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Inleiding

1.1

Oriëntatie

1.1.1

Compartimenteringstudie

februari 2008

Begin 2007 is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat begonnen met de
Compartimenteringstudie. Doel van de studie is om na te gaan wat de voor- en nadelen
zijn van compartimentering als middel om schade en slachtoffers bij eventuele
overstromingen te beperken.
Een belangrijk deel van de Compartimenteringstudie is uitgevoerd door
WL | Delft Hydraulics, dat per 1 januari 2008 is opgegaan in Deltares. In het kader van
dit Deltares-onderzoek is de behoefte ontstaan om de ‘voors en tegens’ van
compartimentering ook vanuit historisch perspectief te belichten en daarvoor een
onderzoek te laten verrichten naar de discussies die in het verleden rond het
compartimenteren van dijkringen zijn gevoerd. Dat onderzoek heeft in 2007
plaatsgevonden. In dit rapport wordt hiervan verslag gedaan.
1.1.2

Wat wordt bedoeld met het compartimenteren van dijkringen?

Compartimenteren is niets anders dan een ‘moeilijk’ woord voor onderverdelen: het in
delen splitsen van een of meer delen van een verdeeld geheel. Bij het compartimenteren ten behoeve van de bescherming tegen hoogwater is dat ‘verdeeld geheel’ ons
land en zijn de ‘delen’ de dijkringen of (beter) de dijkringgebieden. Een dijkring bestaat
uit een aaneengesloten keten van waterkeringen of eventueel hooggelegen gronden
waarmee het omsloten gebied - het dijkringgebied - tegen overstromingen wordt
beschermd. In totaal heeft Nederland 95 van zulke dijkringen. Wanneer zo’n dijkring nu
door middel van één of meer dijken in meerdere delen (compartimenten) wordt
verdeeld dan is er sprake van compartimenteren.
Het meest basale doel van het compartimenteren van een dijkring is het verkleinen van
de gevolgen van een eventuele overstroming. Maar ook kunnen er met compartimentering, al dan niet als afgeleide van dit oogmerk, nog andere doelen worden
nagestreefd. Zo wordt (en werd) vaak gewezen op de nuttige rol die de compartimenteringsdijken, als vluchtroute, kunnen vervullen bij evacuaties.
Met het beperken van overstromingschade en -slachtoffers als hoofdmotief lijkt er - nog
afgezien van de nevenfuncties - reden genoeg om ‘te compartimenteren wat men
compartimenteren kan’. Lange tijd is dit dan ook een beproefde hoogwaterbeschermingsstrategie geweest, zoals alleen al wordt aangetoond door de tientallen
dijkringen die ons land telt. Dat wil echter nog niet per se zeggen dat men
compartimenteren altijd de beste oplossing vond. In het verleden werden niet zelden
langdurige en vaak verhitte discussies gevoerd tussen voor- en tegenstanders van de
aanleg van compartimenteringsdijken. In volgende hoofdstukken wordt daar uitgebreid
op ingegaan.
Uit deze hoofdstukken komt ook naar voren dat compartimentering nooit geheel uit
beeld is verdwenen als hoogwaterbeschermingsmaatregel. Wèl is het zo dat de
compartimenteringsstrategie in de ene periode meer belangstelling ondervond dan de
andere.
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Dat lijkt vooral samen te hangen met het al dan niet optreden van overstromingen. Zo is
het waarschijnlijk geen toeval dat het compartimenteringsprincipe, na jarenlang afwezig
te zijn geweest op de hoogwaterbeschermingsagenda, na de ramp van 1953 plotseling
weer opduikt. En het is ook niet toevallig dat de discussie die naar aanleiding daarvan
op gang kwam, in de jaren zestig, na de overstroming van Tuindorp Oostzaan, nog
eens dunnetjes werd overgedaan.

Figuur 1.1

2

‘Voorzieningen welke getroffen kunnen worden’. Kort na de watersnoodramp verrichtte
Rijkswaterstaat een onderzoek naar de werken die uitgevoerd konden worden om de
veiligheid van het Hollands-Utrechts-laaglandgebied ten aanzien van overstromingen te
vergroten. Al in mei 1953 werd verslag uitgebracht van dit onderzoek. In het rapport
werd uitgebreid aandacht besteed aan de bijdrage die compartimenteringsdijken aan de
veiligheid van dit gebied konden leveren. In bovenstaande kaart werden deze dijken
(“binnenwaterkeringen”), zowel bestaande als nieuw aan te leggen, aangegeven
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De recente ontwikkelingen en discussie rond compartimenteren

Ook de hedendaagse discussie rond het compartimenteren van dijkringen is niet los te
zien van de (bijna)rampen in 1993 en 1995. Nadat de discussie na de overstroming van
Tuindorp Oostzaan rond 1975 enigszins was uitgewoed, verdween het compartimenteringsprincipe als middel om schade en slachtoffers bij overstromingen te beperken
naar de achtergrond. Dat gold trouwens niet alleen voor het compartimenteren. In de
jaren na 1975 bestond er überhaupt weinig publieke belangstelling voor maatregelen
die het overstromingsgevaar moesten verminderen. De ramp van 1953 was zo goed als
vergeten en de overstroming van het Tuindorp was ook al weer lang verleden tijd. De
meeste mensen maakten zich in deze periode dan ook geen enkele zorgen over hun
veiligheid ten aanzien van het water.

Figuur 1.2

Luchtopname van de overstroming van het Tuindorp Oostzaan, 15 januari 1960

Na de hoogwaters van de jaren negentig sloeg de stemming echter faliekant om. Vooral
na de tweede bijna-ramp in 1995 vond iedereen het ineens weer van groot belang dat
er alles in het werk werd gesteld om ons land te vrijwaren van overstromingen. Net als
in het verleden steeds het geval was geweest, werden er weer tal van maatregelen
naar voren gebracht die daarvoor moesten zorgen. Veel daarvan waren afkomstig van
de tegenstanders van de rivierdijkverzwaringen. Om de beleidsmakers te laten zien dat
er ook alternatieven mogelijk waren, hadden zij al vóór de hoogwaters verschillende
voorstellen gedaan die konden zorgen voor een andere, meer natuurlijke benadering
van het hoogwaterbeschermingsbeleid. De maatregelen die in de oude
rivierverbeteringsplannen waren voorgesteld vormden daarbij een belangrijke
inspiratiebron. Zodoende kwamen ook de compartimenteringsdijken weer bovendrijven
en vanaf het begin van de jaren negentig hielden de voorstanders van een alternatieve
hoogwaterbeschermingsstrategie krachtige pleidooien om het compartimenteringsprincipe nieuw leven in te blazen.
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Aanvankelijk vonden deze pleidooien nog weinig gehoor, maar dat zou na de
hoogwaters van 1993 en 1995 snel veranderen. De twee bijna-rampen leidden binnen
korte tijd tot een ingrijpende koerswijziging in het hoogwaterbeschermingsbeleid. De
alternatieve aanpak kwam nu volop in de belangstelling te staan en daarmee ook het
compartimenteringsprincipe. Ook het Waterloopkundig Laboratorium was geïnteresseerd en vond het de moeite waard om na te gaan of er kansen lagen voor een
herintroductie van het compartimenteringsprincipe. Dit oriënterend onderzoek vond in
de tweede helft van de jaren negentig plaats in het kader van het project ‘Rijn op
termijn’, een verkennende strategische studie over het te voeren rivierenbeleid in de
21ste eeuw. De uitkomst hiervan was positief. Volgens het WL was het
compartimenteringsmiddel één van de maatregelen die een belangrijke bijdrage konden
leveren aan de oplossing van de problemen waarvoor de rivierbeheerder zich in de
volgende eeuw gesteld zag.
Compartimentering Hoekse waard. Gelijktijdig met het WL-onderzoek naar de mogelijkheden van de toepassing van het compartimenteringsprincipe, werd ook door de TNO 1 een
‘compartimenteringsstudie’ verricht. Dit onderzoek, dat in opdracht van o.a. Rijkswaterstaat
werd uitgevoerd, concentreerde zich op het nut van secundaire waterkeringen in de
Hoeksche Waard. Maar de resultaten van het onderzoek zouden ook door de TAW worden
gebruikt voor een algemeen beleidsadvies over de secundaire waterkeringen.2 Het doel van
het onderzoek was om na te gaan wat de gevolgen van inundatie bij verschillende denkbare
stelsels van secundaire keringen waren. Welke invloed hadden deze keringen op het
inundatieverloop, het aantal slachtoffers en de materiële schade? Aan de hand hiervan
probeerde men antwoord te geven op de vraag of de bestaande tweede waterkeringen de
veiligheid van de Hoeksche Waard positief dan wel negatief beïnvloedden. De kosten
speelden in dit onderzoek een grote rol. Centraal stond de vraag of de directe en de
indirecte kosten die gemoeid waren met het instandhouden van tweede waterkeringen
tegen de baten - de vermindering van het overstromingsrisico - opwogen. 3
Hoewel de TNO aangaf dat er teveel onzekere factoren waren om harde uitspraken te
kunnen doen, meende men toch te kunnen concluderen dat secundaire keringen een
gunstige invloed hadden op het inundatieverloop, de schade en het aantal slachtoffers.
Bovendien konden de secundaire keringen een belangrijke rol spelen als vluchtmogelijkheid en bij reddingsacties, al waren de baten hiervan niet in de analyse tot uitdrukking gebracht. Een direct resultaat van de secundaire keringen was de beperking van
het overstroomde oppervlak en daardoor het binnentredend watervolume. Een bijkomend
effect was dat de bresgroei beperkt bleef. En dat was volgens de TNO weer voordelig voor
de onvermijdelijke schade die in de buurt van de stroomgaten te verwachten was. Verder
constateerde de TNO dat de kosten van instandhouding van de secundaire keringen
verhoudingsgewijs niet buitensporig hoog leken. Wel zouden misschien enige aanpassingen
nodig zijn om extreem kleine kommen met relatief grote stijgsnelheid te vermijden.
Gezien de positieve uitkomsten werd aanbevolen om het huidige stelsel van tweede
waterkeringen in stand te houden. Op die manier werd bovendien voorkomen dat men later
veel spijt zou krijgen dat dit was nagelaten. Als men deze keringen dan toch weer in gebruik
wilde nemen zou dat immers veel extra kosten met zich meebrengen.
1.
2.
3.

4

De TNO voerde dit onderzoek uit in samenwerking met het WL, GD en FUGRO.
Vrouwenvelder, A.C.W.M., Tweede Waterkeringen Hoeksche Waard. Voorbereiding TA W-advies,
Evaluatie schade/slachtofferberekening. TNO-rapport in opdracht van RWS-DWW (11 februari 1997).
Daarbij werd opgemerkt dat was uitgegaan van het bestaan van primaire waterkeringen die voldoen
aan de wettelijke bepalingen. De vraag of men eventueel de wettelijke eisen aan primaire keringen zou
kunnen verminderen in geval van instandhouding van tweede waterkeringen viel buiten het onderwerp
van de studie. Ook werd er op gewezen dat tweede waterkeringen naast de veiligheidsfunctie ook
andere functies konden vervullen, namelijk: een recreatieve en landschappelijke functie (LNCwaarden), een verkeersfunctie en een middel bij dijkherstel.
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Behalve het WL waren ook andere waterorganisaties geïnteresseerd in de
mogelijkheden die compartimenteringsdijken konden bieden bij de aanpak van de
overstromingsproblematiek. Zo werd in opdracht van de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat, de provincie Zuid Holland en het
waterschap Groote Waard een case-study verricht naar het nut van secundaire
waterkeringen in de Hoeksche Waard (zie onderstaande kadertekst). Ook de
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) - het huidige Expertise
Netwerk Waterkeren (ENW) - toonde belangstelling voor het compartimenteringsprincipe, zo blijkt uit de TAW-publicatie ‘Grondslagen voor waterkeren’ uit 1998. Hoewel
de adviescommissie aangaf dat “secundaire keringen, zoals de meeste
compartimenteringsdijken” in de publicatie niet aan de orde werden gesteld - omdat zij,
net als boezemkaden, buiten de werking van de Wow vielen – werd er toch enige
aandacht besteed aan deze waterkeringen.

