezochte dijken besproken op basis van verzamelde gegevens over vegetatie en bodem (§ 4).
Bovendien zal aan de hand van de verzamelde kennis kort worden ingegaan op vragen die van
toe passing zijn op de I\lederlandse situatie:

In hoeverre is de grasmat van groene dijken in Nederland te vergelijken met die van de
bezochte gebieden ?
Tot welke hoogte reikt de invloed van het lOute grondwater en wat is het effect van lOut
spatwater op de vegetatie ?
Is bekleding met kweiderzoden of het inzaaien van zoutminnende en lOuttolerante grassoorten
in Nederland een zinvol alternatief ?
Kunnen, op basis van de ervaringen met grasmatten in Noord-Duitsland en Denemarken, te
lichte blokkenbekledingen deels worden vervangen door grasmatten en wat zijn dan de
randvoorwaarden?
In § 5 worden de bevindingen en conclusies van de studiereis kort samengevat.
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foto 1: Stoli:steenverdediging en aansluitende veekruimweg (tevens buiswaterbescherming) bij
het ontbreken van voldoende hoog voorland. Speicherkoog-dijk (Iokatie 1a)

!

foto 2: Landaanwinning voor de stortsteenverdediging; nog niet voldoende hoog en breed
voorl and. Speicherkoog-dijk (lokatie 2a)
I 1\,1

l >a~j" a
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Foto 3: Ononderbroken doorlopende grasmat vanuit een voldoende breed voorland,
Friedrichskoog-dijk (lokatie3)

Foto 4: Dijk met teenbestorting, verlaagde buitenberm en terugstroomopeningen, westzijde
Friedrichskoog (Iokatie 5)
II nil fJagillil 6

kbouw en kustbeheer langs de waddenkust van Noord-Duitsland en
- algemene informatie

2.1.
2.1.1. Historie
Noord·Duitse en Deense kustgebied bestaat uit morenes van de
ijstijd. Deze zandige formaties zijn nag aan het oppervlak
"Geesten" tot + 30·40 m NN (Normall l\lull). De
kliferosie van die Geesten en strandwalvorming.
en
ervoor werd veen gevormd en vervolgens weer deels ge-erodeerd
inbraken van de zee. Voor dit, nu laaggelegen veenlandschap (rond NN) vonden aan- en opsHbbingen
plaats,
met inbraken van de zee. De bewoning van dit klei- en veengebied lag op terpen
of op
en Geesten.
Dijkbouw dateert van na ± 1500. Het proces van aanslibbing werd bevorderd door landaanwinningswerken. Het doel was
van het landbouwareaal. Gebieden met natuurlijke aan- en
werden bedijkt met
dijkjes.
in
polders (kagen) was toentertijd zeer
en
bovendien was
in verband met overstromingsgevaar op terpen (Warften, nu nog functionerend
op
door opslibbing
niet stormvloedvrij bedijkte Halligen) gecancentreerd (figuur 1).
Vanwege
de nieuwere bedijkingen Lh.a. hager dan de
en
zeker hager dan
aan
voet van de Geesten. Deze aan Graningen en Friesland
verwante landschapsopbouw (zij
iets
en meer geprononceerd qua relief) leidt tot
vergelijkbare
En net
de Lauwerszee een functie als boezem
de nieuwe "Voordijkingen" in
functie.

Figuur 1: Schema tisch geologisch profiel nabij Meldorf

Landaanwinning vindt plaats volgens de
Deze is in Nederland sinds de
dertiger jaren toegepast, waarschijnlijk na succes op
plaats van
In
een blokkenpatroon van 200x200m worden v66r de zeewerende dijken
met een
rijshoutvulling (hier: sparretakken!) geplaatst en greppels gegraven met
turbulentie in het
water te verkleinen waardoor slibdeeltjes sneller konden bezinken.
wadbodem
min of meer
tot
voor de dijken versneld omhoog gebracht
baven gemiddeld hoogwater reiken. Zodra een landaanwinningsblok
wardt het
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Figuur 2: Schema uitbouw landaanwinningswerken met dwarsprafiel van een rijshouten dam (bran:
Anonymus 1990 a)

blokpatroon zeewaarts uitgebreid waardoor brede voorlanden ontstonden die slechts met hoge
vi oed en geheel werden overspoeld. Bij voldoende breedte van het voorland werd vervolgens tot
indijken overgegaan. Rond 1950 loopt de interesse voor nieuwe landbouwgrond terug. In 1954 wordt
de Friedrich-Wilhelm-Lubke-Koog (zuidelijk van de Hindenburgdam naar het eiland Sylt) als laatste
landaanwinning ten behoeve van landbouw ingedijkt. In veel van deze polders (kogen) is het blokpatroon van dammen en greppels nag duidelijk te herkennen.
Toen in 1953 in zuidwest-Nederland een stormvloed grote delen van het deltagebied overstraomde,
realiseerde men zich in Sleeswijk-Holstein dat ook de daar aanwezige dijken niet bestand waren tegen
dergelijke stormvloeden. Ook het economisch belang van de bedijkte gebieden was inmiddels grater
geworden: intensievere landbouw, meer bewoning en een belangrijkere infrastruktuur.
Dit was aanleiding voor de deelstaatsregering van Sleeswijk-Holstein om een nader onderzoek uit te
voeren naar de aanwezige kustverdediging en de daarmee samenhangende veiligheid. Uit dit
onderzoek bleek dat de zeedijken niet meer voldeden aan de moderne inzichten over veiligheid en
risicobeperking. Sinds 1971 heeft de deelstaatsregering de taken en verantwoordelijkheden voor de
waterkerende diJken, die tot dan toe erg versnipperd lagen bij lagere overheden, waterschappen en
particulieren, op zich genomen en is met financiele steun van de Bondsregering gestart met een
programma van dijkversterkingen.
De stormvloed van februari 1962, die in het Duitse waddengebied nogal wat schade aanrichtte, was
de directe aanleiding voor het opstellen van een "Generalplan" in 1963, voor Dijkversterking,
Dijkverkorting en Kustbescherming. Ondpr dijkversterking wordt verstaan: zeewaartse uitbouw van
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nieuwe dijken met zandkern en flauwe taluds. Was voorheen gerekend met stormvloeden met een
overschrijdingskans van 1 :20 per jaar, volgens het "Generalplan" diende voortaan gerekend te worden
met een kans van 1:60 tot 1:100 per jaar. Tevens werd vastgelegd dat de dijkversterkingen voor het
jaar 2000 gerealiseerd dienden te zijn. Ook is onderscheid gemaakt tussen de met dijken verdedigde
slibrijke kusten en de zandige (recreatieve) strand- en duinkusten van de Waddeneilanden. Langs
zandkusten die geerodeerd worden diende het kustbeheer te worden gericht op het suppleren van
zand op de oevers en vooroevers. In 1977 is het "Generalplan" geactualiseerd, waarbij voor de dijken
minimum-profielen zijn vastgesteld in verband met golfoploop en veiligheid.
In 1985 is door de deelstaatsregering het Duitse Waddengebied aangewezen ~Is nationaal park. De
begrenzing van dit park loopt tot 150 m uit de buitenteen van de (geplande) zeeweringen, waardoor
een strook van de voorliggende schorren als onderdeel van de zeewering wordt beschouwd. $inds
, 1986 is het beleid gericht op de beveiliging van het kustgebied, waarbij de aanwezige natuurwaarden
zoveel mogelijk worden ontzien. Dit houdt in dat nieuwe bedijkingen en landaanwinningswerken
uitsluitend mogen worden aangelegd voor kustbescherming, lOals bijvoorbeeld bij dijkverkorting. Voor
nieuwe dijken worden ook landaanwinningswerken verricht ter compensatie van bij kustverkorting
ingedijkte kwelders. Indijking wordt niet meer beschouwd als een doel op zich, maar als een
nevenprodukt. De nieuwe bedijkingen Speicherkoog en Beltringharderkoog, ontstaan bij dijkverkorting,
en tevens fungerend als spui- en maalboezems, zijn grotendeels ingericht als natuurgebieden.
2.1.2. Huidig kustbeheer

Wat het hUidige kustbeheer betreft kunnen met inachtneming van de historisch gegroeide situatie voor
de Waddenkust van Sleeswijk-Holstein de voldende uitgangssituaties met de daarbij behorende keuzen
in typen waterkeringen worden onderscheiden.
Dijkversterkingen met voorland

In de meeste gevallen is bij dijkversterkingen sprake van een uitgebreid voorland dat door opslibbing
boven gemiddeld hoogwater (GHW) is gekomen. Slechts bij hoge (storm-)vloeden komt het water
tegen het dijktalud. Dit komt gemiddeld twintig keer voor per jaar. In deze situaties is gekozen voor
een grasdijk die onder flauwe hellingen vloeiend overgaat in het voorland (figuur 3). De golven die
ongeveer 10-20 keer per jaar de dijk bereiken, breken op het grastalud. Door de demping van het
voorland zijn ze in kracht afgenomen.
Deich versfiirkung Dieksanderkoog

REGEL PROF! L
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Figuur 3: Dwarsprofie/ diikversterking met vaar/and, Dieksanderkoog, aan/eg 1991 (bran: Amt fur
Land- und Wasserwirtschaft, Heide)
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Dijkversterkingen en dijkverkortingen langs dieper water

Indien geen voorland aanwezig is of het geulenpatroon (diepte geulen 16 tot 20 m) tot dicht tegen de
dijk loopt, kan niet worden volstaan met een geheel groene dijk. In dergelijke gevallen wordt in de
golfaanvalzone bij gemiddeld hoog water een bestorting aangebracht onder een helling van 1:3.
Boven deze bestorting gaat het profiel over in een groene dijk met flauwe taluds, waarop de golven
breken bij maatgevend hoogwater (figuur 4). Vlak boven de bestorting is een onderhoudsweg
aangebracht die tevens bescherming biedt tegen overslaand water. Langs oevers met een functie voor
oeverrecreatie wordt veelal een bredere buitenberm aangelegd.
Regelprofil- Vordeichung
Bemessungswassorstand =NN+S,SOm

MThw: mllllorBS Tidehochw(]sser
MTnw: mllilores TideniedrlgwaSsQr

Figuur 4: Dwarsprafiel bii diiken langs dieper water of bii te smal voor/and, bochtafsniiding
Ockholmer Koog (bran: Anonymus 1984).

