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Onderzoeknaar
veendijkennog lang
nietklaar
Hoeimposantde15-deIigerapportageDroogteonderzoekveenkadenerookuitziet,erblijvennogveel
vragenonbeantwoordoverveenkadenenuitdroging.Wewetensteedsmeeroverhetgedragvanveen,
maarhoezorgenwedateenmaaluitgedroogdveenweerwateropneemt?Enhoewerktde'kortsluiting'
waardoorveenkadenajschuiven?Enwelkeveendijkenzijningoededanwelslechtestaat?Enaanwelke
normenmoetendezedijkeneigenlijkvoldoen?Dezeennogveleanderevragenmoetennogbeantwoord
worden,zobleekop1apriltijdensdeSTOWA-presentatievanderapporteninWilnis.Inhetdorpshuis
vanWilnis,datligtaandedijkdieop26augustus2003a/schoof warenmeerdan 100deskundigen bijeenomdestandvanzakentebesprekenentebepalenwelkerichtinghetonderzoeknuopmoet.
MoniquedeVries,dijkgraafenlidvan
hetSTOWA-bestuur,memoreerdehoehet
onderzoekvanstartging.Nade afschuivendeveenkadeinWilnisop26augustus2003
wasbinnen tweewekengeldbeschikbaar om
eengrootonderzoektebeginnen.Dit werd
intweefasengedaan:deeerstefase moest
antwoordgevenopurgentevragenals:Waar
kanditnogmeergebeuren?Kunnenwehet
zienaankomen?Watvoor noodmaatregelen
moeten wetreffen? Infasetweewerdgekekennaarhetvaststellen vandeactueleveiligheid,moesteenmaatlat worden opgesteld
evenalseeninspectieplaneneenoverzicht
vanpreventieveennoodmaatregelen.Hoeweldenormeringvanregionale (veen)kaden
nognietklaaris,roemdezijdesamenwerkingtussendewaterschappen,onderzoeksenadviesbureausen kenniscentra.
WimGosselaarvandeUnievanWaterschappenenbestuurslid vandeSTOWAging
verderinopdenormering.Hoewelwaterschappenveelkritiekhebbengekregendatze
nietzoudenwerkenaandenormeringvan
regionalewaterkeringen iseralveelgebeurd.
Denormeringzalgebaseerdwordenopeen
risicobenadering,gecombineerd metdeoverschrijdingsfrequentie enheteventueeloptredenvanregionalewateroverlast.De functie
vandekeringmoetbepaaldwordenevenals
hetgrondgebruik endewaterstaatkundige
situatie.Alsereenmaaleennormeringis,
moetendewaterkeringen formeel getoetst
eneventueelverbeterd worden.

Het gedragvan veen
CoenRitsemavanAlterraginginopde
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basisvandeproblemen:hetgedragvanveen.
Veenhoudtslechtwatervastendroogtdus
sneluit.Zodrahetveeneenbepaalde mate
vanuitdrogingheeft bereikt,wordt het
waterafstotend enzaldusgeenwateropnemen.Regenwater bijvoorbeeld zalvia'preferentebanen'naardeondergrond worden
afgevoerd ennietmhetveen terechtkomen.
Dezebanen komenbijelkeregenbui terug
enliggen telkensopdezelfde plek.Herbevochtigingzalnietopnatuurlijke wijze
plaatsvinden.Menselijk ingrijpen isdus
noodzakelijk.Datkandoorchemischestoffen toetevoegendiedewateropname bevorderenofhetmengen vanveenenklei.Dit
betekent weldateendroogvoorjaar al funest
kanzijn vooreenveendijk alshetveeneenmaalwaterafstotend isgeworden,kan het
eennattezomerworden,maardedijk zal
hetwaternietmeer opnemen.
Uitonderzoekvanzevenkaden,variërendvankleidijken,dijken vankleienveen
enpureveendijken, bleekdatdelaatste het
snelstuitdrogen.Veenisduseenslecht
materiaal voordijken.Wat monitoring
moeilijker maakt,isdatveelwaterschappen
nietechtwetenofhun dijken welofgeen
pureveendijken zijn.DedijkbijWilnisis
datwel,zoalsdeafschuiving heeft laten zien.
1Aprilisnietalleendedagvoorpractical
jokes,maarvolgenshetKNMIbegintdanook
demeteorologischedroogte.Vanafdiedag
zouhetwaterschap dencetslagtekortenen
degrondwaterstanden indegaten moeten
houden,zodroomdeHenk vanHemert
(STOWA),terwijl hijopzijn fietsdooidepol-

