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In de nacht van 13 op 14 januari 1960 brak de boezemkade langs zijkanaal H van het
Noordzeekanaal door. In de kade onstond een gat van 20-40 meter breed (foto achterkant omslag) waardoor 222 hectare van de Noorder IJpolder onderliep. In enkele
uren was het water in de polder, waarin de Amsterdamse woonwijk TuindorpOostzaan lag, in de diepste gedeelten gestegen tot ongeveer 2 m boven het maaiveld.
Alle zandwinningsschepen in Amsterdam werden ingeschakeld om het gat snel met
zand te dichten. Daardoor kon de materiële schade beperkt blijven tot f 14 miljoen.
Hiervan was 63% nodig voor vergoedingen van schade aan woningen en inboedels en
18% voor het herstel van dijken, wegen en beplantingen. De rest werd onder andere
aangewend voor vergoedingen aan bedrijven en het herstel van leidingen.
Thans (foto voorkant omslag) ligt er achter de kade een plas met water. Deze plas is in
de zeventiger jaren ontstaan door de zandwinning voor de ophoging van de wijk
Buiksloot. De rest van de polder is droog en goed beschermd tegen overstroming of
doorbraak. Het beheer van de kade is nu in handen van de gemeente Amsterdam.
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VOORWOORD

Duizenden kilometers boezemkaden beschermen onze polders tegen het water en
houden het ingenieuze stelsel van watergangen in stand dat het binnenwater afvoert.
De veiligheid van belangrijke agrarische en woon- en werkgebieden met soms dichtbevolkte woonkernen, kostbare gebouwen en installaties, is afhankelijk van de goede
staat van deze waterkeringen. In het verleden is met beangstigende duidelijkheid aangetoond dat de gevolgen van overstromingen sociaal en economisch diep kunnen
ingrijpen. Vorig jaar nog stroomde de Tusschenklappenpolder onder, toen door
graafwerkzaamheden voor de aanleg van een aardgasleiding de dijk van het A.G.
Wildervanckkanaal teveel was verzwakt.
De beheerders staan voor de taak ervoor te zorgen dat de boezemkaden voldoende
veilig zijn en blijven. In het begin van de zestiger jaren bleek echter dat de beheerders
niet over een methode beschikten om de veiligheid van de boezemkaden te beoordelen.
Sinds die tijd is er veel gebeurd. Er is een betrouwbare beoordelingsmethode ontwikkeld en we hebben een goed inzicht verkregen in de veiligheidstoestand van de
bestaande boezemkaden: 156 kilometer van de tweehonderd belangrijkste
Nederlandse polders voldoen thans nog niet aan de gestelde veiligheidseisen. Voor
een groot deel van deze kaden zijn inmiddels door de kadebeheerders verbeteringsplannen opgesteld.
Deze kade langs de Meerburger
Watering vormt een onderdeel van
de boezemkade van de Croote
Westeindsche polder. De korte
inhammen in de kade, zwaaikommen geheten, worden gebruikt om
schepen in de smalle watering te
kunnen keren. Van de bijna 10
kilometer kade die in het systematisch kade-onderzoek nader onderzocht is, bleek 1,8 kilometer niet te
voldoen aan de minimum
veiligheidseisen.

Ik heb gemerkt dat onze activiteiten zeer gewaardeerd worden door diegenen die
betrokken zijn bij het beoordelen van de veiligheid van boezemkaden: de kadebeheerders, de provincies en de ingenieursbureaus. Zij hebben het ervaren als ondersteuning
bij de taken waar zij voor staan. Er is nu meer uniformiteit en standaardisatie in de
methode, meer kennis bij de betrokkenen en er ligt een goede basis voor toekomstige
beoordelingen.
De taak van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen met betrekking tot boezemkaden is met het gereedkomen van het systematisch kade-onderzoek
afgerond. Het beoordelen van boezemkaden niet. Een regelmatige beoordeling van de

veiligheid blijft van belang, omdat de kaden voortdurend bloot staan aan processen
die de veiligheid verminderen. Het is verheugend om te zien dat de waterschappen
thans zelf de deskundigheid in huis hebben om deze beoordelingen te kunnen (laten)
uitvoeren.
Stonden de afgelopen decennia vooral in het teken van het handhaven van een
voldoende veiligheidsniveau, thans staan de kadebeheerders voor de uitdaging milieu
en veiligheid te integreren. Ze moeten daarbij rekening houden met een toenemende
diversiteit aan functies die we stellen aan boezems, kaden en polders. De beheerder
speelt bovendien een belangrijke rol bij het behoud en de ontwikkeling van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie. De komende tijd zal dit gevolgen hebben voor
onder andere de inrichting van de oevers, de gebruikte materialen en onze filosofie
met betrekking tot veiligheid. De beheerders en toezichthoudende organisaties, in dit
geval de waterschappen en provincies, zullen hieraan verder invulling moeten geven.
De TAW is gaarne bereid haar kennis met de betrokkenen te delen.
De periode dat onze commissie een taak had op het gebied van de toetsing van boezemkaden, willen we afronden met het verschijnen van deze publikatie. Hierin vindt u
een weerslag van de belangrijkste inzichten die in de loop der jaren zijn opgedaan. Er
is naar gestreefd deze inzichten toegankelijk te maken voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het beheer van onze boezemkaden, niet alleen de technici maar
ook de bestuurders, politici en bewoners.

Ir. H. de Groot

Voorzitter van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.
Delft, juni 1993
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1 INLEIDING

Op 14 januari 1960 brak de boezemkade van de polder Tuindorp Oostzaan door. De
overstroming die hiervan het gevolg was, zullen velen zich nog wel herinneren. Een
schijnbaar in goede staat verkerende kade bezweek zonder een duidelijk aanwijsbare
oorzaak. Uit het vervolgens ingestelde onderzoek kwam naar voren dat er voor de
kadebeheerders geen betrouwbare methode beschikbaar was om de veiligheid te kunnen beoordelen. Bovendien ontbrak het hen aan voldoende personele bezetting om
een dergelijke beoordeling, zodra die beschikbaar zou komen, uit te kunnen voeren.
Op 74 januari 1960 moest de
bevolking van de Amsterdamse
woonwijk Tuindorp-Oostzaan in
zijn geheel worden geëvacueerd als
gevolg van de doorbraak van de
boezemkade. De overstroming
heeft gelukkig geen mensenlevens
gekost. Rond de bebouwing van
Tuindorp-Oostzaan werd snel een
slaperdijk aangelegd. De bewoners
hadden daardoor 10 tot 14 dagen
na de doorbraak weer toegang tot
hun woning. De rest van de Noorder Upolder, vooral bestaande uit
veenweidegebied, viel later droog.
Deze doorbraak vormde de concrete aanleiding voor het systematisch kade-onderzoek. Uit dit
onderzoek bleek dat 323 kilometer
boezemkade in Nederland onveilig
was.

In die tijd beoordeelden de kadebeheerders alleen visueel, de zogeheten schouw.
Kwade tongen beweren dat men niet veel meer deed dan constateren of de kade er
nog lag. Slechts de uiterlijke kenmerken zoals de kruinhoogte ten opzichte van het
boezempeil, kwel en de zichtbare schade aan kade of oevervoorzieningen.kunnen de
beheerders bij een schouw waarnemen. Een aantal belangrijke aspecten die mede de
veiligheid van de kade bepalen, zoals de samenstelling van de ondergrond, kan niet
visueel worden beoordeeld.
Er bestond in de zestiger jaren behoefte aan richtlijnen voor aanleg, onderhoud, controle en beheer van de waterkeringen die aangepast moesten worden aan de stand van
wetenschap en techniek. De geotechniek en de civiele techniek hadden zich in de
decennia daarvoor namelijk zeer snel ontwikkeld en de materie werd steeds moeilijker
te bevatten. Daardoor nam het belang toe van het toegankelijk maken van de nieuwe
technieken. Om die reden installeerde de toenmalige minister van Verkeer en
Waterstaat in 1965 de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.

Een van de taken van de commissie was het ontwikkelen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoorde beoordeling van de veiligheid van boezemkaden. Een
belangrijk uitgangspunt daarbij was alle toetsingen te laten plaatsvinden op dezelfde
grondslagen. Standaardisatie en uniformiteit in de beoordeling en de aangelegde
maatstaven was daarbij van belang.

2 HET BELANG VAN BOEZEMKADEN

In gebieden waar geen directe afvoer van water uit de polders op het buitenwater
mogelijk is, wordt het water eerst met gemalen geloosd op een hoger gelegen stelsel
van watergangen rond deze polder: de boezem. Vanuit deze boezem wordt het water
geloosd direct op de zee of op het buitenwater. Buitenwater is water dat in open verbinding staat met de zee, zoals rivieren. In het westen van ons land behoren de meeste
grote binnenwateren tot een boezemwatersysteem.
De boezemkaden houden dit ingenieuze stelsel van watergangen in stand. Zij
scheiden bovendien de boezem van het lager gelegen land en zorgen er zo voor dat de
polders beschermd zijn tegen overstromingen.
De boezemkade langs het
Alkmaardermeer beschermt de polder Midden-Kennemerland van
7570 hectare. Het systematisch
kade-onderzoek leidde tot een
nader onderzoek van 17,4 kilometer. Hieruit bleek dat 7,0 kilometer
niet aan de veiligheidsnormen
voldeed.