Op enkele locaties is een bijzonder profiel toegepast. Hierbij is sprake van een verlaagde buitenberm
die bij hoge waterstanden fungeert als een soort woelkom voor het dempen van golven. Op
regelmatige afstanden zijn verdedigde openingen aangebracht voor het terugstromen van water dat
over het dekwerk is geslagen (zie figuur 5).
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2.1.3. Randvoorwaarden groene dijken

De keuze voor overwegend met gras beklede dijken berust op de aanwezigheid van uitgestrekte
voorlanden met een hoogte tot boven GHW langs grote delen van de Waddenkust. Door de
uitvoering van landaanwinningswerken worden deze voorlanden in stand gehouden. Waar nodig
worden uit het oogpunt van kustbeheer nog nieuwe landaanwinningswerken aangelegd. Onder
normale omstandigheden lopen de golven dood in het voorland. Aileen bij verhoogde waterstanden
tijdens stormvloeden bereiken de dan al enigszins gedempte golven de dijk. Bovendien breken de
golven in de waterlaag van de teruglopende vorige golven. Een voldoende hoge dijk met flauwe taluds
en een goed onderhouden grasmat kan deze kortstondige golfaanval zonder noemenswaardige schade
weerstaan.
Een tweede reden voor de aanleg van (brede) groene dijken was de aanwezigheid van een weinig
draagkrachtige ondergrond. Om dure grandverbeteringen te voorkomen is gekozen voor spreiding van
de belastingen door de aanleg van lage en brede dijken.
Vanwege de zeer sterke voorkeur voor groene dijken is nimmer een kostenvergelijking gemaakt met
steilere, hard verdedigde dijken.
V66r de uitvoering van het dijkversterkingsprogramma ontstond bij stormvloeden schade aan
grasdijken als gevolg van onder meer grate golfdrukken bij steile buitentaluds, overspoeling en
daardoor verweking bij lage en smalle kruinen, en uitspoeling bij steile binnentaluds. Voor het
dimensioneren van de dijken gelden nu als uitgangspunten (geldend tot 2000, waarna het
.. Generalplan" wordt herzien):
kruinhoogte: varierend van 7,5 tot 8,8 m boven NN, afhankelijk van locatie en optredende
stormvloeden; maatgevend is de hoogst bekende waterstand' in een periode van 100 jaar
(1880-1980) (ca. + 5,5 m NN), af te leiden uit veekrandwaarnemingen na een stormvloed,
vermeerderd met een golfoploop van 2,6 m en een zekerheidstoeslag van 0,5 m, met als
randvoorwaarde een overstramingsricico van 1 % per jaar.
opbouw dwarsprofiel: kruinbreedte 2,5 - 3,0 m, binnentalud 1 :3, buitentalud verlopend vanaf
de kruin onder hellingen van 1:6 - 1:8 - 1:10 tot 1:20, dikte kleidek binnentalud 0,5-0,8 m,
buitentalud 1,0 m.
voorland: ten minste 400 m breed met een hoogte ruim boven gemiddeld hoogwater (+ 1,5
m I\JI\J) of - bij landaanwinningswerken - 200m breed hoog schor boven GHW en minimaal
200 m breed slik (+ 0,5 m NN). Indien niet voldoende breed voorland aanwezig is, worden
steenbestortingen noodzakeliJk geacht tot een hoogte van ca. + 3,0 - 3,5 m NN. Begrenzing
van het natuurgebied op 150 m vanuit de dijkvoet.
/andaanwinningswerken: daar waar voorland ontbreekt of te laag is, ter bevordering van aanen opwas tot een hoogte van 0,5 m boven GHW aan de voet van de dijk. Doel van het
creeren van voorland is golfdemping, levering zoden en bekledingsgrond voor dijkonderhoud,
vervanging van dure steenbestortingen, uitwijkplaats voor schapen.
onderhoudsweg: aan buitenzijde van de dijkvoet op ca. + 3,3 m NN voor inspectie en afvoer
van veek.

(I

2.1.4. Aan/eg, beheer en onderhoud dijkgrasland

Grens zoute-zoete vegetatie
Van nature is er een scherpe zonering in de begroeiing van het voorland: tot op een hoogte van + 1,5
m NN (GHW) groeit Sliikgras (Spartina townsendii) , daarboven Kweldergras (Puccinellia maritima),
met op de nag hoger gelegen delen dominant Rood zwenkgras (Festuca rubra) en Fioringras (Agrostis
stolonifera) op de dijk overgaand in een vegetatie met Engels raaigras (LaNum perenne) en Kamgras
(Cynosurus cristatus). De door de begroeiing scherp (0,05 - 0,1 m) aangegeven grens tussen de door

1

In de laatste 25 jaar is de waterstand gestegen met 0,26 m. Tijdsduur van eb en vloed blijft gelijk evenals laagwater.
Hoogwater is hager door grotere verplaatste watermassa's tussen eb en vloed als gevolg van landaanwinning, verdieping Elbemonding en dlJkverkorting.
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zout of zoet water be'invloede vegetatie ligt gemiddeld op + 2,2 m NN (ca. 0,7 m boven GHW). Bij de
aanleg van de grasmat wordt hiermee rekening gehouden. Het zoete deel van het dijktalud wordt
ingezaaid; voor het zoute dee I worden zoden uit het voorland gestoken (tot 150 m uit de teen van de
dijk, daarna natuurgebied). Voor aanleg wordt gebruik gemaakt van plakzoden (3-4 cm dik) die na
plaatsing worden beregend met zout water. Bij herstel gebruikt men ook blokzoden (8-10 cm dik).
Vroeger werden voor aanleg dikke zoden gebruikt, maar ervaring leerde dat dunne zoden beter
hechten aan de ondergrond.
Inzaai gebeurt met graszaadmengsels (zie tabel 1 en 3), bij voorkeur in het voorjaar of aan het eind
van de zomer. Het wordt niet bezwaarlijk gevonden wanneer een talud kaal de winter in gaat,
wanneer op tijd zaaien niet meer lukt. Door de invloed van 'salt spray' en direct overspoelen met zout
water kan niet direct vanaf de grens zout-zoet met zoetwatergrassen worden ingezaaid. Daarom vindt
bezoding plaats met kwelderzoden tot ± 3,80 m NN; deze zoden kunnen ook bij zoet water groeien
. en ontwikkelen zich langzaam tot zoete zoden. Zoete zoden kunnen echter beperkt zout water
verdragen. Het is dus beter om aan het buitentalud ook boven de zout-/zoetwatergrens te bezoden
met kwelderzoden in plaats van in te zaaien.
Het steken van zoden uit de kwelder en het aanbrengen van de zoden op de dijken is bewerkelijk en
wordt met gebruikmaking van eenvoudige machines veelal handmatig uitgevoerd. Zo zijn voor het
onderhoud, inclusief de landaanwinningswerken van de 80 km lange dijk van Dithmarschen, 110 vaste
arbeiders en 70 tijdelijke krachten in de zomer werkzaam.
Schade
Recent aangelegde dijken hebben een flauw verlopend buitentalud varierend van 1:6 vlak bij de kruin
tot 1:10 ter hoogte van de onderhoudsweg/spatberm (+ 3,3 m NN). Oudere dijken, gekenmerkt door
steile buitentaluds (1 :3), die tijdens de reis zowel in Duitsland als in Denemarken zijn bezocht,
vertoonden schade door golfaanval. De taludhelling kan, naast een slechte grasmat en een
erosiegevoelige en mogelijk dunne kleilaag, een oorzaak zijn voor erosie. Bij steilere taluds is de
belasting door golven veel zwaarder; bij een talud van 1:8 breken golven in de terugloop van de
vorige golven. Het grasmatoppervlak wordt dan bijna voortdurend door een waterlaag afgeschermd
tegen grote drukverschillen op korte afstand.
De schadegevoelige zones van de huidige dijken liggen aan de onderzijde van het buitentalud
gemiddeld 1-2 m boven GHW, dus doorgaans op ca. + 3,0 m NN, net boven de veekafvoerweg. Op
deze hoogte staan de golven tijdens stormen meerdere malen per jaar, gedurende een of meer
hoogwaters tegen het talud waardoor verweking en uitspoeling kan optreden. De opgetreden schade
is van beperkte omvang. Zij lijkt eerder het gevolg te zijn van golfhoogte, die bij een waterstand van
+3,0 m NN minder goed wordt gedempt door het voorland, dan van de invloed van het zoute water
op de zoete vegetatie.
Graslandbeheer
De dijken worden uitsluitend door schapen beweid. De niet tot natuurgebied bestemde kwelder wordt
aansluitend met het dijkgrasland beweid. Er is sprake van continubeweiding door pachters met een
veebezetting van 8-10 ooien/ha. Daarbij komen dan de lammeren (1,5 per ooi) zodat in het
groeiseizoen de veebezetting ca. 20-25 schapen/ha bedraagt. Daarnaast worden op de dijk niet
afgegraasde bossen gras gemaaid (bloten). Het waterschap past op de dijk beperkte bemesting toe
(I\lPK) bij slechte grasgroei en veel mosontwikkeling. Pachters wordt toegestaan op bescheiden schaal
te bemesten. In de praktijk - zo bleek uit veldbezoek - wordt deze grens nogal eens overschreden.
Bindende afspraken over hoogte van de mestgift zijn er niet. De pachtprijs bedraagt 60-80 DM per
hectare. Het voorland is apart verpacht (20-60 DM/ha). De schapenhouders ontvangen ooipremie en
aansluitend een subsidie. Bovendien hebben pachters recht op pacht in nieuw gewonnen voorland. Dit
conflicteert met de wensen van de natuurbescherming die de kwelders juist uit beweiding wil nemen
ten behoeve van een ongestoorde ontwikkeling van flora en fauna. Naar de effecten van vermindering
van beweiding vindt reeds onderzoek plaats door de universiteit van Kiel.
Per dijkvak zijn dijkwachters (1 medewerker voor 8-10 km) aangesteld voor onder meer het handmatig
verwijderen van distels en brandnetels en ook voor bestrijding van mollen. Tegen mollen worden
kunststof schermen geplaatst tot op een diepte van 60 cm langs de binnenberm van de dijk.
Chemische bestrijding wordt niet toegepast. Schapenpaadjes worden tegengegaan door het plaatsen
van stalen beugels ("haarspelden" van betonijzer) dwars over het pad.

12

Foto 5: Bezoding van de dijkvoet met kwelderzoden; sproeivoorziening voor zout water,
Dieksanderkoog (Iokatie 6)

Foto 6: Strandstoelen op de buitenberm, westzijde Friedrichskoog (Iokatie 5)
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Foto 7: 1<lifkust bij Emmerlev Kiev met ge-erodeerd schor voor Fremskudt Dige (Iokatie 16).

Foto 8: Profiel Deense dijk westelijk van Hoisted
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A (Iokatie

18a)

Veek dient gedurende het gehele jaar regelmatig te worden verwijderd en afgevoerd, omdat de
grasmat onder veek al na enkele dagen wordt aangetast. Door de vooral 's winters hoge aanvoer
3
(20.000 m
vormt afvoer en verwerking een belangrijke kostenpost. Composteren is moeilijk door
de conserverende werking van zaut en de aanwezigheid van veel hout en afval zoals plastic.

.t)

