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BUITENWATERKERIïïGENINNOORD-BRABANT.
I. INLEIDING.
Onderbuitenwaterkeringen zullenindezeverhandelingworden
verstaanwaterkeringen inNoord-Brabant,welkehetwaterkerenvande
grote rivierenenzeearmen.Dezewaterkeringen zijnte onderscheiden
indijken5 kaden,hogegronden,walmuren a.a.
Indeze verhandeling zalinhoofdzaak wordeningegaanopdedijkenen
kaden.
Ondereendijkis teverstaaneenwaterkering,welkeonderalle redelijk
teverwachtenomstandighedenwaterkerendmoetzijn.
Ondereenkadewordtverstaaneenwaterkering,welke slechts toteen
beperktehoogte waterkerendbehoeft tezijn.
De totale lengte vandedijkenbedraagtongeveer }r0 km.Deze lengte is
meerdandehelftvande totale omtrekvandeprovincie (ongeveer450 km.).
Deoppervlakte vandeomslagplichtige gebieden-gebieden,dieoendirect
belanghebbenbijdedijken-bedraagt+ 120.000ha.Deze oppervlakte is
ongeveereenvierde deelvande totale oppervlakte van deprovincie (ongeveer
500.000ha.).
Delengte vandekadenbedraagt enigehonderdenkm's.Degronden,welkedoor
dekadenminofmeerwordenbeschermd,beslaaneenoppervlakte vanruim
15.000ha.
Vroegerwarendegebieden,die tegenhetbuitenwaterwordenbeschermd,in
hoofdzaakuitagrarisch oogpuntvanbetekenis.Debetekenisvan dewaterkeringenneemt alsgevolgvande sterkgroeiende bevolking ende steeds
toenemende industrialisatie voortdurendtoe.
Debuitenwaterkeringen verdienen derhalve devoortdurende aandachtenzorg
vandebeheerders;waarnodig zullenvernieuwingen enverbeteringenmoeten
wordenaangebracht.

- 2II.OVERZICHTVAN LEWATERKERINGEN.
Debuitenwaterkeringen inNoord-Brabantkunnennaar degebieden,
welke door diewaterkeringen wordenbeschermd, alsvolgtwordeningedeeld;
a.waterkeringen inhetMaaskantgebied3
b.waterkeringen inhetgebiedHousden-Vlijmen5
c.waterkeringen inhetgebiedvandeLangstraat tenwestenvanhet
Drongelenskanaali
d.waterkeringen inhetgebiedvandeLonge5
e.waterkeringen inhetBrabantseBandijkgobiedf
f.waterkeringen inen tenzuidenvanBergenopZooms
g.waterkeringen inhetLandvanHeusdenenAltena5
h.waterkeringen inhetBrabantseBiesbosgebiedj
i.waterkeringen indeoverige gebieden.

Ad,a. WATERKERING
EHINHETMAASKANTGEBIEL.
Lewaterkeringvanditgebiedwordt-naastdoorenigehoge gronden,walmuren
o.a.-inhoofdzaakgevormddoordelinkerMaasdijk. Leze dijkbegintonder
Boxmeer,aansluitend aandehogegrondenaldaarenloopt-afwisselendop
grotere ofkleinere afstandvan derivier-viaCuyk,Grave enLithnaarde
uitwateringssluisindemondvandoOudeDieze tennoordenvan 's-Hertogenbosch.
Indeze dijkbevonden zichvoorheendeBeerse overlaten.Leoverlaatbij
Cuykisgedichtin 1882door deaanlegvande spoorlijnNijmegen-Venlo,de
overlaatbijLinden isgedicht in1942.

Ad,b. WATERKERINGEN INHETGEBIEDHEUSLEN-VLIJMEN,
Lebuitenwaterkering vanditgebiedwordtgevormd doordelinkerrivierwaterkering langsdeMaasvandeonderad.a.genoemdeuitwateringssluis in
demondvandeOudeLieze totenmetde schutsluisindeNieuweLieze,de
linkerLiezedijk langsdoNieuwe-endoOudeLieze,dehoge grondenonder
's-Hertogenbosch,derechterdijk vanhotkanaal 's-Hertogenbosch-DrongelenP
dehoogwatervrijekade indeBaardwijksooverlaat,deDrunense dijk,deHeidijk,
deHogeMaasdijkvanVlijmennaarEedikhuizen endewaterkeringvanHedikhuizen
naardemondvanhetDrongelenskanaal.
Tussende schutsluis indeNieuweLiezoendedijkbijHedikhuizenligteen
waterkering,welke gedeeltelijk bestaatuiteenkade,genaamdBokhovense
overlaat.
Ad.c.WATERKERING'-"^INHE-TGEBIEDVANDE LANGSTRAAT TENWESTENVANHET
DRONGELENSKANAAL.
Dehoofdwaterkering inditgebiedwordtgevormd doordelinkerdüjkva,nhet
Drongelenskanaal vandemondvandatkanaal totBaardwijk,deLangstraatse

NinterdijkvanBaardwijk totWaspik,de dijklangsdeKerkvaart,deAchterstedijk,derechterlijk langshetZuiderafwateringskanaal, dedijkende
hogegronden tussendemondvanhetZuiderafwateringskanaal enderijksweg
'Breda-Gorinchem endeKeizersdijk vandeaansluiting vangenoemdehoge
gronden aanderijksweg tothetvoormaligfortLunette a m deDonge te
Raamsdonkveer.
TennoordenvandeLangstraatseWinterdijk ligthetgebiedvanhetOude
MaasjeenvanhetZuiderkanaal,welkge"biedhij-waterstandenhovenhet
grenspeil wordt gei",nundeerd.De inditgehiedgelegenpolders,gezamenlijk
groot3.50cha,worden beschermd doorkaden,waarvandehoogte varieert
van2.20 -2.30m+ÎT.A.P.Aan denoordzijde vanditgehiedligtdedijk
langsdeBergseMaas,welke dijkdestijdsisaangelegdinhetkadervande
werken tot scheiding vanMaasenWaal.Deze dijkkan zijnfunctie alsbuitenwaterkeringnognietvolledig vervullen,aangezienhetonderhavigegehiedaandemondvanhetOudeMaasje inopenverbinding staatmethet
buitenwater.
Ad.d.WATERKERINGEN IIHETGEBIED VANDEDONGE.
Ditgebiedwordtbeschermd door dijkenenkadenlangshetWilhelminakanaal
endooroengrotelengtekadenlangs deDonge enzijnzijtakken.Dekaden
kerenoverhet algemeen totgrenspeil (ongeveer2.50m+N.A.P.).Nabijde
Amerkeren dekaden tot_+3.00m+N.A.P.
Bijwaterstandenbovenhetgrenspeil wordt eendeelvanditgebiedgeïnundeerd.De oppervlakte vanhetgebied,datkanwordengeïnundeerd bedraagt
ongeveer3.500ha.
Aan denoordzijde vanhetgebiedligtlangsdeBergseKaas tussenderijkswegBreda-Gorinchem endemondvandeDonge eendijk,welke isaangelegd
inhetkadervandewerken totwatervrijmakingvandoBrabantseBiesbosen
omgeving.Ookdezedijkkanzijnfunctie alsbuitenwaterkeringnogniet
volledig vervullen,zolangDonge enOudeMaasje niet zijnafgesloten.
Ad.e.WATERKERINGEN INHETBRABANTSEBANDIJKGSBIED.
Ditgebied,genoemdnaarhetdijkheherendewaterschap "Hoogheemraadschap
DeBrabantse Bandijk",wordtbeschermd doordewaterkeringenlangshet
Wilhelminakanaal on de zuidzijde vanhetSteelhovensVaartje,deSteelhovense dijk-aansluitend aandehogegronden tussenOosterhout enMade tennoordenvanhetStoelhovcnsVaartje totGeertruidenberg, dehogegrondenenkademurenlangsdeDonge endehaven teGeertruidenberg, de dijken
kaden vanGeertruidenbergnaarhetplateauvan deAmercentrale vande
P.N.E.M.endedijkenlangsdeAmer,hetHollandsDiepenhetVolkeraknaar
denoordzijde vanhet totdeprovincieZeelandbehorende oilandSt.Ph.ilipS'land.Verder doordedijkenvande zuidzijde vanSt.Philipslandlangsde
oostelijke oevervandeEendracht endeOosterschelde totBergenopZoom.

-4Hetgebied tenzuidenvandüSteelhovunse dijkon tonwestenvanhet
Wilhelminakanaal,"behorendetothetwaterschap "DeïïoutsePolders",kan
hijwaterstandenbovenhetgrenspeilnogvooreengrootgedeelte worden
geïnundeerd.Evenzohetgebied tennoordenvanGeortruidenberg tussende
kadenlangsdeDonge endedijkvanGeertruidenberg naarbovengenoemd plateau
vandeAmercontrale.