Drie wijzen van ontstaan
Vele van de huidige boezemwateren waren ooit riviertjes en kleine getijdestromen in
de zand- en kleigronden langs de rivieren en in het moerasgebied achter de duinen.
Op de hoger gelegen delen van deze gebieden vonden de eerste ontginningen en ontwateringen plaats, waarbij het overtollige water werd afgevoerd via deze stroompjes.
Later bij de aanleg van de rivier- en zeedijken werden de stroompjes bij de monding
in de rivier en de zee afgedamd en voorzien van uitwateringssluizen. Bij hoog water in
de rivier of zee zijn deze sluizen gesloten en bij laag water kan het water uit de
stroompjes door de open sluizen de rivier en de zee instromen. De aanwezigheid van
de rivier- en zeedijken maakte het mogelijk ook de lager gelegen gebieden achter deze
dijken te ontginnen. Door het ontwateren klinkt de grond echter in en treedt verwcring op waardoor de bodem daalt. Het boezempeil moest echter gehandhaafd blijven
om het water onder vrij verval bij laag water te kunnen lozen via de uitwaterende sluizen. Met een verdergaande bodemdaling werd daarom bedijking van de boezem
noodzakelijk. Door de hogere ligging van de boezem was het nodig om het water uit
de polder naar het hogere niveau van de boezem op te pompen, eerst met man- en
paardekracht, later met windmolens en gemalen. Bijvoorbeeld de Groote
Westeindsche Polder is op deze wijze ontstaan.
Een tweede ontstaanswijze van boezemwateren en -kaden betreft de zogeheten droogmakerijen. Het droogmaken van plassen en meren vond in Nederland vooral in de

periode 1750-1850 plaats. Veel van deze meren waren ontstaan als gevolg van ontvening van laaggelegen gebieden. De huidige Vinkeveense plassen illustreren hoe een
gebied er na ontvening uit kan zien. Door oeverafslag langs de randen van de meren,

uitwcrteringssluis
boezem

gemaal

Het water uit de polder wordt met
behulp van een gemaal of molen
uitgeslagen op de boezem. Het
gemaal is meestal op de boezemkade gebouwd. Via uitwateringssluizen kan het water uit de boezem bij een lage waterstand van de
rivier of bij laag water (L W.) van
de zee onder vrij verval geloosd
worden. Bij lozing op zee of een
zeearm is dit, als gevolg van de
getijden, in principe tweemaal per
dag mogelijk. Is dit niet voldoende
of niet mogelijk dan wordt het
boezemwater door gemalen op het
buitenwater uitgeslagen.

werd geleidelijk het omliggende land bedreigd. Zo vormde het Haarlemmermeer in de
tweede helft van de achttiende eeuw een ernstige bedreiging voor Amsterdam. De
plannen voor het droogmaken van dergelijke plassen waren dan ook vooral gebaseerd
op de bescherming van het bestaande land en de daarop aanwezige voorzieningen.
Alleen wanneer de bodem van het meer vruchtbaar was en er kostbare landbouwgrond van kon worden gemaakt, was het droogmaken echter lonend.
Rondom zo'n meer werd eerst een ringdijk en een ringvaart aangelegd. Vervolgens
werd het water uit het meer in de ringvaart gepompt. Een paar bekende droogmakerijen zijn, naast de al eerder genoemde Haarlemmermeerpolder, de Beemster, de
Schermer (die aan het begin van de zeventiende eeuw droogvielen) en de polder
Groot Mijdrecht.

Boezemkaden hebben niet alleen
waterstaatkundige functies. Op
deze foto is een steiger te zien die
gebruikt wordt als aanlegplaats en
vissteiger. De rietbegroeiing blijft
met de hier gebruikte constructie
intact en ook de oever van de kade
wordt niet beschadigd.
e kade ligt langs de Grecht en
beschermt het 3339 hectare grote
gebied van de Polder Kamerik
Mijzijde en aanliggende polders.
Van de 17,6 kilometer die nader
onderzocht is, bleek 12,5 kilometer
inveilig. Inmiddels heeft het
Crootwaterschap van Woerden
'0,0 kilometer hiervan verbeterd.
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Door de aanleg van kanalen, ontstond het derde type boezemkaden. Deze kanalen
werden gegraven voor de scheepvaart of de afwatering van boezemwater. Aan beide
zijden werden langs het kanaal stevige boezemkaden aangelegd. Voorbeelden hiervan
zijn de dijken langs het Noordhollands kanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal.
De boezemkaden liggen gezien hun functie in dat gedeelte van Nederland dat
onder het zeeniveau ligt en geen directe aansluiting heeft op de zee of de rivieren. Ze
liggen dan ook vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Tevens ligt er een
aantal in Friesland en Overijssel.
Sinds poldergebieden bemaald
worden, eerst met molens en later
met gemalen, is het proces van
bodemdaling versneld. De laatste
vier eeuwen is bijvoorbeeld de
bodem van Delfland, zoals op de
schematische weergave te zien is,
bijna drie meter gedaald. De
bodemdaling is nu gemiddeld
20-40 centimeter per eeuw.
De snijlijn van de laagwaterstand
(L. W.) met de ligging van het
maaiveld laat zien dat er hier vanaf
ongeveer 1620 niet meer onder vrij
verval geloosd kan worden op het
buitenwater.
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Waterkerende hoogte neemt toe
De waterkerende hoogte van een boezemkade is het verschil tussen het waterpeil in de
boezem en het peil in de polder. In de loop der tijd wordt deze waterkerende hoogte
steeds groter door daling van het polderpeil als gevolg van ontwatering.
De bodemdaling verschilt sterk van gebied tot gebied en is een continu proces.
Doordat het polderpeil lager is dan het maaiveld, vindt ontwatering plaats. Deze ontwatering leidt tot verwering en inklinking van de poldergrond met daling van het
maaiveld als gevolg. Hoe lager het polderpeil is ten opzichte van het maaiveld, hoe
sneller het maaiveld daalt. Dalingen van 20 tot 40 cm per eeuw kunnen onder de huidige omstandigheden als normaal worden beschouwd.
Het boezempeil kan niet zoals het polderpeil verlaagd worden. Vroeger kon dat
niet omdat het mogelijk moest blijven het water door vrij verval via de uitwaterende
sluizen te lozen. En tegenwoordig kan dat niet om een aantal andere redenen. Zo vereisen houten funderingen van bruggen, sluizen en gebouwen een min of meer vast
waterpeil, omdat de houten heipalen gaan rotten als ze droog komen te staan. De
afwatering in de hogere, niet zakkende gronden moet soepel kunnen blijven verlopen
en het waterpeil in natuurgebieden dient redelijk constant te blijven op een vrij hoog
niveau om uitdroging te voorkomen. Bovendien moet er voldoende water beschikbaar zijn voor de industrie. Tenslotte vereist ook de scheepvaart een voldoende waterniveau voor de benodigde vaardiepte.
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Economisch belang stijgt
Het belang van de boezemkaden is in de loop der jaren steeds groter geworden. Dit
komt enerzijds door het toenemend belang van de door de kaden beschermde polders
en boezems, anderzijds door het toegenomen aantal functies dat de kaden zelfvervullen.
Zo is de waarde van de polder gestegen doordat er in de loop der jaren veel investeringen in zijn gedaan, zowel in landbouwgronden als in bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen,
woningen en kostbare infrastructuur.
Daarnaast hebben de boezemkaden vaak niet alleen een waterstaatkundige functie.
Op de kade kan zich bijvoorbeeld een verkeersweg of een aanlegplaats voor de (plezier)scheepvaart bevinden. Of de kade maakt deel uit van een weiland of recreatiegebied. Bovendien vormt de kade door zijn ligging en bouw meestal een waardevol
element in de beleving van het landschap.
Ook de boezem zelf heeft behalve zijn primaire functie ten behoeve van de afwatering verschillende additionele functies die de waarde ervan bepalen, bijvoorbeeld als
toevoerkanaal voor water ten tijde van droogte of als vaarweg voor de scheepvaart.
De boezem heeft niet alleen een
waterstaatkundige functie (berging
van polderwater) maar kan ook
dienen als vaarweg voor de recreatie, zoals hier op de Winkel. De
kade langs de Winkel maakt
onderdeel uit van de boezemkaden
van de Polder Baambrugge
Westzijds en zijn aanliggende polders. Deze kaden beschermen
samen een gebied van 2425 hectare. Van deze kaden bleek 3,85
kilometer niet veilig in het systematisch kade-onderzoek.

Een belangrijke factor is bovendien de toenemende waterkerende hoogte. Door het
grotere hoogteverschil tussen boezempeil en polderpeil zal bij een eventuele doorbraak de hoeveelheid binnenstromend water toenemen. Deze grotere hoeveelheid
leidt in het algemeen tot een hogere schade.
De gevolgen van het doorbreken of overstromen van een boezeinkade betreffen niet
alleen de betrokken kade, boezem en achterliggende polder, maar ook alle andere polders die op dezelfde boezem lozen. Bij een doorbraak daalt het boezempeil soms in
een zeer hoog tempo. Als het boezempeil zakt, vermindert de druk van het boezemwater tegen alle kaden aan die boezem. Door het wegvallen van deze tegendruk
bestaat het reële gevaar dat de grond van het buitentalud in de boezem afschuift.
Door het toenemen van de betekenis van de boezemkaden voor de economie,
wordt ook het voorkómen van doorbraak of overstroming van boezemkaden steeds
belangrijker.
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De waarde van de polders die door
een boezemkaden beschermd worden, neemt steeds meer toe, onder
andere door woningbouw. Op de
foto is de stedelijke bebouwing
van Lisse te zien die direct achter
de boezemkade van de Ringsloot
ligt. De boezemkade van de
Lisserpoel- en Roversbroekpolder
beschermt een gebied van 333
hectare. Het waterschap Veen- en
Ceestlanden heeft de 0,25 kilometer kade verbeterd waarvan in het
systematisch kade-onderzoek bleek
dat niet voldaan werd aan de
veiligheidseisen.

Processen in en rond de kaden verminderen de veiligheid
Boezemkaden zien er solide uit. In en rond boezemkaden vinden echter voortdurend
processen plaats die de veiligheid van de kade aantasten. De belangrijkste daarvan
zijn:
• Kadezakking en -inklinking.
De kade perst door zijn eigen gewicht de ondergrond samen en zakt daardoor.
Verwering van de veenlaag draagt hieraan tevens bij.
• Te smalle ophoging.
Een kade wordt eens in de 10 tot 30 jaar opgehoogd vanwege het zakken van de
kade.
In veel gevallen is deze verhoging niet gepaard gegaan met de noodzakelijke verbreding van de basis van het gehele kadelichaam hetgeen leidt tot steilere hellingen en
daarmee tot een minder stabiele kade.
• Verandering doorlatendheid.
Tn het verleden werd vaak zwaar of minder geschikt materiaal gebruikt, zoals puin,
om de kade op te hogen en de oever te beschermen. Hierdoor zijn de kaden weinig
homogeen van opbouw geworden. Indien zo'n oude poreuze ophooglaag of een
wegfundering ten gevolge van verzakking of inklinking onder de grondwaterlijn is
komen te liggen, kan de kade extra water gaan doorlaten.De hoeveelheid water die
een kade doorlaat kan ook nadeling worden beïnvloed door scheurvorming als
gevolg van het uitdrogen van oppervlakkige veen- of kleilagen.
• Verandering profiel en belasting.
Het graven, verbreden of verdiepen van de sloot langs de kade of andere veranderingen aan het profiel kunnen de stabiliteit verminderen.Ook het wijzigen van de belastingen kan hiertoe leiden. Door toename van zwaar verkeer op de kruin of door een
zeer hoge waterstand in de boezem, neemt de belasting op de kade toe.
• Menselijk handelen.
De veiligheid van de kade kan afnemen bijvoorbeeld door hei aanleggen van leidingen, door recreanten die er intensief gebruik van maken en door erosie als gevolg
van scheepsgolven.
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Natuurinvloeden.
De invloed van de natuur is zeer divers. Bomen en andere houtvormende gewassen
kunnen de kade aantasten als ze omwaaien. Dieren, zoals de muskusrat, kunnen
door het graven van holen en tunnels de kade ondermijnen. Ook het water veroorzaakt erosieprocessen. Water stroomt door de kade, slaat tegen de kade bij storm en
stroomt af als gevolg van regen.
Kaden staan voortdurend bloot aan
processen die de veiligheid kunnen
verminderen. Colven hebben bijvoorbeeld het buitentalud van de
boezemkade langs het Alkmaardermeer aangetast. De kade maakt
onderdeel uit van de boezemkade
van de Westwouderpolder die een
gebied van 220 hectare beschermt.
Van de boezemkade bleek in het
systematisch kade-onderzoek 6,0
kilometer niet te voldoen aan de
veiligheidsnormen. Inmiddels heeft
het waterschap Het Lange Rond
het grootste gedeelte hiervan verbeterd.