Figuur 1.3

Omslag van de TAW-publicatie ‘Grondslagen voor waterkeren’ uit januari 1998
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Zo merkte men bij de behandeling van de dijkringgebieden op dat er een wens kon
bestaan om door middel van secundaire waterkeringen grote gebieden op te delen in
compartimenten. De overstroming bleef daardoor beperkt tot een kleiner gebied
waardoor het totale risico voor het dijkringgebied werd verminderd. De TAW wees
echter ook op een nadeel van compartimentering: kleine compartimenten liepen snel
vol en dat kon, bij een grote bewoningsdichtheid, een relatief groot risico betekenen. Bij
de compartimenteringsdijken die in de Wet op de waterkering de status van primaire
waterkering was verleend waren deze voor- en nadelen in principe goed afgewogen
volgens de adviescommissie. Voor de overige compartimenteringsdijken was deze
afweging echter meestal nog niet gemaakt. En dat vond men wel nodig. Oók als deze
compartimenteringsdijk niet de status van waterkering had, maar een grondlichaam
was waarover bijvoorbeeld een weg of spoorlijn liep. Deze aarde wallen hadden immers
eveneens het effect van compartimentering en daarom moest men ook bij deze
‘compartimenteringsdijken’ nagaan in hoeverre deze een bijdrage konden leveren aan
de beperking van het overstromingsgevaar. “Ofwel de situatie blijft ongewijzigd, ofwel er
worden maatregelen genomen om de (onbedoelde) delingsdijk van gaten te voorzien”,
stelde de TAW.
Ook stonden de opstellers van de ‘Grondslagen’ even stil bij de rol die compartimenteringsdijken en andere secundaire keringen speelden bij het bepalen van de
overstromingskansen. Volgens hen had elke compartimentering invloed op de verdeling
van het inundatierisico in het dijkringgebied. “Bestaande en eventuele nieuwe tweede
waterkeringen horen daarbij, maar ook nieuwe wegen en spoorwegen die als
(pseudo)kering kunnen gaan werken.” Omgekeerd kon aan de hand van “verschillende
inundatiescenario’s met hun kans van optreden en gevolgen” worden vastgesteld of
een bestaande compartimentering de best denkbare oplossing was binnen een dijkring.
Bovendien kon aan de hand van deze overstromingsscenario’s worden bepaald of het
verantwoord was een nieuwe kering aan te leggen, dan wel wijzigingen aan te brengen
in het compartimenteringssysteem of ingrepen te verrichten aan secundaire keringen,
aldus de adviescommissie. 4
Mogelijk zou een groot aantal van deze ingrepen in de nabije toekomst plaatsvinden als
gevolg van de ontwikkeling van normen voor de veiligheid van niet-primaire waterkeringen door provincies en waterschappen. Een oproep daartoe was in de Vierde Nota
waterhuishouding (1998) opgenomen.5 In dezelfde tijd was trouwens ook sprake van
een verhoogde belangstelling ten aanzien van andere regionale waterkeringen. Zo
verscheen in 1998 de IPO Richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van boezemkaden.6 Over de rol die de regionale waterkeringen als compartimenteringsdijken
konden spelen werd overigens nog niet erg nagedacht. Daarvoor was het eerst nodig
dat de compartimenteringsgedachte meer voet aan de grond kreeg.
Een belangrijke stap in die richting werd opnieuw door het WL gezet. In het rapport
‘Ruimte voor water: op welke gronden?’ uit 20007 noemde het onderzoeksinstituut
compartimenteren als één van de (drie) aantrekkelijkste ruimtelijke maatregelen:
maatregelen die waren gericht op het toelaten van of het herstel van natuurlijke
processen.
4.
5.
6.
7.

6

Grondslagen voor waterkeren. Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (Rottedam 1998)
Normering regionale waterkeringen; vaststelling Verordening waterkering West-Nederland.
Statenvoorstel provincie Utrecht (20 december 2005).
Visie op regionale waterkeringen. Uitgave van de Unie van Waterschappen ( juni 2004)
Ruimte voor water: op welke gronden? WL-rapport T2335 Kernteam ‘Ruimte voor Water (Delft. 2000).
De onderstaande tekst is echter afkomstig uit een op dit rapport gebaseerde gelijknamige verkorte
versie uit 2001 (zie: http://www.wldelft.nl/rnd/publ/docs/Mo_Ba_2001.pdf).
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Door grote dijkringen in kleinere compartimenten op te delen kon de omvang van de
schade bij eventuele dijkdoorbraak of -overloop worden verkleind. Als men daarbij
tevens de faalkans van de verschillende compartimenten differentieerde kon ook de
volgorde van overstromen van de compartimenten beheerst worden. De overstroming
zou dan eerst plaatsvinden waar de minste schade teweeg werd gebracht. Dit
betekende “het welbewust afwentelen van schade op de minst kwetsbare
compartimenten”, aldus het WL.
Compartimentering scoorde vooral goed op het criterium robuustheid: de mate waarin
men er op kon vertrouwen dat de maatregel onder alle omstandigheden werkte. Van
alle vijf onderzochte maatregelen was de robuustheid van compartimentering volgens
het WL het grootst. Compartimentering -met differentiatie van veiligheidsniveaus en dus
plaatselijk dijkverlaging - kon in alle bedijkte waarden (dijkringen) de omvang van
overstromingsschade beperken: Bovendien leek compartimentering goed te
combineren met verschillende hydraulische functies, zowel retentie (bovenstrooms), als
meestromen (doorvoertrajecten), als bergen (benedenstrooms).
In de publicatie ‘Living with Floods: Resilience Strategies for Flood Risk Management
and Multiple Land Use in the lower Rhine River Basin’8 uit 2001 probeerde het WL de
voordelen van de compartimenteringsaanpak verder te onderbouwen. Samen met een
andere veerkrachtstrategiemaatregel – groene rivieren – werd het compartimenteringsprincipe afgezet tegen de bestaande hoogwaterbeschermingsstrategie. Behalve naar
de financiële consequenties werd daarbij ook gekeken naar de economische, ecologische en landschappelijke effecten. De conclusie was dat de aanloopkosten van beide
veerkrachtmaatregelen in vergelijking met de bestaande aanpak hoog waren en de
baten (op het gebied van veiligheid), pas op de lange termijn duidelijk werden. Daar
stond echter tegenover dat de veerkrachtmaatregelen flexibeler waren en meer
mogelijkheden boden voor natuur- en landschapontwikkeling.
Was er vanuit het oogpunt van de traditionele kosten-baten-afweging dus misschien
nog onvoldoende voordeel te behalen met het compartimenteringsprincipe, vanuit
duurzaamheidsperspectief beschouwd viel de kosten-batenanalyse veel gunstiger uit
voor deze strategie. En dat bleek reden genoeg om het compartimenteringsinstrument
nader op zijn merites te beoordelen. Na ‘Living with Floods’ zijn er dan ook diverse
onderzoeken verricht naar de effecten van compartimentering. Zo kunnen onder andere
de studies genoemd worden van: Hesselink e.a. (2003) 9 , Alkema en Middelkoop
(2005)10 , De Bruine (2006) 11 en Theunissen e.a. (2006) 12 . Ook het ministerie van
Verkeer en Waterstaat verrichtte, met name in het kader van het project Veiligheid
Nederland in Kaart (VNK), enkele studies naar compartimentering.

8.

Vis, M., Klijn, F. and van Buuren, M. (eds), Living with Floods: Resilience Strategies for Flood Risk
Management and Multiple Land Use in the lower Rhine River Basin. NCR Publication 10 (Delft 2001)
9. Hesselink, A. W., Stelling, G. S., Kwadijk, J. C. J., and Middelkoop, H., “Inundation of a Dutch river
polder, sensitivity analysis of a physically based inundation model using historic data” in: Water
Resources Research, 39 | 9 (2003)p. 229 – 248.
10. Alkema, D. en H. Middelkoop, “The Influence of Floodplain Compartmentalization on Flood Risk within
the Rhine–Meuse Delta” in: Natural Hazards 36 (2005)
11. Bruine, De, E. P., The influence of compartmentalisation on flooding in Central Holland. Master thesis
TU Delft (2006).
12. Theunissen, R. P. G. J., Kok, M., and Vrijling, J. K., “Compartimentering van dijkringen: niet altijd dé
oplossing” in: H2O 21 (2006)p. 29–31.
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Uit deze onderzoeken is onder meer naar voren gekomen dat het compartimenteringssysteem een belangrijke vertragende functie kan vervullen. Door de verdeling in
compartimenten wordt de dijkring namelijk stap voor stap, compartimentsgewijs,
overstroomd. De tijdwinst die dit oplevert kan worden gebruikt voor evacuaties.
Daarnaast is er op gewezen dat compartimenteren ervoor kan zorgen dat het
overstromingswater wordt weggeleid van dichtbevolkte of anderszins kwetsbare
gebieden. Nadelige effecten worden echter ook genoemd. Het belangrijkste negatieve
effect van compartimentering is dat de waterstanden in het overstroomde compartiment
sneller stijgen. De schade en het aantal slachtoffers zouden daardoor in dit gebied
groter kunnen zijn dan zonder compartimentering.13
1.2

Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen

De positieve en negatieve compartimenteringseffecten die in deze recente onderzoeken zijn ‘ontdekt’, zijn minder nieuw dan men wellicht op het eerste gezicht zal
denken. Zoals hiervoor al werd aangegeven kent het compartimenteringsdebat een
lange geschiedenis. En uiteraard gingen ook bij de in het verleden gevoerde discussies
tal van argumenten vóór en tegen compartimentering over tafel. Verschillende daarvan
zien we weer terug in de hedendaagse discussie. Een aantal andere zijn minder
bekend. Vooral deze ‘onbekende’ argumenten kunnen van betekenis zijn bij de
hedendaagse standpuntbepaling ten aanzien van de compartimenteringsstrategie. Het
‘boven water’ krijgen van deze argumenten, waarmee voorkomen kan worden dat het
wiel opnieuw wordt uitgevonden, is dan ook een belangrijk doel van het onderzoek naar
de compartimenteringsdiscussies in het verleden.
Maar ook als het gaat om de meer bekende argumenten kan dit onderzoek van waarde
zijn. Uit de gedachtewisselingen die in het verleden rond het compartimenteren hebben
plaatsgevonden kunnen immers gegevens naar voren komen die het mogelijk maken
om deze argumenten beter te onderbouwen. Zo ligt het voor de hand dat de voor- en
tegenstanders van compartimenteren hun standpunten kracht zullen hebben bijgezet
door te wijzen op de (positieve of negatieve) rol die de bestaande compartimenteringsdijken bij overstromingen speelden. Deze ‘praktijkervaringen’ uit het verleden kunnen
ook voor de huidige beleidsmakers nog steeds van belang zijn bij de afweging van het
nut van compartimentering.
Op grond van het hierboven beschreven doel van het onderzoek - het in beeld brengen
van de historische argumentatie met betrekking tot compartimenteren – kan de centrale
onderzoeksvraag als volgt worden geformuleerd.
Welke argumenten werden in het verleden ten gunste van het compartimenteringsprincipe aangevoerd en welke argumenten werden ten nadele hiervan naar voren
gebracht?
Omdat de pleidooien voor en tegen compartimentering niet los kunnen worden gezien
van de andere voorstellen om de overstromingsproblematiek aan te pakken, is deze
vraag alleen goed te beantwoorden als de compartimenteringsdiscussie in de context
wordt geplaatst van het bredere debat dat in dezelfde tijd op het gebied van de
hoogwaterbescherming plaatsvond. Op die manier kan namelijk duidelijk worden
gemaakt welke rol de compartimenteringsvoorstellen in het toenmalige hoogwaterbeschermingsdebat speelde.
13. Oost, Johan, Compartmentalization of dike ring 14. An investigation into different compartmentalization
strategies to reduce the systemic risk of flooding. Master thesis, Universiteit Twente (2007)p. 6.
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Dat is niet alleen nodig voor een beter begrip van het hoe en waarom van de
compartimenteringsvoorstellen, maar is ook van belang voor de beoordeling van de
(zeggings)kracht van de argumenten. Het maakt immers wel wat uit of deze voorstellen
een prominente plaats innamen in dit debat of dat deze slechts van marginale
betekenis waren.
1.3

