Financiering
€ 32 miljoen totaal
€ 690.000 Erfgoed Deal
€ 8 miljoen cofinanciering

Klimaatadaptie

Nieuwe Waterwerken
Zoutkamp
Partners +samenwerking
• Provincie Groningen
• Gemeente Het Hogeland
• TAUW
• Kopgroep Zoutkamp
• Next Architects
• H+N+S
Landschapsarchitecten
• Strukton Civiel

“Het waterschap heeft deze enorme, door klimaatverandering
veroorzaakte waterveiligheidsopgave, niet als zelfstandige overheid
opgepakt maar BEWUST samen met de Zoutkampers en
gebiedspartners, gemeente Het Hogeland en provincie Groningen”
Eisse Luitjens, bestuurder Waterschap Noorderzijlvest
Leerpunten + opbrengst
Het bijzondere van dit project is dat we leren
erfgoed niet als last, maar juist als kans te
zien. Erfgoed is een onderwerp dat de
identiteit van een dorp of streek benadrukt en
dat de interesse heeft van bewoners. Inwoners
voelen zich hierdoor betrokken en komen met
wensen en ideeën. Die leiden tot een integrale
oplossing waarbij niet meer de aanleiding (de
maatregelen in het kader van waterveiligheid)
het speerpunt zijn, maar het erfgoed inclusieve
als onderdeel van de integrale gebiedsopgave.
Die ervaring, dáár kunnen we wat mee voor
toekomstige projecten!

Eddi Ottens
e.ottens@noorderzijlvest.nl

“Wij vinden het heel belangrijk dat ons
erfgoed meegenomen wordt in de
plannen van de overheid”
Garnalen koningin Stephanie Muller
Beschrijving
In Zoutkamp wordt de rijksmonumentale
Hunsingosluis gerestaureerd en van keersluis
omgebouwd tot schutsluis. Naast de sluis komt
een nieuw gemaal. De regionale kering door
het dorp wordt verlegd naar de voormalige
zeedijk. Erfgoed in de fysieke leefomgeving
vormt in dit project een sturende, leidendemaar ook een verbindende inspiratiebron bij
de ruimtelijke keuzes bij een ingrijpende
aanpak van klimaatadaptatie.

www.noorderzijlvest.nl/nieuwewaterwerkenzoutkamp
Producten
• Film waarin het project
is uitgelegd
• Projectpagina van het
Waterschap
• Projectpagina Erfgoed Deal
• Posters voorlopig ontwerp en
vormgevingsboek van de
sluis (gedeeld tijdens webinar
eind augustus 2021)

Planning
In oktober 2021 willen we het
voorlopig ontwerp afronden en de vergunning
procedures opstarten. 2022 zullen we
voornamelijk gebruiken om het definitief
ontwerp en het uitvoerend ontwerp op te
stellen. De uitvoering kan dan eind 2022
beginnen. De de werkzaamheden moeten vóór
1 januari 2025 afgerond zijn.

