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GEBR. OLIEMAN VOORKOMT
OVERSTROMING NA DIJKDOORBRAAK

Door zeer daadkrachtig ingrijpen en niet wachten op instanties voorkwam loonbedrijf
Gebr. Olieman uit Reeuwijk dat na een dijkdoorbraak een hele polder onderstroomde.
Voordat anderen in actie kwamen, stonden de mannen van dit bedrijf al bij het gat en
konden ze de juiste maatregelen nemen. Alles begon echter met een verkeerd gekozen
contactpersoon. Een reconstructie van hoe snel handelen een ramp voorkwam.

14

GRONDIG 10 2021

INSPIRATIETHEMA 2021 - ONDERNEMEN MET MENSEN

MAANDAG 26 JULI, 05.45 UUR
Hans Olieman, samen met zijn broer eigenaar
van Gebr. Olieman uit Reeuwijk, is onderweg
naar Groningen om grond in te kopen. In de auto
krijgt hij een telefoontje van Marcel van Leeuwen, boer en buurman uit de Tempelpolder,
waar ook het bedrijf is gevestigd. Die is weer gewaarschuwd door een ander dat het water stijgt.
Deze boer heeft eigenlijk de verkeerde aan de
lijn, want hij wilde de neef van Hans Olieman
waarschuwen om zijn vee naar binnen te halen.
Het waterpeil in de polder is veel te hoog.
Opvallend vindt Hans Olieman het achteraf dat
deze mensen niet bezig waren met wat er aan de
hand was “Ze waren bezig met hun eigen probleem, het vee maar niet met de oorzaak.”
05.50 uur
Bij Johan Smit, werkvoorbereider bij Olieman,
gaat de telefoon. Het is Hans Olieman, die hem uit
bed belt. Johan woont in de polder en kijkt vanuit
zijn slaapkamerraam het gebied in. Vanaf die plek
ziet hij echter niets bijzonders. De sloot staat misschien wat hoog, maar nog niet opvallend. Toch
kleedt hij zich snel aan en stapt op de fiets.
05.55 uur
Op de fiets ziet Johan dat het water in de boezem
om de polder ongeveer dertig tot veertig centimeter lager staat dan normaal. Als hij de dijk
volgt, die van de weg afloopt, vindt hij na enkele
honderden meters de oorzaak. Over een lengte
van ongeveer honderd meter is de drie tot vier
meter brede veendijk weggeschoven.
Als we er vijf maanden later staan, is nog precies
te zien wat er is gebeurd. Onderin, ongeveer dertig meter vanaf de dijk, is een sloot dichtgeschoven en heel bijzonder: er is er ook een klein dijkje
ontstaan, net of twee bodemplaten tegen elkaar
zijn gebotst. In de dijk zijn nu nog enorme geulen
te zien waar destijds het water door stroomde.
Op het gras ligt nog een laag modder die door de
kracht van het water uit de boezem is gespoeld.
06.05 uur
Boven aan de dijk belt Johan met Hans en vertelt
hem wat hij ziet. Voor Hans is onmiddellijk duidelijk dat er wat moet gebeuren. “De boezem waar
het water uitstroomt, staat in verbinding met een
groot gebied, van Reeuwijk tot Bodegraven”, vertelt hij. “Allemaal land dat hoger ligt dan de polder
die onderloopt. Als we niets deden, zou de hele
polder, inclusief ons eigen bedrijf, onder water
gaan, maar ook het dorp Reeuwijk met honder-