Recreatie

Betreding van dijken is toegestaan met uitzondering van voorliggende schorren, die als natuurgebied
zijn aangewezen. Op enkele plaatsen (bijvoorbeeld Busum) zijn buitenbermen ingericht voor recreatie.
Hier wordt gazonbeheer toegepast (7-8x per jaar maaien zander afvoer). Grote strandstoelen, die als
voorziening voor badgasten op de buitenberm worden gezet, kunnen de grasmat verstikken. Zij
moeten dan ook gedurende het seizoen regelmatig worden verplaatst.
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2.2. Denemarken
2.2.1. Historie
Een schets van de geologie is al gegeven in § 2.1 bij de bespreking van Noord-Duitsland. In
Denemarken zijn minder grote delen van de kust bedijkt en komen meer klifkusten v~~r. Evenals in
Sleeswijk-Holstein werd langs de Waddenkust in de afgelopen decennia landaanwinning bedreven en
werden schorren ingepolderd door de eigenaar van het betreffende gebied. De meeste bedijkte
gebieden zijn echter relatief klein en liggen betrekkelljk hoog. Bebouwing ligt bijna uitsluitend op
hogere, pleistocene delen . Aileen bij T0nder en Ribe is veel laaggelegen, bedijkt gebied.
2.2.2. Huidig kust- en diikbeheer, randvoorwaarden
In verband met de recente aanwijzing van grote delen van het Waddengebied als natuurgebied zijn
nieuwe landaanwinningsactiviteiten nu door de centrale overheid aan strakkere regels gebonden en
mogen er geen nieuwe inpolderingen meer plaatsvinden ter vergroting van het landbouwareaal. Het
belang van voorland voor de dijkveiligheid geldt hier niet als randvoorwaarde. In Denemarken is het
dijkbeheer een taak van lokale overheden van particuliere instanties of belanghebbende eigenaren. De
centrale overheid speelt in het geheel slechts een bescheiden rol.
Aan de Noordzeekust is dijkbescherming meestal een aangelegenheid van lokale overheden, aan de
overige kusten zijn vooral particulieren verantwoordelijk.
Door het grote aantal dijkbeheerders is een grote varieteit aan dijktypen ontstaan met verschillen in
profielbouw en toegepaste materialen. veel dijken zijn laag en steil. Ook het beheer van de dijken lOals
hooien, klepelmaaien, beweiden en bemesten is daardoor zeer divers. Nabij H0jer is een dijkversterking
uitgevoerd in samenhang met de versterking van de nabijgelegen Duitse dijk. De dijk is ontworpen op
een overstromingskans van 1/200 per jaar. In Denemarken werd het ontwerp niet voldoende veilig
geacht. Daarom is het voorland van de Deense zijde opgespoten om de golfaanval te reduceren . De
centrale overheid heeft hierin voor 50 % geparticipeerd . Voor het overige beperkt deze
(Kystinspektoratet, Lemvig) zich tot een veiligheidsanalyse van dijken gebaseerd op statistiek van
waterstanden langs de gehele kust en enkele erosie-experimenten. Sinds mei 1991 is een
compensatieregeling van kracht waarbij (particuliere) dijkeigenaren een schadeuitkering krijgen bij een
eventuele overstroming. Voorwaarde is dat de betreffende dijk in een goede staat van onderhoud
verkeert met een overstromingskans kleiner dan 1/20 per jaar. Is dit niet het geval dan vindt geen
uitkering plaats .
De ingepolderde gebieden zijn slechts spaarzaam bewoond en de aanwezige bebouwing is vaak op
terpen en natuurlijke hoogten gesitueerd . Geen van de zeedijken levert daardoor bij doorbraak gevaar
op voor mensenlevens. Overstromingsrisico's bestaan er overigens wei, vooral langs Limfjord in NoordJutland en langs de Oostzeekust. Het gaat in totaal om 50 gebieden met daarin 8000 huizen, 8000
vakantiehuizen en ca. 1000 boerderijen.
Ter bepaling van de civieltechnische kwaliteit van de dijk in het kader van genoemde
compensatieregeling is door het Kystinspektorat onderzoek verricht naar de sterkte van de dijken.
Daarbij is, naast berekening van golfoploop en waterstanden, de kritische snelheid bepaald waarbij een
grasmat wordt weggeerodeerd. Dit is gedaan door vanuit een buis water met een toenemend debiet
('pipe-jetting') op grastaluds te spuiten en de mate van zode-aantasting te noteren. Hooidijken bleken
daarbij meer wortels en ook een hogere kritische snelheid te bezitten dan beweide dijken. Ook is uit
metingen van schadeplekken aan dijken na golfaanval de mate van erosie van het dijkmateriaal
bepaald ("front slope failure = front slope turf has failed and the erosion of the dike fill has reached
the back slope"). Verder is in een in-situ-proef het binnentalud van een dijk (scheidingsdijk tussen
twee bedijkingen) door waterverzadiging tot afschuiving gebracht. Van deze proef zijn helaas weinig
meetgegevens beschikbaar. Vervolgens is aan de hand van deze gegevens een model opgesteld voor
de berekening van de erosiebestendigheid van dijken (Anonymus, 1990, Laustrup et al. 1990).
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gebieden - veldwaarnemingen
In dit hoofdstuk wordt een gedetailleerde besehrijving
van de vegetatie en zode- en
aantekeningen gemaakt van
reno In
gevallen zijn vegetatieopnamen
met behulp van een gutsboor (0 35mm) enkele

loeaties, de
meeste plaatsen zijn
en waarneembare standplaatsfactoBraun-Blanquet methode. Oak
tot ± 40 em diepte \/PY""rt,j-

3.1. Zuidelijk deel Sleeswijk-Holstein
Kaiser Wilhelm Koog - Friedrichskoog - Meldorfer Bucht - Busum (4/6)
De nummers van de locaties zijn oak op kaart aangegeven (zie figuur 6).
In
1 is de samenstelling van het
aangegeven
in Norder- en
SOderdithmarschen is toegepast. Het
vee I rassen Rood zwenkgras (60 %)
van nature op de hogere delen van
wordt gevonden.
vormend)
Festuca rubra "Encota"
Festuca ovina (Hard zwenkgras,
Festuca tenuifolia (Fijnbladig schapegras. bij
vruchtbaarneidl
Agrosti, tenuis (Gewoon struisgras, zodevormendl
Lolium perenne "Ensporta"
raaigras.
Trifolium repens (Witte klaver, stikstofbindend)

40 %
20 %
11 %
11 %
5 %
10 %
3 %

Tabel1: graszaadmengsel Norder- en

1" Neuer Meldorferhaven:
Kamgrasweide op binnen- en buitentalud nabij nieuwe haven: goed ontwikkeld maar
Dominant aanwezig Kamgras (Cynosurus cristatus). Zode in goede conditie.

plekken
in
2" Strekdam Mf-'I'Tr"riIU noordzijde slikbegroeiing met Engels sli;kgras
zuidzijde
met veel Engels gras
kwelder met !lTlAI"r,,,,
r/flrtnlll"', (Agrostis stolonifera),
Kwe/dergras (Puccinellia d.maritima), Gewone
LUI'UC_>J. eerste
onbeweid, 1 x
jaar gemaaid,
in intensief beweide
van 400m tot aan eveneens beweide diJk.
2a

strekdam - Kaiserin Auguste Victoria Koog
Landaanwinningwerken met nag vrijwel onbegroeide slikvelden en
primaire
van Engels Sliikgras (Spartina townsendW in
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Figuur 6: Bezochte locaties Zuideliik deel Sleeswiik-Holstein.
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Foto 9: Groene dijk zonder onderhoudsweg en bestorting, "Tel de schaapjes!" Friedrichskoog,
noorddijk, (Iocatie 4)

Foto 10: Aanleg van een groene dijk: bezoden aan de teen, inzaaien hoger op talud,
Dieksanderkoog (Iocatie 6)
I

11.1 p.1gillJ
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Foto 11: Open plekken en erosiekuilen boven onderhoudsweg, Beltringharderkoog (Iocatie 9b).

Foto 12: Dijk uit 1955 met steiler boventalud en blokkenbekleding aan de teen, FriedrichWilhelm-LCJbke-Koog (Iocatie 15)
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aan rand greppels en nabij
en
(Saficornia europea) op de
droogvallende delen. Aansluitend aan slikvelden bevindt
verdediging met stortsteen.
beweid, boven onderhoudsweg met
maar
dichte zode. lets zuiin
richting van KAV.-Koog is een
wortel-/bodemprofielboring verricht en
2
een opnamegemaakt (tabel 2) . Het
tot
Beemdgras-raaigrasweiden.
D060401
buiienialud Speicherkoog sad

Opp.2 x 2 m2
intensieve schapenbeweiding (> 10 d/hal
Totale bedekking: 100 %
Trifolium repens
Lolium perenne
Bellis perennis
Cerastium fontanum

Poa
Poa trivial is
major ssp pI.

2b"
3

+
2a
2b

+

grondboring 1:
O-O,07m
0,07-0,24m
O,24-0,38m

Tabel 2: vegetatieopname en

en rn"<tnl,,,",,"<
bruine vlekken, wortels uit vorige laag doorlopend
frr"~r''''VHT

(/ocatie 2a)

3 * Kaiserin Augusta Vi doria Koog
Landaanwinningswerken: primair schor met

met Kweldergras begroeide

4" Friedrichskoog
Voorland (400 m)
uit
overgaand in dijk (zie diJkprofiel
Onderhaudsweg ontbreekt. In winter reikt het water tot aan dijkvaet.
met een
hoge veebezetting
20-25 dieren/ha I).
uit beweiding genomen voor een ","VI"""',,,,,
Ter plaatse in het voorland
de Universiteit Kiel (Dierr..en et
,1990) aangaande extensieve beweiding. Daarbij
volgende varianten in
gerealiseerd in diverse vakken:
1
1,0
een onbeweid yak. De
in plantengraei en doorworteling en hn,;/Ornc,,"
bepaald in
tot
van de zode. Het onderzoek is
en niet op de sterkte van
grasbekleding op de dijk zelf.
Het resultaat van
verschillende vormen van extensieve beweiding is in het
zichtbaar.
hogere
bevindt zich bij matig extensieve beweiding een
en dichte
met
Rood zwenkgras (Festuca rubra) , Fioringras (Agrostis stolonifera)
dat in kussentjes tU5sen de eerder
soorten
en Engels gras (Armeria
greppels die
van laag naar haog met Zeekraal
en Schorrekruid (Suaeda maritima), Bij extensievere beweiding
van met name Rood
rubra). In
schor: vinden we op de hogere delen o.a.
maritima),
maritima), Zeealsem

In de
"m,'b~,,>II.'nbetekenen: + = 2-5 individuen, h",rl,,,,ltlt'ina < 5 %; 1
6-50 ind., bed. < 5%; 2a=
bed. 5-12,5 'Yo; 2b bed. 12,5-25 %; 2m = indo > 50, bed. < 5%; 3 bed. 25-50 %; 4 bed. 50-75 %; 5 =
bed. 75-100 %
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opgegroeid Rood zwenkgras. In open greppels Sliikgras (Spartina townsendii) en in verlande
greppels lOde van Kweldergras.
Overgang met dijkliehaam gevormd door verlaagde buitenberm met verdedigde (steenbestorting)
uitstroomopening (woelkom, vergelijk figuur 5). In zode op dijk domineert Rood zwenkgras. De
samenstelling blijft soortenarm (type verarmde Kamgrasweide). Samenstelling en grootte van
veebezetting wijzen op een bemesting van ca. 100 kg N.ha\' (vergelijk Sprangers, 1996).
5* Friedrichskoog - Trischendamm
Oeverreereatie (strandstoelen) op buitentalud dijk boven onderhoudsweg. Geen voorland, maar
steenbestorting (vergelijk profiel figuur 4).

.

6* Dieksanderkoog t.z.v. Vissershaven
Onlangs opgeleverde dijkverzwaring met afgewerkt en ingezaaid buitentalud (zie tabel 1 voor
graszaadmengsel). Helling boven 1:8 overgaand in 1:10 tot aan veekweg, daaronder 1:15.
Binnentalud heeft een helling van 1:4. Kruinbreedte 2,50 m (vergelijk profiel figuur 2). Onder
veekweg heeft bezoding plaats gevonden met lOden uit voorland ter plaatse; buitenberm thans
beweid. lets zuidelijker vinden bezodingswerkzaamheden plaats. De uit het voorland gestoken
zoden worden tijdelijk op depot gezet alvorens te worden aangebraeht. Door te lange duur van de
opslag zijn de opgestapelde zoden verdord of verstikt. De dieht doorwortelde ± 4 em dikke
plakzoden bestaan voor 90 % uit een heehte, eompacte begroeiing van Kweldergras (Puccinellia
maritima) met daarnaast Fioringras (Agrostis stolonifera) en Melkkruid (Glaux maritima). Bij pas
gelegde zoden vindt beregening met zout water plaats. Bezoding is niet altijd sueeesvoi. Hier is
bezoding met kwelderzode wei mogelijk, maar iets noordelijker lukte bezoding niet.