Beheer en onderhoud
Al deze processen kunnen de kwaliteit van de kaden geleidelijk of plotseling aantasten.
Gezien het toenemend belang van boezemkaden en de voortdurende aantasting en
vervorming van de steeds ouder wordende kaden, wordt vooral goed beheer en
onderhoud steeds belangrijker. Bij het beheer gaat het om beslissingen over bijvoorbeeld het boezem- en polderpeil, maar ook over het al dan niet toelaten van nieuwe
functies, zoals een recreatief fietspad, kano-uitstapplaats en vissteiger.
Er zijn diverse onderhoudsmaatregelen te onderscheiden. Direct zichtbare schade, bijvoorbeeld een door vee uitgetrapt pad, wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Daarnaast
treffen de kadebeheerders elke tien tot vijftien jaar onderhoudsmaatregelen zoals
ophoging. Ingrijpende verbeteringsmaatregelen, waarbij het profiel van de kade wordt
hersteld of aangepast aan nieuwe functies, zijn eens in de 30 tot 40 jaar noodzakelijk.
Om zorgvuldig beheer en onderhoud te kunnen uitvoeren, is het voor kadebeheerders
van belang om over technisch verantwoorde en praktisch toepasbare methoden te
beschikken om de kwaliteit van de kaden te kunnen beoordelen.
"Het ingenieursbureau dat deze
onderhouds- en verbeteringsmaatregelen zou uitvoeren, kreeg de
gegevens uit het systematisch
kade-onderzoek. Doordat het
bureau op deze manier snel over
de benodigde gegevens beschikte,
werd zowel een kostenbesparing
gerealiseerd als een snellere oplevering van onze reconstructieplannen " zegt de heer Qrootveld van
het waterschap de Aarlanden.
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3 DE BEOORDELINGSMETHODE VOOR BOEZEMKADEN

Ontwikkeling van de methode
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen begon vanaf haar oprichting
in 1965 een wetenschappelijk verantwoorde beoordelingsmethode voor de bestaande
boezemkaden te ontwikkelen. Uitgangspunt voor dit ontwikkelingsproces was dat de
methode eenvoudig en snel uit te voeren moest zijn. De eerste vier jaren zijn door de
werkgroep Boezemkaden van de TAW benut om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van kadedoorbraak of overstroming, de grondeigenschappen en andere variabelen die de stabiliteit van de kade beïnvloeden.
Naast het vergaren en toegankelijk maken van bestaande kennis, moesten in die
periode ook de eisen vastgesteld worden waaraan de kaden dienden te voldoen.
Vervolgens werden de activiteiten toegespitst op het verbeteren van de meetapparatuur en de programma's voor de stabiliteitsberekeningen. De resultaten van deze activiteiten zijn gebruikt voor de ontwikkeling van de beoordelingsmethode. In 1969 was
de methode gereed voor toepassing in het systematisch kade-onderzoek. De ervaringen met de toepassing zijn verwerkt in deze methode, die daardoor verder werd verfijnd.
Op de foto is de Meerdijk, een
stuk van de boezemkade van de
Eilandspolder, te zien als weg.
Deze weg loopt langs bet dorp
Grootschermer. In de linkerbovenhoek is de boezem, de Schermer
Ringvaart, te zien.
De Eilandspolder is een gebied van
in totaal 1715 hectare. Van de
boezemkade bleek in het systematisch kade-onderzoek 1,2 kilometer
onveilig te zijn.

Samenwerken bij de ontwikkeling
Van het begin af aan ontwikkelde de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen de methode in nauwe samenwerking met diegenen die betrokken zijn
bij het beheer en onderhoud van boezemkaden. Dit zijn de waterschappen die de boezemkaden beheren en de provincies die zijn belast met het toezicht op het beheer van
de boezemkaden. Beide groepen zijn in de TAW vertegenwoordigd. Daarnaast bestaat
de TAW ook uit leden afkomstig van de rijksoverheid en van technisch-wetenschappelijke instellingen zoals de Technische Universiteit Delft, het Waterloopkundig
Laboratorium en Grondmechanica Delft.
De eerste jaren beschikte de TAW niet over een eigen werkorgaan. In 1968 werd evenwel het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW) opgericht als onderdeel van
Rijkswaterstaat. Het COW kreeg bij zijn oprichting vijf hoofdtaken op het gebied van
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waterkeringen:
• het verzamelen en bundelen van onderzoeksresultaten;
• het stimuleren en begeleiden van het wetenschappelijk onderzoek;
• het uitvoeren van een systematisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van bestaande waterkeringen;
• het adviseren van beheerders en toezichthouders;
• het overdragen van de toegepaste kennis.
Met dit nieuwe werkorgaan, dat volledig ter beschikking stond van de TAW, werd
zowel het ontwikkelingsproces van de methode als de aanwending ervan bij het
beoordelen van de kaden versneld. Delen van het onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling werden onder leiding van het COW uitbesteed aan technisch-wetenschappelijke instituten. Zo heeft het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van het
COW het effect onderzocht van een kadebreuk op het boezempeil en op de stabiliteit
van de kaden die aan deze boezem liggen. Voor het grondmechanische gedeelte van
de methode werd Grondmechanica Delft ingeschakeld. Dit instituut berekende de stabiliteit van een aantal kaden en bepaalde hoe grondonderzoek gedaan moest worden
om de veiligheid van kaden over een grote lengte goed te kunnen bepalen. Tevens
werden andere diensten van Rijkswaterstaat ingeschakeld. De Meetkundige Dienst
heeft bijvoorbeeld een aantal kadeprofielen zeer nauwkeurig gemeten om de in de
loop van de tijd optredende vervormingen te bepalen.
Het COW is in 1985 opgegaan in de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van de
Rijkswaterstaat (DWW) te Delft.

V//////////A

y77/777/7//.

overlopen

sfabiliteirsverlies

De toetsing van de veiligheid van
een boezemkade richt zich primair
op twee aspecten:
• het risico-aspect "overlopen en
overslag" door te controleren of
de kruinhoogte voldoet aan de
minimumhoogte;
• het risico-aspect "doorbraak als
gevolg van afchuiving of stabiliteitsverlies" door te controleren
of de stabiliteit van de kade voldoende is.

erosie / overslag
Twee risico-aspecten, vier stappen
Een beoordeling wordt zoveel mogelijk uitgevoerd per waterstaatkundige beheerseenheid, bijvoorbeeld een polder. De toetsing van de veiligheid van de boezemkade richt
zich primair op twee aspecten:
• het risico-aspect "overlopen en overslag" door te controleren of de kruinhoogte vol
doet aan de minimumhoogte;
• het risico-aspect "doorbraak als gevolg van afschuiving of stabiliteitsverlies" door te
controleren of de stabiliteit van de kade voldoende is.
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De methode bestaat uit vier stappen. In de eerste stap, het vooronderzoek, wordt de
boezemkade van een polder verdeeld in evident veilige kadevakken en kadevakken
waarvan de veiligheid nader onderzocht moet worden. Daarna wordt in de tweede
stap de kruinhoogte gemeten en de stabiliteit van een aantal representatieve dwarsprofielen berekend. De veiligheid wordt in de volgende stap beoordeeld door de
gemeten kruinhoogte te vergelijken met de minimale kruinhoogte en het maatgevende boezempeil. De stabiliteit wordt vergeleken met de minimaal vereiste stabiliteitsfactor. Een belangrijk aspect hierbij is de interpretatie van de resultaten uit het
onderzoek. De metingen die hebben plaatsgevonden op een beperkt aantal punten,
vormen de basis voor de beoordeling van de veiligheid in het gehele kadevak.
Tenslotte worden in de laatste stap de verzamelde gegevens systematisch vastgelegd in
een rapport. De beheerder kan dit rapport gebruiken voor het opstellen van een
beheer- en onderhoudsplan en bij toekomstige beoordelingen.

Een onderdeel van het vooronderzoek is de visuele verkenning.
Zichtbare schade wordt in de
schetsen van de kade aangegeven.
Hier is een schelpvormige afschuiving van het binnentalud te zien.
Als gevolg hiervan treedt water uit.

