
De Deltawerken, de Af-
sluitdijk en onze polders, 
ze hebben allemaal bij-

gedragen aan het wereldwijde 
imago van Nederland als water-
land. Het valt Harry Bos van Vol-
kerWessels Telecom echter op dat 
ondanks die reputatie ons eigen 
dijkbeheer vrij traditioneel en 
behoudend is: “We lopen voorop 

als het gaat om de ontwikkeling 
van nieuwe technieken. Maar die 
worden in de praktijk nog weinig 
toegepast. Waterveiligheid is van 
levensbelang, maar omdat de hui-
dige aanpak tot nu toe volstaat, 
is men terughoudend met nieu-
we technieken zoals het DMC- 
   systeem, een dijkmonitoring en 
-conditioneringsysteem  bedacht 

en ontwikkeld door Volker-
Wessels Telecom en Landustrie, 
in samenwerking met Visser & 
Smit Hanab. Als we de water-
veiligheid ook voor de toekomst 
willen garanderen, de omgeving 
willen sparen en de kosten zo 
laag  mogelijk willen houden, ont-
komen we niet aan de toepassing 
van nieuwe technologie.”
 

Praktisch en betaalbaar
“De toekomst van onze dijken 
vraagt om een  multidisciplinaire 
aanpak”, stelt Bos. “Nauwe 
 samenwerking zoeken we dan 
ook niet alleen binnen de gouden 
driehoek maar ook bij de verschil-
lende werkmaatschappijen van 
VolkerWessels. Dit biedt enorm 
veel mogelijkheden voor een aan-
pak op maat. Van de aanleg van 
sluizen tot de inzet van geotextiel 
en realisatie van waterbergingen 
door KWS Infra. Vaak is het een 
combinatie van technologieën 
en werkzaamheden die de meest 
toekomstvaste oplossing biedt. 
Aan ons als bedrijfsleven de taak 
om nieuwe technologie praktisch 
toepasbaar te maken en om drem-
pels bij beslissers weg te nemen.”  
 
Veiligheid rond de rivier
In Veessen, een dorpje aan de 
IJssel, wordt op dit moment door 

Dijken veiliger 
met nieuwe technologie

Dijkvak bij Colijnsplaat op 
Noord-Beveland, Zeeland.

een aantal VolkerWessels-onder-
nemingen gewerkt aan veilig-
heid rondom de rivier. Zo graaft 
KWS Infra een hoogwatergeul 
om zestig centimeter aan extra 
water op te vangen. Een paar 
kilometer verderop voorzien 
VolkerWessels Telecom, Visser 
& Smit Hanab en externe part-
ner Landustrie honderd meter 
dijk van het DMC- systeem. Met 
deze dijkversterkingstechnologie 
wordt de waterdruk in de dijk ge-
meten met behulp van glasvezel 
en gecontroleerd met het inno-
vatieve drainagesysteem HDDW. 
“We werken hier intensief samen 
met het  Waterschap Vallei & 
Veluwe en met Deltares”, legt Bos 
uit. “Niet alleen voor nauwkeu-
rige berekening van de positie 
van het systeem, maar ook om de 
kennis die we hier aan de dijk op-
doen te borgen voor toekomstige 
projecten.”

>  www.volkerwessels.com  >  www.dmcsysteem.nl


