
Nieuwe veiligheidsbenadering vraagt om nieuwe technologie

Hoe zorgt de watersector ervoor 
dat Nederland in de toekomst 

waterveilig blijft?

Veilige dijken 
door lef en durf



Water, 
water en 
nog eens 
water. 
En dijken. 

Water domineert ons Nederlandse landschap. Drie grote 
rivieren monden er in uit en vormen een belangrijke delta. Het 
betekent ook dat meer dan een kwart van Nederland onder het 
zeeniveau ligt. Rivierdijken, zeedijken en binnenwaterkerende 
dijken zijn dan ook hard nodig om onze dorpen en steden 
te beschermen tegen dat water. Bovendien komt er door de 
klimaatverandering in de toekomst alleen maar meer water op 
ons af. Het is dus ook voor de toekomst belangrijk dat we onze 
waterkeringen goed onderhouden en onze kust beschermen. 

Negen miljoen Nederlanders leven nu in een laag gelegen 
gebied dat vanuit zee of vanuit de rivieren kan overstromen. 
Omdat de bevolking groeit en er sprake is van verdere 
verstedelijking, neemt de economische waarde achter de 
dijken toe. Hierdoor worden de gevolgen van overstromingen 
steeds ernstiger. Recent werd ook duidelijk dat we daarbij niet 
alleen van onze eigen maatregelen uit kunnen gaan, maar ook 
afhankelijk zijn van wat de Duitse overheid onderneemt. Als in 
het grensgebied ter hoogte van Spijk een dijk doorbreekt, kan 
het oosten van Nederland tot aan Zwolle onder water komen te 
staan. Dit heeft mogelijk vele tientallen miljarden euro's schade 
en zelfs doden tot gevolg. Rijkswaterstaat vraagt zich dan ook 
terecht af: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland ook in 
de toekomst waterveilig blijft?” 

Het Deltaprogramma van de overheid is het antwoord op die 
vraag. Het programma voorziet in nieuwe maatregelen om 
ook in de toekomst waterproof te zijn. Het ophogen van dijken 
alleen zal daarbij niet toereikend zijn.
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Een gebied kan overstromen als een waterkering te laag is, of 
omdat een dijk bezwijkt vanwege te hoge waterspanning in de dijk 
waterdruk (micro- en macrostabiliteit). Ook kunnen waterstromen 
onder een dijk uitspoeling van zand vooroorzaken, waardoor de dijk 
uiteindelijk instort (piping). Of water beschadigt de beschermende 
laag en zandhellingen aan de buitenzijde van een dijk, waardoor de 
dijk uitholt en bezwijkt (falende dijkbekleding en zettingsvloeiing). 
Deze zogenoemde faalmechanismen vormen de stiekeme gevaren 
van onze dijken. Het zijn sluimerende problemen, die langere tijd 
ongemerkt optreden en ineens een grote impact kunnen hebben. 
Meer inzicht in veelvoorkomende faalmechanismen is daarom 
cruciaal bij het verbeteren van de waterveiligheid. Zo is bijvoorbeeld 
gebleken dat al jaren voordat orkaan Katrina over de VS raasde er 
verschillende dijken aan het verzakken waren. Niet in millimeters, 
maar in centimeters per jaar. Onderzoekers ontdekten dat er een 
relatie bestaat tussen de instabiliteit van de dijken en de enorme 
omvang van de ramp. Juist op de plekken waar de dijk al jaren aan 
het verzakken was, faalden ze in de bescherming van het achterland.

“Er liggen echter meer bedreigingen op de loer” dan 
faalmechanismen alleen, stelt Annemieke Nijhof, ceo van Tauw. 
“Bijvoorbeeld dat Rijkswaterstaat en de Waterschappen het 
waterbeheer zo goed organiseren en uitvoeren dat niemand er iets 

van merkt.” Wanneer iedereen denkt dat het zo’n vaart
niet zal lopen met dat overstromingsrisico, is het draagvlak voor 
investeringen en aanpassingen in de openbare ruimte klein. Aan 
de andere kant is er het beeld van het logge overheidsapparaat. 
Het woud aan projecten, programma’s en instanties leidt ertoe 
dat er teveel in hokjes wordt gedacht en gewerkt, waardoor er 
onvoldoende oog is voor water als onderdeel van de ruimtelijke 
ordening als geheel. Daar komt bij dat “waterschappen vol zitten met 
technici, ingenieurs en juristen”, stelt professor Theo Toonen van de 
TU Delft. “Zij communiceren over hun technische prestaties en niet 
over de fundamentele waarden en maatschappelijke belangen waar 
zij voor staan.” 