Stap 1: vooronderzoek
Allereerst wordt beoordeeld welke delen van een boezemkade als onmiskenbaar veilig
kunnen worden beschouwd en welke delen nader onderzocht moeten worden om de
veiligheid te kunnen beoordelen. Hiertoe wordt een inventarisatie gemaakt, gericht op
het verkrijgen van inzicht in de kade zelf plus de opbouw van de grondlagen onder de
kade en inzicht in de eventuele schade bij kadedoorbraak of overstroming. De ingeschatte schade aan de polder wordt onder andere bepaald door het economisch
belang van het beschermde gebied, de snelheid waarmee het gebied kan vollopen en
de waterstand in de polder na een doorbraak (inundatiediepte). Ook het belang van
de boezem en de kade voor de waterbeheersing en voor de additionele functies zoals
scheepvaart, verkeer en recreatie worden geïnventariseerd.
De gegevens voor de inventarisatie worden verkregen door (archief)onderzoek
bij het waterschap dat de boezemkaden beheert en bij andere organisaties, zoals de
Rijks Geologische Dienst, Rijkswaterstaat en nutsbedrijven. Bij de Rijks Geologische
Dienst zijn gegevens verkrijgbaar over de opbouw van de ondergrond in de buurt van
de kaden en bij de nutsbedrijven gegevens over de door hen in de kaden aangelegde
leidingen. Bij het waterschap is zeer veel informatie verkrijgbaar, onder andere over
doorbraken en werkzaamheden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Daarnaast
beschikken zij over belangrijke waterstaatkundige gegevens zoals de hoogte van het
boezempeil en de afmetingen van de kaden. Het waterschap kan ook veel informatie
leveren om de gevolgen van een doorbraak te bepalen.
Het archiefonderzoek wordt aangevuld met een visuele verkenning die deels fotografisch wordt vastgelegd. Tijdens deze verkenning worden de dwarsprofielen van de
kaden geschetst en de kenmerken van instabiliteit vastgelegd, waaronder de aanwezig-
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heid van kwel, beschadigingen, verzakkingen en uitspoeling. Ook worden bijzondere
objecten geïnventariseerd, zoals sluizen, stuwen en leidingen.
Deze activiteiten leiden onder meer tot tekeningen van het zogeheten geotechnisch
lengteprofiel waarop de grondsoorten en de laagopbouw in de ondergrond van de
kade zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de verschillende dwarsprofielen van de kade rond
de polder op schetsen weergegeven met daarop aangetekend de toestand waarin zij
verkeren. Tevens is een omschrijving opgesteld die een beeld geeft van het betreffende
De knotwilgen op deze groene
boezemkade langs de Lopiken/aart
vormen een mooi landschappelijk
element Deze boezemkade bleek
voldoende stabiel, maar bomen
kunnen de stabiliteit van de kade
aantasten. Als bomen omwaaien
ontstaan gaten. Door het afsterven
van wortels kunnen holle ruimten
ontstaan. Het bewegen van de
stam tijdens een storm kan leiden
tot het verweken van de bodem.
Dieren die de bomen gebruiken
voor beschutting kunnen de kade
aantasten en de grasmat kan zich
onder bomen soms niet goed ontwikkelen. Dit kan leiden tot erosie
van het kade-oppervlak.

gebied plus de gevolgen van overstroming of doorbraak voor (de functies van) de polder, kade en boezem.
Met behulp van deze gegevens wordt bepaald voor welke kadevakken de veiligheid zonder twijfel voldoende is. Veilige kadevakken zijn overduidelijk stabiel en hebben een kruinhoogte die ruim voldoende is. Van de resterende kadevakken wordt in
de volgende stap van de beoordelingsmethode de veiligheid nader onderzocht.
Kadevakken waarvan uit het vooronderzoek onvoldoende gegevens beschikbaar zijn
over de ondergrond, worden geselecteerd voor nader onderzoek.
Stap 2: nader onderzoek
Om de stabiliteit van een kadevak te kunnen berekenen, zijn tal van gegevens nodig
over de afmetingen van het dwarsprofiel, de sterkte-eigenschappen van de verschillende grondsoorten in en onder de kade en ook de exacte laagopbouw van de verschillende grondsoorten. Deze gegevens worden verkregen uit terreinonderzoek en
laboratoriumproeven.
Aangezien het niet efficiënt is om de kade op alle plaatsen te onderzoeken, wordt
deze eerst ingedeeld in vakken op basis van de resultaten uit het vooronderzoek.
Onder een kadevak wordt verstaan een deel van de kade dat gekarakteriseerd wordt
door:
• uniformiteit ten aanzien van de ondergrond;
• een eenduidig dwarsprofiel. Dat wil zeggen min of meer gelijke:
- profielvormen;
- oevervoorzieningen;
- aanwezige constructies en andere elementen zoals verharding en bebouwing.
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Vervolgens wordt uit de kadevakken een aantal representatieve dwarsprofielen geselecteerd, zodanig dat elk kadevak door een representatief dwarsprofiel wordt vertegenwoordigd.
Bij de keuze van de representatieve dwarsprofielen wordt ook rekening gehouden met
de vraag of er grondonderzoek kan plaatsvinden. Het materieel voor het grondonderzoek moet bijvoorbeeld het dwarsprofiel kunnen bereiken. De peilbuizen mogen een
normaal gebruik van de kade door publiek, boeren en vee niet in de weg staan.
Bovendien wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen
die het nemen van grondmonsters belemmeren.
De geselecteerde representatieve
dwarsprofielen worden nauweurig
ingemeten in het nader onderzoek.
Hier wordt de boezemkade langs
de Dubbele Wiericke door de
meetploeg ingemeten. In het systematisch kade-onderzoek bleek 3,0
kilometer van de kade die de 7365
hectare grote Polder Het
Westeinde van Waarder
beschermt, niet aan de veiligheidseisen te voldoen. Inmiddels heeft
het waterschap Woerden 2,5 kilometer hiervan verbeterd

Inmeten
Vervolgens gaat de meetploeg het veld in. Zij meten de dwarsprofielen van de kade
nauwkeurig op. Bij dit inmeten bepalen ze onder andere de exacte hoogte van de
kruin en eventuele bermen, plus de helling van de taluds. Ook de waterstanden in de
boezem en de polder worden gemeten.
PeiJbuiswaornemingm
De stabiliteit van een kade is onder andere afhankelijk van de grondwaterstand.
Daarom wordt in deze stap de grondwaterstand in de kade gemeten. Om die te kunnen bepalen, worden holle buizen van één tot twee meter lang met een doorsnede van
3,5 centimeter in de kade geplaatst. Deze worden peilbuizen genoemd. Onderaan deze
buizen zit een filter waar het water doorheen kan. In deze buizen zal zich een waterstand instellen. De grondwaterstand is hoog aan de kant waar de boezem staat en laag
aan de polderkant. Het verloop van de grondwaterstand in de kade wordt de freatische lijn genoemd.
De hoogte van het water wordt regelmatig gedurende zes tot acht maanden afgelezen.
Degenen die dit doen, zijn zeer alert op weersveranderingen. Vooral de metingen bij
zeer nat en zeer droog weer zijn belangrijk. Deze peilbuiswaarnemingen gecombineerd met de neerslaggegevens van het KNMI en de waterpeilen in de boezem en de
polder, maken het mogelijk om het verloop van de grondwaterstand in de kade te
bepalen.
Bovendien is het met deze resultaten mogelijk te bepalen in hoeverre de ligging van de
grondwaterstand beïnvloed wordt door neerslag.
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Hier worden de peilbuizen
geplaatst in de boezemkade. De
grond die vrijkomt bij het maken
van het boorgat wordt beschreven.
Gedurende zes tot acht maanden
wordt de waterstand in de peilbuizen regelmatig afgelezen. Met
behulp van de peilbuiswaarnemeningen en de neerslaggegevens
wordt de ligging bepaald van de
grondwaterstand en de invloed van
neerslag hierop.

Grondonderzoek
In de kade worden boringen uitgevoerd van vier tot acht meter diep om een gedetailleerde indruk te krijgen van de laagopbouw van de kade en de ondergrond. De boring,
verricht met holle buizen die een doorsnede hebben van 6,6 centimeter, wordt zo uitgevoerd dat de laagopbouw heel goed in stand blijft. De lagen in de opgehoorde grond
worden nauwkeurig beschreven en opgemeten. Elke boring wordt fotografisch vastgelegd. Uit deze boringen worden de monsters gehaald voor laboratoriumonderzoek.
Een andere methode om de laagopbouw te bepalen is met behulp van een sondering. Op de kruin van de kade wordt een meetlichaam, de kleefmantelconus, in de
grond gedrukt tot in het pleistocene zand of tot circa vijftien meter diep. De weerstand die de punt van de conus en de kleefmantel ondervindt, wordt gemeten. De
combinatie van deze conus- en kleefmantelweerstand geeft informatie over het soort
grond en de dikte van de grondlagen. Aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek wordt het geotechnisch lengteprofiel uit het vooronderzoek vervolmaakt.

Een buis met een doorsnede van
6,6 centimeter wordt vier tot acht
meter in de grond van de kade
geboord. De boring wordt zo uitgevoerd dat de laagopbouw goed in
stand blijft. De nylonkous op de
buis voorkomt verstoring van het
opgehoorde grondmonster en
maakt het mogelijk om ongeroerde
monsters voor het laboratorium te
krijgen. Op deze wijze wordt een
gedetailleerde indruk verkregen
van de opbouw van de verschillende grondlagen in en onder de
kade.
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Laboratoriumonderzoek
Per meter opgehoorde grond wordt een grondmonster met een hoogte van 15 centimeter genomen voor het laboratoriumonderzoek. In het laboratorium worden de
sterkte-eigenschappen en de zogeheten volumieke massa van deze grondmonsters
bepaald. De volumieke massa van grond wordt bepaald door de totale massa van een
hoeveelheid grond te delen door het volume van die hoeveelheid.
De sterkte-eigenschappen zijn van groot belang om te kunnen berekenen wat de
weerstand van de verschillende grondsoorten is tegen afschuiven van het kadelichaam. Deze eigenschappen worden bepaald in een celproef. Deze proef bestaat uit
vier belastingstrappen waarbij de meetresultaten van de verschillende belastingen
informatie geven over de sterkte van de grond. Bij iedere belastingstrap die ongeveer
een week duurt, worden door de laborant de waarde gemeten die behoren bij een verticale vervorming van het monster van 0,01 mm/uur (of minder dan 10 cm/jaar).

Met de methode van Bishop of
Spencer kan bepaald worden waar
de kans het grootst is dat er grond
gaat afschuiven. Op deze illustratie
geeft de cirkelboog aan waar de
stabiliteit in deze kade het geringst
is bij de hoogste verwachte grondwaterlijn (
) . De stabiliteitsfactor van deze cirkel is 1,5 en voldoet daarom ruim aan de
minimumeis.