7* Sommerkoog (Hirtenstall) - t. n. v. BOsum
Onderaan buitenberm ter hoogte van veekrand (winter vloedlijn 7) komen langgerekte open
plekken in de grasbekleding voor met een gemiddelde grootte van 10 x 50 em. Omdat zilte zoden
niet besehikbaar zijn vindt thans herstel plaats door bezoding met 'zoete lOde' (voornamelijk
bestaande uit Engels raaigras (Lolium perenne) met Zilverschoon (Potentilla anserina). Het
buitentalud is een soortenarme Beemdgras-raaigrasweide. Op het binnentalud domineert Rood
zwenkgras met Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata) , Madeliefie (Bellis perennis), Kleine
klaver (Trifolium dubium).
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3.2. Noordelijk deel Sleeswijk-Holstein
Husum - Duits/Deense

(5/6)

In dit
van
ALW is een ander graszaadmengsel gebruikt bij inzaai van
'zoete'
niet
taluddeel
3). De dijken van Beltringharderkoog zijn voorgaande jaren ingezaaid. Dit is
goed gelukt door
invloed van zout water bij twee keer een hoge stormvloed in 1990. Plaatselijk is
door bezoding verbetering mogelijk. Wellicht is inzaai met Kweldergras in de toekomst
De bezochte locaties zijn in figuur 7
. Nummers in de
met
nummers op de
Na bemesting met 250 kg N/ha inzaaien met
Lolium perenne (Engels raaigras)
Cynosurus cristatus (Kamgras)
Poa pratense (Veldbeemdgras)
Festuca rubra (Rood zwenkgras)
Trifolium repens {Witte klaver}
Trifolium dubium (Kleine klaver)

m"",,<oo!'

50 %

10 %

15 %
15 %
7%
3%

Tabel3:

8* Halebiill
Pleistocene zandheuvel, met aan
vaet wat
1m hoge duintjes, loopt uit op zee via
dam naar Nordstrand. Het gaat om een
rietland en schor. Het schor is ontstaan na
natuurgebied. Er wordt niet
of
perceel beweiding met
rundvee. Onder anderen komen voor:
(Cochlearia officinalis subsp. ang/ica),
Lamsoor (Limonium vulgare), Zeeaster (Aster tripolium), Engels gras (Armeria maritima),
Biestarwegras (Elymus fardus) , Strandkweek (Elymus athericus), Zeeweegbree (Plantago maritima),
Schorrezoutgras (Trichlogin maritima),
(Puccinellia maritima), Rood zwenkgras
(Festuca rubra) , Zeepostelein (Honckenia
(Atriplex prostrata), Riet
(Phragmites australis).
Nordstrand (buitendijks) met aansluitend recent
is een natuurgebied. Hier vindt
extensieve beweiding plaats (1,5 rund/ha).
Sa Richting Nordstranderdam
Intensief begraasde Beemdgras-raaigrasweide op
Straatgras (Poa annua), Getande wp,Clph,rpp
klaver (Trifolium repens) en lager,
onderhoudsweg: ruime open plekken (50x50 cm 2) in tamelijk
steenbestorting aanwezig.
9* 8eltringharderkoog traied Holmer Siel - Liittmoor
9a Holmer Siel

aan buitentalud boven in- en
sluizencomplex is
zode van slechte kwaliteit en
open plekken. Hier treffen we voornamelljk
aan. Aan
ontwikkeld en redelijk gesloten, maar soortenarm. In 1987 is
vooral bestaat uit Engels raaigras (zie
3). Het eerste
in het derde en vierde jaar (in het najaar) is 1x bemest. De
van opspattend zout water, met name boven het
dOI:>rgezclaid en is plaatselijk bezoding aangebracht. Boven het
van 4-5 cm dlkte bestaande uit Kweldergras en Rood
opgevoegd. Deze zode bleek goed te zijn aangeslagen en
19

Figuur 7: Bezochte locaties Noordelijk deel Sleeswijk-Holstein.
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bedekking. Ondanks de slechte staat van de grasmat vindt toch beweiding plaats. Aansluitend op
onderhoudsweg bevindt zich een harde bekleding van steenbestorting in golflOne (vergelijk figuur
4) .
Opname D060501
Intensieve schapenbeweiding
Oppervlak 2x2 m'
Totale bedekking: 85 %
kruiden 15 %; grassen 75 %; mos 10 %
Lolium perenne
Poa pratensis
Poa annua
Trifolium repens
Taraxacu m officinale
Bellis perennis
Pohlia nutans
Mos spec.
Boring 2:
0-0 ,12m
0,12 -0,15
0,15 -0,25
0,25 -0,42

4
2b
1
2b

+
+
2a
1

matig doorworteld tot 0,07, klei, sterk siltig, grijs, iets geelbruin gevlekt
fijn zand , wit, bruin gevlekt
mengsel van klei, sterk siltig, grijs en zand, wit, bruin
klei, matig siltig, grijs, zandinsluitingen, roestadertjes, enkele wortels

Tabel 4: opname en boring Beltringharderkoogdi;k (/ocatie 9).

9b Ten noorden van Holmer Siel
Ook hier hetzelfde beeld als bij Holmer Siel: zode van slechte kwaliteit met onderaan de dijk
boven onderhoudsweg flinke open plekken van enkele m2 groot, en erosie tot enkele decimeters
diepte. De teen van de dijk is voorzien van een bestorting van natuursteen (met open
betonpenetratie), waar de 5 m brede onderhoudsweg, tevens de bescherming tegen golfoverslag
over de bestorting, direct op aansluit (vergelijk figuur 4). De schade lijkt het gevolg van
opspattend zout water, golfwerking en zand dat bij eb vanaf het droogvallende wad instuift. De
vrij open lOde (bedekking 70 %) bestaat voor 80 % uit Engels raaigras. Daarnaast komt Witte
klaver (Trifolium repens) voor . Herstelwerkzaamheden houden tot nu toe niet lang stand . Erosie
blijft optreden. Ook hier vindt beweiding plaats. Aansluitend aan de dijk worden landaanwinningswer-ken uitgevoerd, zodat de zandinstuiving op den duur zal ophouden.

9c Ten noorden van Uittmoor Siel (nabi; werkspoor naar Nordstrandischmoor)
Aanzienlijke schade (open plekken) over een strook van 3-4 m boven onderhoudsweg, maar soms
ook hoger op buitentalud. Langs werkspoor landaandwinning: slikvelden met rijshoutdammen .
Herstelwerkzaamheden: op onderste deel worden zoden aangebracht en het bovenste gedeelte
van het talud wordt opnieuw ingezaaid. Daarna kan beweiding plaats vinden .
9d lets t.z. V. S6nke-Nissen-Koog Schleuse
Hier zijn een boring verricht en een opname gemaakt (tabel 4). Het bodemprofiel toont een sterk
siltige kleilaag die van 0-5 cm goed is doorworteld , van 5-10 cm matig en dieper dan 10 cm sterk
afnemend. De vegetatie is een soortenarme Beemdgras-raaigrasweide.
Schapepaadjes komen voor op buitentalud en vooral kruin . Bovenste deel buitenberm onder
onderhoudsweg ingezaaid, onderste deel met zoden bekleed. Harde verdediging ontbreekt hier.

ge Zuideliik deel 56nke-Nissen Koog
Buitenberm onder onderhoudsweg is ook hier met zoden bekleed (lager gelegen deel) . Hier vinden
we een goed gesloten lOde met Rood zwenkgras, Kweldergras, Melkkruid, Zeeweegbree (Plantago
maritima) en kiemplantjes van Zeealsem (Artemisia maritima), Schorrekruid en Zeekraal . Het hoger
gelegen gedeelte (± 3-4 m tot aan onderhoudsweg) is ingezaaid en is open met zaaisporen en een
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begroeiing van Engels
De grens tussen
was hier duidelijk zichtbaar. De zoden lijken beter aan te

oezoae en ingezaaide gedeelte
9c.

10* Sonke-Nissen-Koog noorde!ijk dee!
doorwortelde zoden, 4 em dik worden uit voorland f!e5;tol(en
buitenberm onder onderhoudsweg. Het
handmatig uitgevoerd met eenvoudige
onderhoudsweg is in april 1991 ingezaaid. Het crr;;"'7;:>;;,n
wordt bovenaan in een zaaispoor Rood zwenkgras
fT",trr.t-I'",n
op in losse polletjes. Door de
waarsehijnlijk groot.

11 * Ockholm (bochtafsnijding)
nieuwe dijk vindt plaats voor de oude dijk. Het ingedijkt land wordt natuurgebied. In het
zijn de gele kleur van koolzaadvelden en
boerderijen in Duits Zuidwest-Afrikaanse
met witte muren en kopergroen dak
De nieuwe dijk wordt 1,80 m hoger. Op
vinden we een Beemdgras-raaigrasweide
overeenkomst vertoont met de begroeiing
van Nederlandse dijken met:
(Latium perenne), Ve/dbeemdgras (Paa pratensis) ,
st%nifera) , Rood zwenkgras (Festuca rubra) ,
Ruwbeemdgras (Paa trivia lis) ,
Kweek (E/ymus repens), Duizendblad
(Taraxacum officina/e),
Madeliefje (Bellis perennis).
en ook boven ..... n/"I<>rhr\l
over aanzienlijke oppervlakten, maar
de zoden hebben hier veel te
en zien er dor uit. Het talud boven de veekweg is
nog niet ingezaaid. Na 2 jaar onbegroeid laten
vanwege een te hoog
liggen vindt inzaai plaats.

12 * Fahretofter Koog
Onder veekweg harde bekleding met
afkomstig uit binnenberm,
baar. De zoden zijn goed 1'1r1/,\rapCT'"rlPII'1
(A/opecurus pratensis), Zachte
Paardeb!oem en Made/ief, en 'h1rorn"'n
Beemdgras-raaigrasweide. Op
achteruitgegaan en verdwenen,
waargenomen. Het talud is in 1990
vrijwel onbegroeid.

boven de weg zijn in april zoetwaterzoden,
Zoute zoden waren niet h",,,.~hll/

is

13/14* DagebDlI
Kruin en buitentalud van
dijk worden in
zomermaanden t.b.v. recreatle om
3-4
gemaaid. In de
vindt extensieve beweiding plaats (7). Op nog niet
binnentalud (1
soortenrijke begroeiing een opname gemaakt en is een
grondboring
De
zien dan tot nu toe gebruikelijk. Ze
een redelijk
die soortenrijker is dan de
elders op dijken, maar
beheer een licht verruigde indruk
lijk wordt
een keer gemaaid en vindt er geen beweiding plaats.
Tach is de
gesloten. De grondboring laat een
zien van sterk
siltige klei. De
is in de
0-17 em matig tot
en met
doorgroeiend van 17·40 em. In vergelijking met de beweide en
7)
boringen in
4 en
is de doorworteling hier
bladziJde 23 voar tabel 5 met gegevens van opnamen en
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Opname 0090502 Oagebull-haven binnentalud
Maaien met afvoer en nabeweiding
Oppervlak 4 x 4 m 2
Bedekking totaal; 95 %
Kruiden: 30 %; grassen: 70 % mos: 25 %
Hoogte (max): 50 cm; hoogte (gem) : 25 cm
Dactylis glomerata (Kropaar)
Festuca rubra (Rood zwenkgras)
Cynosurus cristatus (Kamgras)
Poa trivialis (Ruw beemdgras)
Poa pratensis (Veldbeemdgras)
Agrostis capillaris (Gewoon struisgras)
Holcus lanatus (Witbol)
Ranunculus acris (Scherpe boterbloem)
Trifolium pratense (Rode klaver)
Plantago lanceolata (Smalle weegbree)
Achillea millefolium (Duizendblad)
Ranunculus repens (Kruipende boterbloem)
Ornithogalum umbellatum (Gew.vogelmelk)
Cerastium fontanum (Gew. hoornbloem)
Rumex acetosa (Veldzuring)
Taraxacum officinale (Paardebloem)
Rhytidiadelphus squarrosus (Gew. haakmosmos)
Naast opname: Trisetum flavescens (Goudhaver)
Grondboring 3:
0-0,07
0,07-0,50

2b
2b
2b
2a
2a
2a
1

2a
1

+

+
2b

matig sterk doorworteld tot 0,10 snel afnemend tot O,17m; klei, sterk siltig, bruingrijs
mengsel van klei, grijs en klei, sterk siltig, bruin tot grijsbruin, gevlekt, puin in geringe
hoeveelheid aanwezig, 1 wormgang 111 Smm met kleihuidje, enkele wortels tot op 0,50m
(0,5-1 mm dik)

Tabel 5: Opname en boring binnentalud DagebUlI-haven (/ocatie 13).