Kortom, hard werken aan waterveiligheid, maar dat achter de 
schermen doen, is niet zonder gevaar. “De samenleving stelt ter 
discussie of al die instanties en investeringen wel nodig zijn”, 
constateert Nijhof. “Maar – vraagt ze zich af – hoe maken we, zonder 
mensen angst aan te jagen, duidelijk dat je op dit gebied nooit 
klaar bent?” Het pleidooi van Hans van der Vlist, voorzitter van de 
adviescommissie Water biedt wellicht mogelijkheden het gevaar 
van een onzichtbaar overheidsapparaat te keren: “Water verdient 
een hoofdrol in de ruimtelijke ordening en daar moeten we ook het 
bedrijfsleven bij betrekken.”

Hoofdstuk 2 Stiekeme gevaren



Voorheen legde de Nederlandse overheid in haar aanpak vooral de nadruk op preventieve beschermingsmaatregelen 
en minder op het beperken van de maatschappelijke gevolgen van overstromingen. Voor het Deltaprogramma dat 
in september 2014 werd gepresenteerd, is een nieuwe veiligheidsbenadering ontwikkeld. Deze gaat uit van de 
overstromingskansen en de gevolgen die een overstroming of dijkdoorbraak heeft, in plaats van overschrijdingskansen 
van de maatgevende hoogwaterstanden. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vertaalt de hoofdlijnen en 
langetermijnvisie uit het Deltaprogramma vervolgens naar maatregelen voor de korte termijn, zo´n zes tot twaalf jaar 
vooruit. 

In het Deltaprogramma is bepaald dat er een minimaal beschermingsniveau geldt voor iedereen in Nederland 
die achter dijken en duinen woont. Daarnaast werken waterschappen en gemeenten aan extra bescherming op 
plaatsen waar sprake kan zijn van grote groepen slachtoffers, grote economische schade of ernstige schade aan de 
infrastructuur. “Het streven is”, aldus Rijkswaterstaat, “dat alle primaire waterkeringen in 2050 aan de nieuwe normen 
voldoen. In specifieke gevallen – waar preventieve maatregelen zeer kostbaar of maatschappelijk zeer ingrijpend zijn – 
bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor een ‘slimme combinatie’ van preventieve maatregelen, ruimtelijke inrichting 
en aanvullende rampenbeheersing om het beschermingsniveau te bereiken.”

De overheid geeft met de nieuwe veiligheidsbenadering wel degelijk invulling aan de door Van der Vlist gewenste 
hoofdrol van water. Echter, de praktische vertaalslag door bedrijfsleven en de kennisontwikkeling in ons land zullen 
medebepalend zijn voor het succes.  
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Water is niet voor niets een van de topsectoren in het regeringsbeleid. Jaarlijks is de 
Topsector Water goed voor een omzet van circa € 14,1 mrd (bron: CBS, 2014). In 
de sector zijn op dit moment 3130 bedrijven actief en er werken 57.000 mensen. De 
export van deltatechnologie en watertechnologie nam tot en met 2013 met 75% toe. 
Het topsectorenbeleid heeft als doel het bedrijfsleven te stimuleren hun research & 
development in samenwerking met onderzoeksorganisaties en kennisinstituten aan te 
pakken.

“Goed watermanagement – nationaal en internationaal – vereist samenspel tussen 
overheid en bedrijfsleven, met ingenieursbureaus en de wetenschap als belangrijke 
tussenschakel”, weet ook Harm Albert Zanting van Arcadis. Voorbeeld van 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van 
deltatechnologie is de deltadijk, een doorbraakvrije waterkering die in principe niet kan 
doorbreken, maar alleen kan overlopen. Het uitgangspunt van deltadijken is dat ze 
sterker zijn dan wettelijk vereist, om de kans op een plotselinge en oncontroleerbare 
overstroming verder te verminderen. Ook het IJkdijkproject is een goed voorbeeld. In 
dit project zijn drie proefdijken op meerdere faalmechanismen getest. In het project 
wordt een algemeen toepasbaar monitoringssysteem voor waterkeringen ontwikkeld. 
De deelnemende bedrijven konden voorspellingen doen over de ontwikkelingen van de 
sterkte van de dijken en het moment van falen – een ideale proeftuin dus. 