Berekeningen
Per grondsoort worden de gemiddelde waarden van de grondeigenschappen en de
variaties op dit gemiddelde berekend.
De resultaten van het terrein- en laboratoriumonderzoek worden ingevoerd in het
rekenmodel voor de stabiliteitsberekeningen.
Vervolgens wordt bepaald waar een eventuele afschuiving zal gaan plaatsvinden,
het glijvlak. De bekende geotechnicus Bishop heeft in 1955 een zeer goed bruikbare
methode ontwikkeld om dit glijvlak te bepalen. Voor veenkaden wordt de door
Spencer in 1973 aangepaste methode gebruikt. In de praktijk blijkt dat het glijvlak op
een dwarsdoorsnede van een kade de vorm heeft van een vrijwel cirkelvormige lijn, de
glijcirkel. Met zowel de methode van Bishop als die van Spencer wordt het glijvlak
bepaald door de stabiliteit van vele cirkels in een dwarsprofiel van de kade te berekenen. Het kritieke glijvlak is dan de cirkelboog waar de stabiliteit het geringst is.
De berekeningen van de stabiliteit van de verschillende glijcirkels vindt plaats onder
twee condities. De eerste is de hoogst gemeten ligging van de grondwaterlijn (freatische lijn) die bepaald is met de peilbuiswaarnemingen. De stabiliteit die onder deze
conditie berekend wordt, moet overeenstemmen met de stabiliteit van de kade in de
huidige situatie. Deze berekeningen dienen als verificatie. Eventuele meet-, reken- of
invoerfouten komen op deze wijze aan het licht.
De tweede berekening wordt uitgevoerd bij de hoogste verwachte ligging van de
grondwaterlijn, die behoort bij de theoretisch hoogste waterstand in de boezem. De
stabiliteit van een kade is het geringst bij deze grondwaterstand. De berekende factor
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geeft daarmee de stabiliteit van de kade weer onder de slechtste omstandigheden.
Deze waarde van de stabiliteit wordt gebruikt bij de beoordeling van de veiligheid.
Het nader onderzoek leidt tot nauwkeurig bepaalde kruinhoogten en dwarsprofielen,
het definitieve geotechnisch lengteprofiel, de ligging van de grondwaterlijnen, de
sterkte-eigenschappen van de verschillende grondsoorten en de berekende stabiliteitsfactoren. De kruinhoogten en stabiliteitsfactoren worden gebruikt in de vierde stap.
Met schotbalken kan de boezem
bij een doorbraak in compartimenten verdeeld worden. De hoeveelheid water die de polder binnenstroomt kan daardoor worden
beperkt. Dit zal over het algemeen
de dan ontstane schade beperken.
Op de foto liggen de schotbalken
opgeslagen voor compartimentering van de Kromme Angstel die
deel uit maakt van de boezem van
Amstelland met een totale wateroppervlak van ongeveer 525 hectare.

Stap 3: beoordeling
De beoordeling van de veiligheid vindt plaats op twee aspecten: de kruinhoogte en de
stabiliteit. De kans dat andere processen tot onveiligheid leiden, wordt voldoende
klein geacht als de aanbevelingen hieromtrent van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen zijn opgevolgd.
Kruinhoogte
De kruinhoogte is bij het meten van de dwarsprofielen bepaald. Deze kruinhoogte
wordt vergeleken met het maatgevende boezempeil. Het maatgevende boezempeil is
bij de beheerder bekend en ligt meestal rond het N.A.P.-niveau. De minimaal vereiste
kruinhoogte is gelijk aan de maatgevende waterstand in de boezem met daarbij opgeteld een minimale waakhoogte van 10 centimeter. De waakhoogte wordt bepaald dooide mogelijke opwaaiing en de hoeveelheid golfoverslag en is dus vaak hoger dan 10
centimeter.
Als de gemeten kruinhoogte hoger ligt dan de minimaal vereiste kruinhoogte
wordt die als Voldoende hoog' beoordeeld. Indien de kruinhoogte lager is dan de
minimaal vereiste kruinhoogte maar hoger dan het maatgevende boezempeil dan is de
hoogte 'onvoldoende'. Is de kruinhoogte lager dan het maatgevende boezempeil dan
is de kruinhoogte 'onveilig'.
Stabiliteit
De berekende stabiliteitsfactor wordt vergeleken met de minimale eis voor de stabiliteit van 1,0. Als de factor 1,0 is, wil dat zeggen dat de krachten die het grondlichaam
doen afschuiven (de aandrijvende krachten) juist in evenwicht zijn met de weerstandbiedende krachten die worden gevormd door de wrijving en het gewicht van de grond
in het lage gedeelte van de kade. De stabiliteitsfactor voor het binnentalud moet groter
of gelijk aan 1,0 zijn om als 'veilig' te worden beoordeeld.
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Bij het berekenen van de stabiliteit is er de laatste jaren een verandering opgetreden.
Althans, dat lijkt zo. In het oude beoordelingssysteem werd de onzekerheid die
gepaard gaat met de bepaling van de sterkte-eigenschappen verwerkt in een verhoging
van de vereiste stabiliteitsfactor. Deze factor moest toentertijd groter zijn dan 1,3. üe
marge van 0,3 is de onzekerheid die dus niet in de berekening zelf was ingevoerd,
maar na de berekening werd toegevoegd. In het nieuwe beoordelingssysteem, dat aansluit bij de systematiek voor andere waterkeringen en de nieuwe geotechnieknormen,
wordt de onzekerheid al verwerkt in de bepalingen van de sterkte-eigenschappen van
de grondlagen. De berekende stabiliteitsfactor kan daarom nu vergeleken worden mei
de minimale eis van 1,0 om als voldoende stabiel te worden beoordeeld.
Onzekerheid
De beoordeling van de veiligheid, zoals hierboven beschreven, lijkt zeer eenvoudig uit
te voeren. Een belangrijk punt van aandacht is evenwel de interpretatie van de onderzoeksresultaten. De metingen zijn verricht aan een beperkt aantal dwarsprofielen.
Hoewel deze dwarsprofielen zo gekozen zijn dat ze representatief zijn voor een
bepaald kadevak, is het altijd mogelijk dat zich in een kadevak afwijkende samenstellingen voordoen. Aan de beoordelaar de taak om bedacht te zijn op de onzekerheden
die hiermee gepaard gaan.
De beoordelingsmethode is dusdanig opgezet dat rekening wordt gehouden met
mogelijke afwijkingen. In feite wordt de veiligheid bepaald onder de slechtste condities op plaatsen waar de stabiliteit waarschijnlijk het laagst is.
Eén van de oorzaken van de afwijkingen kunnen oude kadedoorbraken zijn. Om de
plaatsen waar doorbraken zijn geweest op te sporen, wordt in het vooronderzoek de
geschiedenis van de kade nagegaan. Deze locaties worden meegenomen in het nader
onderzoek. Bovendien zijn de onnauwkeurigheden die gepaard gaan met de metingen
en de variaties in de metingen per grondsoort ingebouwd in de rekenmodellen. Zo
wordt in het rekenmodel niet de gemiddelde waarde van de sterkte-eigenschappen
ingevoerd, maar de waarde waarbij de kans dat de berekende waarde lager is dan de
werkelijke waarde statistisch gezien maar 5% is, de zogeheten karakteristieke waarde.
Door uit te gaan van dwarsprofielen waarvan de onderzoeker verwacht dat daar de
"Voor ons" alsdus een hoofd van
de Technische Dienst" was het
belangrijk een financieel draagvlak
te krijgen voor de verbeteringsmaatregelen bij ons College van
Heemraden. Als een organisatie die
in opdracht van de minister een
onafhankelijk onderzoek heeft uitgevoerd, de kade onveilig verklaart, blijkt dat bij het bestuur een
grote indruk te maken. Aan de
hand van de onderzoeksrapporten
heeft het bestuur besloten eerst de
kadevakken die onvoldoende stabiel waren te verbeteren en het
heeft de benodigde gelden hiervoor vrijgemaakt."
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situatie het ongunstigst is, en door de stabiliteit te berekenen bij de hoogste grondwaterlijn, wordt de stabiliteitsfactor berekend voor de meest ongunstige omstandigheden.
Onveilig
Als een kadevak beoordeeld is als onveilig, zal de kadebeheerder de veiligheid verbeteren met onderhouds-, verbeterings- en/of beheersmaatregelen. Welke maatregelen hij
neemt zal onder andere afhangen van de verschillende belangen en functies die meespelen bij het betreffende kadevak, zoals waarden van woon- en leefmilieu, landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke waarden en de recreatieve
belangen.

Stap 4: verslaglegging
Om een controle van de toetsing mogelijk te maken en om de verzamelde kennis systematisch te bewaren ten behoeve van toekomstige beoordelingen, is een goede verslaglegging noodzakelijk. In het beoordelingsverslag staan de belangrijkste algemene
gegevens uit het vooronderzoek, de meetgegevens uit het nader onderzoek, de resultaten van de berekeningen, de gemaakte keuzen met argumentatie, de beoordeling per
kadevak en de uitgangspunten.
Herhaling
Met de verslaglegging is de beoordeling afgerond. Als een kadevak als veilig is beoordeeld, wil dat nog niet zeggen dat het altijd veilig zal blijven. De kadevakken staan
immers voortdurend bloot aan processen die de veiligheid aantasten. De TAW beveelt
daarom aan om de beoordelingsmethode eens in de twintig jaar toe te passen op een
kade.
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4 HET SYSTEMATISCH KADE-ONDERZOEK

De beoordelingsmethode in de praktijk
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen stond voor de taak de in het
vorige hoofdstuk beschreven beoordelingsmethode toe te passen op een groot aantal
boezemkaden in Nederland. In Nederland zijn duizenden kilometers boezemkaden.
Deze enorme lengte betekende voor de TAW dat zij eerst de belangrijke en minder
belangrijke polders van elkaar moest onderscheiden. Samen met de kadebeheerders
en de toezichthoudende organisaties, de provincies, is in de zestiger jaren een inventarisatie gemaakt van de tweehonderd belangrijkste polders. Als eerste criterium werd
hierbij gehanteerd: de polders waarvan de omvang van de schade bij overstroming of
doorbraak het grootst is. De selectie berustte vooral op het inwonertal van de polder
en op een eerste benadering van de hoogte van het water boven het maaiveld na een
doorbraak (inundatiediepte).

De drie molens staan langs de
Molenvaart en slaan het polderwater getrapt uit op de boezem.
De Molenvaart is gelegen tussen
de Nieuwe Driemanspolder en de
Drooggemaakte Grote Polder. De
boezemkaden van beide polders
voldeden in het systematisch kadeonderzoek aan de veiligheidsnormen.