dervanennaarzijn werkreed.Alshetneerslagtekort tegrootwordt,moetdeinspectie
vanrisicovollekadenverhoogd worden.De
inspecteurszoudeneencontrolelijst moeten
hebbenengewapendzijn meteenaardige
gebiedskennis,zodatzekunnen bepalen wat
normaleverschijnselen vooreenkadezijn.
Alsdedroogtelangetaanhoudt, moeten de
inspectiesnogverdergeïntensiveerd wotden
enmoeten ookmeetdijkvakken bekeken
worden.Alshetdannógdrogerwordt,moetenallekadengecontroleerd worden.Alskritiekesituatieswordenaangetroffen, moeten
noodmaatregelen wordengetroffen, zoals
hetaanbrengen vankleiopzwakkekaden.
Alsdedroogtevoorbij is,kunnen dehispectiesweerafgebouwd worden.Belangri'k
voorhetgoedfunctioneren vanditverhaalis
gebiedskennisenkennisvandeactueleveiligheid.Deinspecteurs moetenookdaadwerkelijkopletten.Het inspectieplan moet
goedzijn:welkekadeneerst,watzijn de
droogte-enkadespecifieke kenmerken?Ed
CallevanGeoDelft ginginopdezogeheten
beslisboomdienodigisomtebesluiten of,
enzoja welke,maattegelen nodigzijn om
eendijk tevetsterken.Datismede afhankelijkvanallerleitechnische factoren. Eén
daarvan,debeoordelingvandestabiliteit
vanhetbinnentalud bijdtoogte,weidverderuitgewetktdoorMartin vandeiMeei
(Fugro).Ondanks hetfeit datwenog niet

allesweten,wastocheen beoordelingsschemaopgesteld opbasisvande beschikbare
informatie. Dezegaatuit vandealgangbare
berekeningen voorstabiliteit.Omdeberekeningen helemaalaantepassen aan veenkadenendroogteismeeronderzoek nodig,
vooralnaardezogenaamde kortsluiting:
hierbij komt hetboezemwater in aanraking
met hetgrondwater, waardoordedijk
omhoogkanwordengedrukt.Maarerzijn
meeroorzakenvoorafschuiving nadroogte.
Hiervoor isonderzoekopdekorte termijn
noodzakelijk.

De praktijk
ErikBongaardsvanhet HoogheemraadschapdeStichtseRijnlanden lietzien hoe
zijn schapnadeproblemen inWilnis haar
kaden hadgeïnventariseerd. Devraagwas
natuurlijk ofdegebeurtenissen inWilnis
ookin hetbeheergebied vanhetschapkondenplaatsvinden.Voorhetinbeeld brengen
vandetoestand vandedijken gebruikte het
schapdeSTOWA-methode,diealsenige
rekeninghieldmet droogte.Omdat het
schapdewegingnietgoedvond,werddeze
naareigen inzichtaangepast.Datgebeurde
min ofmeeropgevoel,netalsdescores.Na
inspectievan700kilometer kaden werdpo
kilometer aangemerkt alsrisicovol.Dezezal
nadergeorechnisch worden onderzocht,