15* Friedrich-Wilhelm-Lubke Koog
Deze met sehapen beweide dijk is in 1954-1955 aangelegd en bestaat uit een steiler buitentalud
overgaand in buitenberm (in het verleden lOwel ingezaaid als met lOden bekleed). Op de
overgang van talud naar slikvelden bevindt zieh een bekleding met betonblokken (!).
De buitenberm is een Beemdgras-raaigrasweide. De grasmat is goed gesloten maar bestaat bijna
uitsluitend uit Engels raaigras. Hier is een opname gemaakt en een grondboring verrieht (tabel 6).
Het kleidek bestaat uit sterk siltige klei in de bovenlaag en een mengsel van siltige klei en fijn zand
in onderlaag met een goede doorworteling van 0-5 em, matige doorworteling in laag 5-15, en
sleehts enkele wortels van 15-40 em. Ook op het steilere boventalud is een opname gemaakt (zie
tabel 6). Hier is de lOde meer open, waarsehijnlijk ten gevolge van grotere droogtegevoeligheid.
De vegetatie is eehter soortenrijker en kan worden omsehreven als Kamgrasweide. Het versehil
tussen de vegetaties is te verklaren door een onderseheid in voedselrijkdom. Het ondertalud is door
uitspoeling en betere voehtvoorziening voedselrijker dan het steilere boventalud.
(Zie bladzijde 24 voor tabel 6 met gegevens van opnamen en boring)
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Opname D060503 ondertalud
Schapenbeweiding
Opp: 2 x 2 m 2
Totale bedekking: 100 %
gras: 100 %

kruiden:

< 3

%

mossen:-

Lolium perenne (Engels raaigrasl
5
Poa pratensis (Veldbeemdgras)
2a
Elymus repens (Kweek)
1
Poa annua (Straatgras)
Bellis perennis (Madeliefl
Trifolium repens (Witte klaver)
Leontodon autumnalis (Herfstleeuwetand)
+
Taraxacum officinale (Paardebloem)
Plantago major ssp. pleiosperma (Getande weegbree) 1

Boring 4:
0-O,20m
0,20-0,25m
0,25-0,50m

klei sterk siltig, donker grijsbruin met enkele schelpdeeltjes. van 0-0,05 sterk
doorworteld, tot 0,15 matig met sterke afname tot a,22m
zand,wit
mengsel van klei, siltig en fijn zand met zandlaagje op a,35m

Opname D060504 boventalud
Oppervlak 2 x 2 m'
Totale bedekking: 80 %
gras: 75 %
kruiden 20 %
Lolium perenne (Engels raaigras)
Cynosurus cristatu5 (Kamgras)
Festuca rubra (Rood zwenkgras)
Poa pratensis (Veldbeemdgras)
Bellis perennis (Madeliefl
Sagina procumbens (liggend vetmuur)
Taraxacum officinale (Paardebloem)
Leontodon autumnalis (Herfstleeuwetand)
Trifolium repens (Witte klaver)
Plantago major ssp. pI. (Getande weegbree)

mossen: 3
2a
1
2a
1

+
1
1

Tabel 6: Opnamen en boring buitentalud Friedrich-Wilhelm-Lubke-Koog (locatie 15).
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Foto 13: : Groene dijk (buitentalud 1: 10) direct over-gaancl in tamelijk smal schor, aansluitend aan
gedeelte klifkust, Fr-emskudt Dige bij Emmerlev Kiev (Iocatie 16)

Foto 14: Steil buitentalud (1 :3) begroeid met soortenrijk hooiland, Ballum (Iocatie 17)

I n,j prlgina 2, \

Foto 15: Schade aan de dijkvoet en "struikeldraad" op de kruin, zuidpunt van R0m0 (Iocatie 24)

Foto 16: Groene dijk in het Zwin met schade aan de teen door veek

II

IlJ pagin tl
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3.3. Deense westkust (traject H0jer-Esbjerg en N0rby, Husby Klit) (6/6 en 7/6)

De belOehte loeaties zijn in figuur 9 op kaart aangegeven .
16* Duits-Deense diik nabii H0ier (Emmerlev KIev)
Vanaf de sluis van H0jer Sluse is de dijkversterking nabij de overgang naar Emmerlev Kiev belOeht
(Fremskudt dige). De dijk (hoogte 7,45 m + NN) heeft een gelijkmatig verlopend profiel (figuur 8)
met een binnentalud van 1:3 en een 50 m breed buitentalud van 1:10 tot aan onderhoudsweg
met daaronder een 150 m breed voorland bestaande uit een strook (opgebraeht) zand overgaand
in slikvelden en plaatselijk nabij Emmerlev Kiev hoog schor. De graslOde is van goede kwaliteit,
iets minder dieht dan eerder waargenomen lOden van beemdgras-raaigrasweiden, gekenmerkt
door een aaneengesloten, diffuse verdeling van spruiten Rood zwenkgras als dominante soort. De
dijk wordt op het eerste gezieht niet al te intensief beweid, afgewisseld met hooien (ten tijde van
bezoek was aan het buitentalud het hooi net afgevoerd) .
De plantengroei is als voigt te omsehrijven. Op het binnentalud (zuid tot zuidoost expositie)
komen voor:
Rood zwenkgras, Veldbeemdgras, Engels raaigras, Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum),
Rode klaver (Trifolium pratense), Witte klaver (Trifolium rep ens) , Madeliefie (Bellis perennis),
Kleine klaver (Trifolium dubium) , Zachte ooievaarsbek (Geranium mol/e), Speerdistel (Cirsium
vulgare), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus) , Gewoon dikkopmos (Brachythecium rutabulum)
(35 % bedekking).

Dansk digeprofil
DNN

+ 7.45m
,I,

Vedligeholdelsesvej

Orren

<1 _150mforland

1-1-------------

Cit .

85m

Figuur 8: profiel Duits-Deense diik nabii H0ieriEmmerlev KIev. Bron : Anonymus 1982.

Het buitentalud is minder soortenrijk met:
Rood zwenkgras, Engels raaigras, Zachte dravik, Ruw beemdgras, Gewone hoornbloem
(bedekkend: 20 %), Witte klaver, Speerdistel, Paardebloem, Zilverschoon (Potentilla anserina) ,
Rietzwenkgras (Festuca arundinacea). Op twee plaatsen in het bovenbuitentalud zijn grondboringen verrieht. De eerste boring laat een profiel zien met een humusrijk bovenlaagje (0-5 em),
gevolgd door een zandlaag (6-30 em) met daaronder een kleiig substraat (30-40 em). Laag 0-10
em is goed doorworteld, laag 10-40 em redelijk met relatief veel langere wortels. De tweede
boring laat eveneens een humusrijke bovenlaag zien (0-10) met daaronder zandige klei (10-40
em) . Ook hier een goed doorwortelde bovenlaag met daaronder relatief vee I lange uitlopers.
Onderaan het talud boven de onderhoudsweg bevinden zieh plekken met opgestoven zand. In dit
verstoorde milieu groeit voornamelijk Engels raaigras en enkele exemplaren van Speerdistel . De
zandige strook onder de onderhoudsweg is vrijwel onbegroeid .
Nabij het klif wordt op een hoog schor met zandig substraat (deels bij aanleg aangebraeht zand)
aangetroffen :
Lamsoor (Limonium vulgare), Strandkweek (Elymus athericus) , Schorrezoutgras, Melkkruid,
Dubbelkelk (Picris sp.), Engels lepelblad (Cochlearia anglica) , Kruipend stalkruid (Ononis repens
ssp rep ens) , Zeepostelein (Honckenia peploides), Schorrekruid (Suaeda maritima), Spiesmelde
(A triplex hastata), Ratelaar (Rhinanthus cf. minor), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Gewone
rolklaver (Lotus corniculatus) , Zeebies (Scirpus maritimus) , Ringelwikke (Vicia hirsuta).
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Figuur 9: Bezochte locaties Deense Westkust.
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17* Ballum
Relatief lage (nog niet versterkte 7) dijk met steil buiten- (1 :3) en binnenbeloop (1 :2) (zie figuur
10).
Op de taluds treffen we een bloemrijk, goed ontwikkeld en goed gesloten Glanshaverhooiland aan
met: Gele morgenster (Tragopogon pratensis ssp. pratensis) , Kleine bevernel (Pimp in ella
saxifraga) , Zachte Dravik (Bromus hordeaceus ssp hordeaceus), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis),
Paardebloem (Taraxacum vulgare), Boerenwormkruid (Tanacetum vulgare), Frans raaigras
[Glanshaverl (Arrhenatherum elatius) , Grote pimpernel (Sanguisorba officinalis) , Reukgras
(Anthoxanthum odoratum) , Veldzuring (Rumex acetosa), Witte dovenetel (Lamium album), Smalle
weegbree (Plantago lanceolata), Gewone erepriis (Veronica chamaedrys), Duizendblad (Achillea
millefolium), Rode klaver (Trifolium pratense) , Scherpe boterbloem (Ranunculus acris); K(aailook
(Allium vineale), Witbol (Holcus lanatus) , Akkervergeet-mii-nietie (Myosotis arvensis) ,
Smalbladige wikke (Vicia sativa ssp nigra), Zachte ooievaarsbek (Geranium molle) , Akkerdistel
(Cirsium arvense) , Kluwenhoornbloem (Cerastium glomeratum).

Figuur 10: Geschetst profiel van diik met voorland nabii Ballum

Grondboring buitentalud: bodem fijn zand, iets kleiig met een goede doorworteling in vergelijking
met boringen van beweide taluds: dichte doorworteling van 0-12cm, sterk doorworteld 12-24 cm,
goede en meer vertakte wortelgroei afnemend tot matig van 24-40cm (zie tabel 7).
Aan de voet van de dijk bevindt zich een (storm)vloedmerk met Uitstaande melde (Atriplex
patula) overgaand in buitenberm (Rood zwenkgras, Kweek en Engels raaigras) met aansluitend
hoog schor. Hier treffen we aan:
Engels leiJelblad (Cochlearia officinalis ssp anglica) , Gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides),
Geknikte vossestaart (Alopecurus geniculatus), Rood zwenkgras, Riet, Kweek, Krulzuring, Engels
gras, Zilverschoon (Potentilla anserina) , Zeealsem (Artemisia maritima), Gewoon kweldergras,
Schorrezoutgras, Zeeaster, Melkkruid.
Op de overgang schor slik: abundant Rood zwenkgras met plaatselijk veel Zeealsem.
0-0,12
0,12 - 0,21
0,21 - 0,47

fijn zand, iets kleiig, sterk doorworteld
zand, matig kleiig, bruingrijs, sterk doorworteld
fijn tot matig fijn zand, iets kleiig, egaal grijsbruin, doorworteling afnemend tot
matig doorworteld.

Tabel 7: Grondboring buitentalud Ballum Dige (locatie 17).