25

Een tweede norm die bepaalde of een polder belangrijk is, betreft de inschatting van
de gevolgen van een doorbraak voor andere boezemkaden. De doorbraak van een
boezemkade heeft namelijk niet alleen gevolgen voor het achterliggende polderland,
maar heeft vrijwel altijd ook gevolgen voor de andere boezemkaden die aan dezelfde
boezem liggen. Het kan ook zijn dat een relatief kleine en onbelangrijke polder voor
een grote, belangrijke polder ligt. Als doorbraak van de kade van de kleine polder
gevolgen heeft voor de veiligheid van de achterliggende polder, zal het belang van de
kleine polder toenemen.
De belangrijkste kaden zijn vooral te vinden in droogmakerijen waar nieuwe wooncentra en stadsuitbreidingen zijn gebouwd en bij boezems met een groot wateroppervlak.
De planning van het systematisch kade-onderzoek is vervolgens in overleg met de
beheerders en de toezichthouders vastgesteld. Met de provinciale waterstaatsdiensten
werden jaarlijks de voortgang en de resultaten van het systematisch kade-onderzoek
besproken.
De beoordelingen zijn uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
(COW) respectievelijk de Dienst Weg- en Waterbouwkunde te Delft waar het COW
in 1985 in opging. Deze organisatie verrichtte zelf het vooronderzoek, de peilbuiswaarnemingen en de beoordelingen en begeleidde het terrein- en laboratoriumonderzoek. Het terrein- en laboratoriumonderzoek en de berekeningen van de stabiliteit
werden verricht door Grondmechanica Delft.
Het systematisch onderzoek van de boezemkaden had een voor Nederlandse
begrippen ongekende omvang. Een apart probleem daarbij was de hoeveelheid benodigde apparatuur. Zo beschikte Grondmechanica Delft in 1965 slechts over 10 apparaten om de sterkte van de grond te kunnen bepalen, en in 1969, toen het systematisch kade-onderzoek startte, niet meer dan 25. In 1971 was dit aantal uitgebreid tot
40 waarvan er 25 continu ter beschikking waren van het systematisch kade-onderzoek. Jaarlijks werden met deze apparaten circa 100 celproeven uitgevoerd.

boezemkade - onderzoek
nader onderzocht: 1730 km kade
81%-veilig

10% - verbeterd
9% - onveilig
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In het systematisch kade-onderzoek is de veiligheid van de boezemkaden van de 200 belangrijkste
polders in Nederland beoordeeld.
Van de totale lengte van deze boezemkaden moest de veiligheid van
1730 kilometer nader worden
onderzocht. Hiervan bleek een
vijfde deel, 323 kilometer, niet te
voldoen aan de veiligheidscriteria.
Inmiddels is de helft hiervan, 167
kilometer, op voldoende veiligheid
gebracht door verbeteringswerkzaamheden.

Tweehonderd polders beschouwd

De eerste polder die door het COW in 1969 in beschouwing werd genomen in het
kader van het systematisch kade-onderzoek was de Geer- en Kleine Blankaartpolder.
Het onderzoek werd afgerond met de Polder Breukelerwaard en de Polder Groot en
Klein Oud-Aa. Het terreinonderzoek van deze laatste polders werd afgerond in 1992.
Over de 200 in beschouwing genomen polders zijn 175 volledige onderzoeksrapporten uitgebracht. Van de overblijvende polders is het onderzoek samengevoegd met dat
van een andere aanliggende polder of is het nader onderzoek niet uitgevoerd omdat
uit het vooronderzoek bleek dat de kaden onmiskenbaar veilig waren. Bovendien had
de minister van Verkeer en Waterstaat besloten dat het nader onderzoek van de kaden
rond het IJsselmeer uitgevoerd moest worden door de beheerders zelf.
De nader onderzochte polders zijn in beheer bij negentien verschillende waterschappen en twee gemeenten verspreid over de provincies Noord-Holland, ZuidHolland, Utrecht en Overijssel. Van kadevakken met een totale lengte van ruim 1700
kilometer is de veiligheid beoordeeld. Een vijfde deel hiervan, 323 kilometer, bleek
niet te voldoen aan de veiligheidscriteria. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van
het aantal kilometers beoordeelde kaden met daarin aangegeven hoeveel kilometers
als onveilig werden beoordeeld.
Per onderzochte polder is een rapport opgesteld dat is besproken met en overgedragen aan de beheerder en aan de provinciale waterstaatsdienst die belast is met het toezicht op de betreffende beheerder. Ook de minister van Verkeer en Waterstaat, de
opdrachtgever van het systematisch kade-onderzoek, ontving van elk onderzoek een
samenvatting van het rapport.
Voor de meeste kadebeheerders was de beoordeling aanleiding om maatregelen te
nemen, zoals versterking van de kade, ophoging of beheersmaatregelen zoals het verlagen van het boezempeil. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde adviseerde de
beheerders desgewenst over de te nemen maatregelen. Tevens konden de beheerders
met deze resultaten hun prioriteiten stellen en een meerjarenplanning opstellen.
Van de 323 kilometer die als onveilig werden beoordeeld in het systematisch kadeonderzoek zijn inmiddels 167 kilometer op voldoende veiligheid gebracht
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5 AFRONDING

De afgelopen 28 jaar is het boezemkade-onderzoek een belangrijk aandachtspunt
geweest voor het werk van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.
De afronding van het onderzoek is een moment om stil te staan bij de resultaten.
In de beoordelingsmethode voor boezemkaden, waarvan de hoofdlijnen beschreven
zijn in hoofdstuk 3, is de huidige stand van zaken van wetenschap en techniek toegepast. Het onderzoek dat nodig was voor de ontwikkeling van de methode, heeft het
inzicht vergroot in de processen die de veiligheid beïnvloeden en in de eigenschappen
van grondsoorten. Met deze inzichten is het mogelijk geworden om nauwkeurige
berekeningen te maken van de veiligheid.
De methode blijkt in de praktijk goed bruikbaar te zijn voor de kadebeheerders, ten
aanzien van zowel de gewenste nauwkeurigheid als de snelheid waarmee de resultaten
beschikbaar komen en de kosten. Het invoeren van de beoordelingsmethode heeft
daardoor bijgedragen aan een grotere uniformiteit in de wijze van beoordelen en in de
gehanteerde criteria.
Met de resultaten van het systematisch kade-onderzoek zeggen de beheerders en
toezichthoudende instanties een goed inzicht te hebben verkregen in de toestand
waarin de boezemkaden van de tweehonderd belangrijkste polders van Nederland
verkeren. De beheerders hebben de resultaten gebruikt voor het bepalen van de te
nemen onderhouds- en verbeteringsmaatregelen.
Dankzij het onderzoek is een achterstandssituatie weggewerkt. Bovendien is door het
vastleggen van de verzamelde gegevens de basis gelegd voor toekomstige beoordelingen die daardoor sneller, doelmatiger en goedkoper uitgevoerd kunnen worden.
f en kadebeheerder over het systematisch kade-onderzoek: "Met de
resultaten van het systematisch
kade-onderzoek bleek het zowel
op bestuurlijk als op ambtelijk
niveau mogelijk dat ieder zijn specifieke verantwoordelijkheid waar
kon maken. Het bestuur kon
gefundeerd beslissen wanneer ze
wilden investeren en in welke
kadevakken . En onze technische
dienst kreeg de gegevens die zij
nodig had voor het beheer en
onderhoud. Met dit inzicht heeft
het waterschap zijn taak op verantwoorde wijze kunnen uitvoeren."

De kennis, opgedaan in de afgelopen periode, is vastgelegd in de kade-rapporten. Per
rapport is de beoordeling van de boezemkade van een polder beschreven. Er zijn veertien samenvattingen verschenen, waarin de resultaten van de verrichte beoordelingen
in de betreffende periode kort zijn weergegeven. Bovendien is de beoordelingsmethode uitvoerig beschreven in het Technische Rapport Toetsing Boezemkaden dat
gelijktijdig met deze publikatie in 1993 is verschenen. In dit rapport staat de methode
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Technisch Rapport
voor het toetsen
van boezemkaden

Dit Technisch Rapport is primair
bedoeld voor de technische diensten van kadebeheerders en
ingenieursbureaus. Met behulp van
dit Technisch Rapport kunnen de
technische diensten van de waterschappen nu zelf de veiligheidstoestand van hun kaden beoordelen of de beoordeling uitbesteden
aan een ingenieursbureau.
Op een aantal punten kan de
beoordelingsmethode nog verder
worden uitgewerkt. Het gaat daarbij om het gedrag van veen, het
uniform vastleggen van schadekenmerken en de toetsing van de veiligheid wanneer er objecten zoals
bomen, kabels en leidingen, in de
kade aanwezig zijn.

beschreven samen met de randvoorwaarden en eisen waaraan boezemkaden moeten
voldoen. Kadebeheerders kunnen met behulp hiervan nagaan of hun kaden aan de
eisen voldoen.
Daarnaast is deze kennis overgedragen in opleidingen, cursussen, werkgroepbijeenkomsten en door persoonlijke advisering van de medewerkers van het CÜW en later
de Dienst Weg- en Waterbouwkunde. Steeds werd de informatie toegesneden op de
informatiebehoefte en de bestaande kennis van de verschillende doelgroepen.
Hiermee is in belangrijke mate aan de doelstelling voldaan om de ontwikkelde kennis
toegankelijk te maken voor de waterschappen die het daadwerkelijk beheer en onderhoud aan de kaden uitvoeren.
Toekomstige beoordelingen door kadebeheerders
Nu het systematisch kade-onderzoek van de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen is afgerond, zullen de kadebeheerders van boezemkaden de beoordelingen van de veiligheid voortaan zelf moeten (laten) uitvoeren.
In de praktijk zal dat er in het algemeen op neer komen dat de betreffende kadebeheerder een ingenieursbureau inschakelt voor het uitvoeren van de beoordelingsmethode. Als het ingenieursbureau zelf geen grondmechanisch laboratorium heeft, zal
het bureau het grondmechanisch onderzoek en de bijbehorende bepalingen van de
grondeigenschappen uitbesteden aan een daarin gespecialiseerd bedrijf.
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Het uitbesteden van de beoordeling aan een ingenieursbureau vereist deskundigheid
bij de beheerder, zowel om het proces goed te kunnen begeleiden, als om de juistheid
van de beoordelingen te kunnen inschatten. De TAW heeft daarom altijd veel waarde
gehecht aan kennisoverdracht gericht op het verkrijgen van inzicht in de beoordelingsmethode.
De waterschappen zijn nu ook daadwerkelijk in staat om zelf de beoordelingen
uit te (laten) voeren. Niet alleen vanwege de kennis die door de TAW beschikbaar is
gekomen, maar ook omdat er in de waterschapswereld in de periode van het systematisch kade-onderzoek veel fusies hebben plaatsgevonden. De waterschappen beslaan
thans een veel groter gebied en er zijn dien ten gevolge in de loop der jaren meer specialistische technische diensten ontstaan die beschikken over voldoende hoogwaardige
kennis.
De taak van de werkgroep Boezemkaden van de TAW om een beoordelingsmethode te ontwikkelen en deze toe te passen is daarmee afgerond.
Deze Boezemkade beschermt de
Croote Westeindsche polder.
Op de kade die langs de
Meerburger Watering is gelegen,
staat de molen "Zelden van
Passé". De gehele kade, die een
gebied 490 hectare omvat, voldoet
inmiddels aan de veiligheidseisen.