“Veel twijfel over het nut van deze deltaconcepten is er niet, maar waarom gebeurt 
het in de praktijk dan nog zo weinig”, vraagt de Stichting Toegepast Onderzoek Water 
(Stowa) zich af. “Veel discussies erover lijken het gevolg te zijn van het ontbreken 
van kennis en mogelijk onjuiste beeldvorming.” In een workshop van Deltares voor 
Waterschappen en het HWPB komt dit aandachtspunt ook duidelijk naar voren: 
“innovaties en ontwikkelde kennis blijven tot nu toe onbenut”, blijkt uit het verslag. 
Geconstateerd wordt dat niet alleen experts de kennis nog onvoldoende met elkaar 
delen, maar ook dat de kennis uitvoerders en beheerders op de dijk nauwelijks bereikt. 
Deltares stelt dat ondanks de nieuwe veiligheidsbenadering in het Deltaplan nog teveel 
gedacht wordt in dogma’s en standaard aannames. Het kennisinstituut pleit daarom 
voor een aanpak met meer “lef en durf”.
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Lef en durf. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan! Ondanks onze 
goede reputatie in het buitenland op het gebied van water en de 
ontwikkeling van nieuwe technieken is ons eigen dijkbeheer nog vrij 
traditioneel. Kostenoverwegingen en vasthouden aan vertrouwde 
standaarden zorgen ervoor dat we in onze eigen praktijk op het 
moment nog maar weinig nieuwe ontwikkelingen toepassen. Tot nu 
toe lijkt een meer traditionele aanpak nog steeds te volstaan. Is men 
daarom misschien zo terughoudend met de daadwerkelijke uitrol van 
nieuwe technologie?

Het is niet niks waar we het over hebben. De geschetste risico’s en 
complexe faalmechanismen zorgen er terecht voor dat we niet over 
een nacht ijs kunnen gaan als het gaat om beslissingen voor onze 
toekomstige waterveiligheid. Toch smoren ellenlange beslistrajecten 
het innovatieve karakter van ons waterveiligheidsbeleid ook in de 
kiem. Straks zorgt ons befaamde poldermodel er nog voor dat we 

overstromen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn.

Als we de waterveiligheid ook voor de toekomst willen garanderen, 
én betaalbaar willen houden, ontkomen we niet aan de toepassing 
van nieuwe technologie. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak 
waarin verschillende stakeholders gelijkwaardig investeren en 
slagvaardig opereren. Een aanpak met een duidelijke rolverdeling 
tussen overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. 

Aan het bedrijfsleven de taak om nieuwe technologie praktisch 
toepasbaar te maken, betaalbaar te houden en om drempels bij 
beslissers weg te nemen. Aan kennisinstituten de verplichting om 
kennis en ervaringen ook beschikbaar en eenvoudig deelbaar te 
maken. En aan overheden de plicht om innovatie niet alleen te blijven 
stimuleren, maar ook af te nemen en zich niet te laten beperken door 
oude (kosten)modellen.

Nieuwe technologie
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VolkerWessels Telecom  en Landustrie Sneek BV ontwikkelden in samenwerking met Deltares, TNO en Visser & Smit Hanab het 
Dijkmonitoring en -conditioneringsysteem.

Over de auteurs

Meer weten over het DMC-systeem? 
Kijk op www.dmcsysteem.nl of volg ons op
Twitter  

Meer weten over VolkerWessels Telecom?
Kijk op www.volkerwesselstelecom.com of volg ons op 
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin. 

Meer weten over Landustrie Sneek BV?
Kijk op www.landustrie.nl of volg ons op 
Facebook | Twitter | Youtube | Linkedin. 
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VolkerWessels Telecom is de telecomspecialist van het VolkerWessels concern. Naast het adviseren over 
netwerkoplossingen en het ontwerpen en bouwen van vaste en mobiele netwerken, combineren we het slimme van twee 
werelden, techniek en telecom en maken we de toekomst mogelijk, ook als het gaat om veilige dijken. 
Partner Landustrie Sneek BV is al meer dan honderd jaar actief in de behandeling van afvalwater en oppervlaktewater. 
De specialisten van Landustrie ontwerpen en installeren wereldwijd zuiveringstechnische installaties, pompinstallaties 
en waterkrachtvijzels. In deze context wordt ook veel samengewerkt met waterschappen, onder meer op het gebied van 
polderbemaling, peilbeheer en telemetrie.
Het DMC biedt perspectief op een veiliger Nederland én aanzienlijke kostenbesparingen voor dijkbeheerders. Het DMC is 
daarmee een serieus alternatief voor traditionele dijkversterking







http://www.twitter.com/dmcvoorbedrijven
http://www.twitter.com/vwtelecom
http://www.twitter.com/landustrie
http://instagram.com/dmcvoorbedrijven
https://www.facebook.com/volkerwesselstelecom
https://www.linkedin.com/company/landustrie-sneek-bv
https://www.youtube.com/user/volkerwesselstelecom
https://www.youtube.com/user/landustrie
https://www.facebook.com/landustrie
https://www.linkedin.com/company/volker-wessels-telecom-vecotech
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