Onderzoeksopzet

In het volgende hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het beleid ten aanzien van de hoogwaterbescherming en de
positie die het compartimenteringsprincipe daarbij innam. Daarbij worden drie perioden
onderscheiden. De periode tot 1800 wordt in paragraaf 2.1 aan de orde gesteld,
paragraaf 2.2 behandelt de negentiende eeuw en in paragraaf 2.3 wordt de twintigste
eeuw beschreven. Omdat eerst vanaf 1800 sprake is van een nationaal hoogwaterbeschermingsbeleid en daarmee dus ook voor het eerst op landelijk niveau over
compartimenteren werd gedebatteerd wordt vooral in de laatste twee paragrafen
uitgebreid bij de compartimenteringsdiscussie stil gestaan. In de paragraaf over de
periode tot 1800 wordt deze discussie slechts kort aangestipt. De debatten die destijds
rond het compartimenteren werden gevoerd komen in hoofdstuk 3 meer uitvoerig aan
bod. In dit hoofdstuk worden de discussies rond een aantal specifieke ‘compartimenteringsprojecten’ beschreven. Casussen die aan de orde komen zijn: de Diefdijk, de
Meidijk en Brakelse dwarsdijk, dwarsdijken in de Beerse Maas, de Dwarsdijk in de
Betuwe en de Querdamm tussen de Ooij en de Duffelt. Tenslotte volgen in hoofdstuk 4
de samenvatting en conclusie.
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2

De aanpak van de overstromingsproblematiek en de
rol van het compartimenteringsprincipe

2.1

Hoogwaterbescherming en compartimentering tot 1800

Compartimenteren is zo oud als de weg naar Rome. En eigenlijk nog ouder. Vanaf het
eerste moment dat de mens begon met het opwerpen van dijken om zich tegen het
wassende water te beschermen ging men er ook al heel snel toe over om binnen het
door deze dijken beschermde gebied extra dijken aan te leggen.
Wie vaak naar het strand gaat weet dat dit behoort tot de meest primitieve instincten
van de mens. En zo niet van ieder mens dan in elk geval van de Nederlander. Zodra de
opkomende vloed de eerst opgeworpen dijk, die je zo nauwkeurig mogelijk op de
verwachte vloedlijn hebt aangelegd, heeft overspoeld is het - als je geen zin hebt je
handdoek en spullen naar achteren te verplaatsen - zaak zo snel mogelijk achter de
eerste dijk een tweede dijk te bouwen. Die hoeft meestal – al kun je je daar nog flink in
vergissen - niet zo hoog te zijn als de eerste, maar net hoog genoeg om de laatste
vloedgolf die over de eerste dijk slaat tegen te houden. Het verhogen van de eerste dijk
is natuurlijk ook een optie, maar dat is meer werk en uit ervaring weet je dat het ook
dan nog lang niet zeker is of deze verhoogde dijk het zal houden.
Wakers en slapers. Verdediging tegen de zee 14
Gezien het ‘natuurlijk’ karakter van het compartimenteringsprincipe is het niet vreemd
dat de aanleg van reservedijken in ons land eeuwenlang een grote rol speelde bij de
bescherming tegen het hoogwater. Al sinds de vroegste tijden werd door de bewoners
van de kustgebieden, zodra de eerst opgeworpen dijk door dreigde te breken, achter
deze (vermoedelijke) doorbraakplek een nieuwe dijk aangelegd. Deze dijken noemde
men inlaagdijken. Ook sprak men wel over zorg- of waardijken of over inseten. Later,
toen de dijken direct langs de zee zodanig verhoogd en verstevig waren dat zij nog
maar weinig overstroomden of doorbraken, ging men deze reservedijken ook wel als
slaperdijken of droge dijken aanduiden. Nog ‘droger’ waren de dijken die landinwaarts
van een slaperdijk lagen: de zogenaamde dromers. De meeste slaper- en dromerdijken
hadden voorheen als buitenste zeewaterkering gediend totdat zij door het opwerpen
van een nieuwe zeedijk van hun ‘rust’ konden genieten. De nieuwe, buitenste zeedijk
hield nu de wacht en deze dijken werden (en worden) dan ook wel wakkere dijken of
wakers genoemd.

14. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Ven, G.P. van de (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van de
waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 2003)p. 107-109. Cools, R. H. A., Strijd om
den grond in het lage Nederland. Het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de
vroegste tijden ( Rotterdam/ Den Haag 1948)p. 27.
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Veel slaper- of inlaagdijken werden in het laatste kwart van de Middeleeuwen (12501500) aangelegd. Vooral in het zuidwesten.15 Doordat de zeegaten in dit deel van het
Nederlands kustgebied voortdurend groter werden ontstonden in deze periode steeds
vaker oeverafschuivingen en dijkvallen: het instorten van dijken als gevolg van de
doorweking van de zandige ondergrond. Tegen deze dijkvallen kon men weinig
uitrichten. Het enige verdedigingsmiddel dat dan nog overbleef was, om achter de
gevaar lopende dijkgedeelten, een nieuwe, meestal lagere dijk op te werpen. De
ingesloten ruimte tussen beide dijken werd inlaag, kuip of - net als de slaperdijken zelf ook wel insete genoemd.16

Figuur 2.1

Vooroever van de Vlietepolder na de dijkval van 11 september 1889. De Vlietepolder is één
van de vele inlaagpolders die Noord-Beveland telt. Inlagen, op Noord-Beveland kupen
genoemd, zijn kleine, secundair gevormde polders, die achter de zeedijk liggen op plaatsen
waar men een doorbraak vreesde. Landinwaarts werd op die plaatsen dan een reservedijk
aangelegd: de inlaagdijk. Voor de aanleg van deze compartimenteringsdijk werd meestal
grond uit de desbetreffende inlaag gebruikt, zodat een inlaag meestal laaggelegen is

15. De meeste inlagen zijn te vinden langs de Oosterschelde: aan de zuidkust van Schouwen en de
noordkust van Noord-Beveland. Ook in Walcheren werden tal van inlaagdijken opgeworpen, zoals
onder andere blijkt uit het artikel van Peter Henderikx waarin hij de gebeurtenissen beschrijft die op het
Zeeuwse eiland plaatsvonden na de stormvloed van 19 november 1404. De stormvloed resulteerde
volgens Henderikx in vier dijkdoorbraken, waaronder een breuk in de nieuwe inlaagdijk ten oosten van
Welzinge. Om de dijk snel te repareren werden de burgers van Walcheren bij klokkenslag opgeroepen.
Zij werkten vijf dagen, totdat het gevaar voorlopig was geweken. Dat kostte de stad geld, want men had
besloten, “dat men aldaer den dikers bier up den dijc bringhen soude, dat si te bet diken souden”. Er
werden in die vijf dagen 62 vaten Haarlems bier gedronken. Na 1404 zijn bij Welzinge nog diverse
inlaagdijken aangelegd die na het doorbreken van de buitendijk zelf buitendijk werden. Overigens was
de aanleg van inlaagdijken ook toen al geen maatregel waartoe de plaatselijke bevolking op eigen
houtje kon beslissen. Daarvoor was toestemming nodig van hogerhand. Zo blijkt althans uit de
ontwikkelingen in Walcheren na de overstromingen in begin 1396. In februari dat jaar machtigde graaf
Albrecht de abt, heer Hendrik I van Veere, Klaas van Borsele van Brigdamme en de stad Middelburg
om waar nodig inlaagdijken te laten aanleggen. Dit op kosten van het gemeneland van heel Walcheren.
Zie: Henderikx, Peter, “Walcheren en de stormvloed van 19 november 1404” in: Tijdschrift voor
Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005)p. 90-95.
16. De eindjes dijk die buiten de inlaagdijk, nadat deze waker is geworden, aan weerszijden van de
doorbraak van de waker overblijven heten nollen of dijknollen. Ook de (zichtbare) plaats nabij een wiel,
waar het water doorheen spoot na een dijkdoorbraak, wordt nol genoemd. De drassige gebieden
tussen hoofddijk en inlaagdijk (de inlagen) worden ook wel karrenvelden genoemd. Karrenvelden zijn
het gevolg van afgravingen om de voorliggende zeedijk te versterken. De klei werd in stroken
verwijderd. De afgegraven klei werd met karren afgevoerd, vandaar de naam karrenvelden. Hierdoor
ontstonden langgerekte plassen of greppels, gescheiden door ‘dammetjes’. Achterin een karrenveld zie
je vaak een afwateringssloot.
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Inlaagdijken kwamen overigens niet alleen in het zuidwesten voor. Ook elders in het
kustgebied werden vaak van dit soort buffervoorzieningen aangelegd. Bekend is
bijvoorbeeld dat in Noord-Holland in 1334 een inlaagdijk werd opgeworpen achter de
Westfriese zeedijk ten westen van Medemblik. Deze inlaagdijk werd een flink eind
achter de zeedijk aangelegd, waardoor een groot stuk land, waaronder het toenmalige
dorp Gawisend, werd buitengedijkt. Omdat men zich meestal geen moeite meer gaf om
de buitendijk te onderhouden en deze dus ten prooi viel aan het water, kon de inlaag
vaak als verloren worden beschouwd. Wel was men verplicht de inlaagdijk door
verbreding en verzwaring voor te bereiden op zijn functie van toekomstige buitendijk.
Hoewel er in veel gevallen geen alternatief voorhanden was, wordt de aanleg van
inlaagdijken vaak gezien als een illustratie van de toenmalige defensieve houding ten
aanzien van de hoogwaterbescherming. Vooral in Zuidwest-Nederland, waar de zee,
zoals gezegd, steeds meer invloed kreeg op de eilanden, stond de dijkaanleg lange tijd
volledig in het teken van de bescherming van bestaand cultuurland. Men was al blij als
het oude land behouden bleef, aan landaanwinst durfde men nog niet te denken. In het
noordelijk gelegen ‘Hollandse’ kustgebied was de mariene invloed nauwelijks minder,
maar hier was men minder geporteerd voor de “tactiek van terugtrekken” 17, zo schrijft
Cools in zijn ‘Strijd om den grond in het lage Nederland’. Als bewijs hiervoor noemt hij
het verbod op het aanleggen van inlaagdijken uitgevaardigd door de graaf van Holland.
Volgens Cools wist de graaf door zijn tijdige verovering van West-Friesland dit gebied
voor verdere ondergang te behoeden.
De houding van de Westfriezen was trouwens niet alleen defensief, aldus Cools. Elders
in het Noorderkwartier had de strijd tegen het water een meer aanvallend karakter en
probeerde men beslag te leggen op de buitendijkse gronden. Zo hadden de Westfriezen in dezelfde periode de kogen (buitendijks gronden) ten Oosten van Barsingerhorn (de Heerenkoog) en bij Wervershoef (de Heer Huigenkoog) met de zeedijken
binnengedijkt. Ongetwijfeld is dit ook op andere plaatsen gebeurd. Een gevaarlijk
gebruik daarbij, dat vooral in Zeeland in zwang raakte, was het afgraven van de oude
dijk, die men door de nieuwe bedijking als ‘droge’ dijk overbodig vond. Hierdoor werd
vaak het bestaande land aan de honger naar nieuw opgeofferd.
Aangezien bij een dijkbreuk het zeewater niet alleen het haaks op de doorbraak
gelegen gebied overstroomde, maar ook het lager gelegen, aangrenzende gebied
onder water kwam te staan, werden de beide uiteinden van de inlaagdijk dikwijls
verbonden met de buitendijk. Deze dijken stonden dus dwars ofwel min of meer
loodrecht op de lengterichting van de zeedijken. Veelal vormden deze dwarsdijken de
scheiding tussen twee zeepolders. Hoewel de dwarsdijken niet bewust als compartimenteringsdijken werden aangelegd, waren zij dit in feite wel. Door de dwarsdijken
werd immers een dijkring - opgevat in ruime zin: een gebied dat door de primaire
waterkering (in dit geval de zeedijk) wordt beschermd - in kleinere stukjes opgedeeld.
Ook voor deze dwarsdijken in de kustgebieden waren en zijn velen andere namen in
zwang, zoals: opdijk (of upslachte), schenkel- of schinkeldijk, groene dijk of hemdijk. 18
Het laatstgenoemde type dwarsdijk, die in de twaalfde eeuwse Friese klei-op-veengebieden ten zuiden van de Middelzee werden opgeworpen om zich te beschermen
tegen het water van het westelijke Lage Midden, was overigens niet zozeer bedoeld
tegen overstromingen vanuit zee maar vooral om het toestromende water uit hoger
gelegen gebieden tegen te houden.
17. Cools, R. H. A., Strijd om den grond in het lage Nederland. Het proces van bedijking, inpoldering en
droogmaking sinds de vroegste tijden ( Rotterdam/ Den Haag 1948)p. 27.
18. Een andere, Friese naam voor een dwarsdijk is arm of armdijk. Zo bestond er in de Middeleeuwen
tussen Raerd en Oosterwierum de zogenaamde Krenser Arm (Krinzer Earm), een verbinding tussen
Westergo en Oostergo. Een krens is een draai of bocht.
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Bandijken, zomerdijken en dwarsdijken. Verdediging tegen de rivieren
Dezelfde compartimenteringsprincipes als bij de hoogwaterbescherming tegen de zee
werden ook toegepast bij de aanpak van de overstromingsproblematiek in het rivierengebied. Vanaf het begin van de ontginningsgeschiedenis van het rivierengebied werden
de ‘dijkringen’ - voorzover je daar toen al over kon spreken - in kleinere stukjes
opgedeeld. In het oostelijk rivierengebied (het rivierkleigebied) werd de bedijking zelfs
begonnen met aanleg van kleine dwarsdijken. Deze dijkjes waren zo laag en smal dat
het aanvankelijk eigenlijk meer kaden waren. Zo’n zijkade of zijdwende liep aan de
andere kant van de oeverwal door en diende in eerste plaats om het water tegen te
houden dat van de hoger gelegen gebieden afstroomde. De volgende stap vormde de
aanleg van achterkades, die dwars op de zijdwenden stonden. Deze moesten
voorkomen dat het overstromingswater, dat wegstroomde via de komgebieden, via de
‘achterdeur’ alsnog de bewoning kon bedreigen. In het westelijk rivierengebied werden
zij vooral aangelegd om het water uit de achterliggende nog niet ontgonnen
veengebieden te weren.