Nieuwe ontwikkelingen
Op een aantal punten kan de beoordelingsmethode nog verder worden uitgewerkt.
Het gaat daarbij om het gedrag van veen, het uniform vastleggen van schadekenmerken en de toetsing van de veiligheid wanneer er objecten zoals kabels en leidingen in
de kade aanwezig zijn.
Gedrag van veen

In vergelijking met andere waterkeringen zoals rivierdijken, zijn boezemkaden relatief
kleine constructies welke bestaan uit slappe, lichte grondpakketten. Zo'n kade en haar
ondergrond zijn over het algemeen zeer gevoelig voor verandering in de grondwaterstand en de belasting op de kruin. Enkele berekeningen in het systematisch kadeonderzoek toonden aan dat boezemkaden die momenteel stabiel zijn, volgens de
berekeningen allang bezweken moesten zijn en andersom. Nader onderzoek naar het
gedrag van veenlagen is dus gewenst om een betere inschatting te kunnen maken van
het huidige veiligheidsniveau.
Het vastleggen van schade

Bij de visuele verkenning in het vooronderzoek worden uiterlijke kenmerken die wijzen op een bedreiging van de veiligheid in de schetsen van de kade genoteerd.
Momenteel ontbreekt er een uniforme en systematische manier voor het vastleggen
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van deze kenmerken. De schadekenmerken kunnen uitgewerkt worden in omschrijvingen waarin de vormen, oorzaken en gevolgen van schaden zijn opgenomen. De
beheerder kan met deze omschrijvingen de schade aan zijn kade beter beoordelen en
daardoor beter bepalen welke maatregelen hij moet nemen om de schade te herstellen.
Door deze schadebeelden uit te geven in de vorm van een schadecatalogus kan de
opgebouwde ervaring met de schade en instabiliteit van boezemkaden behouden blijven en overgedragen worden aan andere beheerders.
Tijdens vorstperioden zijn kwelplaatsen, zoals hieraan de teen
van de kade langs de Croote
Heicop, duidelijk zichtbaar door
opvriezing van het water. In de
zomer zijn kwelplaatsen vaak herkenbaar aan de drassige grond en
een vegetatie met moerasplantjes.
Er moet nog een methode ontwikkelt worden om schadekenmerken
op een uniforme en systematische
manier vast te leggen.
Deze kade vormt een onderdeel
van de boezemkaden van de Polder Breukelerwaard en de Polder
Groot en Klein Oud-Aa. Dit waren
de laatste polders die onderzocht
zijn in het kader van het systematisch kadeonderzoek. Het terreinwerk werd in 1992 afgerond.

Beheer

Een belangrijke ontwikkeling met betrekking tot het beheer van boezemkaden betreft
het integraal waterbeheer. Beheerders passen steeds meer een integrale aanpak toe
voor de inrichting van de oeverstroken van kaden. Dit leidt vaak tot een milieuvriendelijker wijze van inrichten zodat natuurontwikkeling kan plaatsvinden. De oever kan
daardoor bijvoorbeeld beter dienen als broed- en paaiplaats voor vissen, als voedselbron voor vogels en als schuilplaats voor zoogdieren. Een andere oeverbekleding kan
de stabiliteit evenwel beïnvloeden. De toetsing van de erosiebestendigheid van deze
oeverbekledingen verdient daarom de aandacht van de beheerders.
Een gevolg van integraal waterbeheer kan zijn dat andere materialen gebruikt
worden voor onderhoud en versterking. Uitgangspunt van het beleid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is zuinig om te gaan met primaire grondstoffen, zoals
klei, zand en grind, en zoveel als mogelijk gebruik te maken van hergebruik en het
toepassen van reststoffen uit andere sectoren. Het gebruik van voor de waterbouw
nieuw materiaal heeft niet alleen milieuhygiënische en economische consequenties,
maar kan ook invloed hebben op de stabiliteit. De kennis van materialen komt vooral
empirisch tot stand. Voor de alternatieve materialen zal de kennis dan ook vooral via
proefprojecten tot stand moeten komen. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel
en verdienen de medewerking en belangstelling van de kadebeheerders.
Een tweede ontwikkeling ligt in het verlengde van integraal waterbeheer. Het
betreft het 'integraler' omgaan met de verschillende belangen en waarden. Voor de
rivierdijken heeft de commissie Boertien onlangs de maatschappelijke waarden onder
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de loupe genomen. In de nota Recreatief medegebruik van de Unie van Waterschappen
is reeds dieper ingegaan op een aspect hiervan. Het ligt in de lijn der verwachting dat
de bredere, integrale benadering ook steeds meer zal gaan worden toegepast voor boezemkaden. Daarmee zal er meer aandacht komen voor de landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden op en rond deze kaden naast de
waterstaatkundige waarden zoals veiligheid.
Tenslotte mag verwacht worden dat het risico van doorbraak van een boezemkade meer aandacht zal krijgen. Gezien de grote verschillen in de gevolgen van de
overstroming van een polder, zal het gevolg van een doorbraak mede in beschouwing
moeten worden genomen bij de bepaling van het na te streven veiligheidsniveau. Vaak
zal de beheerder op basis van een economische benadering tot een afweging komen
tot welk niveau van veiligheid hij zijn kaden zal houden. Maar ook.de kans op het verlies van mensenlevens zal een belangrijke rol spelen in de overwegingen van de
beheerder.
"Bij de reorganisatie die leidde tot
de oprichting van ons waterschap
op 1 januari 1979 was er" volgens
het hoofd van de Technische
Dienst van dit waterschap "onvoldoende technisch inzicht aanwezig
over de toestand van onze boezemkaden. Onze kaden verschilden
enorm in afmetingen, hoogteligging en stabiliteit. Wij waren dan
ook zeer verheugd dat de meeste
van onze polders, zoals de hier
afgebeelde Verenigde Bloklandse
en Korteraarse polder, opgenomen
werden in het systematisch kadeonderzoek. De resultaten hebben
we direct gebruikt voor onze planning en voor het bepalen van de te
nemen maatregelen."

Met de afronding van het systematisch kade-onderzoek is de taak van de TAW ten
aanzien van de toetsing van boezemkaden voltooid. De TAW ziet het als haar taak om
de ontwikkelingen op het gebied van de beoordeling van de veiligheid en het beheer
van boezemkaden te stimuleren en is gaarne bereid haar kennis aan de betrokkenen,
die zijn verenigd in de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal
Overlegorgaan (IPO), over te dragen.
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BIJLAGE: ONDERZOCHTE POLDERS

Overzicht van de polders waarvan alle stappen van de beoordelingsmethode zijn
doorlopen. De polders zijn gerangschikt per provincie en per waterschap.
In de meest rechtse kolom van de tabel is de lengte van de kadevakken opgenomen welke in het kader van het systematisch kade-onderzoek als onveilig waren
beoordeeld en naar aanleiding van deze beoordeling zijn verbeterd. Hierbij dient
opgemerkt te worden dat bijvoorbeeld door het verlagen van het boezempeil afgekeurde kadevakken nu minder zwaar belast worden en daardoor nu wel voldoen aan
de veiligheidsnormen. Kadevakken die door dergelijke beheersmaatregelen voldoende
veilig zijn geworden, zijn niet meegenomen in deze kolom.
Daarnaast zijn er kadevakken welke net niet aan de veiligheidsnormen voldeden. Bij
het opstellen van de kadeverbeteringsprogramma's hebben kadebeheerders deze
kaden een lagere prioriteit gegeven ten opzichte van kaden die overduidelijk onveilig
waren. De mate van onveiligheid is echter niet af te lezen uit de tabel.
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poldernaam

TAWnummer

opp.
polder
in ha

totale
kade
in km

onveilige
kade
in km

verbeterd
kade
in km

DE AANGEDIJKTE LANDEN EN WERINGEN
Anna Pauwlonapolder
Polder Waard en Groet

92
103

4624
1600

37,6
19,4
57,0

1,4
3,6
5,0

1,4
2,2
3,6

DE WIERINGERMEER
De Wieringermeer

102

20000

26,8

0

-

WESTFRIESLAND
Polder Beschoot
Polder Hensbroek
Polder de Kaag en Polder Obdam
Polder de Lage Hoek en Weelpolder
Polder Ursum en Polder de Westerkogge

56
156
187
188
189

725
530

5,3
3,5
7,6

3,0
0,5

1228
1000
1045

11,0

1,0

3,0
0
0
0

7,8

5,0
11,15

0,35
3,35

35,2
GROOT GEESTMERAMBACHT
Polder Heerhugowaard en P. Veenhuizen
Polder de Berkmeer

65
157

4096

31,0

0

255

7,0

2,05
2,05

0,3
0,3

0
0

-

5,25
2,75

5,25
2,75

38,0
DE WATERLANDEN
Waterschap de Purmer
Waterschap de Beemster
Polder Wormer, Jisp en Nek
Banne Purmerend
Polder de Wijde Wormer
Polder Beetskoog
Polder Oostzaan
Polder de Zeevang ca
Zuidpolder bij Edam
Waterschap de Engewormer
Polder de Broekermeer
Hoogheemraadschap Waterland

GROOT-HAARLEMMERMEER
Haarlemmermeerpolder
Oosteinderpoelpolder
Schinkelpolder
Houtrakpolder
Zuid- en Noordspaarndammerpolder

HET LANGE ROND
Polder de Schermer
Waterschap de Starnmeer en Kamerhop
P. de Uitgeester en Heemskerkerbroek
Krommenieer- Woudpolder
Eilandspolder

3
24
51
64
81
91
95
104
117
133
169
186

12
16
42
154
161

50
57
82
83
90

1,65

2760
7100
2400
331

1650
625

1975
3700
710
175
300

8350

22,0
38,0
24,5
11,3
11,5
12,4
12,0
23,1

0

-

12,4

12,4

2,0

4,6

0

1,0
3,3
-

3,85

0,55

0,55

7,8

5,3
3,6

0
-

55,15

25,25

11,4
182,65

23,3

18130

57,0

0

-

560
240

4,0
4,5

1,25

0,35

4,5

1500

15,8
14,1
95,4

0
1,5

3,0
0

7,25

3,35

33,9
13,65

7,5

1,0

3,75

3,75

2,0
7,6

2,0

710

5,35

1715

24,0

1,2

2,0
1,7
1,2

510

4775
820

1950

poldernaam

Nauernasche.Westzaner en Zaandammerp.
Polder Assendelft ca
Polder Westzaan
Westwouderpolder
Hempolder
Polder Mijzen
Midden-Kennemerland