Ad.f. WATERKERINGEN INEN TENZUIDENVANBERGENOPZOOM.
Debuitenwaterkering inditgebiedwordtachtereenvolgensgevormd doorhot
havonplateaumotdehavendijk te BergenopZoom,dedijklangsdeWaterschans,
deGeertruidapolderdijk,eenrugvanhoge gronden,dedijklangsdeAugustapolder,wederom eenrugvanhogegronden.,eengedeelte spoordijk endedijken
langsdePrinsKarelpolder,deCatorspoldor, gemeenmetvandenEyndenpolder
en'deHoogerwaardpolder,aansluitend aandedijkenlangs denoordzijde van
Zuid-Beveland.
Aande zuidzijde vandeKreckrakdam vindt debuitonw-iterkeringvanZeeland
zijnvoortzetting inde zuidelijke dijkvandepolderNieuw—Hinkelenoorden
Hoogerwerf,dewestelijke ;enzuidelijke dijklangs deVijdtpolder onde
waterkering langshet zo-genaamdegrcnspoldertje.

Ad.g.WATERKERINGENINHSTLANDVANHEUSDENENALTENA.
Debuitem-n.terkeringvanditgebiedwordt,behalve doordewallen teWoudrichem,
gevormd doordedijkvandebrug teNedcrhemertviaAndol,Woudrichem5
Werkendam,NieuwendijkenHanknaarhetgemaalPeerenboom enderechterdijk
langsdeBergseMaas tussendebrugbijNedcrhemert enhetgemaalPcerenboom.

Ad.h. WATERKERINGENINKETBRABANTSEBIESBOSGEBIED.
Ditgebiedwordtinhetnoorden enwestenbeschermd dooreendijkvan
Werkendam naarDeeneplaat,welke dijk destijds isaangelegdinhotkadervan
dowerken totwatervrijmakingvandeBrabantseBiesbos.
Eendergelijke dijkontbreekt aande zuidzijde vanhetgebied.Dowaterkering inditgebiedbestaat derhalve nogvooreengroot deeluitkaden.
Dehoogte vandekaden isoverhetalgemeengelegenop grenspeil (ongeveer
2.60m +N.A.P.). Eenaantalkadenhoefteenkruinshoogte bovenditpeil tot
ongeveer3.70m+N.A.P.Dototale lengte vandekadenbedraagt ongeveer
200km.
Bijwaterstandenbovenhetgrenspeilwordteendeelvanditgebiedgeïnundeerd.
Deoppervlakte vanhetgebied,datkanwordengeïnundeerdbedraagtongeveer
5.OOOà 6.000ha.
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Ad. i . » VA^rCSZPTiWM TS D3 OVERIGE GEBIEDEN.
Naast do hiervoor vormolde waterkeringen komen - tor "bescherming van
uiterwaarden en buitengronden - aan de huit e n z i j do van do dijken on op
•wisselende afstanden d a a r u i t nog con groot a a n t a l kaden voor. Deze kaden
"beschermen acn oppervlakte van ongeveer 1.500 ha. De hoogte van dio kaden
loopt nogal u i t e e n .
Op "bijlage I i s een o v e r z i c h t gegeven van do huitonwatorkoringen,
omslagplichtige ge"bieden enz.

III.EIOEtïAAITDE WATERKERINGEN TESTELLES.
Indithoofdstuk zalwordeningegaanopdeeisen,welke aande
dijken (A)enkaden (B) zijnte stellen. Deze eisen zijn tenaanzienvans
A.DIJKEN.
1.TRACEEENGRONDSLAG.
Zeedijken zullenoverhet algemeenoverderijpegorzen zodanigwordenaangelegd,dat zijdeoeverlijn zoveelmogelijkvloeiendvolgen.
Bijdeaanlegvanrivierdijken zalhet tracéezoveelmogelijkworden"bepaald
tenopzichte vandebestaande stroomdraad vanderivier,wanneer althans
die stroomdraad eenlanggerekte,vloeiende lijniseningeval die stroomdraadeenminofmeer"bochtigverloopheeft,zalhijdeaanlegvandiedijken
rekeningwordengehoudenmeteenmogelijk toekomstigeverbetering (regulatie
ennormalisatie)vanderivier terplaatse.
Het tracéevanrivierdijkenwordtvoornamelijkbepaald doorhetvoorde
hoogst teverwachten afvoerenvereiste dwarsprofielvanderivierende
eis,dathetverloop zovloeiendmogelijkmoet zijn.Hierbijzijopgemerkt,
datdekeuze vanhet tracéeookinvloedheeftopdehoogte vandedijk.
Bijdeaanlegvandijkenisdeondergrond vanveel belang,omdatdeondergrondbepalend isvoordewijzevanuitvoering, de teverwachten zettingen
ende stabiliteit.Inhet algemeen zal danookeengrond-mechanisch,geologisch enhydrologischonderzoek aandoaanlegvoorafmoetengaan.
Ingeval zandofklei totvoldoende diepte aanwezig is,kandedijkmet
eengerusthartwordenaangebracht.
Bijaanwezigheidvanrnoerasgrond,veene.d. zaldeondergrondmoetenwordenverbeterd.Datkan-alnaargelang deomstandigheden-geschieden door
toepassingvaneengrondverbeteringofdoorhetwegporsenvande slechte
lagen.
Bijzondere aandacht zalmoetenwordenbesteedaankruisingenmetgeulen
ofoudewaterlopen.Degrondslag zalindiegevallendoorgrondverbetering
en/ofbeschermingvandebodem geschiktmoetenwordengemaakt.
Verder zalmonorbijdoaanlogvandijkenopbedachtmoeten zijn,datda
dijkzathevoldoendewordtbewerkt.Dithoudtin,datbijeenklei-ofleemondergrondkielspitten enaanzetsleuven wordengegraven,terwijl bijeen
zandondergrondkleikisten- tervoorkoming vankwel-dienen tewordenaangebracht.
Voordeaanlegvandijkeniseenconcessievereist,ingevolge dewet,houdende
bepalingenomtrenthetondernemenvandroogmakerijenenindijkingen,alsmede
eengoedkeuring ingevolge hetbepaalde inartikel 33vandeWaterstaatswet 1900.

2.HOOGTE.
Vroegerwerddehoogte vaneendijkbepaald doorde-uitminofmeer"betrouwbare waarnemingenverkregen- totdantoehoogstbekende waterstanden,
vermeerderdmet een zekere overhoogte.Dezemethode vanhoogtebepalingberusttedusuitsluitendoppraktijkwaarneningenen-ervaringen.
Tegenwoordigwordtdehoogte vaneendijkbepaaldaandehandvanberekeningen,uitgaande vanpraktijkwa,arnemingen.Dezemethode berust,evenalsde
premiebepalingvoorhetafsluitenvaneenverzekering,opdeleervandezogenaamdekansberekeningen.
Dehoogstbekendewatersbandisnunietmeeralleenmaatgevendvoor dehoogte
vaneendijk.Doormiddel vankansberekeningen ishetmogelijkfrequentiegrafieken temaken,waaruitdoorextrapolatiekanwordenvoorspeldwelke
kanserbestaat dateenbepaalde waterstand (afvoer)inde toekomstzal
wordenoverschreden.
Bijdehuidigemethode zalhetrisicokleiner zijnnaarmate deberekeningen
opmeerwaarnemingen zijngebaseerd,respectievelijkdekansenkleiner
wordengenomen.
i-Taastdebepalendewaterhoogte e.g..afvoer zijnernogmeerfactoren,die
mede dekruinshoogte vaneendijkbepalen.
Delaatstbedoelde factoren zijns deliggingvande dijkt.o.v.dewindrichting,hetalofnittaanwezig zijnvanminofmeer diepofondiepwater,
hetalofnietaanwezig zijnvanbreed en/ofhoogvoorland,hetwind-en
stormeffect,degolfoplocp o.a.gemeten aandehandvanveekmerken,de
soortdijk,dehellingvanhettaludendeteverwachtenklink.
Een dijkophetnoordwesten-bijwelkewindrichting inonslandveelalde
hoogstewaterstanden optreden-vraagt eengroterehoogte daneendijkgekeerdnaareenandere windstreek.
Indiepwaterkunnen zichhogere golvenontwikkelendaninondiepwater,
zodateen dijkgelegenaandiepwatereengroterekruinshoogte dientte
hebben,daneendijkgelegenaanondiepwater.
Breedenhoogvoorlandmaakteenlagere dijkhoogtemogelijk.
Defactoren,waarop dewindvaninvloed is,zoalsopwaaiing, strijklengte
enz. zullenmede dehoogte vaneendijkbepalen.
Degolfoploop -afhankelijkvanwindkracht,beloop enz.- zaleveneensvan
invloed zijnopdehoogtebepaling vaneendijk.
Eenrivierdijk zaloverhetalgemeenevenwel -vanwege deliggingaan smallerewateren-niet dielastvandegolfoploophebben teverdurenalseen
zeedijk, docherdientwel rekeningmee tewordengehouden,datdeinBrabantvoorkomende rivierdijkeninderegelbenedenwinds zijngelegen.
Steilere taludsvereiseneengrotere dijkhoogte danflauwere taluds.Zoneemt
degolfoploop toebijeengrotere steiltevanhet talud,terwijlwateroverstortbij steilere taludsmeergevaaroplevert danbijflauweretaluds.