Figuur 2.2

In het Hollandse rivierengebied zijn tijdens de ontginningen door compartimentering de
eerste polders ontstaan. Een polder is een door waterscheidingen omgeven stuk land
waarbinnen de waterstand geregeld kan worden. De waterscheidingen werden hier
gevormd door de kaden waarmee de ontginningsnederzettingen geheel waren omgeven.
Hierbinnen werden ontginningssloten gegraven die uitkwamen op een sloot langs de
voorkade. Deze sloot mondde via een sluisje zover mogelijk stroomafwaarts in de rivier
uit. Dit sluisje maakte het mogelijk om de waterstand binnen het dorpsgebied te regelen

In de loop van de twaalfde eeuw werd de wateroverlast groter. Door klimatologische
veranderingen stroomde er steeds meer rivierwater naar beneden. Ook begon in het
westelijk deel van het rivierengebied het veen, als gevolg van de ontginning, steeds
verder in te klinken. Dat was voor veel dorpen reden om kaden langs de rivier aan te
leggen: de voorkaden. In het westelijk rivierengebied waren deze al eerder aangelegd.
Daar hield men zich in deze periode vooral bezig met de verhoging en aaneensluiting 19
19. Volgens Moorman van Kappen vond deze aaneensluiting in de Bommeler- en Tielerwaard (maar ook
elders) plaats door middel van “inlaagdijken – of liever, zoals men ze in het Gelderse rivierengebied
placht te noemen, ‘oplaagdijken’ ”. Zie: Moorman van Kappen, O., “De historische ontwikkeling van het
waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der
negentiende eeuw” in: Moorman van Kappen, O., J. Korf en O.W.A. van Verschuer, Tieler- en
Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard
en Bommelerwaard (Tiel/Zaltbommel 1977)p. 15.
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van de voorkaden. Op die manier werden de rivieren in het westelijk deel van ons land
in de twaalfde en dertiende eeuw vrijwel geheel bedijkt. In het oosten was dit nog niet
het geval. De verschillende rivierkaden van dorpen sloten hier niet op elkaar aan, maar
veroorzaakten wel opstuwing van de rivier. En via de niet bekade gedeelten bleef het
water ’s winters de kommen binnenstromen. Pas omstreeks 1300 ontstond hier een
doorlopende bedijking en/of was er sprake van regionale afwateringsstelsels.

Figuur 2.3

In het oostelijk rivierengebied werd de bedijking begonnen door de aanleg van
dwarskaden (zijkaden/zijdwendes) haaks op de rivier. Deze dwarsdijkjes liepen aan de
andere kant van de oeverwal door en moesten het water tegen te houden dat van de
hoger gelegen gebieden afstroomde. Dwars op de zijdwenden werden achterkaden
opgeworpen om te voorkomen dat het water via de ‘achterdeur’ instroomde

Aan het begin van de veertiende eeuw was dus zowel het westelijk als het oostelijk deel
van het rivierengebied grotendeels van dijken voorzien. Deze rivierdijken werden en
worden ban- of winterdijken genoemd. Waar de bandijk vlak langs de rivier ligt noemt
men deze een schaar- of schoordijk. De ban- of winterdijken moesten bescherming
bieden tegen de hoogste waterstanden bij open rivier (d.w.z. niet bij ijsvorming) die
gewoonlijk in de winter optraden en waardoor de hele rivierbedding (het winterbed)
overstroomd werd. Binnen het winterbed, in het buitendijks gebied, werden in de loop
van de tijd, evenwijdig aan de rivier, nieuwe dijken aangelegd: de zomerdijken of –
kaden. Zij waren een stuk lager dan de bandijken en waren dan ook voornamelijk
bedoeld om de gronden langs de oevers of boorden van de rivier tot aan de bandijk (de
uiterwaarden) droog te houden tijdens minder hoge waterstanden, wat meestal in de
zomerperiode het geval was. Door de aanwezigheid van hoge oeverwallen was het
vaak voldoende de lagere stroomafwaartse delen van een zomerkade te voorzien.
Naast de betrekkelijk lage zomerdijken of –kaden werden in het buitendijks gebied
langs de rivieren ook op veel plaatsen hogere dijken opgeworpen. Dit waren dijken van
de polders die buitendijks uit het slib waren aangewassen. Hun buitenste dijken lagen
veelal ook op winterdijkhoogte. Hierdoor hoefde de achterliggende dijk eigenlijk
nauwelijks nog rivierwater te keren. Deze oorspronkelijke bandijk werd dan, net als bij
15

februari 2008

"Het voordeel eener dubbele defensie"

de zeewaterkeringen het geval was, een droge dijk of slaperdijk genoemd.20 Dit soort
‘rivierslapers’ komen vooral voor in het meest westelijk gelegen rivierengebied. Maar
ook elders komen slaperdijken langs de rivieren voor, zoals de slaperdijk bij Rhenen,
waar een eventuele overstroming van de Rijn de Gelderse Vallei bedreigde.21
Langs een aantal riviervakken, onder andere die van de Gelderse IJssel, werden achter
en min of meer evenwijdig aan de bandijken eveneens een soort reservedijken
aangelegd. Deze dijken waren vooral bedoeld om het kwelwater dat door de bandijk en
de zate doordrong te keren en werden dan ook meestal aangeduid als kweldijk of –
kade. Soms werden deze dijken echter ook speciaal toegepast als extra voorziening
tegen overstromingswater. Wanneer de bandijken zeer hoge waterstanden moest keren
dan fungeerden de door kweldijken en –kaden omgeven gebieden als een
noodoverloopgebied waardoor de bandijk kon worden ontlast van de grote waterdruk.22
Ondanks alle bedijkingsactiviteiten in de Middeleeuwen betekende dit niet dat men
gevrijwaard was van het overstromingsgevaar. In de volgende eeuwen zou het
rivierengebied nog herhaaldelijk worden geteisterd door overstromingsrampen. Alleen
al in de Bommelerwaard hebben zich, vanaf de aanleg van de bedijkingen in de
Middeleeuwen tot omstreeks 1800 minstens twintig keer omvangrijke dijkdoorbraken en
overstromingen voorgedaan.23 Dit had onder andere te maken met de geringe hoogte
en breedte van de rivierdijken. Hoe hoog de dijken precies waren is niet bekend. Wèl
weten we dat de dijken van het Rijk van Nijmegen en het land van Maas en Waal nog in
het begin van de negentiende eeuw minstens één tot twee meter lager waren dan nu.
Waarschijnlijk waren veel dijkgedeelten in de eeuwen daarvóór nog een stuk lager. Het
was namelijk gebruikelijk om de dijken na iedere doorbraak hoger te maken dan het
laatste hoogwater.
Het hoogwaterprobleem werd nog eens extra versterkt doordat het (Gelders)
rivierengebied sterk naar het westen helt. In het oosten ligt het gebied op ongeveer tien
meter boven NAP, in het westen op circa één meter boven NAP. Hierdoor stroomde het
inundatiewater steeds naar de lager gelegen, westelijke gebieden. Om dit te voorkomen
werden, zoals hierboven al werd beschreven, al heel vroeg in de tijd dwarskaden
aangelegd. Met het toenemen van de wateroverlast werden deze kaden, die min of
meer haaks op de rivier waren opgeworpen, vaak tot dijken opgehoogd. Deze
dwarsdijken zijn onder tal van namen bekend. Het eerdergenoemde zijdwende (of
zijdwind) is één van de meest gangbare, maar ook worden (of werden) de dwarsdijken
wel aangeduid als: zijving (zijvang), ziende (ziendijk), zijkade, zouwe (zuwe), zeegdijk
(zeedijk), schermdijk of keerdijk. Alleen al de veelheid van namen laat zien dat de
aanleg van dwarsdijken een veelgebruikt middel was om dijkringen te
compartimenteren.24
20. Beekman, A. A., Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der
belangrijkste helft van ons land (Zutphen 1932)p. 60-61.
21. Huitema, T., Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen enz.
(Amsterdam/Antwerpen 1947)p. 5. Volgens Beekman liggen dat soort buitenpolders, de polders die
buitendijks nieuwe dijken opwierpen, onder andere voor de Maasdijk van Schieland en Delftland,
waardoor deze voor een belangrijk deel slaper was geworden. Beekman noemt echter ook slaperdijken
langs de rivieren in het oosten van ons land, waaronder de Slaperdijk bij Rhenen. Zie: Beekman, A. A.,
Nederland als Polderland. Beschrijving van den eigenaardigen toestand der belangrijkste helft van ons
land (Zutphen 1932)p. 61, 432.
22. Huitema, T., Dijken langs zee, rivieren en kanalen. Kaden om polders, droogmakerijen enz.
(Amsterdam/Antwerpen 1947)p. 5.
23. Driessen, A.M.A.J en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden,
heden en toekomst (z.p. 2004)p. 40.
24. Overigens vervullen sommige rivierdijken ook een compartimenteringsfunctie. Zo vormen de dijken
langs de Linge niet alleen de begrenzing van de Linge-uitwaarden maar hebben ook een
compartimenteringrol. Naast de dijkaanleg was er nog een andere mogelijkheid om de
overstromingskans te verminderen namelijk door rivieren bovenstrooms af te dammen. Hierdoor
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Eén van de belangrijkste en bekendste dwarsdijken is de Diefdijk. Deze dijk
beschermde het in Holland gelegen veengebied tussen Lek en Merwede
(Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) tegen het uit het Gelders rivierengebied
afstromende water. Net zoals vanaf de twaalfde eeuw bij veel andere (dwars)kaden
gebeurde, werd deze zijkade in de dertiende eeuw verhoogd tot dijk. In 1284 werd
besloten de reeds bestaande zijdewende, de Diefwech, die ten oosten van Everdingen
aan de Lekdijk begon en ten oosten van Leerdam aansloot op de Noorder Lingedijk, tot
een ‘echte’ waterkering te verhogen. De directe aanleiding voor deze actie was de sterk
toegenomen wateroverlast als gevolg van de aanleg van een nabij gelegen andere
dwarsdijk. Dat was de zeven jaar eerder (1277) opgeworpen Zouwendijk. Tot de aanleg
van deze dijk op de grens met de Vijfheerenlanden was besloten door de belanghebbende heren van de Alblasserwaard. Na de voltooiing van de Zouwendijk hadden
de bewoners van de Alblasserwaard droge voeten, maar in de Vijfheerenlanden nam
de wateroverlast nu flink toe. Vandaar dat men hier veel belang stelde in de aanleg van
de Diefdijk.
Een kleine halve eeuw later werd in de Bommelerwaard een andere bekende dwarsdijk
aangelegd: de Meidijk. Deze compartimenteringsdijk, die Bommelerwaard in tweeën
splitst, werd omstreeks 1325 door de hoger gelegen plaatsen in de waard opgeworpen
om zich te beschermen tegen overstromingen vanuit het laaggelegen gebied. Ook deze
dwarsdijk bleek voor de bewoners van de ‘verkeerde’ (westelijke) kant van de dijk veel
extra wateroverlast op te leveren. Om dat tegen te gaan zagen de Bommelerwaardse
plaatsen Brakel en Poederoijen zich genoodzaakt nog een dwarsdijk aan te leggen. Zo
verrees in 1478 ten westen van Brakel de Brakelse Dwarsdijk of Nieuwe dijk.
Vermoedelijk in dezelfde eeuw legden ook de landen van Buren en Culemborg tussen
Beusichem en Buren25 een dwarsdijk aan: de Aalsdijk. 26
Verder in oostelijke richting werd aan het eind van de zestiende eeuw tussen de Overen Nederbetuwe de Dwarsdijk of Spanjaardsdijk opgeworpen. De aanleg van deze dijk,
die liep van Opheusden naar Hien (bij Dodewaard), werd waarschijnlijk in eerste
instantie door militaire overwegingen ingegeven. Maar natuurlijk begrepen de bewoners
van de Nederbetuwe ook direct dat deze dijk tevens van waarde kon zijn bij het weren
van het overstromingswater uit de Overbetuwe.i

