
  

Project VLOED (Verbetering Landbouwgronden door Ophoging met slib uit de Eems-Dollard) 

Beschrijving 
maatschappelijk 
probleem/opgave 

In grote delen van Groningen daalt de bodem onder andere door veenoxidatie. 
Hierbij wordt veen blootgesteld aan lucht, waardoor het oxideert en de bodem 
inklinkt. Ook heeft de landbouw in de noordelijke kustzone te maken met 
toenemende verzilting. Door de zeespiegelstijging zal deze verzilting alleen maar 
toenemen en krijgen steeds meer landbouwers te maken met natte gronden en 
versnippering van landbouwgebieden. 
Binnen het project VLOED wordt onderzocht of de waardevolle landbouwgronden 
voor toekomstige generaties behouden kunnen worden door de effecten van 
bodemdaling, veenoxidatie en verzilting tegen te gaan met slib uit de Eems-
Dollard. 

Welke 
onderzoeksvraag 
wordt beantwoord 

Kunnen we de waardevolle landbouwgronden voor toekomstige generaties 
behouden, door de effecten van bodemdaling, veenoxidatie en verzilting tegen te 
gaan, met slib uit de Eems-Dollard? En kunnen we onze zeedijken langs de Dollard 
geheel versterken met slib? 

Wat is de doelstelling 
van het project 

Het doel van het project VLOED is het verkennen en uitwerken van de 
mogelijkheden voor het nuttig toepassen van slib, voor het ophogen van 
landbouwgronden en het inrichten van kleirijperijen. Er moet nog veel nader 
onderzoek worden gedaan, bijvoorbeeld als het gaat om techniek, locaties, 
regelgeving, financiën en draagvlak. Uiteindelijk is het doel: 
• minder hoogteverschil tussen land en water; 
• behoud van landbouwgronden voor de toekomst; 
• minder verzilting van landbouwgronden; 
• betere waterhuishouding; 
• hogere opbrengst van gewassen. 

Beoogde resultaten Rapportage met mogelijkheden voor het nuttig toepassen van slib, voor het 
ophogen van landbouwgronden en het inrichten van kleirijperijen 

Doelgroep Agrariërs, waterschap, provincie 
Deelnemers  Provincie Groningen 

Contactpersoon + 
contactgegevens 

Grietje Hofman: g.hofman@provinciegroningen.nl  
Ronnie Vos: r.vos@provinciegroningen.nl 
Diederik van Dullemen: D.J.van.Dullemen@provinciegroningen.nl 

Status 

Verkennende fase: 
• 2019-2020: koppeling aan het Interbestuurlijk programma ‘Vitaal Platteland’ 

en beschikbaar stellen van middelen voor verkenning in Groningen vanuit het 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 

• 2020: start verkenning; 
• 2022:  einde verkenning, met uitwerking mogelijke scenario’s, inclusief 

financiering en besluitvorming over vervolgtraject opschaling. 
Links https://www.provinciegroningen.nl/projecten/project-vloed/ 
Looptijd 2019-2022 
Locatie Provincie Groningen, regio Eems-Dollard 
Samenhang andere 
projecten  

Peildatum Augustus 2021 

 