-8Deklinkisinhoofdzaak afhankelijkvandegrondslag,waaropdedijkwordt
aangebracht.Bijdohoogtobupalingvandodijkzalhiermee dusrckcn.ingmoeten
wordongehouden.
3.KERFSIBEKLEDING1^.
Eenmoderne dijkwordtopgebouwduitoenkernvan zand,welke vanwegedo
grote waterdoorlatendheidendegeringeweerstandvanhet zand tegenstroom,
golfslagenkwelmoetwordenvoorzienvaneenbekleding.Bicbekledingkan
invele gevalleneenvoudigbestaanuit eenkleilaagbeschermddooreen
grasmat.Ingeval eengrasmatombepaalde redenen- sterkegolfaanval,
stroomschuring,watcrovorstort-geenvoldoende bescherming aandekleilaag
kanbieden,danzalopeengedeelte vandedijkof soms zelfsophetgehele
dijklichaam inplaatsvaneengrasmatopdekleilaag tothetaanbrengenvan
eenkunstmatigeverdedigingop dielaagmoetenwordenovergegaan.
Devorenbed.ofO.debekledingen zullen thansnaderwordenbeschreven.
Hierbij zal eenonderscheidwordengemaakt tussendeonder-enbovenbekleding.
Onderde onderbekleding zalwordenverstaandeaantebrengenkleilaag,
debovenbekleding omvatdegrasmatendekunstmatige verdedigingen.
De_J^ndejrb^ejd ejiijig•
Deonderbekleding bestaatuitklei ofleem.Dezeklei-ofleemlaag dient
allereerst omaanhetdijklichaam denodige waterdichtheid teverschaffen,
terwijl inde tweede plaatsdezelaagminofmeer dientals"fundering"
voor dehierop aan tebrengenbovenbekledingen.
De tweeledigefunctie,welkedeonderbekleding heeft tevervullen,stelt
aandiebekledinghoge eisen.Die eisenmoetenuiteraardwordengezocht
indedikte,de samenstelling endeverdichting vandekleilaag.
De diktevandeaantebrengenklei-ofleemlaagisafhankelijkvande
soort dijk(zee-ofrivierdijk),vandewijze,waarop de dijkwordtofkan
worden aangevallen envande zijde,waarop debekledingwordtaangebracht.
Dediktevandekleilaag^, ''ertgewoonlijkvan0.40 -1.COm.
Voor zeedijken zal dekleilaag ophetbuitentalud,debuitenberm (indien
aanwezig)endekruin-dusopdewaterkerende zijde plusdekruinmeestal 0.80 - 1.00mbedragen"bijrivierdijkenbedraagt diediktemeestal
0.60 -0.80 m.
Hetbinnentalud endebinnenberm van zeedijken zullenmeestalwordenafgedektmet eenkleilaag terdiktevan0.50-0.75 ni,dievanrivierdijken
meteenlaag terdiktevan0.40 -0.60m.
Bijaanwezigheidvaneenwegopdebinnenberm (hetgeen altijdgewenstis)
ofopdekruin zaldekleilaagterplaatsemogenwordenonderbroken,mits
eengeslotenverhardingvanvoldoende constructie en samenstellingwordt
aangebracht.

De samenstellingvan dekleihoudtverbandmetde zijde,waarop deklei
wordtaangebracht (naarhetwater toe-ofvanhetwaterafgekeerd)enmet
hetfeit,vanwelkebescherming ofverdediging dekleilaagmoetworden
voorzien.
De onderbekleding zaloverhetalgemeen aandewaterkerende zijdevande
dijkeenvettere samenstelling vereisen danaandeniet-waterkerendekant,
terwijl voorhetaanbrengenvaneengrasmat alsregeleen schralereklei
wordtvereist danvooreenkunstmatige verdediging.
De samenstellingvandeklei zal indevolgende gevallen derhalve inhet
algemeenaandedaarbijgenoemde eisenhebben tevoldoen;
vooronderbekledingen aandebinnen-ofbuitenzijde,waaropeenkunstmatigeverdedigingwordt toegepast,kleimeteenafslibbaargehalte van
50-755w,afgedektmeteenlaagvettekleitot 90foafslibbaar^
vooronderbekledingen aandebuitenzijde,waaropeengrasmatwordtaangebracht,kleimeteenafslibbaar gehalte van30- 6ofo^
vooronderbekledingen aandebinnenzijde,waaropeengrasmatwordtaangebrachteenmeer zaveligekleimet eenafslibbaar gehalte van20-ACffo.
De samenstellingvan dekleivereisteengeregeldonderzoek opeenlaboratorium.
De verdichting vandeklei isnodigom eenzogrootmogelijkewaterdichtheid teverkrijgen.Het zalnietmoeilijkvallen,ommet demodernemiddelenalsbulldozers,schapenpootwals,enz.eengoedeverdichting vande
klei tebereiken.
Debovenbekleding.
Totdebovenbekledingkunnenwordengerekend degrasmatendekunstmatige
verdedigingen.Hetaanbrengenvandiebekleding isnodig,omdatdeonderbekleding alleenniet instaatisomhethoofd tebiedenaanweersinvloeden(regen,sneeuw e.d.), golfaanval,stroomschuring,ijsgange.d.
Invelegevallen-bijdie dijkgedeelten,welke inhoofdzaak slechtsalleen
aanweersinvloeden zijnblootgesteld,bijgeringe golfaanval enbijniet
te sterke stroom- zalkunnenwordenvolstaanmethetbeschermenvande
onderbekleding dooreengrasmat.Aan dezegrasmat zullenevenwel ookhoge
eisen zijnte stellen.'Eengrasmatmoeteffen,dichten erosie-resistent
zijn.Om dittebereiken,dientdenodige aandacht teworden geschonken
aandekeuzevanhetgraszaadmengsel,het zaaienenoptijdmaaien,hot
bemesten,deonkruidbestrijdingenhetbeweiden.
Eenvoorbeeldvaneen zoutminnendgraszaadmengsel isdevolgende samenstelling!

Engels raaigrashooitvpe
Engels raaigrasweidetype
Veldbeemdgras
Struisgras
Rood zwenkgras
Hitteklaver

10kg
5kg
10kg
7kg
5kg
5kg
42kg/ha
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tewordengemaaid.Ook eengrasmatopdijkenvraagteengeregelde envoldoende"bemesting.Modernemiddelen staan tendiensteomhetonkruidte
"bestrijden.Hetbeweiden-liefstmet schapenenkleinvee— dient zodanig
tegeschieden,dat"bijvoorbeeldgeenlooppadenontstaan.Zonodig dienen
daartoe afrasteringen regelmatig tewordenverplaatst,
Wanneermeteengrasmat geen voldoende beschermingvan deonderbekleding
kanwordenverkregen- zoalsbijsterke golfaanval, sterke stroomschuring,
langdurige wateroverstort, zware ijsgang- zalmoetenworden overgegaan
tottoepassingvankunstmatige verdedigingenalsbovenbekleding.Dezebekleding zal alsregelwordenaangebracht inhetaanvalsgebiedvandewaterkering.
Debovenbekledingenkunnenophunbeurtwordenonderscheiden intijdelijke
enblijvendebekledingen.
De tijdelijkebovenbekledingen zullenwordengebezigdingevalvannood,
bijherstelwerkzaamheden eningevallen- zoals somtijdsbijvoorbeeldbij
deaanlegvannieuwe dijken- waardeblijvendematerialennognieteffectiefdienstkunnen doen.Inandere gevallen zalwordenovergegaan tothet
aanbrengenvanblijvende bovenbekledingen.
Totde tijdelijkebovenbekledingenkunnen overhetalgemaanwordengerekend
rijs-, riet-enstromaterialen,alofnietafgedektmeteenpuin-ofsteenbestortings totdeblijvende bovenbekledingenalsregelkunst-ennatuur(steen)producten.
Dematerialenvoor de tijdelijke-enblijvende bovenbekledingen-welke
inallerleivorm ensamenstelling indehandelvoorkomen-dienenaanhoge
eisen,vervatinncrmbladen,tevoldoen.