bekortte men de dijkring en een ander voordeel was dat zo’n afgedamde riviertak alleen het water uit
de eigen streek hoefde af te voeren. Zie: Ven, G.P. van de (red.), Leefbaar laagland. Geschiedenis van
de waterbeheersing en landaanwinning in Nederland (Utrecht 2003).
25. De Aalsdijk begon vanaf de Lekdijk bij Beusichem en ging in noord-westelijke richting ten noorden van
Zoelmond en ten Oosten van Asch en de polder Achter den Haag langs tot aan de stad Buren, langs de
westzijde van de stad tot aan de Lingedijk, met een lengte van 6.483 ellen 6 palmen en een breedte
van 6 ellen op de kruin. De Aalsdijk werd aangelegd ter bescherming van het binnenland van Buren
tegen hoog winterwater of een beperkte overstroming. Vogens een andere lezing over de ligging van
de Aalsdijk begon deze aan het boveneind van het ambt Buren vanaf de Lekdijk, lopende ten noorden
van Zoelmond, ten oosten van Asch, door Buren heen en daar Lingedijk herdoopt, zijn weg
vervolgende langs de rivier de Linge, ten zuidoosten van Buurmalsen en ten zuiden van Tricht tot aan
de heerlijkheid Mariënwaard. Zie: Maanen, Ron van, Veldnamen in de dorpen Buurmalsen en Tricht in
de 14e - 18e eeuw (z.p. z.j.)p. 1.
26. Stol, Taeke, “De Dwarsdijk in de Betuwe en zijn betekenis voor de Grebbedijk en voor de Gelderse
Vallei in het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw” in: Klerk, A.P. de (e.a.), Historische
geografie in meervoud. Historisch-geografische opstellen aangeboden aan prof. dr. M.W. Heslinga ter
gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de historische
geografie en de geschiedenis der geografische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam
(Utrecht 1984)p. 101.
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Een aantal dwarsdijken in het rivierengebied

Dwarsdijken speelden ook een belangrijk rol bij het keren, dan wel vertragen van het
Maaswater dat bij hoogwater via de zogenaamde Beerse Maas werd afgevoerd. De
Beerse Maas was een natuurlijke zijdelingse afleiding van de Maas waarlangs het
Maaswater via de Beerse Overlaat bij het dorpje Beers in westelijke richting - min of
meer evenwijdig aan de Maas zelf – afstroomde. De Beerse overlaat was ontstaan
doordat de Maasoevers bij Beers en Cuijk niet bedijkt waren.
In de Middeleeuwen was de werking van deze overlaat nog beperkt. Maar vanaf de
zestiende eeuw ging de Beerse Maas steeds vaker als tweede Maasstroom fungeren.
Om dit Beerse water te weren maakten de bewoners van de streek dankbaar gebruik
van de reeds bestaande dwarsdijken in deze traverse. Deze dijken waren al in de
Middeleeuwen opgeworpen. Overeenkomstig de richting waarin de Maas werd bedijkt,
van west naar oost, werden onder andere de Kepkendonksdijk (boven Geffen), de
Meerdijk (tussen Oss en Macharen), de Groenendijk of Harensche Zegedijk (tussen
Haren en Berchem) en de Erfdijk (bij Herpen) aangelegd. Met deze dijken probeerde
men zich destijds te beschermen tegen het water dat van het oostelijk gelegen,
aanvankelijk nog niet bedijkte gedeelte van de Maas, afstroomde.

Figuur 2.5

18

Haren, 1905. De kerk van de parochie Sint Lambertus met rechts de pastorie. De kerk
werd ingezegend in 1868. Op de voorgrond poseert pastoor Kamp. De mannen op de
achtergrond (rechts) zijn militairen, die de wacht moesten houden bij de Groenendijk om
te voorkomen dat hij werd doorgestoken
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Toen de Beerse Maas na de Middeleeuwen steeds meer wateroverlast ging bezorgen
probeerde men dit tegen te gaan door de waterkerende functie van deze dwarsdijken
zoveel mogelijk te optimaliseren. De bewoners van de stroomopwaarts van de dwarsdijk liggende gebieden die hierdoor steeds meer ‘Beerswater’ vast moesten houden
waren daar uiteraard niet blij mee. Dit leidde tot veel conflicten die niet zelden ook in
gewelddadige confrontaties resulteerden. Vooral over de Groenendijk ontstond veel
beroering. Nog tot in de twintigste eeuw moest deze dijk regelmatig worden bewaakt
om te voorkomen dat hij werd doorgestoken. 27
Tot nu is nog niet ingegaan op de (specifieke) argumenten die in de periode vóór 1800
werden gebruikt om dijkringen te compartimenteren. Daar is ook niet zo veel over
bekend. Dit heeft vooral te maken met het feit dat, zoals we zagen, veel compartimenteringsdijken al in de Middeleeuwen werden aangelegd. De bronnen uit die tijd laten
over het algemeen weinig los over de argumenten die men daarbij aanvoerde. Deze
zullen dan ook vooral moeten worden gevonden aan de hand van de discussies die
later in de tijd - als er sprake was van het verhogen, verlagen, doorsteken of slechten
van deze compartimenteringsdijken - plaatsvonden. Deze discussies zullen aan de
hand van een aantal cases in het volgende hoofdstuk aan de orde worden gesteld.
Uit die discussies blijkt dat de beweegredenen voor de aanleg van compartimenteringsdijken veelal van triviale aard waren. Uitvoerige bespiegelingen over het compartimenteringsprincipe als strategie om de ons land te beschermen te beschermen tegen
overstromingen vonden nagenoeg niet plaats. Dit heeft vooral te maken met het
schaalniveau van de waterstaatszorg van vóór 1800. Tot 1800, om precies te zijn tot
1798, werd de overstromingsproblematiek evenals andere waterstaatsaangelegenheden, zeer eng beschouwd. Doordat de waterstaatszorg in handen was van vele
honderden zeer kleinschalige waterschappen èn vanwege het alom heersende
particularisme was de neiging groot om de eigen lokale waterstaatkundige belangen
voorop te stellen. Door ingrijpen van de gewestelijke besturen kon er soms wel beleid
ontwikkeld worden dat de lokale grenzen oversteeg, maar van echt brede beleidsvisies
was nauwelijks sprake. Daar kwam eerst verandering in na de vorming van de centrale
eenheidsstaat in 1798. Vanaf toen was het pas echt mogelijk op nationaal niveau
(strategisch) beleid te ontwikkelen met betrekking tot de hoogwaterbescherming. En bij
het opstellen van deze beleidsplannen werd ook het compartimenteringsprincipe niet
over het hoofd gezien, zoals in de volgende paragraaf duidelijk wordt gemaakt.
2.2

Hoogwaterbescherming en compartimentering in de negentiende eeuw

“Het voordeel eener dubbele defensie”. Verdediging tegen de zee 28
“Indien wij ons niet bedriegen, zal men toestemmen moeten, dat men, des noodig
zijnde, gevoeglijk alle zeekusten van ons vaderland tegen de golven en stroomen kan
defenderen. Met dat al echter zoude het met de geldmiddelen, of andere omstandigheden zóó gesteld kunnen zijn, dat men daar aan niet konde denken; vooral, indien de
aangevallen oeverlengte te groote uitgestrektheid had, en de defensie daartoe buitengewone geldsommen vorderde. In dat geval, is men dikwijls niet alleen genoodzaakt,
maar, uithoofde eener betamelijke oeconomie, verpligt, om voor de stroomen te wijken;
den zeedijk of het duin aan het noodlot over te laten, en minder of meerder oppervlakte
lands ter prooi aan het water te geven.

27. Buijks, Henk, “Een landschap met een verhaal” in: Oss, een nieuwe monumentengemeente. Brochure
Gemeente Oss (z.p. [Oss] z.j. [2007])p. 7-8. Bont, Chr. De en G.J. Maas, Tussen Grave en Ravenstein.
Archeologische verwachtingen langs de boorden en in het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en
historisch-geografisch perspectief. Alterra-rapport 762 (Wageningen 2003)p. 17, 59, 67.
28. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Caland, Abraham, Handleiding tot de kennis der dyksbouw en
zeeweringskunde (Zierikzee 1833)p. 250-269.
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Maar, dan ook behooren, bij eene goede directie en beheer, tevens zoodanige
middelen in overweging genomen en uitgevoerd te worden, als strekken kunnen, om
toch zoo min mogelijk land aan het water opteoffèren, en, in allen gevallen te houden,
wat behouden worden kan.”
In alle gevallen behouden, wat behouden kan worden. Dat was in feite de hele rode
draad van de ‘Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde’ uit 1833
die door Rijkswaterstaatsingenieur Abraham Caland werd samengesteld. Voorzover het
maar enigszins mogelijk was – en in principe was dat altijd het geval en was eigenlijk
alleen geld het probleem, zo valt op te maken uit het begin van het citaat - moest men
zich altijd eerst alle redelijke pogingen en opofferingen getroosten om de zeedijk te
behouden, aldus Caland. Als het echt niet anders kon, als de zeedijk “in onvermijdelijk
gevaar van doorbraak geraakt, hetzij de onmogelijkheid bestaat, om denzelven te
behouden, of de kosten daartoe te groot zouden zijn” dan sprak het volgens de
Waterstaatsingenieur van zelf dat men verplicht was om zijn toevlucht te nemen tot de
aanleg van een waarborg- of inlaagdijk.29

Figuur 2.6

Abraham Caland, 1789-1869, hoofdingenieur van de Waterstaat in Zeeland (1837-1854)
en auteur van de ‘Handleiding tot de kennis der dijksbouw en zeeweringkunde’. Lange
tijd gold dit boek als hèt standaardwerk op het gebied van dijkbouw en -onderhoud.

29. Ook was het, “voor eene redelijke zekerheid des polders”, volgens Caland raadzaam om inlaagdijken
aan te leggen achter de vele uitstekende dijkhoeken die zeer bedreigd werden en jaarlijks aanzienlijke
kosten tot instandhouding vereisten. Zie: Caland, Abraham, Handleiding tot de kennis der dyksbouw en
zeeweringskunde (Zierikzee 1833)p. 264
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En omdat het een dure plicht van de dijkbestuurders was, om “iedere vermeerderde
verzekering des polders”, gretig aan te grijpen, was het ook noodzakelijk dat zij zich
steeds op tijd èn op de juiste plaats van inlaagdijken bedienden. Zij moesten daarmee
in ieder geval nooit zo lang wachten dat de buiten- of zeedijk niet meer gered kon
worden. Immers zolang men de zeedijk behield had men volgens Caland met een
inlaagdijk altijd “het voordeel eener dubbele defensie”. Zelfs als deze inlaagdijk weinig
robuust was en een veel kleiner profiel dan een zeedijk had konden deze keringen aan
alle eisen van een “waarborg-of reserfdijk” voldoen. Dit omdat de inlaagdijken zelden
verder dan vierhonderd meter afstand achter de zeedijken aangelegd hoefden te
worden, waardoor slechts sprake was van een zeer smalle buitenpolder. Dit betekende
dat, ook al stroomde het uitgedijkte poldertje snel vol tot even hoge waterstanden als
daarbuiten, de golven hierin slechts zeer weinig hoogte konden bereiken en dus een
geringe invloed op de inlaagdijk konden uitoefenen.