den woningen en een aantal boeren- en tuindersbedrijven”. Hans drukt Johan op het hart om
vooral niet te wachten. “Bel 112 om de nooddiensten te waarschuwen, maar laat het daarbij en ga
zelf aan de slag”, luidt de opdracht.
06.08 uur
Planner Gerard van den Heuvel is net als andere
maandagen extra vroeg begonnen om de week
goed op te starten. “De maandag is altijd een dag
dat er nieuwe projecten starten en die anders loopt
dan andere dagen. Daarom ben ik er dan altijd een
uurtje eerder”, legt hij uit. De computer is nog maar
net opgestart als hij Hans aan de lijn krijgt. Die legt
in korte bewoordingen uit wat er aan de hand is en
wat er moet gebeuren. Ze bespreken wat nodig is
om de overstroming te stoppen. Duidelijk is wel
dat het niet mogelijk is om het gat te dichten. Daarvoor is dit te groot en is het te moeilijk bereikbaar
nu de grond in de polder steeds natter wordt.
Ondertussen komt ook Johan binnen en samen
bekijken ze waar ze klei hebben liggen om de
boezem af te dammen. Dan storten ze zich op het
volgende punt: hoeveel handjes zijn nodig en
waar is het materieel dat nodig is om de klei te
vervoeren en op locatie in de sloot te draaien.
06.12 uur
Gerard belt met Wim Olieman, die als kraanmachinist al op zijn vaste werkplaats is. “Ik weet dat
hij altijd vroeg begint en hij is altijd met een midikraan aan het werk. Ik heb hem de situatie uitgelegd en gezegd onmiddellijk de kraan op te
laden en hier naar de dijk te komen”, vertelt Gerard. De midikraan was nodig omdat Johan en
Gerard al direct beseften dat zwaar materieel het
niet zou redden op de natte ondergrond.
06.15 uur
Het personeel druppelt binnen voor een bakkie
koffie om de week te starten. Koffie krijgen ze
echter nooit te zien, want Johan en Gerard sturen ze direct naar de trekkers en kippers en de
kranen om te laden. In no time staan er acht
combinaties klaar om klei te laden en naar de
eerste dam te gaan. Anderen krijgen de opdracht
rijplaten te laden en schotten te verzamelen
voor het afdammen van bruggen op andere
plaatsen waar het water toestroomt.
06.20 uur
De eerste klei wordt geladen, terwijl een aanhanger met draglineschotten vertrekt om de
brug waar ze over moeten te verzwaren. Een
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WIE NEEMT DE LEIDING?
Achteraf is het heel bijzonder hoe het is gelopen, stelt Hans
Olieman vast. “Als Marcel van Leeuwen geen verkeerde Hans
Olieman had gebeld, is het maar de vraag hoe snel er zou zijn
gereageerd. Dat geldt ook voor het moment, want wat als het op
zondagochtend was gebeurd of midden op de dag, als iedereen
aan het werk is. Alleen omdat wij net aan het opstarten waren,
hadden we zowel mensen als materieel voorhanden.”
Nog belangrijker is voor hem de vraag wie de leiding neemt bij zo’n
calamiteit. “Wij zijn gewoon aan de slag gegaan om de oorzaak
aan te pakken. Het duurde echter wel een poosje voordat die vraag
bij de hulpdiensten naar voren kwam. Iedereen was bezig met zijn
protocol en de veiligheid, maar er was niemand die de regie nam,
die mensen op een juiste manier instrueerde en zorgde dat niethulpdiensten hun werk konden doen.”

tweede midikraan is geregeld en gaat ook naar
de af te dammen watergang. De collega’s van
SDR uit Reeuwijk melden zich of er hulp nodig is.
Zij hebben via 112 gehoord van de noodsituatie.
06.30 uur
In de inmiddels hard stromende boezem wordt
de eerste vracht klei gestort. Ondertussen wordt
een platenbaan aangelegd en komt de karavaan
op gang. Met kleine vrachten wordt steeds een
lading klei op de dijk gestort, die de twee kraanmachinisten gebruiken om aan twee zijden van
het gat een dam op te werpen.
De eerste hulpdiensten arriveren en gaan aan de
slag om vee te redden. Als ze de situatie zien, besluiten ze op te schalen naar GRIP 1. Dit betekent dat de
hulpdiensten concluderen dat er sprake is van een
beperkt incident, maar dat wel zodanig is dat afstemming tussen de hulpdiensten noodzakelijk is.