Doorgebrek aanklei enschaarste aananderebijdedijkbouw totnutoe
veel gebruikte,traditionele materialen,wordt tegenwoordig ookeenveelvuldiggebruikgemaaktvanasfaltbekledingen.
Dezebekledingen-welke ook ineenonder-enbovenbekleding zijnteonderscheiden,daarook zijmeestal ineenonder-enbovenlaagwordentoegepasthebbenopdeeerdergenoemde bovenbekledingen voor,dat zijopde zandkern
inkorte tijdingrote oppervlakkenkunnenwordenaangebracht enonmiddellijkbescherming geven.
Voor deonderlaagwordtveelal zandasfalt,voor debovenlaag asfaltbeton
gebezigd.Delaagdikte varieertvoordeonderlaagvan 10-30cm,voorde
bovenlaagvan8- 15cm.
Voorbeeldenvanr.sfaltmengsolss
zandasfalt; Qrjfozand-7.cjf<> vulstof-7-5f0asfaltbiturneni
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Bijtoepassingvanasfaltbekledingeniseenvoortdurende controle eneen
geregeldonderzoek opeenlaboratoriumvereist.

4.KRUIN,BERMEN,TALUDSEHSLOTEN.
Dekruinvaneendijk•wordtgevormddoorhethoogste vlakvandedijk.
Voordehoogtevandekruinwordtverwezennaardehoogte-'-isenaande
dijkengestald.
"Debreedte vandekruinvandedijkenisafhankelijk vande soortdijk
envan devraagofopdekruinvandedijkeenwegisvereist.
Bijzeedijken zal overhetalgemeen eenwegopdekruinnietnodigzijn.
Bebovenbouwvandie dijken"behoeftnamelijk-mitshooggenoeg aanholegdinhoofdzaak slechtst..dienentotkering-vandogolfoploop.Diebovenbouwkan
dug slank zijn.Bovendien zalom economische redenenenuitveiligheidsoverwegingen deaanlegvaneenwegopdekruinook geen aanbevelingverdienen.Inditgeval zaldanook inderegelmeteerkruinsbreedte van
I.50a2.50mkunnenwordenvolstaan.
Rivierdijken zullenoverhetalgemeen,wanneergeengolfoploopvan"betekeniswordtverwacht, slechtseengeringehoogtehovendehoogst teverwachtenwaterstandhebben.Baar opdiehoogte - speciaal ookmetheboog
opde tegendiedijkenvantijd tottijdvoorkomende,langdurigerhoge
waterstanden dan"bijzeedijken~eenvoldoende"breedtevanhetdijklichaam
aanwezigmoet zijn,wordtvoordie dijkeneenbrederekruinvereist.
Rivierdijkenhebben danookwel-medemethetoogopdehierna tenoemen
aanteleggenwegen-eenkruinsbreedte van5"bot8m enmeer.
Bijeenvoldoende"breedtevan dekruin zaldez;eveelal tevenswordenbenut
omeenwegopaanteleggen.Bezewegmoetuiteraardhijoptredende hoge
waterstandenvoorde dijk- tervermijding vantrillingen-nietdanhij
uiterste noodzaakwordenbereden.
Bevorm vandekruinvandedijkkanbij smallekruinennagenoeghorizontaal,dochlieverenigszins tonrond zijn;bijbrederekruinenis- zeker
wanneer eonwegopdekruinwordt aangelegd-uiteraardeentonrondprofielvereist.
Debennenvandijkenwordenonderscheiden inbuiten-enbinnenbermen.
Indienbuitenbermen inhetdijkprofiel wordenopgenomen,dienen dezeop
eenvoldoende,hoogte bovendegemiddelde hoogwaVerstandentewordenaangebracht, teneinde tevoorkoman,datdezebermengeregeldonderwaterschieten.Bijvoldoendhogo ligging wordtbovendien degolfoploopgetemperd.
Ingeval golfaanval vanenige betekeniskanwordenverwacht,zal dekans
opbeschadigingvan dedijkop-endirectboven debuitenberm zeergroot
zijn.Hetverdient ineendergelijkgeval danookernstige overwegingde
buitenberm weg telateneneenflauwer talud toe tepassen.
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Debuitenbermen zijnnietgeschikt omwegenopaanteleggen.
Debinnenbermenzijnbijuitstek geschikt omwegenopaan teleggen.
Deze wegen zijnnoodzakelijkvoorhet dijksonderhoud,de dijkbewakingenz.
Debinnenbermen dienen- terverkrijgingvaneenvoldoendwatervrijeondergrondvoordeopdiebermenaan teleggenwegen-tenminste ongeveer
0,50mbovenhetaangrenzendemaaiveld tewordenaangelegd.Debinnenbermenverkrijgenveelal eenhellingvan1;20à1s25«
De taludsvormen,naast dekruinendebermen,deoverigevlakkenvande
waterkeringen.De taludsmogen-waartegenmaaral tevaakwordtgezondigdvooralniet te steil zijn.Deminimum hellingvaneentaludmaghoogstens
1;3 zijn,daarboven diehelling deprofielbepalendefactorenvaneendijk,
alsgolfoploop, stabiliteit,grasbegroeiing enz.meestal slechtstennadelevandewaterkeringuitvallen.
Verdedigde belopen zoudenop zichwel een steilerehellingkunnenhebben,
doch daardieverdediging juistwordtaangebrachtophetmeest aangevallen
gedeelte vandewaterkering, zal juistdaar zomogelijk eenflauwere hellingworden toegepast.
Inde teenvanhetbinnentalud vandedijken zullen- terontwatering van
hetdijklichaam -voorzovernodig,doelmatige drainageswordenaangewend,
welke drainagesveelalmiddels eenbuisleiding onderdebinnenberm het
overtollige waterop debermslotenzullenbrengen.
Ü oontwatering isnodig ombijhogewaterstanden verwekingvanenuittredingvanwaterdoorhetdijklichaam tegentegaan,welkgevaarbestaat
bijdijkenmetwaterdoorlatendekernen.
De sloten?welke-indemeeste gevallenbinneneninsommigegevallen
buiten-alseennatuurlijkebegrenzing langs dewaterkeringenworden
aangelegd,mogenniet tediepwordengegraven,daar zijandersdestabiliteitvandewaterkering ingevaarkunnenbrengen.
Naast debetekenisvande sloot alsnatuurlijke begrenzing,doet zij
verder dienstvoor deaf-enontwateringvanhetdijklichaam envande
wegopdebinnenberm.

5.DBBEREIKBAARHEID.
Aandemogelijkheid om ónder alle omstandighedendewaterkeringen opalle
plaatsenofiniedergeval op diverse plaatsengemakkelijk tekunnenbereiken,isbijnanimmervoldoende aandachtbesteed.Zelfsvoordemeest
elementaire middelenvanvervoer* tevoetentepaard-niettegenstaande
demankrachtendepaardentractieeeuwenlangbijdedijkbouweenbelangrijke,zonietdêbelangrijkste rolhebbengespeeld- zijnindedijkbouw
nagenoegnimmerbewustmaatregelengetroffenmethetdoel, datmensen,
paardenonkarren-ofwagens-met-paardenzichgemakkelijkkonden verplaatsen«
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alleenopdekruinwegenvoor,doch.dezewegen zijnnietindeeerste plaats
aangelegdmethotoogopdebehartiging vando"belangenvandewaterkeringen.
Dit"blijktuit deveelalnict-geslotenverhardingsconstructies opdiewegenenhetontbrekenvanuitwijk-ofparkeerplaatsen.Dezewergenzijnuitsluitendaangelegdmethetdoel deindeloop dertijdenopenlangsde
dijkengestichtewoonkernen teverbinden.
Datuiteraard dewegen,voorzoveropdewaterkeringen reedsaanwezig,mede
vannut zijnvoorhetdi.jksonderh.oud,dedijkbewaking ende aanvoervan
materieel enmateriaal ingeval van'dreigendecalamiteitenvaltnatuurlijk
niet teontkennen.Dezewegen zullenevenwel ineerste instantie,alsbehorendebijdedijkconstructie,moetenwordenomgebouwdofaangepast.
Bijdeze ombouwofaanpassing zalnaast deeisen,welkemethetoogopde
waterkeringmoetenwordengesteld, tevensterdege rekeningmoetenworden
gehoudenmetdseisen,welke thansaandewegen,metbetrekking tothet
moderneverkeer,wordengesteld.
Opplaatsen,waargeenwogenopoflangsdebuitenwaterkeringenvoorkomen,
zal zospoedigmogelijkmoetenwordenovergegaan tothet aanbrengenvan
diewegen.Waar ditinverbandmet debreedtevandebermen-nio*t'mogelijk
is, zal doormiddel vangrondaankoop denodige breedtemoetenwordenverkregen. Deverhardingsconstruoties hoeveninhetalgemeen slechtseenvoudig tezijn.Vooral defunderingmoet sterk zijn,daardewegen doorzware
vrachtauto'smoetenkunnenwordenberedenonderdeongunstigste omstandigheden.
Tenaanzienvandebereikbaarheidvandedijkenmoetnietalleenrekening
wordengehoudenmet de aanlegvanwegen_op_dedijken,dochvangrootbelang isook,datopgeregelde afstanden toegangswegennaar dedijkenleiden.

