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P E R S B E R I C H T                  1 oktober 2019 

 
 

Werken aan waterbeheer van de toekomst 

Waterschap Noorderzijlvest  presenteert eindresultaten TOPSOIL-Dwarsdiep  
 

Op woensdag 9 oktober presenteert waterschap Noorderzijlvest de eindresultaten van het 
Europese Interreg deelproject TOPSOIL-Dwarsdiep. Het project onderzoekt mogelijkheden om 
zoetwater vast te kunnen houden in de bodem van hogere en drogere gronden langs het 
Dwarsdiep. De presentatie is tijdens een gebiedsbijeenkomst in dorpshuis De Weme in Noordwijk, 
aanvang 20:00 uur. 
 
Zoetwater vasthouden in Dwarsdiep 
Aan de randen van het Dwarsdiepgebied liggen de hogere delen. Gebieden waar geen mogelijkheden 
zijn om water aan te voeren. Klimaatverandering kan daar leiden tot nog meer verdroging in de 
toekomst. Hoe zorg je dat ook die hogere (zand-)gronden zoetwater zoveel mogelijk vasthouden? Als 
dat lukt, verminderen in de toekomst de negatieve gevolgen van verdroging.  
 
Agrariërs vanaf begin betrokken 
Agrariërs en waterschap Noorderzijlvest hebben in de afgelopen 2,5 jaar samen opgetrokken en 
onderzoek verricht naar de bodem. Doel was om samen te bepalen welke maatregelen de 
waterhuishouding in het gebied kunnen verbeteren. Vernieuwend in het TOPSOIL-project is dat 
agrariërs vanaf het begin betrokken zijn, om zo de juiste maatregelen voor te kunnen stellen. De 
uitkomsten van dit onderzoeksproject TOPSOIL-Dwarsdiep dragen bij aan een robuust watersysteem 
en betere landbouwomstandigheden. Tegelijkertijd kunnen zij de waterkwaliteit verbeteren. 
 
Aanpassen op invloed klimaatverandering 
Het is belangrijk dat waterschap en agrariërs nu al de invloed van klimaatverandering met elkaar 
bespreken. Nu geen knelpunten ervaren, betekent niet dat je niks hoeft te doen. Juist op dit moment 
samen maatregelen bedenken, betekent een betere en snellere opvang van de gevolgen van 
klimaatverandering in de toekomst. De droge zomers van de afgelopen twee jaar hebben de 
noodzaak daartoe nogmaals benadrukt. 
 
Presentatie uitkomsten en maatregelenpakket 
Tijdens deze laatste gebiedsbijeenkomst van TOPSOIL-Dwarsdiep presenteert het waterschap de 
uiteindelijke uitkomsten van dit studie- en onderzoekstraject. De deelnemende agrariërs ontvangen 
dan het maatregelenpakket ter bevordering van de waterhuishouding in het Dwarsdiepgebied. Ook 
de implementatie van maatregelen en de kosteneffectiviteit ervan komen aan bod, evenals de 
mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor de implementatie. 
 
Europese subsidie 
TOPSOIL-Dwarsdiep is een deelproject van het Europese Interreg project TOPSOIL. Binnen TOPSOIL 
participeren 26 partners uit 5 landen rondom de Noordzee. Vanuit Nederland doen ook de provincie 
Drenthe en waterschap Hunze en Aa's mee. In alle deelprojecten is de bodem de sleutel om 
klimaatgerelateerde vraagstukken te onderzoeken. Voor het project is een Europese Interreg-
subsidie toegekend vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
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Belangstellenden kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via info@noorderzijlvest.nl onder 
vermelding van TOPSOIL-Dwarsdiep. 
 
Niet voor publicatie: 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)  
 
U bent van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens de presentatie. Heeft u vragen over de avond of 

over het persbericht, dan kunt u contact opnemen met Reny Hogendorp, communicatieadviseur, via 

r.s.hogendorp@noorderzijlvest.nl of tel.nr. (050) 304 8908.  

mailto:r.s.hogendorp@noorderzijlvest.nl
mailto:r.s.hogendorp@noorderzijlvest.nl