LOKAAL AANBESTEDEN
Heel blij was Olieman met de lovende woorden over het snelle
ingrijpen en de opmerking dat dit ook bewijst dat het goed is dat
deze bedrijven in het buitengebied zijn gevestigd en dat het een
voordeel is dat ze het gebied kennen. Hij koopt er alleen niets voor,
moppert Olieman. “Uiteindelijk wordt het werk van het waterschap
of de provincie toch weer gewoon aanbesteed en rijden we met z’n
allen heen en weer, omdat iedereen overal en nergens werk gegund
krijgt. Het is begrijpelijk, vanuit het verleden, maar in deze tijd zou
dat toch anders moeten kunnen. Iedereen heeft de mond vol over
lokaal aanbesteden, het belang van lokale ondernemers en het
verminderen van de uitstoot van CO2 en stikstof. Uiteindelijk
maakt niemand zich druk om dit systeem en blijven we gewoon
aanbesteden om de goedkoopste aanbieding te krijgen. Dat
probleem verdwijnt niet zolang de gehele samenleving blijft lijden
aan bindingsangst. Dan blijven milieu en kwaliteit een bijzaak.”
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06.45 uur
De ploeg om bruggen af te dammen, is aan het
werk. Met houten balken tegen de zijschoren en
daarvoor een rijplaat die ervoor wordt gedrukt
worden watergangen van waaruit het water toestroomt afgesloten. “Zonder Klic-melding, want
daar was even geen tijd voor”, stelt Olieman achteraf lachend vast.
07.00 uur
Verschillende klanten beginnen te bellen met
Gerard. Ze missen de mensen die aan het werk
zouden gaan. Na uitleg snappen ze het, maar de
telefoon blijft rinkelen. Waar normaal tien verschillende ploegen aan het werk zijn, is de helft
nu bezig met de calamiteitenbestrijding.
07.07 uur
Er arriveren steeds meer hulpdiensten. De politie
heeft wegen in de polder afgezet en laat niemand
meer door. Een nieuw probleem, want ook de trekkers met klei en de extra medewerkers die zijn opgetrommeld, mogen er niet meer langs. Het
probleem is dat de coördinatie nog ontbreekt. Achteraf verbazen ze zich er vooral over dat de agenten
zo star zijn. “Er was nauwelijks met hen te overleggen, zelfs niet als je uitlegt dat de klei nodig is om
het gat te dichten. Je kunt je ook wel weer afvragen
of je hen dat kunt verwijten, want velen hebben
helemaal geen idee waar die klei voor dient.”
07.10 uur
Er landt een helikopter voor de nooddienst en er
arriveren brandweerkorpsen. Iedereen gaat druk
aan de slag om zijn taak uit te voeren. Noodvoorzieningen worden ingericht en voorbereid. Ondertussen zijn Johan en Gerard nog druk aan het
regelen dat er wordt gewerkt aan het dichten van
het gat en het organiseren van alle taken.
07.30 uur
De eerste hulpdiensten melden zich voor overleg. De vragen: hoe is alles geregeld, wat moeten
we doen, moeten we evacueren, wat loopt gevaar? Tot verbazing van Hans Olieman zijn ze
nauwelijks bezig met de oorzaak van het probleem. Ze zijn bezig met evacuatieplannen en
noodverordeningen, maar niet met de oorzaak
van het stijgende water.”
07.35 uur
De calamiteitencoördinator van het Hoogheemraadschap Rijnland, waaronder de Tempelpolder
valt, meldt zich. Hij blijkt niet voorbereid op een
dijkdoorbraak. “Deze mensen zijn zeer breed opgeleid voor rampsituaties maar een grotere calamiteit zoals deze dijkdoorbraak is zeer lastig voor
ze” stelt Hans Olieman vast. “Ik begrijp dat het
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GEBR. OLIEMAN, REEUWIJK
Een belangrijke tak van Gebr. Olieman is de handel in veengrond,
veengrondproducten en teeltaarde. Die worden vooral geleverd aan
de boomkwekers in de omgeving van Boskoop, een plaats niet ver
van het bedrijf. Daarnaast is het bedrijf actief als aannemer en
verhuurder van grondverzetmachines en doet het transportwerk. Bij
het bedrijf zijn ongeveer dertig mensen in vaste dienst en afhankelijk
van de hoeveelheid werk een aantal zzp’ers. Het bedrijf is eigendom
van Ton en Hans Olieman, die de onderneming in 1980 zijn gestart.