6.RECREATIE.
Inhetverleden zijn-behoudensopenkele plaatsen,bijvoorbeeld nabij
havens,veren,loswallen endergelijke -geenspeciale voorzieningenaan
debuitenwaterkeringengetroffenvoorhetbetredenofberijdendaarvan.
Degroeivanonzebevolking,hetafnemen inonslandvanvoorrecreatie
geschikte gebieden entegelijk 'ietoenemendebehoefte vanonzebevolking
aanontspanning, zijnfactoren,welkeertoe zullenleiden,datbijde
buitenwaterkeringen metderecreatiebehoeftenrekening zalmoetenworden
gehouden.Het zalnodig zijnopdebetrokkengedeelten vandewaterkeringen-bijvoorbeeld indebuurtvanbinnen-danwelbuitendijksgelegen zwembaden,zonnebaden,campingsendergelijke -aandebekleding
endedijksovergangenbijzondere eisen testellen.
In sommigegevallen zullenwandol-enrijwielpadenmoetenworden aangelegd.
Parkeergelegenhedennabijderecreatie-centradienenbuitendewaterkerin-
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Uiteraard zullen deuitgavenvoordemaatregelen,welkemetbetrekking
totderecreatiemoetenwordengedaan,niet tenkostevande zorgvoor
defeitelijke waterkeringmogenplaatsvinden.

7.ANDERE¥ERKM.
Opveleplaatsenworden doorallerlei omstandigheden dewaterkeringendoorenonderbroken,gebruikt en zelfsmisbruiktvoorwerken,diehetbelang
vande•waterkeringen geenszinsdienen.
Onder dezewerken zijnereengroot aantal -bijvoorbeeldduikers,
sluizen,coupures,opritten e.a.dijksop-ofovergangen,persleidingen
voorgemalenenrioleringen-welkeredelijkerwijsnietkunnenworden
voorkomen.
Terbescherming vanhetwaterkcrendvermogenvandedijkenisvoordeze
werkenin sommige gevallen eengoedkeuring doorhetCollegevanGedeputeerde Stateningevolge hetbepaalde inartikel 33vande¥aterstaatswet1900
vereist? inandere gevalleneenbesluit totontheffingvanhetbepaalde in
hetreglementopdewaterkeringen.(ReglementopdeWaterkeringen inKoordIr-abant1905)•
Bijduikers,sluizen,coupures enpersleidingen zal speciaalmoetenworden
geletopde sluitingsmiddelenenopdeconstructies tegenonder-enachterloopsheid.
Bijdeopritten c a . dijksop-enovergangen zalinhetbijzonder aandacht
wordengeschonken aandebekledingen endeverhardingsconstructies,terwijl erookop zalmoetenwordengelet,datdezehetlichaam vandewaterkering terplaatseniet zullenmogenverzwakken doorinsnijding inhet
dijklichaam.
Teneindeeentegroot aantal opritten tegentegaan,zalookdienente
wordengestreefdnaar samenvoeging vanopritten,dijksop-enovergangen
endergelijke.

Inenopdewaterkeringenkomen inveelgevallenwerkenvoor-zoals
gebouwen,kabels,leidingen,lichtmasten,tuinen,heggen,mestvaalten,
aardappelkuilenenz.—welkevoorhetwiterkerendvermogenvandewaterkering schadelijk zijnenredelijkerwijs zekernietopwaterkeringenbehoeven teworden toegelaten.Daarinhetverledenwellicht demeningheeft
geheerst;)datook dewaterkeringen om andere danwaterstaat"kundigerodonen exploitabel kondenwordengemaakt,zittenwijthansmetdieerfenis.
Vroeger zijndedijkonvaakgebruiktom erwoningenop tebouwen.Demoderneontwikkelingheeft teweeggebracht,datdiewoningenvanwater,
gasenelectriciteitmoetenwordenvoorzien.Teneinde denadelige invloed
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Hoewel opdezewijze debezwarenvandozewerken zoveelmogelijkkunnen
worden"beperkt;zijndeze toestandenopdenduuronhoudbaar.Hetstreven zal erdanook opmoeten zijngericht dewaterkeringen geleidelijk
aanweervrijvan"bebouwingentekrijgen.Eeneenvoudige zaakisditniet.
InUoord-Brabantkomenopdevoornaamste hoofdwaterkeringen nog altijd
een2.000pandenvoor.Er zullenderhalvemaatregelen zijnte treffen
- bijvoorbeeldsubsidieregelingen-om toteenvlottere opruimingvande
panden tegeraken.
De tuinen,heggen,mestvaalten enz.zijneendirectgevolgvandebebouwingen.1'Tiottegenstaandevoordezewerkengeenontheffingen zijnverleend,
komen dezewerkenmaaral teveel voor.Dezewerken,welkenietanders
kunnenwordengekwalificeerddanalsmisstanden,dienenmet spoed toverdwijnen.Tegendiemisstandenkandanooknietkrachtig genoegworden opgetreden.

8.EIGENDOM,BEHEER E¥ONDERHOUD.
Deeigendom vandewaterkeringenberustte enberust-behoudens eengunstigeuitzondering -ook thansveelal nognietbijdedijkbeherendeinstantie.Deze toestand ismethetoogopde zorgvoordewaterkeringen
nietbevredigend.Het isduidelijk,datwaarpubliekrechtelijkeen
privaatrechtelijkebelangennietparallel lopen,hetbelangvandewaterkering inhetgedrangkankomen»
Hoelangerhoemeerwintgelukkig degedachteveli,datdoeigendom van
dewaterkeringenbijdedijkbeherende instantiesmoetwordengebracht.
Doeigendomsgrenszal duidelijk inhet terreinmoetenwordenaangegeven.
Bijnieuwe dijkenisofwordtmetbovenstaande eisvoldoende rekeninggehouden?bijoude dijkenmankeert aaneenenandernogheel veel.
Daarvooral sindsde stormrampvan 1953hetbeheerover dewaterkeringen
meerenmeer inhandenvangroterr^watersachappenwordtgelegd, zalde
eigendoms"."'""^rving vandewaterkeringen doordebeheerder hopelijk
meer aandachtkrijgen danvoorheen.
Hetonderhoudvandowaterkeringen -welk onderhoudbehoort totdetaak
vandedijkbeheerdors-wordtopvelerleimanieruitgevoerd.l\Tueensgeschiedt ditdoor debeheerder zelf,danweer doorderden,inanderegevallendooreigenaarsofpachtersvandedijkpercelen.Doordezeversnipperinginhetonderhoudwordthetbelangvandewaterkeringennietgediend.
Er zal danooknaargestreefd dienen teworden,ditonderhoud zoveelmogelijk opgelijke wijze tedoengeschieden.Hotisduidelijk,datindien
deeigendom bijdedijkbeheorderis,ookaandeze eisbeterkanworden
voldaan.
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vandewaterkeringen onverbrekelijkmotelkaar zijnverbonden.Het
strevendienteropte zijngericht,dateigendom,beheerenonderhoud
inéénhandkomen.

B. KADEN
Deeisen,welkeaankaden zijn testellen, zijnoverhetalgemeen dezelfde
alsdie,welkeaandijkenwordengestold.
Inhetnavolgende zal alleenworden ingegaanopdeaankaden testellen
eisen,voorzover dezeafwijkenvandeaandijken testelleneisen.

1.TRACEEENGRONDSLAG.
Het tracéevandekadenlangs derivieren zaloverhetalgemeenzodicht
enzovloeiendmogelijklangshet zomerbedopdeuiterwaarden enbuitcngrondenwordenontworpen. Hierendaar zaldit tracée-'bijvoorbeeld
langsuitwateringsgeulen-inverbindingwordengebrachtmet deachterliggendebandijken.
Indegebieden,waardecisvaneengoode waterafvoerminderbelangrijk
is- zoalsbijvoorbeeld indoBiesbos- zalhet tracéevrijwillekeurig
kunnenwordengekozen.Hetverloopvandegeulen,krekenenkillen zalin
diegebiedenechtermeestal tochwelbepalendvoorhet tracéezijn.

Hetonderzoekvandeondergrondvoor *.^aanlegvankadenbehoeftnietzo
intensief te zijnalsvoordedijken.Toch zal ditonderzoeknietgeheel
achterwegemogenblijven.Al teveelkadenrustenimmersbijvoorbeeldop
veenmet alle consequentiesvandien.