17a Ballum Sluse
Dijk met soortgelijk profiel als bij Ballum, met schapen beweid, verruigd met dominant Kropaar,
Speerdistel, Gewoon struisgras (Agrostis capillaris). Binnentalud: veel vertrapping en schapepaadjes
met Schapezuring (Rumex acetosella) en Gewone hoornbloem (Cerastium fontanum).
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18* Store Darum
Buitentalud begroeid met Engels raaigras, Kruipertje (Hordeum murinum) en Rietzwenkgras
(Festuca arundinacea) in pollen, duidend op achterstallig onderhoud of te extensieve beweiding .
Buitentalud gaat over in ± 150 m breed voorland met zandig strand. Binnentalud is verruigd
(voorheen of onregelmatig begraasd) met Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) , Duinriet
(Calamagrostis epigejos), Witbo/, Zachte dravik, Rood zwenkgras, Veldzuring, Rode klaver,
Boerenwormkruid.
18a Store Darum nabij uitwateringssluis HoIsted A
Dijk gekenmerkt door slecht profiel met smalle kruin (0,75 m) en binnen- en buitenbeloop 1:2;
onderaan buitenbeloop 1:3. Steile belopen waarschijnlijk gevormd bij een in het verleden
uitgevoerde dijkverhoging op bestaande dijk. De kruin wordt gekenmerkt door abundant Engels
gras, Muizeoor (Hieracium pilosel/a), en Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus). De dijk rond de
sluis wordt onregelmatig beheerd: waarschijnliJk maaien van buitentalud en branden (!) van
binnentalud hetgeen een zeer ruige begroeiing geeft met Duinriet en Kweek. Op het niet beweide
ondertalud (buitenbeloop) is geen schade opgetreden . Oud veek is doorgroeid en deels verbrand.
Het boventalud is hier zeer bloemrijk door het zandige substraat en het steile beloop, maar meer
naar boven vrij open met oppervlakkige doorworteling. De volgende soorten komen voor: Engels
gras (Armeria maritima), abundant, Knolboterbloem, Muizeoor, Vroege haver (Aira praecox),
Schapezuring (Rumex acetosel/a), Duizendblad, Echt walstro (Galium verum) , Veldlathyrus,
Vroegeling (Erophila vema), Zachte dravik, Rood zwenkgras, Veldbeemdgras, Witbo/, Blaassilene
(Silene vulgaris), Akkerhoombloem (Cerastium arvense) , Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) ,
Gewoon biggekruid (Hypochaeris radicata) , Rode schijnspurrie (Spergularia rubra), Grasmuur
(Stel/aria graminea), Vlasbekje (Linaria vulgaris), Zandraket (Arabidopsis thaliana). Aangrenzend
wordt de dijk beweid: Engels raaigras, Kruipende boterbloem, maar ook Muizeoor komen v~~r.
Hier is opgetreden schade aan het ondertalud hersteld door heraanvulling. Het ondertalud gaat
over in ± 200m breed beweid voorland (schor).
19* N0rbyIFjaltring
Verschillende vormen van klifverdediging door asfalt, steenglooiing, blokken. Ook verdediging van
de vooroever van de aansluitende duinkust met strekdammen op het strand.
20* Husby Klit
Duinverdediging met stortsteen en zeer zwaar betonblokkentalud. Begroeiing achterland duin met:
Kleine bevemel (Pimpinel/a saxifraga), Veldbeemdgras, Rood zwenkgras, Echt walstro (Galium
verum) , Zandzegge (Carex arenaria), Kruipwilg (Salix repens), Kraaihei (Empetrum nigrum) ,
Gewone rolklaver (Lotus comiculatus) , Engels gras, Gewone veldbies (Luzula campestris) , Smal/e
weegbree, Hondsroos (Rosa canina) , Vlasbekje, Zeeweegbree (Plantago maritima); in duinen o.a.:
Zeelathyrus (Lathyrus japonicus), Duinviooltje (Viola curtisii).

21 * Jedsted/Hil/erup
Dijk aan de "katastrofeweg" met vlak buitenbeloop (1:10) overgaand in voorland met geulen, dat
door een rietkraag gescheiden is van een sterk door het lOute water be'invloede en deels
geerodeerde kwelderzone (Rood zwenkgras en Kweldergras) met woelkuilen. Het fijne moza'iek
van bultjes en geulen ontstaat doordat woelplekken onderling en met lager gelegen slik verbonden
blijven door geulen, terwijl op hogere delen de lOde verder aangroeit. Anderzijds vindt afbraak van
de zode plaats door slechte afwatering door het ontbreken van een systematische begreppeling.
0-0,10
0,10 - 0,43
0,43-0,49

klei, matig fijnzandig, bruingrijs, weinig wortels, tamelijk veel
uitlopers tot 0,40 m
klei, licht fijnzandig, grijs, bruin, gee! gevlekt
klei, licht fijnzandig, donkerbruin gevlekt

Tabel8: Grondboring buitentalud Ribe Dige bij Jedsted (locatie 21).
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Het buitentalud is begroeid met een soortenarme beemdgras-raaigrasvegetatie (Engels raaigras
dominant, Ruw beemdgras, Kweek, Akkerdiste/). De grondboring (tabel 8) toont een substraat van
klei, met relatief weinig wortels in de bovenste 5 em, maar wei relatief veel uitlopers van 5-40em.
Er wordt intensief beweid (veel keutels). Aan de dijkvoet bevindt zieh een vloedmerk met Cirsium
vulgare (Speerdiste/). Ter plekke is de zode aangetast door veek, open plekken zijn doorgezaaid. In
het voorland groeit naast Engels raaigras vooral Rood wenkgras en Geknikte vossestaart en
in/langs de rietkraag lilverschoon, Rood zwenkgras, Veldbeemdgras. Op het binnentalud met een
be loop van 1:3 komen veel molshopen v~~r. De vegetatie bestaat uit Kropaar, Straatgras, Witbol,
Rood zwenkgras, lachte dravik, Kleine klaver, Akkerdistel, Smalbladige Wikke.
22* Kammerslusen bij Ribe
Steil binnentalud nabij de oude sluis. Er wordt niet beweid zoals in aangrenzende dijkvakken, maar
onregelmatig gemaaid. Wei vindt evenals in de beweide gedeelten chemische bestrijding van
kruiden plaats door sproeien met sproeibalk. Op het binnentalud komen voor: Duizendblad
(Achillea millefolium), Kleine klaver, lachte dravik, Witbol, Polygonum persicaria (Perzikkruid) ,
Fluitekruid, Veldzuring, Rood zwenkgras, Speerdistel, Smalbladige wikke, Kruipende boterbloem,
Akkerdistel , Veldlathyrus, Frans raaigras, Kropaar, Smalle weegbree, Rode klaver,
Herfstleeuwetand (Leontodon autumnalis), Krulzuring, Engels raaigras, Boerenwormkruid, Echte
karwij (Carum carvi).
23 * Vester Ab011ing

Dijk met steil (1:3) binnen- en bUitenbeloop via zandige strook overgaand in begreppelde kwelder
met aansluitend rijshouten dammen. Op buitenberm bevinden zieh opslagplaatsen van
dennetakken voor opvulling van de landaanwinningsdammen. Het buitentalud wordt gekenmerkt
door een niet gesloten relatief soortenarme zode met Rood zwenkgras, Kweek, Grote vossestaart
(Alopecurus pratensis) , Ruwbeemdgras, Straatgras en Gewone hoornbloem. Plaatselijk is op
sehadeplekken het profiel verbeterd door het aanbrengen en afrollen van kleigrond. Deze kleiaanvulling vertoont seheuren die enkele mm open staan. Er is sprake van een onregelmatig beheer
met begrazing van sehapen, waarbij de vegetatie met name aan het binnentalud nauwelijks is
begraasd en daardoor een open en pollig karakter heeft en plaatselijk is doorgegroeid (hoogte ±
35 em). Het binnentalud wordt dan ook gekenmerkt door een open zode (bedekking 70 %) met
Korstmos (Cladonia sp.) op open plekken. Het substraat is hier vrij zandig. De volgende soorten
komen voor: Kweek, Kleine klaver, Kruipende boterbloem, Kamgras, Sierlijke vetmuur (Sagina
nodosa),Riet, Kropaar, Witbol, Reukgras, landzegge (Carex arenaria), relatief veel Akkerdistel.

24 * R0m0 nabij Havneby
In een aehter de dijk gelegen kleiput treffen we een nat tot vochtig, enigszins zilt schraalgrasland
met o.a. lilte greppelrus (Juncus ambiguus) , Moerasrolklaver (Lotus uliginosus) , Slanke waterbies
(Eleocharis palustris ssp un iglum is) , Kleine ratelaar (Rhinanthus minor), Geknikte vossestaart
(Alopecurus geniculatus) , d. Zilte Schijnspurrie (Spergularia salina), Kale jonker (Cirsium palustre),
Wolfspoot (Lycopus europaeus) , Veelkleurig vergeet-me-nietje (Myosotis discolor), Veenpluis
(Eriophorum angustifolium) , Moeraswalstro (Galium palustre), Tormentil (Potentilla erecta) , en op
hoger gelegen delen Schapezuring (Rumex acetosella), Gewone veldbies (Luzula campestris) , Klein
tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) , Geoorde silene (Silene otites).
Ook hier heeft de dijk een relatief steil binnen- en bUitenbeloop (respectievelijk 1:2,5 en 1:3) met
vrij smalle kruin (1,50 m breed), die door zigzag-geplaatste afrasteringen tegen looppadvorming
door reereatie wordt beschermd. Aansluitend is er een 100-150 m breed voorland, ten westen van
de dijkovergang begroeid met riet en kweldervegetatie. Ten oosten van de dijkovergang wordt het
voorland smaller en bevindt zieh een verdediging van losse steenbestorting langs geerodeerd schor.
Plaatselijk zijn hier sehadeplekken aan het ondertalud van de dijk opgevuld met zandzakken. Ook
is ingezaaid met Beemdlangbloem (Festuca pratensis) en /taliaans raaigras (Lolium multiflorum).
Het substraat is over het algemeen vrij zandig. Het beheer bestaat uit onregelmatig maaien (1 x per
1-2 jaar ?) met niet volledig afvoeren van maaisel.
De vegetatie op het buitentalud is relatief soortenrijk en bestaat uit:
Smalbladige wikke (Vicia sativa ssp nigra), Riet, lachte Dravik, Ringe/wikke, Rood zwenkgras,
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Smalle weegbree, Gewone rolklaver, Blaassilene, Duinviooltje (Viola curtisii) , Hondsviooltje (Viola
canina) , Duizendblad, Gewoon biggekruid, Muizeoor, Reukgras, Krulzuring, Kleine klaver, Witbol,
Reukgras. Meer op de buitenberm komen voor: Zandzegge, Engels gras, Schapezuring, Kropaar,
Boerenwormkruid, Scherpe boterbloem, Witte klaver, Geknikte vossestaart, A kkerdistel , Gewone
ereprijs, Speerdistel, Rode klaver, Veldlathyrus, Helm (Ammophila arenaria) op overstoven plek.