pompen in te schakelen om al het extra water uit
het gebied te krijgen. Hoeveel water er is binnengestroomd, blijkt als de pompen drie dagen moeten draaien om al het water weg te krijgen.
14.00 uur
Het werk is klaar. Aan beide zijden is de dam zo
ver verbreed dat het gebied definitief veilig is na
het storten van ongeveer 400 kubieke meter klei.
Voor de meeste werknemers zit het werk erop.
14.30 uur
Voor Johan en Gerard eindigt de functie als crisiscoördinator. De volgende crisis dient zich echter
al aan, want de werkdag was eigenlijk vol gepland. Al dat werk moet nog worden ingehaald
en tussendoor gepland. “We zijn er zeker nog een
week mee bezig geweest om alles weer ingepland te krijgen.”

DINSDAG 27 JULI 09.00 UUR

moeilijk is om in een organisatie met 1400 mensen gelijk de goede man of vrouw te vinden,
maar het zou goed zijn als ze zorgen dat bedrijven als het onze, die snel kunnen handelen, duidelijk op een calamiteitenlijst staan.”
08.00 uur
Het gebied blijft volstromen met journalisten en
112-volgers. Overal worden auto’s geparkeerd en
doorgangen bijna afgesloten. Mensen verdringen
zich op plaatsen waar Olieman er vooral last van
heeft. “En allemaal bleven ze maar vragen stellen
en in de weg lopen. Niemand lijkt te beseffen dat
je bezig bent om een ramp te voorkomen.”
09.00 uur
Van collega-bedrijven die hebben gehoord van de
noodsituatie komt de vraag of er nog hulp nodig
is of dat ze werk moeten overnemen. Mooi hoe
collegiaal de sector daarbij is, stelt Olieman.
10.25 uur
Aan beide zijden van het gat liggen de beide
dammen erin en daarmee is het instromen van
water gestopt. Een ramp is voorkomen, al zijn
sommige boomkwekers al bezig om hun planten
in veiligheid te brengen. Het water reikt al tot de
betonvloer waarop de plantjes staan.
11.00 uur
De plaatsvervangend dijkgraaf meldt zich om de
situatie te bekijken. Johan kan hem bijpraten en
hij ontvangt de waardering voor het zeer adequate handelen. Hij heeft alle begrip dat er zonder een enkel overleg is gestart. Hij zegt toe

Dirk-Jan Knol, de locoburgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, meldt zich met
taart en complimenten. Hij roemt de daadkracht
van het bedrijf en bedankt de mannen voor hun
inzet. Daarbij heeft hij ook een boodschap voor
zijn medebestuurders en omgeving. “We weten
allemaal dat er wel eens gedoe is over grote trekkers die te hard rijden, maar nu hebben we ook
weer gezien hoe belangrijk het is dat dit soort bedrijven in het buitengebied zitten. Juist daardoor
hebben ze een ramp kunnen voorkomen.

WOENSDAG 28 JULI 09.00 UUR
Weer taart, nu van het Hoogheemraadschap
Rijnland. De dijkgraaf komt hem persoonlijk overhandigen. Opnieuw zijn er lovende woorden. Ook
allerlei omwonenden melden zich met bedankjes. Kinderen komen met cupcakes. Heel bijzonder vindt Hans Olieman het bedankje van een
oude boer uit de polder. Dit komt als Hans weg is,
maar blijft wachten tot hij er weer is om hem
persoonlijk te bedanken.

VRIJDAG 30 JULI
Olieman besluit de week af te sluiten met een
speciaal vrijdagmiddagbiertje voor het personeel. Met z’n allen gaan ze ook op de dijk kijken
naar wat er nu precies is gebeurd. Hoewel bijna
iedereen er druk mee was, had bijna nog niemand namelijk de oorzaak gezien. Pas toen
landde bij velen het besef hoe groot de ramp had
kunnen zijn. Pas op de dijk zie je namelijk met
hoeveel kracht het water de polder is ingestroomd. Dan zie je ook wat er onder water had
komen te staan. Dat is uiteindelijk alleen voorkomen doordat de mannen van Olieman er precies
op tijd bij waren en vooral heel snel handelden.
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