2.HOOGTE.
Dehoogtevandokadeniszeerverschillend.Deaan tehoudenhoogte zal
zomoeten zijn,datoverstroming vandekadennietaltevaakvoorkomt.
Anderzijds zaldehoogtewordenbeperkt doordeeisen,welke doordetoe
telaten stroomsnelheid opderivierofuiteenoogpuntvanwate-rborging
moetenwordengesteld.
Inveel gevallenwordt alshoogte vandekadenhet zogenaamde"grenspeil"
aangehouden.Dit"grenspeil" isgedefinieerd alsdewaterstand,welkegemiddeld0.5 xper jaarwordtoverschreden (ovorschrijdingsfrequontie
0.5 Y-per jaar;.
Degrenspeilen indeomgevingvandeBiesbos,deDongeenhetOudeMaasje
bedragenrespectievelijkongeveer2.60 à2.80m-f,2.40m+en2.30 a2.35
m+1T.A.P.
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Kaden zuilenoverhetalgemeenwordenopgeworpenmet specie,welke zoveel
mogelijk indeonmiddellijkenabijheidvoorradig is.Hetmoge danwaar
zijn,datditomredenenvanminderebelangrijkheid-aankadenkunnen
bijvoorbeeldgeringere eisenvanveiligheidwordengesteld-enkosten
gebruikelijk is,toch zullenookaandeopbouw,debekledingen en/ofverdedigingen denodige zorgenaandachtmoetenwordenbesteed, teneindebeschadigingenenonderhoudzoveelmogelijk tebeperken.
Eenenanderkanwordenbereiktdoorookinditgeval opdok o m -meestal
wolbestaandeuitgemengd'-grondsoorten,dochookinditgeval geenveen
ecd.-eendeugdelijke onderbekleding aan tebrengen.Dezebekledingvan
kleiofleem dientaandobuiten-ofwatcrkorondo zijde eendikte teverkrijgenvanO.5O-O.75m? aandebinnenzijde van0.40 -0.60 m.
De samenstellingvandeklei zal zodanigmoeten zijn,datzichdaaropeen
goedegrasmatkanontwikkelen.Ookmede doortoepassingvanflauwe taluds
(ziehiernaonderpunt4)kanvorenomschreven doelbereiktworden.
Ingeval debekledingmetgrasmat-wegensgolfaanval,stroomschuring of
stroomsnelheid-geenvoldoendebeschermingkanbieden, zalmoetenworden
overgegaan tothetaanbrengenvaneenpassendekunstmatige verdediging.
In sommigegevallen zullenookasfaltbekledingenkunnenwordentoegepast.

4.KRUIN,BERMEN,TALUDSEITSLOTEN.
Betreffende dehoogte vandekruinwordtverwezennaarhethierbovenonder
3gestelde.
Dekruinsbreedte van dekadenkangering zijn,hoogstens 1à 1.50 m.
Aandekruinvandekaden dienteenbehoorlijk tonrondprofiel teworden
gegevenomhetoverlopen zogelijkmatigmogelijk tedoenplaatsvinden.
Buitonbermenbehoevenineenkade:rofielniet tewordenopgenomen.
De taludsvandekadenmoetenmethetoogopgolfaanval en stroomschuring
buitenenoverlopenbinnen zoflauwmogelijkwordenaangelegd.Debuitenzijdevandekadenverkrijgt daartoemoestal eenhellingvan 1;3 &• 1;6,
debinnenzijde van 1 ;5à 1'10.

5.DEBEREIKBAARHEID.
Niettegenstaande datdebereikbaarheidvandekaden inverschillendegevallenniet indiemate belangrijkkanofmoetwordengeachtalsdievan
dedijken,tochdienenookkadeninvelegeval] e^ behoorlijkbereikbaar
tezijnviahetlandofhetwater.
Telanddoordeaanlegvanwegennaar,open/oflangsdekaden, tewater
doordeaanlegvaneenvoudige aanlegsteigertjesen/ofloswallen.

6.AÎTDERE¥ERKEÏT.
Deliggingendefunctievandokaden"brengenuiteraardmet zich.mede,
datoverhetalgemeengeenanderewerken indekaden zullenvoorkomendan
die,welke redelijkerwijs nietkunnenwordenvoorkomen.
Deaanlegvanlaa.tsfbedoeldewerken zal"bijvergunningofontheffingmoetenwordengeregeld.
Op"bijlageIIkomenoendrietal dijkprofieleneneenkadeprofiel
voor.
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Binnenhetbestekvandezeverhandeling ishetuiteraardniet
mogelijk,om de toestandvandewaterkeringen inNoord-Brabant,anders
dalingrotelijnen teomschrijven.Bijdieomschrijving cal-tcnoir.Loeen
overzichtelijkgeheel teverkrijgen-de toeerbandwordenweergegevenaan
dehandvandehierboven aangegeven eisen.Bijdieweergave zalbovendien
waarnodig? onderscheidwordengemaakt tussenzes-en/ofrivierdijkenen
kaden.

1.TRACEEENGRONDSLAG.
Denieuwere dijkenenkadeninNoord-Brabant -metname de indedertiger
jareninhetkadervan deMaasverbeteringswerken aangelegde,vernieuwde en
verbeterdeMaasdijken,dedijkenenkadenlangsdeBergseMaas, deinhet
kadervandeBiesboswerkenenhetZwakkePlekkenplanaangelegde enverbeterde dijken-hebbenoverhet algemeeneen tracée,dataandeeerdervermelde eisenvoldoet.
De oudere dijken-bijvoorbeeld denognietverbeterdeHaasdijkenendijken
inhetLandvanNeusden enAltena-hebb^ va?'1''^,nw^-iv^i-;~, P™<*^elfs
grillig tracée,eensdeelsalsgevolgvan doorbraken,anderdeels doorrivierverleggingenenaanslibbingon.Hier endaar zullendustracee-verbetcringenkunnenplaatsvinden.
De dijkenenkadeninNoord-Brabant rustenoverhetalgeineenopeenbehoorlijke ondergrond,behoudens verschillende dijk-enkadegedeeltenin
hetLandvanNeusden enAltenaeninhetDongegebied,waar indeondergronden soms zelfsindekaden zelfveenvoorkomt.
Alsgevolgvandeopverscheidene plaatsenaanwezigewaterdoor1'1-J_ende
ondergrond-bijvoorbeeld indeBiesboseninsommigegedeeltenvanhet
Maaskantgebied -komtvaak sterkekwelvoormetalle consequentiesvandien.
ZiebijlageVII.
2.HOOGTE.
De dijkeninNoord-Brabantvoldoen-",QJ-"itso10beringvandshierna,nog
tenoemen dijkvakken-overhetalgemeen,watdehoogtebetreft,ruim aan
deeisen,welke totnutoevoordeonderscheidene gebiedenaandie dijken
wordengesteld.Deze eisen zijngebaseerdopdevolgendegegevens.
VoordeMaas-enMerwededijken,respectievelijktussenBoxmeer en 's-IIertogenbosch en tussendeafdamming teAndel enWerkendam, isdehoogte
gebaseerdopdehoogetbekende rivierafvoerenvanMaasenRijnin1926
(afvoer teBorgharen3.000m/ s e c , teLobith 13v000m/ s e c ,overschrijdingsfrequentie resp.1xper250 jaaren 1 x per 140 jaar).
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deveiligheidvereistehoogtevoldoen.
Dehoogtevandenieuwe enverbeterde dijkeninhetgehiedvandeBrabantse
Eandijk ten zuidenvanWillemstad zijn"berekendopeenoverschrijdingsfrequentievanongeveer 50/°pereeuw.
I)edijkeninhetgebied,waar zowel stormvloedstandenalshoogopperwaterafvoerenbepalendkunnen zijn,zijn-watdehoogtebetreft-gebaseerd
opbeider invloeden.
I)edijkvakken,welke-wat dehoogtebetreft-nognietaande vorenbedoelde
eisenvoldoen,zijnde dijkenten zuidenvanBergen opZoom,hetdijkvak
Willemstad-Moerdijk,de dijkenlangsdeDonge endeWinterdijkinde
Langstraat.
Dehoogtenvandekaden zijnoverhetalgemeengebaseerd ophetgrenspeil.
Kortgeleden zijnenkelekadegedeelten indeBiesbos,welke tehoogbleken
te zijn,verlaagdmoetenworden.
Ziefoto 1opbijlage IIIenziebijlageVIII.
3.KERMSUBEKLEDINGEN.
Denieuwere dijkenbestaanveelal uiteenkernvan zand,dekernvande
oudere dijkenenvandekadenisnueensopgebouwduitklei of zand,in
anderegevallenuitgemengde grond.De juiste samenstellingvanlaatstbedoelde kernenismeestal nietbekend.
Deonderbekledingenvan dedijkenenkadenvoldoenhiereenswel,daarweax
nietafindegestelde eisen.Openkele plaatsen- zijhetdandatdewaterkering aldaaralsbuitenwaterkering zogoedalsgeenbetekenismeerheeftontbreekt deonderbekleding zelfsgeheel.
Totdewaterkeringen,welke eenonderbekleding hebbenvanvoldoende dikte,
samenstelling endichtheidkunnenoverhetalgemeenwordengerekendde
nieuwere dijkenenkaden envandeoudere dijkenenkaden die,welke zijn
aangelegd indenabijheidvangoedekleiwinplaatsen.
Vooreen juistebeoordelingvan dedeugdelijkheidvande onderbekledingen
zouevenwel eenuitgebreid onderzoeknoodzakelijk zijn.
DeHeidijk- donaam doet zulksreedsvermoeden- tenzuidenvanDrunen
enNieuwkuykmist zelfsoveral eenonderbekleding.Deze zanddijk,welke
bovendienvooreendeelmethoutisbegroeid,biedtmeereenrecreatieve
daneenwaterkerende aanblik.Alseerstewaterkeringheeft dezedijk vrijwel geenbetekenismeer.BijophogingvandeBokhovense Overlaat zal zijn
betekenis alseerste waterkering geheelverdwijnen.
Deblijvendebovenbekledingenvankunst-ennatuur(steen)productenop
dijkenenkadenverkerenoverhet algemeeningoede staat.
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geregeld onderhoudenhetoptijdvernieuwenvandiebekledingen.
Degrasmat alsbovenbekledingvoldoet invelegevallenniet aandegestelde eisen.Invele anderegevallen daarentegen iseengoede engoed-verzorgdegrasmataanwezig.
Het jaarlijkskade-onderhoud inhetBenedenDongegebied"bedraagtniet
minderdanf60.000.- .InhetBiesbosgebiedkomenhijstormvloedenveelal
grotebeschadigingenendoorbrakenvoor,methetherstel waarvankapitalen
zijngemoeid.
Ziefoto's2en3opbijlageIII
enziebijlageIX.
4.KRUIN,BERMEN,TALUDSENSLOTEN.
Dekruinsbreedte vandewaterkeringen inîToord-Brabantisalsregelwel
voldoende.
Waarwegenopdekruin zijnaangelegd,isdekruinsbreedte vaakonvoldoende.
Deverhardingsconstructieopdekruinmoet insommigegevallen doordete
1
geringekruinsbreedte dooronderlinggekoppelde kantopsuitingen
morden