De vegetatie van het binnentalud wordt gekenmerkt door een open zode met daarin maaisel van
afgelopen jaar. De begroeiing komt overeen met die van het buitentalud met veel voorkomend:
Schapezuring, Duinviooltje, Zachte dravik, en verder: Veldbeemdgras, Grote muur (Stel/aria
h%stea) , Riet, Echte karwij (Carum carvi).
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4. Evaluatie
.. _.. _._------_._._._----

4.1. Noord-Duitsland
4.1.1. Profiel

In het noordelijk en zuidelijk deel van Sleeswijk-Holstein komen vier typen overwegend met gras
beklede (groene) dijken voor:
a) dijken met harde bekleding van steenbestorting tot ± 3 m + NN met aansluitend een·
onderhoudsweg die tevens bedoeld is als bescherming tegen overslaande golven;
b) volledig groene dijken waarbij de grasbekleding overgaat in kwelderbegroeiing lOnder harde
verdediging; wei bevindt zich doorgaans op ± 3 m I\!I\J een onderhoudsweg;
c) groene dijk als onder b) maar met een verlaagde buitenberm voorzien van verdedigde
openingen, die dienst doet als 'woelkom'.
d) oude, veel lagere dijken met een steil profiel (1 :3) grenzend aan de kwelder.
De mod erne dijkprofielen (a,b en c) worden gekenmerkt door een flauw hellend buitentalud, zoveel
mogelijk bekleed met een grasmat op een 1m dikke kleilaag op een zandkern. Onder GHW is het talud
1: 10, daarboven vaak steiler, eerst 1 :8, naar de kruin toe 1:5. Bij GHW breken de golven dus op de
grasmat. Welk modern profiel gekozen wordt hangt af van de breedte van het voorland. Is die minder
dan 400 m, dan is er te regelmatig golfaanval tijdens hoog water. Er wordt dan een harde bekleding
toegepast die via een verharde weg overgaat in het grastalud.
4.1.2. Grasvegetatie boven zout-zoetwatergrens

De grasbekleding van dijken in Noordelijk en Zuidelijk Sleeswijk-Holstein wordt gekenmerkt door een
tamelijk uniforme, soortenarme vegetatie die gerekend kan worden tot het ook in Nederland veel voorkomende Beemdgras-raaigrastype, met Engels raaigras als aspectbepalende soort. Voor volledig groene
dijken geldt dit voor dat deel van de grasbekleding dat niet voortdurend onder invloed staat van zout
water (vanaf ± 2.20 m + NN). De wat oudere taluds worden gekenmerkt door een vegetatie met
dominantie van Rood zwenkgras. Daarnaast komt een dijkbegroeiing voor die gerekend kan worden
tot de Kamgrasweide: hier met meer grassoorten dan in de Beemdgras-raaigrasweide, maar over het
algemeen kruidenarm.
In het zuidelijke deel is de lOde over het algemeen .goed gesloten en compact. In het noordelijk deel is
de (jongere) lOde opener. De doorworteling is vrij oppervlakkig, d.w.z. er is een sterke doorworteling
in de laag van 0-5 cm, die daarna (5-10 cm) snel afneemt tot enkele wortels in de laag 15-40 cm. De
bodemtextuur kan worden omschreven als zand- en silt-houdende klei. Mogelijk is er een klein verschil
in samenstelling tussen het zuidelijke en noordelijke deel van Sleeswijk-Holstein. In het widen lOU de
grond zandiger zijn, terwijl de bodems in het noorden meer lutum bevatten, vanwege de invloed van
de Waddeneilanden op stromingen en slibvorming.
4.1.3. Grasvegetatie beneden zout-zoetwater grens (bij vol/edig groene dijken)

Het betreft hier doorgaans een in breedte varierende strook tussen voet van de dijk en onderhoudsweg
tot op een hoogte van ± 2,20 m + NN, die overgaat in de kwelderbegroeiing van het voorland. De
lOde is zeer dicht en compact en bestaat uit Kweldergras, Rood Zwenkgras en Fioringras met enkele
kruiden (o.a. Melkkruid). De begroeiing waarvan de oorspronkelijke lOden uit het voorland afkomstig
zijn, geeft een zeer erosiebestendige indruk. De vegetatie van de kwelders bestaat bij beweiding op de
hoger gelegen delen uit een soortgelijke begroeiing van Kweldergras met in de greppels zonering van
o.a. Schorrekruid, Zeekraal. Op minder intensief of niet beweide delen komen soorten als Schorrezoutgras, Zeeweegbree, Engels gras, Zeealsem, Zeeaster en Lamsoor tot ontwikkeling.
Opvallend is de grote overeenkomst in vegetatie van beweide dijken met de vegetatie in 1955 (De
Vries 1956). Dit geldt zowel voor de lOete als zoute vegetatie. Schapenbeweiding werd ook toen
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veelvuldig toegepast. Het dijkprofiel en aanleg en onderhoud van de grasmat verschillen wei : de dijken
waren steiler met een concaaf buitentalud . Er werd minder aandacht aan aanbrengen en afwerken van
de kleilaag besteed . Bezoding met kwelderzoden werd eveneens toegepast naast inzaai met
kweldergras.
4.1 .4. Aanlegl8eheerlonderhoud
* Over het algemeen wordt het talud boven de onderhoudsweg ingezaaid met in het zUidelijk deel een
mengsel van overwegend Rood Zwenkgras en in het noordelijk deel een Engels raaigras-mengsel. In
het zuidelijk deel is het gebruikte mengsel niet als zodanig in het veld teruggevonden. Ook daar kwam
met uitzondering van enkele plaatsen het Beemdgras-raaigras type voor en niet een vegetatie met
Rood zwenkgras. Het talud onder de onderhoudsweg (3 m + NN) wordt met kwelderzoden bekleed .
Na verloop van tijd ontwikkelt zich in het deel boven 2,20 + NN een zoete lOde.
Op verschillende plaatsen was het talud na profilering van de dijk nog niet ingezaaid voor de winter.
Kennelijk vertrouwt men de erosiebestendigheid van het kleipakket voldoende om lOnder verdere
maatregelen met kale klei het winterseizoen in te gaan.

* De dijken worden over het algemeen intensief met schapen beweid (jaarrond-beweiding) inclusief
het voorland tot op 150 m vanuit de dijkvoet (buiten deze zone begint het Nationalpark SchleswigHoisteinisches Wattenmeer) . Doorgaans wordt ook het voorland buiten de 150m grens intensief
meebeweid. De veedichtheid wordt gesteld op 8-10 ooien/ha. In de praktijk betekent dit een
veedichtheid van 20 - 25 dieren Iha (1,5 lammeren per ooi) . Een hoge veebezetting is ook in het veld
waargenomen . Door het waterschap wordt licht (?) bemest met NPK-mengmest, fosfaat- (Agrosil) en
stikstofmeststoffen (KAS) . Ook boeren mogen beperkt mestgift toepassen. Hoeveelheden zjjn niet
bekend. Aan de grasmat te zien is er zeker sprake van bemesting, die overeenkomt met een gift van
100 kg N ha\1. Wellicht dat ook organische mest een belangrijke rol speelt wanneer in de winter de
schapen minder op het voorland kunnen weiden. Schapepaadjes komen weinig v~~r. Ook Distels,
brandnetels en molshopen zijn in het veld weinig waargenomen . De handmatige bestrijding is dus
succesvol.
Soms vindt begrazing plaats van nog niet volgroeide zoden op nieuwe dijktaluds en op plekken die net
hersteld zijn. Op deze plaatsen is sprake van blijvend terugkerende schade.
Op een gehooide (en nabeweide) dijk bij DagebOIl werd een relatief hoge worteldichtheid aangetroffen
in vergelijking met de beweide grasmatten. Dit is in overeenstemming met resultaten van onderzoek
op Nederlandse zeedijken : onbemeste, gehooide dijken hebben een hogere worteldichtheid dan
bemeste beweide dijken (Sprangers 1996).
* Zoals eerder opgemerkt heeft de aanwezigheid van voorland een civieltechnische functie, gelet op de
randvoorwaarden bij aanleg en verbetering van groene dijken en de levering van erosiebestendige
zoden. Landaanwinningswerken worden ook om civieltechnische redenen uitgevoerd. Er zijn plannen
om in het aangrenzend natuurgebied de beweiding te extensiveren om verarming van vegetatie en
levensgemeenschappen tegen te gaan, terwijl anderzijds (intensieve) beweiding nodig wordt geacht
voor een goed dijk- en voorlandbeheer (Andresen, 1990). Momenteel worden in het voorland proeven
uitgevoerd o.l.v. professor Dier~en (Universiteit Kiel) met extensieve beweiding. Daarbij is ook de
strook van 150m opgenomen die om waterstaatkundige redenen tot de dijk wordt gerekend . Naast de
invloed op vegetatie-ontwikkeling wordt ook gekeken naar doorworteling en bodemverdichting
(Dier~en et al. 1990). In eerder onderzoek is invloed van beweiding en maaien op erosie en sedimentatie in het voorland onderzocht (Grumblat, 1987). Hieruit kwam o.a. naar voren dat met weiden een
dichtere lOde ontstaat, maar bij overbeweiding de doorworteling vermindert. Het is opmerkelijk dat in
de extensiveringsproeven het dijktalud zelf niet is opgenomen . Bij een minder intensief beheer kan de
doorworteling en erosiebestendigheid van grasbekleding op dijken toenemen (Sprangers, 1991). De
tendens is aanwezig om uit oogpunt van dijkbeheer intensieve beweiding op dijk en aansluitende
strook van 150m te handhaven, en in het voorland de beweiding drastisch te beperken (Andresen
1990). Uit recent onderzoek op zeedijken in Nederland blijkt dat een extensivering van het beheer
gunstig is voor de erosiebestendigheid (Sprangers 1996). Het verdient aanbeveling om, aansluitend bij
het (toekomstig) beheer in het natuurgebied , ook op de dijk en aangrenzende strook extensivering toe
te passen op grond van civieltechnische argumenten.
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Ook dient aandacht besteed te worden aan afbraak en regeneratie van de kweldervegetatie bij het
steken van lOden.
4.1.5. Erosiegevoeligheid

Hoewel de zoetwaterzode op het eerste gezicht een goede indruk geeft is ze schadegevoelig. Vooral
op een hoogte van ± 3,50 - 4,50 m + t\IN, dus meestal boven de onderhoudsweg worden regelmatig
open plekken in de grasmat aangetroffen die in het noordelijk deel een aanzienlijke omvang van enkele
m2 kunnen hebben. Deze plekken komen vooral voor op dijken waar op de overgang tussen voorland
(slikvelden) en diJk een harde bekleding van steenbestorting is aangebracht. D~ onderhoudsweg is dan
ook bedoeld als een voortzetting van harde bekleding om brekende en overslaande golven op te
vangen. Maar ook op volledig groene diJken wordt op deze hoogte schade in de vorm van open
. plekken en aangetaste lOde geconstateerd. Tijdens stormen en bij hoge waterstand staat het water
tegen het talud, waardoor verweking en uitspoeling kan optreden. De lOetwaterlOde die zich op deze
hoogte bevindt is hiertegen niet bestand, terwijl de beter bestendige lOutwaterlOde slechts reikt tot
een hoogte van 2,20 m + NN. Het is mogelijk dat niet lOzeer het zoute water schade veroorzaakt,
maar de grotere golfhoogte die bij hoge waterstanden optreedt door de dan verminderde demping van
het voorland. Doorgaans wordt tot aan de onderhoudsweg (dus tot 3m + NN) bij aanleg van de dijk
en soms plaatselijk ook boven de onderhoudsweg bij herstel van schade een bekleding aangebracht
van lOden die uit het voorland zijn gestoken. Deze grasbekleding blijkt, mits op het juiste moment
aangelegd, goed tot ontwikkeling te komen en stand te houden, ook boven de vrij scherpe grens lOutzoetwatervegetatie (2,20 m + NN). Na verloop van tijd echter verdwijnt boven deze grens het
Kweldergras en ontwikkelt zich uit deze zode een lOetwaterlOde. Mogelijke groeiproblemen rond de
grens tussen lOutwater- en zoetwatervegetatie (2,20 m + NN) zijn dus niet direct van invloed op de
erosiebestendigheid van de dijk. Schade treedt doorgaans op boven deze grens. De civieltechnische
kwaliteit van de kweldervegetatie is in de eerste plaats van belang voor de erosiebestendigheid van het
voorland. Voor de erosiebestendigheid van de dijk zelf is de erosiewerende capaciteit van de
lOetwatervegetatie belangrijk. De erosiebestendigheid op een hoogte van 3-4 m + NN kan niet
blijvend worden verbeterd door het aanbrengen van lOute lOden. Een andere mogelijkheid is het
creeren van een erosiebestendiger lOete lOde, bijvoorbeeld door aanpassing (extensivering) van het
beheer.