Figuur 2.7

Volgens Caland werden sommige delen van de kust “zóódanig door de stroomen
aangevallen en afgesleten” dat de direct achterliggende polders alleen tegen onmetelijke
sommen tegen het zeewater te verdedigen waren. Deze kosten zouden bij lange na niet
opwegen tegen de waarde van deze polders. Hoewel in dat geval de onmogelijkheid tot
het behoud van die polders erkend moest worden, behoorde het tot “den eerste pligt en
de voornaamste zorg van een goed dijksbestuur” om dan toch ieder geval de overige
polders “in zekerheid te stellen”. De wijze waarop dit moest gebeuren werd door Caland
in bovenstaande figuur weergegeven. De polders V en W waren de polders die men
waarschijnlijk niet kon standhouden of alleen tegen grote kosten. Door de aanleg van
inlaag- of waarborgdijken bestond echter toch een ‘goedkope’ mogelijkheid deze polders
te behouden. Zo kon polder W met “vrucht en voordeel” worden gespaard door een
inlaagdijk tussen E en D aan te leggen.

Daarom was het volgens Caland geen probleem als men de inlaagdijken in Zeeland in
eerste instantie op een vrij geringe hoogte zou aanleggen. Hij dacht daarbij aan drie
meter boven het gemiddelde hoogwaterpeil. Ook was het niet noodzakelijk om deze
dijken erg solide te maken. Als zij net zo stevig waren als een dijk die stilstaand water
keerde was dat voldoende. De wederzijdse hellingen moest men daarbij aan de hand
van de dichtheid van de grasbegroeiing bepalen en het buitenbeloop kon zodoende met
een helling van 2,5 : 1 en en het binnenbeloop met 1,75 : 1 worden aangelegd. De kruin
kon in alle gevallen met een breedte van 75 duim volstaan. Lette men echter op de
toekomst, waarin de inlaagdijken tot zeedijken konden overgaan, dan was het wèl nodig
het buitenbeloop zodanig in te richten, dat deze vanaf het begin af aan die helling zou
krijgen die men later aan de zeedijk zou willen geven, aldus Caland. Ook het beloop
van deze inlaagdijken zou zoveel mogelijk afgestemd moeten worden op de overige
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zeekerende dijken waaraan zij wederzijds moesten aansluiten, “zoodat, indien ze
eenmaal tot zeedijken overgaan, de algemeene defensielijn daardoor zooveel mogelijk
verbeterd wordt” en beantwoordde aan de eisen die daaraan werden gesteld.
Om de nadelen door doorbraken te voorkomen. Verdediging tegen de rivieren
De periode vóór 1850
De verdediging tegen de zee bleef in de negentiende eeuw een voortdurend punt van
grote zorg. Grote watersnoodrampen als gevolg van de stormvloeden van 1825 en
1877, waarbij respectievelijk een oppervlakte van 370.000 en 61.000 ha overstroomde,
maakten duidelijk dat de waterkeringen in de kustprovincies nog veel te wensen overlieten. Maar ondanks de rampspoed die deze en nog verschillende andere stormvloeden in onze kuststreken teweegbracht, ging de meeste aandacht toch uit naar de
hoogwaterproblematiek van de rivieren, vooral in de eerste helft van de negentiende
eeuw.
Evenals de kustgebieden werd het rivierengebied al eeuwenlang geteisterd door overstromingen. Maar in de zeventiende en de achttiende eeuw werden de problemen langs
de rivieren steeds groter. Door de toenemende frequentie van de overstromingen en
doordat de bevolkingsdichtheid in de loop van de tijd steeds meer was toegenomen
begon dit steeds meer zorgen te baren. Dit leidde ertoe dat, met name vanaf het einde
van achttiende eeuw, tal van plannen werden gelanceerd met maatregelen om de
rivieroverstromingen tegen te gaan. Niet zelden werden in deze rivierverbeteringsplannen ook compartimenteringsvoorstellen naar voren gebracht.

Figuur 2.8
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Kaart van den loop der rivieren de Rhijn, de Maas, de Waal, de Merwede, de Lek en de
Linge uit 1850. Hierin werden de vele dijkdoorbraken van de voorafgaande eeuwen in
rood aangegeven.
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Krayenhoffs keerdijk.30 Zo stelde de beroemde waterbouwkundige generaal
Krayenhoff in 1821 voor om vanaf de bovenmond van de Waal - dus vanaf Millingen
aan de Rijn - tot tegen de Hunnerberg bij Nijmegen een “doorgaanden keerdijk” aan te
leggen.31 Deze compartimenteringsdijk moest de Ooijpolder, Nijmegen en het verder
stroomafwaarts gelegen Waalstroomgebied beschermen tegen overstromingen als
gevolg van doorbraken van de Duffeltse, Bimmense of Millingse dijk. De kans hierop
zou belangrijk worden vergroot als zijn plan om de Nederrijn en Lek af te sluiten - en
het water van deze Rijntak voortaan via de IJssel af te voeren – ten uitvoer werd
gebracht.

Figuur 2.9

Geniegeneraal en waterbouwkundige Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff, 17581840.

30. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Krayenhoff, C. R. Th., Proeve van een ontwerp tot sluiting van de
rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel (Nijmegen 1821)p. 8384.
31. Krayenhoff sprak niet over Hunnerberg, maar over Hunnenberg, tussen Beek en Wielder, waarmee hij
het Duitse plaatsje Wyler bedoelde. Zie: Krayenhoff, C. R. Th., Proeve van een ontwerp tot sluiting van
de rivier den Neder-Rhijn en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel (Nijmegen 1821)p.
83.
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Volgens Krayenhoff zou de aanleg van de keerdijk, die moest worden voorzien van een
“bekwame schut- en keersluis” om het overstromingswater te lozen, 32 deze problemen
wegnemen. De kans op realisatie van de compartimenteringsdijk, die langs de Duitse
grens lopend zo’n tien kilometer lang moest worden, achtte de geniegeneraal echter
niet erg groot. Als ‘grensdijk’ zou hij hoogstwaarschijnlijk niet zonder toestemming van
Pruisen aangelegd kunnen worden. En omdat het dijkproject “buiten twijfel, ten nadele
van onze naburen” zou werken, verwachtte hij dat Pruisen hiermee nooit akkoord zou
gaan. In dat geval zat er volgens Krayenhoff niets anders op - hoewel hij bepaald geen
voorstander was van overlaten - dan de Ooijse dijk voor Nijmegen te slechten tot de
hoogte van een zomerdijk en in te richten tot een overlaat met een zeer flauwe buitenhelling. Op die manier kon de zijdelingse afleiding van de Waal “minder geweldig, trapsgewijze, en dus minder schadelijk” plaatsvinden.33
Retentiebekken-compartimenterende dwarsdijken.34 Dezelfde keerdijk als door
Krayenhoff werd voorgesteld, werd ook door zijn oud-collega H.J. van der Wijck
aanbevolen. De in Duitsland woonachtige (voormalige) Nederlandse geniegeneraal
verwijst naar Krayenhoffs keerdijk in zijn baanbrekende rivierenverhandeling ‘Over de
Nederlandse rivieren en de middelen tot dezelver verbetering’ uit 1832. Anders dan
Krayenhoff echter, wilde Van der Wijck deze dijk - die hij geen keerdijk maar dwarsdijk
noemde - aan laten leggen om een retentiebekken in twee “kommen” te verdelen. Dit
“water-ophoudend bekken” of “bassin de retenue”35 projecteerde hij in het gebied ten
zuiden van de Waal, tussen Millingen en Nijmegen, een gebied dat in grote lijnen
dezelfde grenzen volgt als het door de commissie Luteijn voorgestelde
noodoverloopgebied ‘Ooij en Millingen’. De aanleg van ‘Krayenhoffs’ keerdijk tussen
Millingen en Beek/Wyler36 zou er dan voor kunnen zorgen dat het lager gedeelte van dit
retentiebekken niet te veel werd belast.
Eenzelfde rol werd door Van der Wijck toebedacht aan de tweede dwarsdijk die hij
voorstelde. Deze kering moest dienst doen in een ander waterophoudend bekken dat
hem voor ogen stond. Dit bekken zou volgens Van de Wijck moeten komen te liggen in
het gebied ten noordoosten van de Bovenrijn, ongeveer in de vierhoek Lobith-EltenOud-Zevenaar-Pannerden. Ook dit retentiebekken komt in belangrijke mate overeen
met één van de door ‘Luteijn’ aangewezen noodoverloopgebieden, namelijk ‘Rijnstrangen’. Om het lagere gedeelte van dit bekken “minder te bezwaren”, wilde hij dit
bassin door een dwarsdijk in twee kommen verdelen.37 Door deze dijk, die beneden
Aerdt en Oud-Zevenaar aangelegd moest worden, zouden ook de bandijken van het
onderste deel van het retentiebekken minder verhoogd hoeven te worden.

32. Het overstromingswater zou volgens Krayenhoff op het riviertje Het Meer geloosd moeten worden die
dit vervolgens bij Nijmegen op de Waal moest afvoeren.
33. Daarbij merkte hij nog op dat door de “gereede en nimmer belemmerende groote ontlasting van water
en Ijs” langs zijn nieuw geprojecteerde IJssel, de dijken van de Duffelwaard, van Bimmen en Millingen,
ook al waren die hoger gelegen, in belangrijke mate ontlast en voor doorbraken behoed zouden
worden. Zie: Krayenhoff, C. R. Th., Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhijn
en Leck en het storten van derzelver water op den IJssel (Nijmegen 1821)p. 84.
34. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Wijck, H.J. van der, Over de Nederlandse rivieren en de middelen
tot dezelver verbetering (Deventer 1832)p. 25-28.
35. Wijck, H.J. van der, Over de Nederlandse rivieren en de middelen tot dezelver verbetering (Deventer
1832)p. 2.
36. De dwarsdijk zou volgens Van der Wijck wel wat verder van de Duitse grens moeten komen te liggen.
37. Ook zou men volgens Van der Wijck nog andere maatregelen moeten bedenken om de wateroverlast
in de lage delen van het retentiegebied Zo kon het huis te Aerdt, dat al bijna half in een dijkbocht was
ingesloten, desnoods met een verdere omdijking geholpen worden. Welke maatregelen het meest
geschikt zouden zijn voor de andere laag gelegen gebieden (met name de Gelderse en Pannerdense
waard) zou men moeten vast stellen aan de hand van nauwkeurige waterpassingen. Zie: Wijck, H.J.
van der, Over de Nederlandse rivieren en de middelen tot dezelver verbetering (Deventer 1832)p. 26.
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Figuur 2.10 Geniegeneraal en waterbouwkundige Harmen Jan van der Wijck , 1769-1843. Van der
Wijck kan worden beschouwd als grondlegger van de Nederlandse stroomverbeteringsstrategie, de aanpak die het uitgangspunt vormde van de normalisering van
de rivieren waarmee men in 1850 begon.