bijeengehouden.
Uitwijk-en/ofparkeerplaatsenkomenpraktischnergensvoor»
Debreedte enhellingvandebermenvandenieuwere dijkenismeestal goed.
Dehoogteliggingvandebermenisnietaltijd juistgekozen.Wegenenuitwijk-en/ofparkeerplaatsenopdebinnenbermen mistmenechternogv-ae.k.
Bijdeoudere dijkenontbrekenvaakvoldoendbrede enopde juistehoogte
gelegenbermen.
De taluds zijnalsregel-metuitzonderingvandievandenieuwere dijkeninvele gevallen te steil.Deze steile taludskomen,wat dedijkenbetreft,
inhoofdzaakvooropdieplaatsen,waarbebouwingaanwezigis.
Veel kadenindeBiesbos zijnte steil,doordatbijverbeteringenvaak
alleendehoogte isvergroot.De zuinigheidheeftookhiermeermalende
wijsheidbedrogen.
LangsdeBergseMa-iskomen zeergunstige kade-profielenvoor.
Eongoede drainage vande dijkenontbreektnogopveelplaatsen.
Verschillende verbeterde dijkeninhetgebiedvanhetwaterschap 'HoogheemraadschapDeBrabantseBandijk" zijnvaneendeugdelijke drainagevoorzien.
Opgemerkt zijnog,datbijdijkon,waarvandekernbestaatuitklei,welke
nietmeerwaterdoorlatend isdandeondorbekleiingvande taluds,een speciale drainageuiteraard overbodigis.
Naastvelegoedgegravenenonderhouden slotenkomenookverschillende
verkeerd aangelegde en slechtonderhouden slotenvoor.
Ziefoto's4,5,6 en7opbijlage IIIenIV,
en ziebijlageX.
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Verschillende gedeeltenvandebuitendijkenengrotegedeeltenvandekaden
zijnnogmoeilijk tot zeermoeilijk"bereikbaar.
Wel zijnervoorverschillende dijkvakkenplannen invoorbereiding omtot
deaanlegvanwegenopoflangsdiedijkvakken tegeraken.
Bijdeuitvoeringvanruilverkavelingenwordtin sommige gevallendewegaanleg tenbehoeve vanderuilverkaveling tevensdienstbaargemaaktaan
het dijkbelang.
Ziefoto 8opbijlage IV.
6.RECREATIE.
Opdedijkenenkaden inÏToord-Brabantzijnpractischgesprokennoggeen
voorzieningen aangebrachtmethetoogopderecreatie.Mede daarom zijn
debuitendijkenopvele plaatsenvolledig afgerasterdombeschadigingen
vandie dijkentevoorkomen.
Wel isopenkeleplaatsen,onder anderenabijde jachthaven teDrimmelen,
dedijk aldaarenigermate ophetverkeernaardiehavenafgestemd.
Ziefoto's9en10opbijlageV.
7-A1TDEREWERKEH.
De indewaterkeringen aanwezige duikers,sluizen,coupures,persleidingen
enandere werken,welke redelijkerwijsnietkunnenwordenvoorkomen,
verkerenoverhetalgemeenineenbehoorlijke tot zeergoede staat.Wel
laatinsommige gevallenhetgangbaar zijnvandeafsluitmiddelente
wensenover.
Verderkomenopenindedijkennogopveleplaatsen,voornamelijk opde
niet-verbeterdeMaasdijken,opdedijkeninhetLandvanHeusdenenAltena-•
-metuitzondering vandenoorderbandijklangsdeBergseMaas-enopde
LangstraatseWinterdijk,bouwwerken c a . -nueensverspreid,danweer
aaneengesloten -kabels,leidingen ens.voor.
Gelukkig zijnerookvele dijken,waaropgeenbouwwerken c a . voorkomen
enwaaringeenkabels,leidingenenz.aanwezigzijn.
Ziefoto's 11,12,13,14,15en16opbijlageV enVI
8.EIGENDOM,BEHEER ESONDERHOUD.
Het onderpunt8vandeaandedijken(enkaden)gestelde beschrevene
geldtinnietonbelangrijkematevoordebuitenwaterkeringen inïToordBrabant.
Wel valter-vooral sinds 1953-gaandeweg eenverbetering teconstateren.
ZiebijlageXI.
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INNOORD-BRABANT.
1.BETEKENISVOOR DEWATERKERENDEFUNCTIE.
De afmetingenvandebuitenwaterkeringen inNoord-Brabant wordenmomenteel
nogbepaald doordehoge opperwaterafvoerenvandegrote rivieren(rivierwaterkeringerjjendoor de stormvloedenopde zeearmen(zeewaterkeringen).
Ineentussendezewaterkeringengelegenzonehebben zowel de stormvloeden
alsdeopperwaterafvoerenvandegrote rivieren invloedopdeafmetingen
vandewaterkeringen«
Na de totstandkoming vandeDeltawerken zal deinvloedvan de stormvloeden
nagenoeg tothetverledenbehoren.Alleen de zeewaterkeringen tenzuiden
vandeKreekrakdam zullennoghunfunctie vaneerstewaterkeringbehouden.
Dehuidige zeewaterkeringentussenWillemstad endeKreekrakdam zullende
functiekrijgenvaneentweede zeewaterkoririg,terwijl zijtevensbeschermingmoetenbieden tegenhogewaterstandenophetZeeuwseMeer.
De dijkenineenovergangszonevandeVolkerakdam totwaar degetijbeweging
- zijhetmeestal verzwakt-zichnogkandoengelden,zullendefunctie
verkrijgenvantweede zeewaterkering eneersterivierwaterkering.Boven
die zone rivieropwaartsblijvendedijkenuiteraard eerste rivierwaterkeringen.
Indewaterkerondefunctie vandekaden zaloverhetalgemeen-zonder
verderemaatregelen-weinigveranderingkomen.
2.BETEKENISVOOR DEWATERSTANDEN.
Inde staatopbijlageXII zijnvooreenaantalplaatsenlangsdebuitenwaterkeringenwaterstanden-afgerond opeenvijf-of tienvoud-vermeld,
welke aldaarvoorkomen of wordenverwacht.Dezewaterstandenbetreffen
achtereenvolgenswaterstandshoogten -vóórennàdeuitvoering vande
Deltawerken-bijgemiddeldhoogwater (G.H.W.),middelbare rivierstand
c.q.stuwpeil (M.R. c.q..S.P.) engemiddeldlaagwater (G.L.W.).
Uit de staatvolgtondermeer,datalsgevolgvandeDeltawerken?
dewaterstanden tenzuidenvandeKreekrakdam niet zullenveranderen?
dewaterstanden tennoordenvandeKreekrakdam entenzuidenvande
Volkerakdam indeloopvanhet jaar zullenvariërenvan0.50m+
N.A.P.totO.5Om-N.A.P.metmogelijkemaxima totcirca0.75ra+
N.A.P.,vermeerderdmetopwaaiing tegendeBrabantseBandijken
minima totcirca 1.25 Q - N . A . P . Degetijbewegingalhier zalwegvallen?
dewaterstanden tonnoordenenoostenvandeVolkerakdam totwaarde
getijbewegingmerkbaar isof zal zijnoverhetalgemeen zozullen
wijzigen dat,alsgevolgvanhetgrotendeelswegvallenvandegetijbeweging,degemiddeldehoogwaterstandenlager endegemiddeldelaagwater•standenhoger zullenworden.
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wegvallen, zullendemaximale enminimalewaterstandenhier nàdeuitvoeringvandeDeltawerken inhoofdzaakwordenbeheerst doorderivierafvoeren.
Ooknadeafsluitingvande zeegaten zulleningoede staatverkerendeverdedigingsconstructies opdedijkennodig zijn.Wel zulleninverschillende
gevallendieconstructies-alsgevolgvandegewijzigde waterstandenzijnaan tepassen.
ZiebijlageXII.
3.BETEKENISVOORDEVEILIGHEID.
Wanneeronderdeveiligheidvandegebieden,welke doordebuitenwaterkeringen tegenoverstromingwordenbeschermd,wordtverstaandekansop
overlopenvan dova'iorkcringen'doorbepaaldehogevatar
standon,dan.,kan
daarover inditverbandondermeerhetvolgende wordenopgemerkt,
Deveiligheid tegenoverstroming zalalsgevolgvandeafsluitingvande
zeegatenoverhetalgemeen zeersterkwordenvergroot.
Zo zullenbijvoorbeelddegebieden,welke thansdoorde buitenwaterkeringen
tusgan BergenopZoom enFortdeHelwordenbeschermdenwelkebuitendijkeninhetkadervanhetZwakkePlekkenplan zijnaangelegdopeen
hoogtemeteenoverschrijdingsfrequentievanongeveer ^CrfoP e ^eeuw,na
de totstandkomingvandeDeltawerkeneenveiligheidbieden,dieneerkomt
opeenkansdatdedijk telaag zoublijkenvantenhoogste 1$pereeuw.
Ditlaatstekomtovereenmetdeveiligheid,welke deDeltadijkenof
-dammenminstens zullenbieden.
Deveiligheidvandehuidige groteinundatiegebieden indeBiesbosenin
hetgebiedvanDonge enOudeMaasje zaleveneens insterkemate toenemen.
BovendienmaakthetDeltaplanhetmogelijk «mdeveiligheid vanlaatstgenoemde gebiedendoordegeheleofgedeeltelijke afsluiting extrate
verhogen.
Eenbitterenoot,waarnueenmaal rekeningmeemoetwordengehouden,is
datdooreventuele oorlogsomstandigheden -waarbijhetzijvan conventionele
wapens,hetzijvanatoomwapenswordtgebruikgemaakt-deveiligheidbelangrijkkanwordenomlaaggehaald.
Verderwordt inditverbandnogeenenanderopgemerktomtrenthetbewakingssysteemvoordedijken.
Inde stormperiode -vanhalfoktobertothalf april-wordtinhetgrootstegedeelte vanhetgetijdengebiedoonorganisatie paraatgehoudenom
ingeval vandreigend hoogwater totbewakingvandedijkenover tegaan.
De"beperkte bewaking" isslechts instaatbeschadigingen endreigende
calamiteiten te signalerenenaansluitend daaraanpassende maatregelen
te treffen.De"uitgebreidebewaking" is- tengevolge vanhetopdebeen
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direct teherstellenoftevoorzien teneinde ernstigegevolgente
voorkomen ofuit testellen.
Wordt thansde"beperkte"bewakingvoordedijkeningesteldmeteen
frequentievan1.2 x per jaar,deuitgebreide bewakingnieteen
frequentie van0.15xper jaar,nàdeuitvoering vanhetDeltaplan
zaldiefrequentie tengevolge vandelagerehoogwaterstandenveel
geringer zijnenzal zelfsvoor sommige dijken-bijvoorbeeldlangs
hetZeeuwseMeer-debewakingpractischnietmeerbehoeven tewordeningesteld.Hierdoor zullendanbelangrijke kostenkunnenworden
"bespaard.
DeBuitengewone Riviercorrespondentie zalaandegewijzigde toestand
moetenwordenaangepast.

