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Dijk van de
toekomst

Terwijl het water in Nederland stijgt, daalt de bodem.
Dit vraagt om hogere en sterkere dijken, zeker sinds
de invoering van strengere veiligheidsnormen in 2017.
De dijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer
is al versterkt. Welke zes lessen leren we uit dit
complexe project? Door Thessa Lageman / Beeld Peter de Krom
De dijk tussen Kinderdijk en
Schoonhovenseveer (KIS) was niet
sterk genoeg over een lengte van
elf kilometer. Dat bleek in 2007 uit
de veiligheidsanalyse die waterschappen elke twaalf jaar uitvoeren. Bij een behoorlijke stijging van
het water bestond de kans op een
dijkdoorbraak. Tijd voor een dijkversterking op de zuidoever van de
Lek. Dat gebeurde tussen 2013 en
2018, onder leiding van Waterschap
Rivierenland. Het was een uitdagend project door een combinatie

van factoren. Allereerst technisch:
vanwege de slappe, veenachtige
grond was het ingewikkeld om de
dijk te versterken. Bovendien is
er veel bebouwing. Tel daarbij op
het feit dat de dijk als verbindingsweg fungeert en er vele kabels
en leidingen in de grond liggen.
Projectmanager Bram de Fockert
van Waterschap Rivierenland en
zijn collega Hans Merks, teamleider
Beleid water en dijken, waren nauw
betrokken. Zij blikken terug in zes
lessen.

Les 1: Betrek omwonenden
in een vroeg stadium
In totaal 450 woningen stonden
aan de dijk die langs en door
de dorpen Nieuw-Lekkerland,
Streefkerk en Groot-Ammers
loopt. Vanaf 2007 zaten medewerkers van Waterschap Rivierenland
met de bewoners aan de keukentafel om de plannen voor de
dijkversterking te bespreken. ‘Op
sommige plekken konden we
de woningen sparen,’ vertelt De
Fockert. ‘Maar op andere plekken is nu een berm aangelegd.
Dat is allemaal in goed overleg
gegaan. Een aantal bewoners
had de wens om te vertrekken,
anderen wilden hun woning graag
terug laten bouwen. Uiteindelijk
zijn 58 woningen gesloopt en 25
woningen herbouwd. De overheid
betaalde de marktwaarde van de
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woningen.’ Door de bewoners vanaf
het begin nauw te betrekken en mee
te laten denken, ontstond draagvlak.
De Fockert: ‘Natuurlijk waren er mensen tegen – het was ook ingrijpend.
Toch is er meestal veel begrip bij dijkversterkingen. Ja, er is overlast, want
alles moet op de schop. Maar daarna
is de omgeving weer netjes en zijn
de bewoners tevreden omdat ze zich
veilig voelen.’

Les 2: Kijk vooruit en
communiceer in een
vroeg stadium met andere
overheidsinstanties
Is het tijd om een dijk te versterken?
Betrek dan ook direct de gemeente en provincie, raadt Merks aan.
‘Samenwerken heeft zin, ook al zijn de
details en kosten nog niet bekend. Je
kunt daarmee geldverspilling en overlast beperken. Overheidsinstanties

kunnen proberen de agenda’s op
elkaar af te stemmen en rekening te
houden met elkaars ruimtelijke plannen. Misschien is er tijdens een dijkversterkingsproject direct ruimte om
andere plannen uit te voeren.’
Een voorbeeld is de drukke doorgaande weg op de dijk, waar auto’s, fietsers
en voetgangers gebruik van maken.
De bewoners wilden graag een vrijliggend fietspad. Het waterschap wilde
dat best opnemen in de plannen,
maar had dan wel meer budget nodig.
Dat kwam uiteindelijk van de provincie Zuid-Holland. En in Streefkerk
bestond de wens de jachthaven uit
te breiden. Dat kon prima tijdens de
dijkversterking gebeuren.
‘Het komt ook wel eens voor dat er
plannen zijn om een woonwijk bij een
dijk te bouwen, maar is dijkversterking
pas later nodig’, vertelt Merks. ‘Kijk of
het mogelijk is om beide plannen op

elkaar af te stemmen, of voer samen
alvast een dijkophoging uit. De bewoners hebben dan later geen overlast. En
het bespaart op de langere termijn geld.’