Een nadeel van de compartimentering van het bekken was volgens Van der Wijck wel
dat hierbij ook een “kapitale” sluis moest worden aangelegd. Ook zou het benedenliggende bassin door de dwarsdijk minder snel ophogen. Dit laatste, de verhoging van
het bekken door het overstromingssediment, zag Van der Wijck nu juist als een belangrijk pluspunt van zijn bekken. De lagere landen in dit retentiegebied zouden hierdoor
flink verbeteren en de Oude Rijn geheel verlanden, zozeer zelfs dat er uiteindelijk geen
spoor meer van te vinden zou zijn. Volgens Van der Wijck golden dezelfde bezwaren de mindere verhoging van het bekken en de noodzaak tot aanleg van een dure sluis trouwens ook voor de compartimentering van zijn zuidelijke retentiebekken (‘Ooij en
Millingen’).
De beide retentiebekkens waren overigens niet de enige die Van der Wijck voorstelde.
Naast deze twee bekkens op Nederlands grondgebied, wilde hij dat er ook verder
stroomopwaarts langs de Rijn, tot aan het Zevengebergte, dezelfde soort
retentiebekkens werden aangelegd
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Plan om de grote nadelen van een overstroming weg te nemen.38 Namen de
compartimenteringsdijken in de rivierplannen van de beide geniegeneraals slechts een
bescheiden plaats in, in een rivierenplan uit omstreeks 1828 stonden deze dijken veel
meer op de voorgrond. In dit plan ging het echter niet over dwarsdijken en ook niet over
slaperdijken, maar over kaden die in de uiterwaarden, dicht langs de rivier - en dus
meestal op flinke afstand van de bandijken - moesten worden aangelegd. Er was dus
eigenlijk sprake van compartimentering in omgekeerde richting.
Het doel van het plan, dat door een (naamloos) lid van het Nederbetuwse polderbestuur
werd opgesteld, was ervoor te zorgen dat de duur van de overstroming zo kort mogelijk
werd gehouden.39 Door de aanleg van “kaden of omringingen” kon volgens de Nederbetuwse heemraad worden belet dat het overstromingswater in zeer korte tijd naar de
binnenlanden stroomde. Hierdoor werd de schade voorkomen die meestal ontstond als
gevolg van het feit dat men niet snel genoeg in staat was om de doorbraak met een dijk
af te sluiten (beringen), waardoor deze doorbraak lang bleef ‘lopen’. Een snelle
afsluiting van de doorbraak was van groot belang omdat juist het lang blijven staan van
het water de grootste schade veroorzaakte, betoogde de heemraad.
Bovendien wees hij erop dat het vaak zo was dat de doorbraken in het geheel niet
beringd konden worden. Bijvoorbeeld bij een doorbraak in een schoordijk. Of bij een
dijkdoorbraak ter plaatse van een strang, waarvan er verscheidene (zoals de grote
strang te Hien, die van Dodewaard tot de Overbetuwe liep) langs de dijken lagen en die
in verbinding stonden met de rivier of daar, als gevolg van de overstroming, verbinding
mee kregen.
Hoewel de polderbestuurder aangaf dat het van “onberekenbaar nut” zou zijn als zijn
kaden overal langs de Waal en Rijn werden aangelegd, meende hij dat met name het
traject tussen Pannerden en Tiel zich daar goed voor leende. Dit traject beschouwde hij
ook als één van de gevaarlijkste. De kaden die hier aangelegd moesten worden zouden
een hoogte van achttien voeten dienen te hebben. Omdat de uiterwaarden op dit traject
al zo’n vijftien voeten hoog waren zou men kunnen volstaan met een kadelichaam van
drie voeten hoog. En wanneer men daarbij een glooiing aanhield van vijftien op één zou
het niet veel meer dan een rimpel in de uiterwaard zijn. Op sommige delen van het
traject, in totaal één vijfde deel, zou het volgens de heemraad niet mogelijk zijn zo’n
kade op te werpen. Op die plaatsen, met name in of nabij dorpen, zouden de dijken drie
voeten hoger moeten zijn dan in het door kaden beveiligde gebied. Dit om te voorkomen dat het onbekade deel als gevolg van de betere bescherming van het bekade
deel nu een grotere kans liep te overstromen.

38. Onderstaande tekst is gebaseerd op: het “Plan om de groote nadeelen eener overstrooming
wegtenemen” (bijlage van brief van de Hoofd Ingenieur van den Waterstaat in de Provincie Gelderland
F. Beijerinck bestemd voor de in 1828 ingestelde (tweede) rivierencommissie d.d. 26 augustus 1829)
in: Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06,
inventarisnummer 1135 (een afschrift hiervan ook in nr. 263). Zie ook: “Rapport aan zijne majesteit den
koning, uit te brengen en voorloopig goedgekeurd door de commissie tot de zaken der rivierafleidingen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van den 7den Julij 1828, nr. 47” in: Handelingen der Tweede
Kamer, Memorie van Beantwoording m.b.t. de begroting voor het dienstjaar 1851, Bijlage N.
39. Zelf vatte hij het doel van zijn plan als volgt samen: er voor te zorgen: “dat eene in den dijk gevallene
doorbraak, niet langer kan blijven werken dan de ijsstopping in de rivier blijft zitten, uit welke dezelve is
ontstaan; zoo dat men altijd kan verzekerd zijn, dat met het wegschuiven der ijsstopping, ook tevens
zeer korten tijd daarna de geheele doorbraak beringd is.”
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Ringdijken ter verzekering van levende have.40 Een min of meer gelijkluidend
voorstel als dat van de heemraad van de Nederbetuwe werd in dezelfde periode naar
voren gebracht door baron W.A. Schimmelpenninck van Oije, landeigenaar te Voorst 41
en J.A.J. Sloet, districtcommissaris van Over- en Middel-Veluwe. In hun uitvoerig
bezwaarschrift tegen de plannen van de eerste riviercommissie gaven zij een aantal
alternatieve maatregelen in overweging. In tegenstelling tot die van de
rivierencommissie zouden deze maatregelen voor bijna alle inwoners “onschadelijk” en
“hoogst nuttig” zijn, sneerden Schimmelpenninck en Sloet.

Figuur 2.11 Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (1800-1872) landeigenaar te Voorst.
Samen met J.A.J. Sloet stelde hij een alternatief rivierverbeteringsplan op, waarin onder
meer de aanleg van ringdijken werd aangeprezen. Het ringdijk-concept was overigens
niet nieuw. Ook lang voor de 19e eeuw werden op verschillende plaatsen dijken rond
nederzettingen aangelegd om de bewoners tegen wateroverlast te beschermen. Zo
werden in de traverse van de Beerse Maas ringdijken aangelegd rond nederzettingen als
Cromvoirt, Vught, Plein en Den Dungen. De Dungense Ringdijk bestaat (grotendeels)
nog steeds. Hij wordt nu gebruikt als fietspad. Al in 1340 was er sprake van een dijk om
het Beerse water op afstand van Den Dungen te houden. De gehele ring van dijken werd
in de 17e eeuw voltooid.

40. Onderstaande tekst is gebaseerd op: het adres van W.A. Schimmelpenninck van Oije, landeigenaar te
Voorst en J.A.J. Sloet, districtcommissaris van Over- en Middel-Veluwe n.a.v. het in 1827
gepubliceerde rapport van de rivierencommissie van 1821, in: Nationaal Archief, Den Haag,
Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06, inventarisnummer 1135. Zie ook:
“Rapport aan zijne majesteit den koning, uit te brengen en voorloopig goedgekeurd door de commissie
tot de zaken der rivier-afleidingen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van den 7den Julij 1828, nr. 47” in:
Handelingen der Tweede Kamer, Memorie van Beantwoording m.b.t. de begroting voor het dienstjaar
1851, Bijlage N.
41. Schimmelpenninck van Oije was destijds bovendien lid van de Provinciale Staten van Gelderland.
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Zij meenden dan ook dat de aanpak van de overstromingsproblematiek voorlopig tot
deze maatregelen beperkt moest blijven. Bovenaan hun lijst - na de aanbeveling tot
verzwaring van de Lekdijken - stond het voorstel om in het gebied tussen Lek en Waal,
“ter verzekering van den levendige have”, noodterpen of ringdijken op te werpen.
Ringdijken vonden zij het heilzaamst. Anders dan bij de aanleg van terpen hoefden de
bewoners dan niet te verhuizen. Daarnaast werden door de ringdijken zowel goederen
als mensen beveiligd en werd men hierdoor niet overvallen of van veiligheidsplaatsen
afgesneden, wat bij terpen soms wel het geval kon zijn, aldus Schimmelpenninck en
Sloet.
Hadden ringdijken dus hun voorkeur, een nadeel was wel dat ringdijken alleen konden
worden toegepast bij dorpen “waarin de kom der huizen zeer digt aaneengebouwd is.”
Was dat niet het geval dan zouden wellicht toch ook terpen in aanmerking kunnen
komen. Zij voegden hier nog aan toe dat, indien men hun voorstel volkomen doeltreffend wilde maken, vooral met het oog op de lange termijn, er voortaan nergens
meer langs de rivieren woningen mochten worden gebouwd, tenzij deze werden
geplaatst op terpen met een minimale glooiing.42
Compartimenteren geen optie voor de rivierencommissies.43 De meeste compartimenteringsvoorstellen die in deze paragraaf aan de orde worden gesteld staan beschreven in
plannen die naar aanleiding van het rapport van de commissie tot onderzoek der beste
rivier-afleidingen werden opgesteld. Deze commissie, later ook wel de eerste
rivierencommissie genoemd, werd in 1821 door Willem I ingesteld en bracht in 1825 rapport
uit, dat in 1827 in druk verscheen. Het advies van deze commissie, met name haar
aanbevelingen ten aanzien van de aanleg van zijdelingse afleidingen, riep een storm van
protest op. Er werd een groot aantal bezwaarschriften ingediend. Daarin werd niet alleen
geklaagd, maar werden ook vaak tegenvoorstellen gedaan, waaronder dus ook
compartimenteringssuggesties.
De rivierencommissie zelf lijkt hier geen voorstander van te zijn geweest. Zo schreef de
commissie in haar rapport dat zij weinig heil verwachtte van ``tweede keringen`` of
``binnenlandsche dijken`` als middel om rampen te voorkomen als gevolg van doorbraken
van de Lekdijk bovendams. Een voorstel tot de aanleg van zo’n compartimenteringsdijk was
door het dijkbestuur van de Lekdijk bovendams aan de commissie voorgelegd. Volgens het
dijkcollege kon deze kering tot stand worden gebracht door verhoging en verzwaring van de
nieuwe militaire overstromingskaden tussen de Bilt en Utrecht. Deze moesten worden
aangesloten op een nog te bouwen sluis in de Vaartse Rijn, waarmee men het overstromingwater wilde keren, èn op de weg tussen Utrecht en Vreeswijk. Deze weg moest dan
wel worden verhoogd of er moest een kade naast worden gelegd. Om ook nog de rest van
het Hollands-Utrechts-laagland te beschermen tegen overstromingen zou de binnendijk
bovendien nog verbonden moeten worden met de IJsseldijk of met de Meerendijk.

42. Door een lid van de rivierencommissie werd daarbij de kanttekening geplaatst dat dit in 1809 al was bevolen
maar dat daar geen hand aan werd gehouden.
43. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Rapport aan Zijne Majesteit Den Koning uitgebragt door de Commissie
tot onderzoek der beste rivier-afleidingen ingesteld bij ‘s-Konings besluit van den 15den Maart 1821, no. 105
(‘s-Gravenhage 1827)p. 221-225.

“Rapport aan zijne majesteit den koning, uit te brengen en voorloopig goedgekeurd door de commissie
tot de zaken der rivier-afleidingen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van den 7den Julij 1828, nr. 47” in:
Handelingen der Tweede Kamer, Memorie van Beantwoording m.b.t. de begroting voor het dienstjaar
1851, Bijlage N.
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De commissie voelde echter niets voor dit voorstel. Ten eerste omdat de weg UtrechtVreeswijk veel te laag was.44 In de tweede plaats wees de commissie erop dat het gebied
dat door deze tweede kering zou worden ingesloten niet erg groot was. Daardoor zou deze
kom bij een hoge waterstand snel gevuld worden. Wilde men dat voorkomen dan moest
men de dijk “tot eene zeer aanzienlijke hoogte optrekken”. Dit zou grote uitgaven met zich
meebrengen, geld dat naar het oordeel van de commissie beter aan de verbetering van de
Lekdijk zèlf kon worden besteed. Bovendien zou het effect van de compartimenteringsdijk
onzeker zijn. De militaire functie van de overstromingskaden zou waarschijnlijk door deze
verhoging aangetast worden of zelfs teniet gaan. Daarnaast zou de kleine kom bij een
doorbraak van de dijk zo snel vollopen dat de inwoners nog maar weinig tijd hadden om te
vluchten.
Ook andere voorstellen om overstromingen als gevolg van doorbraken van de Lekdijken
bovendams via de aanleg van binnendijken tegen te gaan vielen niet in goede aarde bij de
commissie. Zo kon de commissie geen begrip opbrengen voor het standpunt van de
bestuurders van de hoogheemraadschappen Rijnland, Delfland en Schieland die geloofden
dat zij zich bij een doorbraak van de Lekdijken op de zogenaamde Wierikkerdijk konden
verlaten. Dit vertrouwen was niet gerechtvaardigd meende de commissie. Sterker nog: “alle
waterbouwkundigen, die zich met de beschouwing dezer zaak hebben bezig gehouden,
getuigen uit één mond hoe dwaas de verwachting is, die men zich van deze Wierikkerkade
maken kan.”
Waarom dit dan zo onwijs was werd echter niet erg goed beargumenteerd. Het enige
argument dat naar voren werd gebracht was de geringe hoogte van de Wierikkerdijk (één el
boven AP) in vergelijk met de Lekdijk bij Wijk bij Duurstede (8 el 8 boven AP). Zonder hierbij
de mogelijkheid van een verhoging van de Wierikkerdijk te bespreken45 , werd dit hoogteverschil opgevoerd als hèt bewijs van de onzinnigheid van het vertrouwen in deze
binnendijk. “Ongetwijfeld zoude deze dijk hoog overstroomd worden, en de vloedwateren
zouden … de daarin liggende, sedert de laatste jaren zoo zeer toegenomene,
droogmakerijen, ten eenenmaal ruineren en bederven”.
Om dezelfde reden toonde de commissie ook geen begrip voor het vertrouwen dat de
bestuurders van het waterschap Woerden in ‘hun’ binnendijken stelden. De Woerdenaars
meenden dat zij bij een doorbraak van de Lekdijken beschermd werden door de ring van de
IJsselkade die liep van Oudewater tot Montfoort en vandaar tot de herberg de Lindeboom.
Mocht deze ring bezwijken dan zouden ook nog de Noord-Linschoter-, Kromwijker- en Hoge
Rijndijken het water kunnen stuiten.