4.DEONTZILTIMG.
Het zoute enbrakke watervóórdebedijkinginwestelijkHoordijrabantzalalsgevolgvandeafsluitingvande zeegatenvanlieverlede zoetworden.
De omzettingvan zoutenbrakwaterinzoetwater zal eenandere
floraenfauna teziengevendanthanshetgeval is.Er zulleninde
plantenwereld-voorzoverditnietwordtbelet-riet-engriendbegroeiingenkunnenontstaan. Indedierenwereld zullen sommigeaartsvijandenvoordezeeweringen (denkaanpaalworm,gribbel ensommige
schelpdieren)gedoemd zijn teverdwijnen.
Eet zoetewater isverdervaninvloedopdeijsvorming.
Zo zalbijvoorbeeld ophet toekomstige ZeeuwseMeerbijvorst eerder
enlanger ijsvorming zijndanbijdehuidige openzeegaten..

5.DERECREATIE.
Mede alsgevolgvandeuitvoering vandeDeltawerken zal derecreatie
inhetonderhavige Delxagebiedin sterkemate toenemen.Dit zalongetwijfeld ookvanbetekenis zijnvoorde betreffendebuitenwaterkeringen
inNoord-Brabant.

6 CONCLUSIES.
Uithetvoorgaande zijnondermeerdenavolgende conclusies tetrekren.
Hetbelangvandeaanwezigheidvaneenstelsel vaneerstet^+erkeringenblijft ooknàdeuitvoeringvandeDeltawerken onverminderd
gehandhaafd, zijhetdan datvoorbepaalrlegebiedendeveiligheid
aanmerkelijk zalwordenverhoogd,hetgeen-indachtig deles van
1953-nietandersdandebedoelingkanzijn.
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sluitenhoxidtin,datdekade-lengten drastisch zullenkunnenworden
verkort.
Degewijzigde waterstanden zullenvan"betekeniskunnenzijnopd^verdedigingsconstructiesvanendekwel doordedijken.Deze waterstanden
zullenverdervooral van"betekeniszijnvoordeindewaterkeringen
aanwezige ennogaan te"brengennoodzakelijkewerken.Die werkenzullen
namelijk invelegevallenaandenieuwe toestand zijnaantepassen.
Op dehoogte vande dijken zullen de toekomstigewaterstanden-wanneer
althansvaneenhogereveiligheidwordtuitgegaan-vanweinigofgeen
invloedzijn.
Inverbandmetdehierveelalheersende windrichtinguithetwesten
zaldeinvloedvanhetwind-en stormeffectopdewaternoogtenook
van"betekeniszijnvoordewaterkeringen.
Uitdefensieve overwegingeniseenhoogwaardig stelsel vanNoordbrabantse buitenwaterfceringeneveneensnoodzakelijk.
Riet-engriendbegroeiingen kunnenalsschut-rietvoldenongrienden
wordeningericht.
Doordeontzilting zulleninsommigegevallenanderematerialen
(w.o.ookgraszaad)voordedijkenkunnenwordengebezigd.
Bijlangdurige opwaaiing enaanlandige windsulleninijsperioden
- bijvoorbeeldopdedijkenlangshet toekomstige ZeeuwseMeergrotekrachtenalsgevolgvankruiendijskunnenwordenuitgeoefend.
De toenemende recreatie zalongetwijfeld ookvaninvloed zijnopde
buitenwaterkeringen inUoord-Brabantinhetalgemeenen^pdievan
westelijkïfoord-Brabantinhetbijzonder.
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Uit dezeverhandeling mogeTolijken:
dateengoedstelselvan"buitenwaterkeringenvoorNoord-Brabant
vanhetgrootstebelang isenblijfts
datinNoord-Brabant een zeergrotelengte aan buitenwaterkeringen
voorkomt;
datNoord-Brabant eenveelsoortigheid aanbuitenwaterkeringenbezit,
welke iedervoor zichvanhethoogstebelangmoetenwordengeacht,daar
zijnietminderdanhetwaterhebben tekerenvandebelangrijkste
wateren,welkeonslandbinnenvallen (Zee,Schelde,MaasenRijn)§
datdaarom aandebuitenwaterkeringen inNoord-Brabant zeerhoge
eia«>xidienentewordengesteld?
datdewaterkeringen invelegevallen ingoede staat,inandere
gevallen inmindergoede staatverkeren;
dathetDeltaplanweinig ofgeennadelige invloedopdebuitenwaterkeringen zalhebben,dochdatdebetekenisvandatplanvanonschatbarewaarde zalblijken te zijnvoordeveiligheidvanf'eachterliggendegebieden.

Wanneer tenslotte debuitenvraterkeringeninNoord-Brabant steedsde
nodige zorgenaandachtverkrijgen,welke zijbehoeven,dan zullen
daarèngewestelijkeenlandsbelangen inhogematemee zijngediend.
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