Les 3: Ga in een vroeg
stadium met de aannemer
om tafel
Normaal gesproken maken waterschappen een plan voor een dijkversterkingsproject en zoeken zij
later een aannemer om het netjes
uit te voeren. Dat ging bij KIS ook zo.
‘Hoewel dit behoorlijk goed is verlopen, zijn we er tijdens het project van
overtuigd geraakt dat het beter kan,’
zegt De Fockert. Zo is hij nu bezig met
een dijkversterkingsproject langs de
Waal ten noorden van Nijmegen. Daar
is het plan samen met de aannemer
gemaakt. ‘Aannemers kunnen beter
beoordelen wat uitvoerbaar is, dus
besparen we tijd.’
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'Waterveiligheid is
het allerbelangrijkst'

Les 4: Wees flexibel en sta
open voor nieuwe technieken
Aannemerscombinatie Dijkverbetering
Molenwaard paste tijdens het KISproject allerlei innovatieve technieken
toe. Zo stelde het waterschap voor om
de woningen die herbouwd worden
een ‘opvijzelbare’ fundering te geven.
Die kan bij een volgende dijkversterkingsronde één à anderhalve meter
omhoog.
Daarnaast is bij het dorp Streefkerk
de eerste zogenoemde ‘klimaatdijk’
aangelegd: een extra robuuste dijk
over een lengte van 250 meter. De dijk
is hoger en breder dan een normale
variant én het is mogelijk er woningen
op te bouwen. Hierin speelde Deltares
een belangrijke rol (zie kader). Naar
verwachting voldoet de dijk voor de
komende honderd jaar aan de eisen.
Inmiddels zijn er nog een paar dijken
van dit type in Nederland aangelegd.

Les 5: Innovaties zijn belang
rijk, maar geen doel op zich
Waterschap Rivierenland stond tijdens dit project dus open om allerlei
nieuwe technieken te proberen.
‘Belangrijk,’ benadrukt De Fockert,
‘al zijn innovaties voor ons vooral een
middel om slimmer en efficiënter voor
veilige dijken te zorgen. Geen doel op
zich.’
Zo onderzocht de aannemer of landmeten ook via drones kon. Met traditionele meetapparatuur is dat namelijk
een tijdrovende klus. ‘Ik verwacht
voortaan meer gebruik van drones bij
dit soort projecten’, zegt De Fockert.
Soms werden innovaties gedurende het project ook losgelaten. Het
plaatsen van damwanden van staal en
diepwanden van beton zijn gebruikelij-

Bram de Fockert (links) en Hans Merks

ke manieren om dijken te versterken.
Maar dat veroorzaakt veel trillingen
die woningen kunnen beschadigen. In
het begin van het project zijn proeven
gedaan met twee nieuwe technieken
die zorgen voor minder trillingen.
‘Dijkdeuvels’ is een techniek om de
dijk te stabiliseren en ‘Mixed in Place’
is een methode van grondverbetering.
De Fockert: ‘Uiteindelijk bleken deze
technieken nog niet ver genoeg om
toe te passen.’

Les 6: Bedenk dat samenwer
ken en innovaties tijd kosten
Een dijkversterkingsproject is
complexer en kan langer duren als
verschillende betrokken partijen
samenwerken en nieuwe technieken
uitproberen, geven Merks en De
Fockert aan. Merks: ‘Voor ons gaat
het natuurlijk in de eerste plaats om
de waterveiligheid. Andere partijen
hebben andere belangen, maar
sámen hebben we de taak om de
maatschappij van dienst te zijn.’

De rol van
Deltares
Al decennialang is Deltares betrokken
bij projecten om dijken te versterken.
Zo ook bij dit project tussen Kinderdijk
en Schoonhovenseveer, vertelt Ellen
Tromp, senior adviseur dijkveiligheid
bij Deltares. Deltares gaf technisch
advies en deelde bestuurskundige
kennis. Zo kwam het idee van de
klimaatdijk voort uit het programma
‘Kennis voor Klimaat’ waar Deltares
samen met andere organisaties bij
betrokken was. ‘We onderzochten
hoe hoog en breed de dijk zou moeten
zijn en of er wel genoeg ruimte op
de locatie was,’ legt Tromp uit. ‘Ook
beoordeelden onze experts verschillende innovatieve technieken.’
Samen met Waterschap Rivierenland onderzocht Deltares daarnaast
hoe waterschappen tijdens dijk
versterkingsprojecten het beste
kunnen samenwerken met andere
overheidsinstanties, bewoners
en b
 edrijven. De bevindingen zijn
inmiddels opgenomen in het beleid
van het waterschap.