waarnapassendemaarregelen worden
getroffen.
JosTeeuwvanhet Hoogheemraadschap
Amstel,GooienVecht,beheerdervande
afgeschoven dijkbijWilnis,inrensiveerdede
conrrolesennamwaarnodignoodmaatregelen,vooralbijdijkennaastWilnis.Uiteindelijkwerdtien kilometer kadeversterkt. Hierbij tradwelenigeschadeen/ofoverlastvoor
deomwonenden op,maarditwerdoverhet
algemeen indenminnegeschikt.
OokWoutdeVriesvanWetterskip
Fryslânlietzienwatinzijn schap afgelopen
zomerwasgebeurd.Nahetdroge voorjaar
werdbesloteninjuni intensieftegaan
inspecteren.Omdat hetschapalbezigwas
methetverbeteren vandedijken,wasveel
kennisvande3.200kilometer boezemkaden
aanwezig.Veendijken maken hiervan600
kilometer uit.Daarna werdgeselecteerdop
eenpeilhoogteverschilvanmeerdanéén
meterengebiedskennis.Uiteindelijk werd
137kilometergecontroleerd opbasisvaneen
eigencontrolelijst en'boerenverstand'. Hiervanbleekdriekilometerslecht tezijn,53
kilometer matig,van 14kilometer washet
moeilijk tebepalenenvan67kilometerwas
detoestandgoed.Vanveelvandezedijken
wasalbekenddatzeslechtwaren.Deze

Nauitdrogingnemenveendijkengeenwatermeerop(foto:ErikvanderEken).
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waren alopgenomen inhetverbeteringsplan.De'nieuwe'slechtekaden werden
meteen aangepakt.

Niet nieuw
Peter-JanHoffman vandeProvincie
Zuid-Holland lietziendathetprobleem niet
nieuw is.In hetverledenwasookalbekend
datveendijken nietaltijd betrouwbaar
waren.Daarmeewerdbijdeaanlegookrekeninggehouden.Uithistorisch materiaal dat
bijdemeestewaterschappen welaanwezig
is,liethijziendatwenu misschienwelmeer
wetenoverdemechanismen van uitdroging
vanveendijken, maardat hetgeen nieuw
verschijnselis.
' Dewaterschappen weten dusalheel
veel,benadrukteLudolph Wentholt vande
STOWAnogeenkeer.Maarermoet nogveel
meerkennisvergaard worden.Delaatste tijd
isduidelijk gewordenwelkekennis nogontbreekt.STOWAdraagthaarsteentje bijaan
hetopvullenvandezehiaten.Innet meerjarenonderzoeksprogramma 2006-2010stelt
STOWA267.000eurobeschikbaar voor
onderzoekaanprimaireen350.000eurovoor
onderzoekaansecundairewaterkeringen.
Bovendien wordteennognadertebepalen
bedragaaninnovaties besteed.
OokJoopWeijersvandeDienstWeg-en
Waterbouwkunde(Rijkswaterstaat)gat let
belangvankennisontwikkelingaan.Hetontwikkeldeptogramma maaktgebruikvan
kennisuithetverleden,enmoetertoeleiden
datweveranderingen van(stabiliteitvan)dijkenherkennenenuiteindelijk voorspellen.
Dankunnen wedekadenindelen ingroepen
engerichtcontrolerenen verbeteren.
Uitonderzoekvan24(veen)locaties,die
na30jaaropnieuwwerdenbekeken,bleekdat
dezeallemaaldezelfdeveranderingenhebben
doorgemaakt:dekruinenhet binnentalud
zijnlagergeworden,dekruin issmaller
gewordenendeteenslootbrederenhetachterlandisooklagergeworden.Deconstructie
isdusnietbepaaldbetergewoiden.
Tochvieluit hetonderzoek ookopte
makendatééndrogezomerniet per definitievoorgrootschaligeproblemen hoeft te
zorgen.Ookdeluchtdruk heeft geen invloed
opdestabiliteit vaneenveendijk.Veranderingen indewaterbalans hebbenwelgrote
invloedopdefreatische waterlijnen. Bomen
bijvoorbeeld dieveelwateropzuigen kunnen voorkruin-entaluddalingen zorgen.
Metdeopgedane kenniskunnen modellen
wordengebruikt,maarookWeijers benadrukredatnogveelmeerkennisnodigis.
Vooralhetonderzoek naardealeenderaangehaaldekortsluitingmoetopkorte termijn
vanstartgaan. f
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