4.2. Deense westkust
4.2.1. Profie!

Dijken en ook voorland aan de Deense westkust varieren sterk in opbouw. Behoudens de plaatsen
waar dijkverzwaring heeft plaatsgevonden en dijken naar Duits ontwerp zijn aangelegd hebben de
dijken aan de Deense westkust een steil profiel (± 1:3) aan lOwe I binnen- als buitentalud. De
kruinhoogte is laag in vergelijking met Duitse dijken. De civieltechnische kwaliteit hangt af van de
dijkbeheerder. Dit kan een particulier, groep particulieren of locale overheid zijn. Er zijn geen algemeen
geldende regels. Zoals genoemd in § 2 is wei is een start gemaakt met een evaluatie van dijksterkte en
formuleren van kwaliteitseisen in verband met schadeclaims bij dijkdoorbraak. Op de meeste bezochte
plaatsen is hoog voorland aanwezig. Ook komen zandige stroken voor. Op enkele plaatsen zijn
rijshouten landaanwinningsdammen aangelegd.
Ook bij zandige kusten zijn plaatselijk ingrepen uitgevoerd die lOnder twijfel consequenties moeten
hebben voor de aansluitende strand- en duingebieden. Zo zijn op een tweetal bezochte locaties met
een betrekkelijk smal duingedeelte over korte afstanden duinverzwaringen aangebracht met zware
duinvoetverdedigingen, strandhoofden en vooroeververdedigingen (hangend strand). Inmiddels heeft
het Kystinspectorat besloten de klifverdediging bij N0rby/Fjaltring op te geven en een bepaalde mate
van kliferosie toe te laten.
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4.2.2. Vegetatielbeheerlonderhoud
Op de sterk in profiel varierende dijken komt zowel op steile als vlakkere taluds de Beemdgrasraaigrasweide veel voor. Er wordt dan intensief beweid en bemest. Ook vindt chemische bestrijding
van kruiden plaats. Bij een onlOrgvuldig beheer (extensieve beweiding, geen
onderhoudswerkzaamheden als bloten, slepen) treedt verruiging en polvorming van de grasmat op. Is
het beheer extensief en regelmatig (bijvoorbeeld de combinatie van hooien met naweiden op de dijk
nabij H0jer) dan ontstaat een goed bedekkende en goed doorwortelde maar overigens niet zo
soortenrijke variant met Rood zwenkgras. Daarnaast komen afhankelijk van de lOrgvuldigheid van het
beheer (hooien, maaien zonder afvoer, branden) goed ontwikkelde (Ballum) tot meer of minder
verruigde (Store Darum, Kammerslusen bij Ribe, Vester Ab01ling, Havneby) variantel:1 van de.
Glanshaverhooilandgemeenschap voor. Met name is bij Ballum een soortenrijk glanshaverhooiland met
daarin stroomdalsoorten aangetroffen. Deze vegetatie bezit een relatief dichte lOde met een over het
profiel 0-40 cm gelijkmatig verdeeld wortelpakket. de worteldichtheid is hier veel hoger dan op de
beweide (en bemeste) dijken. Op de overige bezochte plaatsen is echter sprake van meer verruigde
varianten. Het voorland is afhankelijk van beweidingsintensiteit en hoogte afwisselend begroeid met
dominant voorkomende grassen als Rood zwenkgras, Engels raaigras, Kweek, en Riet op de overgang
naar de met Kweldergras, Rood zwenkgras, Struisgras, Zeealsem, Zeeweegbree, Engels gras, e.a.
begroeide schorren.
De overgang tussen lOutwater- en zoetwatervegetatie ligt hier over het algemeen verder af van de dijk
dan in Duitsland het geval is. Overgangen tussen kwelder- en dijkvegetatie worden over het algemeen
niet aan de voet van de dijk aangetroffen. Het voorkomen van Riet op de kwelder duidt waarschijnlijk
op een lOete grondwaterstroming onder de dijk door vanuit het betrekkelijk hoog gelegen achterland.
Bij het Duitse Halebull treffen we een soortgelijke situatie aan.

4.2.3. Erosiegevoeligheid
Blijkens het aanwezige vloedmerk bereikt het water bij hogere waterstanden regelmatig de voet van de
dijk. Bij de lage dijken met steil profiel en begroeid met beemdgras-raaigrasweide of verruigd hooiland
is aan het ondertalud aanzienlijke schade opgetreden, die plaatselijk door opvulling met kleigrond of
zandzakken is hersteld. Aileen aan de lage dijk bij Ballum (goed ontwikkeld hooiland) is geen schade
geconstateerd. De dijken met vlakker profiel zijn minder erosiegevoelig. Bij Store Darum (Beemdgrasraaigrasweide) is oppervlakkige schade geconstateerd ter hoogte van de dijkvoet (veeklijn). Bij
Emmerlev Kiev (Rood zwenkgras-variant) is oppervlakkige schade waargenomen aan de (zandige)
buitenberm.

4.3. Vergelijking met de Nederlandse situatie

4.3.1. Vegetatietypen en erosiebestendigheid
De vegetatie op de groene taluds van dijken in Sleeswijk-Holstein komt sterk overeen met die van
Nederlandse dijken. In beide gevallen gaat het om tamelijk intensief beheerde Beemdgras-raaigrasweiden. Dit vindt ongetwijfeld zijn oorzaak in de grote overeenkomst in beheer (schapenbeweiding en
bemesting). Ook aan de Deense kust komt dit type vaak voor. De Beemdgras-raaigrasweide, met een
overigens redelijke bedekking, wortelt oppervlakkig en is gevoelig voor erosie. Vooral op de plaatsen
boven de lOut-lOetwatergrens waar het zoute water gedurende enige tijd per jaar staat of een sterkere
golfaanval optreedt, bleek dit type aan de Duitse en Deense westkust aanzienlijke schade te kunnen
oplopen. Bij steile taluds trad soms aanzienlijke erosie op, bij flauwe taluds ontstonden kale plekken
o.a. door inzijging van lOut water in geerodeerde plekken boven de veekruimweg en overbeweiding
(begrazing van onvolgroeide lOden). Ook in Nederland kan bij hoge waterstanden schade ontstaan in
de Beemdgras-raaigrasweide. Daarnaast ontstaan bij een slechte conditie van de grasmat open plekken
door opspattend lOut water en oppervlakkige afstroming van regenwater.
De kweldervegetatie bleek zeer erosiebestendig (mits niet al te intensief beheerd). Het aanbrengen van
kweiderzoden boven de lOut-lOetwatergrens voldoet bij herstel van schade. Omdat deze begroeiing na
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Foto 18: Een moderne groene zeedijk langs een zomerpolder (plannen voor ontpoldering!) , bij
Blija-Felwerd (Friesland)

Foto 17: Groene dijk grenzend aan een slufter, Verdronken Zwarte Polder (Zeeuws-Vlaanderen)

Foto '19: Met kweldergras begroeid binnentalud van een oeververdediging, Punt van Reicle
(Groningen)

Foto 20: Spontane begroeiing met I<weldergras van een teen aan zout water, Selina-polder
(Zeeuws Vlaanderen)
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gemaakt. In zo'n vergelijking moeten zowel de aanleg- als onderhoudskosten worden betrokken. met
name de onderhoudskosten van grasmatten kunnen hoog zijn (verzorging grasmat, ruimen en storten
van veek).

4.3.4. Belangeniegenstellingen
Ais aanleg van groene zeedijken wordt overwogen, is een begripsvol overleg tussen waterkerings- en
natuur-en-Iandschaps- en landbouw-vertegenwoordigers voorwaarde voor een goede multifundionele
oplossing, juist vanwege het ruimtebeslag van de op het eerste gezicht "natuur-vriendelijke" groene
zeedijken.
.
Lokaties waar een voldoende breed hoog voorland aanwezig is, zijn in Nederland niet algemeen.
Landaanwinning vindt in Nederland niet meer plaats. De kwelders worden echter wei gezien q.ls
waardevolle natuurgebieden en als hoog voorland, en worden dan ook gehandhaafd .
Een moderne groene dijk is breder dan de oude dijk en kost 6f landbouwgrond 6f kwelder. Voor het
instandhouden van de groene dijk zijn ingrepen in het voorland nodig: - onderhoud van
landaanwinningswerken, aileen al ten behoud van de kwelder; - zoden steken voor aanleg en herstel.
Het Duitse voorbeeld geeft aan, dat overleg kan werken, zodat bijvoorbeeld landaanwinningswerken
kunnen worden uitgevoerd in natuurgebieden. Dit is ook mogelijk in Nederland, zoals bij het advies ter
verbetering van een kwelderrandverdediging (Muijs 1993): Groninger Landschap gaf toestemming aan
RWS voor het steken van zoden voor een in de eerste plaats civieltechnische toepassing.
Een oplossing voor de mogelijke conflicterende belangen van landbouw en dijkbeheer von den wij niet.
In Duitsland leek de begrazingsdruk aan de hoge kant. Wie telt die Duitse schaapjes eens nauwkeurig?
Ook leek het meermaals alsof de dijkbeheerders niet goed wisten hoeveel bemesting door de
schapenhouders werd gegeven. Misschien hechtte men niet zoveel waarde aan zulke informatie, omdat
men nog niet inzag hoezeer een te sterke bemesting de doorworteling en daarmee de sterkte van de
grasmat vermindert.
Een ander conflict tussen groene dijk en omgeving treedt op waar strand en/of duinen aanwezig zijn.
Ais zand (soms zelfs van een slechts bij eb droogvallend wad) over de grasmat stuift, kan de sterkte
achteruit gaan. Noch in Duitsland en Denemarken, noch in ons land weet men goed om te gaan met
de beoordeling van de sterkte van een overstoven grasmat en met een aanpassing van het onderhoud
(Wellicht is het raadzaam beweiding te stoppen, eventueel tijdelijk). In Duitsland trachtte men het
stuiven tegen te gaan door stimuleren van de aanslibbing. Bij ons doen zich deze problemen voor: waar nieuwe stranden ontstaan of worden aangelegd bij kustsuppletie; - waar dijken aansluiten op
duinen.
Recreatief medegebruik kan plaatselijk tot schade leiden; in Duitsland door de omvangrijke
strandstoelen; in Nederland op druk bezochte plaatsen door o.a. graverijen, kampvuurtjes. In beide
gebieden kan een overmatige betreding de grasmat schaden . Slechts het plaatsen van rasters en het
aanleggen van verharde paden en trappen kan dan helpen.
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5. Conclusies
Groene dijken kunnen goed functioneren als zeewering en zijn in principe ook in Nederland
toepasbaar
Groene dijken met flauwe taluds vragen een groot ruimtebeslag en functioneren optimaal bij
aanwezigheid van voldoende breed hoog voorland.
Bij te smal hoog voorland, waar een harde verdediging aan de wordt vereist tegen regelmatig
optredende golfaanval, kan erosie optreden door stuifwater en golfoploop direct boven de
verharding.
Het beheer van groene dijken vraagt de nodige aandacht (veek ruimen) en zorg (geen intensieve
beweiding en bemesting, onderhoudsmaatregelen).
Evenals in Nederland het geval is, hebben onbemeste gehooide dijken in Noord-Duitsland en
Denemarken een hogere worteldichtheid dan bemeste en beweide dijken. Soortenrijke vegetaties
kunnen ook op zeedijken voorkomen.
Voor o.a. het ruimen van veek is een onderhoudsweg aan de voet van het buitentalud nodig.
Bezoden van de dijken met kwelderzoden levert een erosiebestendige grasmat waarbij de
overgang van zoute naar zoete vegetatie zich van nature instelt.
Schade blijkt vooral op te treden boven de zout-zoetwatergrens; mogelijk kan door bijsturen van
het beheer de kwaliteit van de grasmat op die plaats worden verbeterd. Bezoden met
kwelderzoden is daar aileen voor de eerste jaren na aanleg van belang. De zout-zoetgrens op zich
veroorzaakt geen probleem.
Groene dijken passen goed in het polderlandschap.
Van de Deense aanpak valt weinig te leren door de sterk versnipperde bevoegdheden, de geringe
bemoeienis van de centrale overheid en de lage inzet voor onderzoek en gegevensinwinning.
Het is te overwegen om, onder bepaalde voorwaarden (aanwezigheid van voorland, mogelijkheid
tot aanleggen van een minder steil beloop) en afhankelijk van belasting, slechte
blokkenbekledingen op Nederlandse dijken te vervangen door een bekleding van gras.
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