GEMEENTE AMSTERDAM
Middelveldsche Akerpolder
Osdorperbovenpolder
Watergraafsmeer
Osdorperbinnenpolder

AARLANDEN
Uiteindsche- en Middelpolder
Polder Nieuwkoop
Polder Vierambacht
Wassenaarsche polder
Groote Heilige-geestpolder
Kleine Heilige-geestpolder
Rijnsaterwoudschepolder
Noordeind- en Geerpolder
Griet- en Vriesekoopsche polder
Bloklandse en Korteraarse polder
Zuid- en Noordeinderpolder

VEEN- EN GEESTLANDEN
Kaspolder
Hoogmadesche polder
Gogerpolder
Veender- en Lijkerpolder
Polder Oudendijk
Polder Vrouwgeest
Polder Gnephoek
Veenderpolder
Kaagerpolder
Akkersloot, Hertogs en Blijversp.
Blauwe polder
Bospolder
Frederikspolder
Vrouwe Vennepolder
Rode polder
Polder Boterhuis
Zweilanderpolder
Voorofsche- en Doespolder
Lisserpoel- en Roversbroekpolder

TAWnummer

opp.
polder
in ha

totale
kade
in km

107
134
166
190
191
192
193

445

9,0
6,8

22
23
39
41

20
44
45
59
60
61
62
63
67
118
119

7
8
21
43
47
48
49
55
78
93
94
112
113
114
120
121
122
136
145

2565
2270
220
71
600

21,0
6,6
4,0

onveilige verbeterd
kade
in km

kade
in km

0

0

-

5,4
6,0
4,0

4,5
4,0
0

11,6

11,6

11,6
17,4
157,65

7,0

2,3

53,8

32,05

2,0
1,0

0
0

-

5,65

2,95

2,95

3,5

0

-

12,15

2,95

2,95

200

3,7

2710
1745
1020

24,0

0
0,2
-

11,2

3,0
0,9
0
0,4
0
0
1,5
1,5
0

6,3

0,01

0,01

14,5
92,7

0

-

7,31

3,61

1,0
3,0
0
0
2,0
0
1,1
0
1,5
0
0
0
0

1,0
0
-

1510

208
157
566
571

175
20
40
450
550
332

1590

160
270
540
366
150
225
186
101
126
275
146
70
166
197
311
104
160
333

9,3
7,8
5,6
1,2
2,7
6,4

1,0
4,9
3,6
2,2
5,6
1,1
3,0
3,5
5,0
4,1
4,0
5,1

3,15
5,35
4,4
8,0
5,0
2,2
9,1

0,25
0
0

0,05
0,05
0,25

0,4
1,5
1,5
-

2,0
0
-

1,50
-

0,05
0

0,25

poldernaam

Vosse- en Weerlanerpolder
Vrouwenp., Kooip. en Hemmeerp.
Oosteinderpolder
Polder Het Noordveen
Hellegatspolder
Polder Waterloos
Aderpolder
Buurterpolder ca
Vlietpolder

MEER EN WOUDE
Geer- en Kleine Blankaartpolder
Drooggemaakte Grote polder
Starrevaart- en Damhouderpolder
Meeslouwerpolder
Voorofsche polder
Zoetermeersche Meerpolder
Nieuwe Driemanspolder
Grote polder en Westbroekpolder
Geer- en Buurterp. en Rijnenburgerp.
Polder Groenendijk ca
Groote Westeindsche polder
Zwet- en Groote Blankaartpolder

GOUWELANDEN
Binnenpolder
Polder Steekt
Polder Bloemendaal
Gouwepolder
Polder Laag-Boskoop
Polder Nesse
Alpher polder
Zuidzijderpolder en Polder Reeuwijk ca

DELFLAND
Commandeurspolder
Holierhoeksche- en Zoutveensche p.
Polder Schieveen
Akkerdijksche polder
Noordkethel- en Lage Abtswoudschep. ca
Woudse polder en Woudse Droogmakerij
Klaas Engelbrechtpolder
Dorppolder
Kralingerpolder
Oude Lierpolder
Duifpolder
Aalkeet- Buitenpolder

TAWnummer

147
150
155
168
171
175
176
177
179

1
17
18
19
108
138
139
151
153
162
167
173

96
97
98
99
109
110
111
170

4
10
13
14
15
28
29
30
31
32
33
34

opp.
polder
in ha
160
365
98
30
69
140
66
70
201

140
485
431
274
218
539

1700

totale
kade
in km

onveilige
kade
in km

verbeterd
kade
in km

6,0

0

-

17,65

0

3,3
1,3
4,4
5,7
4,1

0
0

2,25
0,15

2,7

2,8
0
0,3

130,0

14,7

5,2
4,7
7,6
4,0
4,3
1,7
2,8

0

4,55

0,75
0,15
0
0
5,7

0
0
0
0,6

0

0,85

0,85

760
485

13,5

0
1,0

8,0

0

1131

12,1
9,65
7,95
81,2

0
1,8
0,9

0
0
0,9

5,15

1,75

0

490
210

1102
4481

11,9
13,5
52,7

0
0
0,8
0,8

0,8
0,8

535
335

7,7
4,5
5,1
4,6
4,8
6,0
5,4
6,4
3,0
7,0
8,8
3,6

7,2
4,5
2,2
3,0
0,2
2,5
2,7
3,3
0
0
5,4
0,9

0
4,5
2,2
3,0
0,2
2,5
2,7
0
1,5
0

465
660

1120
991
236
170

3405
410
400
525
605
356
350
395

4,5
7,0
6,0
5,2
2,3
2,3

0
0
0

0

poldernaam

Aalkeet-Binnenpolder
Sluispolder
Hoekpolder
Oud- en Nieuw Wateringveldschepolder
Oude- en Nieuwe Broekpolder
Groeneveldsche polder
Dijkpolder
Vlietpolder
Oude Campspolder
Kerkpolder
Piaspoel- en Schaapweipolder
Hoge Broekpolder
Harnaschpolder
West- Abtspolder
Dijkpolder (Monster)
Polder van Nootdorp ca
Voordijkhoornse polder
Hoefpolder

GEMEENTE ALPHEN A/D RIJN
Polder Oudshoorn

TAWnummer

35
36
37
38
53
54
58
71
79
80
88
89
115
116
125
126
127
128

opp.
polder
in ha
329
95
245
545
635
266
545
450
390
245
878
209
232
176
340

1127
130
173

totale onveilige verbeterd
kade
in km

kade

kade

in km

in km

2,0

0,9

3,0

0,6
3,3
3,4

0,3
1,2
0
1,0
5,8
1,5
0
0,7
0,2
0
0,3
0,1
0
0
0
0
0

0,9
0,3
0,2
1,0
5,8
0
0,4
0,2
0
0
-

170,3

43,9

25,4

4,0
7,7
7,4
6,2

10,7
7,5
4,3
2,7
7,0
7,4
7,2
1,5

17,5

46

500

9,5

0

-

SCHIELAND
Polder Prins Alexander
Zuidplaspolder
Polder Bleiswijk
Eendragtspolder
Tweemanspolder
Polder de Wilde Veenen
Oostpolder in Schieland

27
68
76
77
129
140
181

2701
4000
3400
1043

7,0

27,5
13,0

462
700
354

8,75
0,55
13,9
79,4

3,5
2,0
0
3,3
0
0
0,2
9,0

1,0
1,0

AMSTEL EN VECHT
Aetsveldsche polder (oost)
Bloemendalerpolder
Groot Mijdrecht
Bovenkerkerpolder
Zuider Legmeerpolder
Polder Bijlmer
Polder Waardassacker en Holendrecht
Polder de Ronde Hoep
Uithoornsche en Kalslagerpolder
Aetsveldsche polder (west)
Hom- en Kuijerpolder
Polder Groot Wilnis-Vinkeveen
P. Ie bedijking der Mijdrechtse Droogmakerij
Polder Baambrugge Oostzijds
Polder Baambrugge Westzijds ca
Diemer- en Overdiemerpolder

25
26
40
52
66
84
85
105
106
131
137
141
142
144
149
152

831
434

9,0
4,0

0
0

2020
1175

18,0

17,5

7,3
3,7

0,6
0
5,2

8,7

1265

32,0
12,7
16,4

660
300
235

9,5
7,2
5,3

5,8
5,4
0
0

3,8
0
1,9
0,5
5,8
5,4
-

2695

17,3

16,7

10,5

890
845

1,8

1,2
0,2

0,5
0

3,85
0,25

1,25

910

3850
565

2425
540

14,6
13,5
13,8

4,35

0

poldernaam

TAWnummer

opp.
polder
in ha

totale onveilige verbeterd
kade
in km

kade
in km

kade
in km

Polder Oukoop ca
Middelpolder onder Amstelveen
Polder Blokland en P. Noordse Buurt
P. Hoeker, Garsten en P. Holland, ca
Polder Botshol
P. Breukelerwaard en Gr. en KI. Oud-Aa

158
160
164
165
197
199

1011
1800
891
1098
330
873

13,2
12,9
13,9
21,1
4,7
14,7
266,6

5,0
0
1,5
0
4,35
4,7
76,1

4,0
1,5
1,2
0
36,35

WOERDEN
Polder Kamerik Mijzijde ca
Polder Zegveld en Rietveld ca
Noordzijderpolder
Polder Lange Weide en Weijpoortsche p.
Polder het Westeinde van Waarder

86
87
130
143
148

3339
2270
693
930
1365

17,6
9,2
7,9
18,6
9,0
62,3

12,5
8,5
0,25
1,0
3,0
25,25

10,0
8,2
0,25
1,0
2,5
21,95

LOPIKERWAARD
Polder Willige-Langerak ca

159

1080

6,5

0

-

163

1145

10,9

3,4

0

69
70
72
73
74
75

940
130
950
685
800
1390

10,0
3,8
9,5
9,9
10,0
22,2
65,4

0
0
0
0
0
0
0

-

1730,25

322,96

167,41

LEIDSE RIJN

Polder Kortrijk en Polder Portengen
VOLLENHOVE *
Polder Halfweg
Giethoornse polder
Polder Wetering-Oost
Polder Wetering-West
Polder Gelderingen
Polder Giethoorn

Totaal van alle polders

P. = Polder
ca = cum annexis = inclusief aanliggende polders
* = niet in overzichtskaart opgenomen

OVERZICHT ONDERZOCHTE POLDERS
Bijlage bij publikatie 'Systematisch kade-onderzoek: de resultaten'
kade veilig . . . • kade onveilig
3 TAW-nummer
TAW, Delft, juni 1993
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