44. Dat het dijkbestuur al had aangegeven dat deze weg dan verhoogd moest worden of dat er anders een
kade langs gelegd moest worden zag de commissie kennelijk over het hoofd.
45. De hoogheemraadschappen zullen de verhoging van de Wierikkerdijk waarschijnlijk wel hebben
voorgesteld. In het verleden hadden zij daar in ieder geval wèl op aangedrongen, zo schreef de
commissie. Volgens de commissie hechtte met name het hoogheemraadschap Rijnland veel waarde
aan de versterking van de dijk. Dat bleek onder meer uit een aantal zeventiende eeuwse documenten.
Zo schreef prins Willem III in een brief aan de drie hoogheemraadschappen dat “vermits het
doorbreken van den Lekkendijk. Tot bevrijding van de landen onder voorn. Hoogheemraadschappen
moet worden gelegd een zware dijk langs de kaden van de lange Wierikke, die daarna tot een slaper
zoude kunnen dienen, tot preservatie van de landen tegen soortgelijke inundatien.” Een jaar later, in
1673, werd dit standpunt vastgelegd in een besluit van de Staten van Holland. Daarin werd vermeld dat
de kadijk langs de Wierikke “merkelijk verzwaard, en voor alle perijkelen van doorbraak moet
gepreserveerd worden”. In 1677 werd dit besluit nogmaals genomen. Blijkbaar had de versterking nog
niet plaatsgevonden. Dat was hoogstwaarschijnlijk het resultaat was van de tegenwerking van het
waterschap Woerden, die sterk gekant was tegen de verhoging van de dijk die in haar beheersgebied
lag. Ook na 1677 bleef dit waterschap weigeren zijn medewerking aan de dijkversterking te verlenen.
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De commissie geloofde daar niets van, maar deed geen serieuze poging om het
Woerdense ongelijk aan te tonen. Men volstond met de verwijzing naar het standpunt van
één van de topmannen van Rijkswaterstaat, inspecteur-generaal A.F. Goudriaan, over het
nut van binnendijken in de buurt van de Lekdijken. Volgens de commissie was de
inspecteur-generaal van oordeel dat deze binnendijken “in geenen deele” als een tweede
waterkering in aanmerking mochten komen. Deze visie werd volgens de commissie ook
gedeeld door andere Rijkswaterstaatsingenieurs. En dat was ook zeer terecht aldus de
commissie. Want iedereen “die aan deze zaak zonder vooroordeel een oogenblik aandacht
schenkt” zou het hiermee eens moeten zijn.
Of de eerste rivierencommissie ook afwijzend stond tegen tweede waterkeringen op andere
plaatsen in het rivierengebied is niet duidelijk. Gezien het bovenstaande is dit echter wel
waarschijnlijk. Al is het dan wel enigszins paradoxaal dat de commissie voorstander was
van de aanleg van terpen of vluchtheuvels, voorzieningen die door anderen steeds in
combinatie met compartimenteringsdijken werden genoemd.
Dezelfde tegenstrijdigheid vinden we overigens terug bij de tweede riviercommissie. Deze
commissie werd vanwege de vele protesten naar aanleiding van het advies van de eerste
commissie in 1828 ingesteld. Ook de tweede rivierencommissie vond het “alleszins
aanbevelenswaardig” dat er terpen of vluchtheuvels werden opgeworpen. Over de wenselijkheid van de aanleg van binnendijken sprak men zich echter niet uit. Wèl werden de
voorstellen die anderen daartoe op tafel legden in het rapport van de commissie aan de
orde gesteld.

Figuur 2.12 Kaart waarin verschillende dwarsdijken zijn ingetekend die in de loop van de tijd werden
voorgesteld om de bewoners van Holland en Utrecht te beschermen tegen overstromingen van de Lek. Al in de Middeleeuwen werden in het gebied tussen de Oude Rijn,
de Hollandse IJssel en de Lek dwarsdijken opgeworpen om het Lekwater tegen te
houden. In de zestiende eeuw was van deze kaden niet veel meer over en werd aangedrongen op de aanleg van een nieuwe dwarsdijk of verhoging van de bestaande. Door
grote meningsverschillen kwam daar echter niets van terecht. In de eeuw daarna werd
opnieuw hevig gediscussieerd over de beste plaats van de “Slaper off dwersdijck”. De
verschillende dijktracés werden in 1624 door de Staten van Holland in overweging
genomen. Vijf hiervan staan weergeven in de bovenstaande kaart, waaronder het tracé
ten oosten van de lijn Bodegraven – Gouda (I). Op dit tracé, ten westen van het afwateringskanaal de Enkele Wiericke, zou uiteindelijk de keuze vallen. Maar dat was bijna een
halve eeuw later. Eerst in 1672, nadat het Franse leger de Lekdijk hadden doorgestoken,
werd op last van de Stadhouder Willem III, prins van Oranje, besloten tot de aanleg van
de dijk. Dit is de Wierikker- of Prinsendijk. De laatste naam heeft de dwarsdijk uiteraard
te danken aan de man die ervoor zorgde dat hij tot stand werd gebracht
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De beveiliging van woningen.46 Schimmelpenninck van Oije en Sloet waren niet de
enigen die vonden dat de aanleg van ringdijken een belangrijke rol kon spelen bij de
aanpak van de overstromingsproblematiek in het rivierengebied. Ook het Gelderse
Statenlid graaf J.H. van Rechteren meende dat dergelijke dijken een aanzienlijke
bijdrage konden leveren aan de “beveiliging der woningen van de ingezetenen in de
landstreken, welke overstroomd worden”.47 In plaats van ringdijken sprak de graaf, die
ook zitting had in de tweede rivierencommissie, echter van “scherm- of keerkaden”.
Deze kaden zouden vooral van nut zijn als beveiligingsmiddel voor de dorpen die dicht
bij de door hem geprojecteerde overlaten kwamen te liggen. Dat zouden er volgens
hem meer dan twintig zijn. Door middel van deze scherm- of keerkaden zou het
overstromingswater deze dorpen “van onderen op inundere”, aldus Van Rechteren. Hij
gaf daarbij ook alvast aan welke afmetingen de schermkaden moesten hebben. Elke
kade moest volgens hem ongeveer één kilometer lang worden, twee meter boven het
maaiveld uitsteken en ook een kruinbreedte van twee meter hebben. De dijkglooiing
stelde hij vast op vijf op één.

Figuur 2.13 Jacob Hendrik graaf van Rechteren van Appeltern, 1787-1845

46. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Rechteren, J.H. van, Verhandeling over den staat van den Rijn,
de Waal, De Maas en den IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot
verbetering derzelve (Nijmegen 1830)p. 91-92, 102-103
47. De “beveiliging der woningen van de ingezetenen in de landstreken, welke overstroomd worden”
behoorde tot één van de vijf “middelen” die de graaf onderscheidde om de toestand van de rivieren te
verbeteren. De andere vier waren: de verbetering van het rivierbed, de aanleg van zijdelingse
afleidingen, de verbetering van de afwatering van de polders en verzwaring en verhoging van dijken.
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Niet geheel helder is of hij dezelfde soort kaden of dijken voor ogen had bij zijn eerder
opgestelde plan voor de bedijking van de “aan elkander gebouwde dorpen” in het
rivierengebied.48 In zijn later (1830) gepubliceerde rivierverbeteringsvoorstel noemde
Van Rechteren dit plan wel, maar op de inhoud daarvan ging hij niet in. Ook maakte de
graaf niet duidelijk of het bij de beveiliging van de woningen van dorpen in de
Tielerwaard en Buren en Culemborg, in het land van Maas en Waal en in de
Bommelerwaard alleen ging om scherm- of keerkaden of dat hij daarbij ook dacht aan
de aanleg van vluchtheuvels en/of terpen.49 Deze laatste voorzieningen waren volgens
hem eveneens belangrijke middelen ter beveiliging van de woningen van de bewoners
in het rivierengebied.
De slaperdijken van baron van Lynden van Hemmen.50 Naast de graaf Van Rechteren
was er nog een ander lid van de tweede rivierencommissie die een eigen
rivierverbeteringsplan naar voren bracht. Dat was baron van Lynden van Hemmen. Anders
dan Van Rechteren betrof zijn plan een klein deel van het rivierengebied. Het voorstel
beperkte zich namelijk tot de streek even ten westen van de Rijnsplitsing bij Pannerden.
Meer precies ging het Lynden van Hemmen om het gebied rond de Hortenberg: het
bovenste gedeelte van de dijk van de Overbetuwe, niet toevallig het waterschap waar de
baron dertig jaar lang de functie van heemraad had bekleed.
De situatie langs deze Waaldijk was volgens Van Lynden van Hemmen “zoodanig
gevaarlijk, dat hierop geen acht te slaan met regt heeten mag Op eenen Vulkaan in te
sluimeren”. En mocht deze ‘vulkaan’ uitbarsten dan zouden de gevolgen desastreus zijn.
Niet alleen voor de Betuwe, maar ook voor een nog veel groter deel van het rivierengebied.
De baron vond het belang van deze dijken dan ook te vergelijken met die van de
Noorderlekdijken. En om die reden verdienden óók de Betuwse dijken, net als bij deze
dijken het geval was, de zorg van de hogere overheden.
Om de gevaarlijke toestand van de dijk (de Hortenberg) en tegelijk het aangrenzende
riviervak te verbeteren stelde hij zijn mede-commissieleden de volgende maatregelen voor.
Ten eerste wilde de baron op enige afstand van de bandijk een tweede dijk of slaperdijk
aanleggen. De aanleg van deze slaperdijk was volgens hem nodig omdat het niet mogelijk
was de bandijk ter plekke hoger te maken dan de Millingse bandijk. Het behoud van déze
dijk was namelijk bijna net zo belangrijk. Omdat het bovendien niet mogelijk was om
overlaten te creëren zat er volgens Lynden van Hemmen niets anders op dan deze
slaperdijk aan te leggen “ten einde ten minste een tweede bolwerk te hebben, voor het
onverhoopt geval, dat de Rivierdijk zoude kunnen bezwijken.”

48. Dit plan had hij, zo schreef Van Rechteren in zijn rivierverbeteringsvoorstel uit 1830, aan Willem I
aangeboden.
49. Van Rechteren gaf trouwens wel aan dat hij terpen geen erg goed beveiligingsmiddel vond. Zij
beschermden volgens hem geen woningen tegen schade en brachten de bewoners “geheel buiten
hunnen kring van werkzaamheden” en bovendien vond hij dat alle verplaatsing schadelijk was voor de
boeren. Zie: Rechteren, J.H. van, Verhandeling over den staat van den Rijn, de Waal, De Maas en den
IJssel en de langs deze rivieren gelegen polders, benevens middelen tot verbetering derzelve
(Nijmegen 1830)p. 91.
50. Onderstaande tekst is gebaseerd op: “Memorie over den Dijk genaamd de Hortenberg in het ampt van
Overbetuwe door den heer van Lijnden van Hemmen”, in: Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteurs
Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06, inventarisnummer 1135. Zie ook: 2.16.06, nr. 308
(kopij). “Rapport aan zijne majesteit den koning, uit te brengen en voorlopig goedgekeurd door de
commissie tot de zaken der rivier-afleidingen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van den 7den Julij 1828,
nr. 47” in: Handelingen der Tweede Kamer, Memorie van Beantwoording m.b.t. de begroting voor het
dienstjaar 1851, Bijlage N.
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In de Ooijpolder projecteerde hij eveneens een slaperdijk. Dit was eigenlijk meer een
dwarsdijk want deze dijk zou vanaf Beek dwars door de Ooijpolder heen lopen om aan het
eind aan te sluiten op de Ooijse bandijk. Deze moest het water opvangen van een
doorbraak door de Duffelse of Millingse dijken en via de Erlekomse dijken op de rivier de
Waal gestort worden. Door dit middel, zo meende Lynden van Hemmen, kon de Weurtse
overlaat die de eerste rivierencommissie had voorgedragen vervallen.Een derde slaperdijk
of “inlaagdijk” moest volgens Van Lynden van Hemmen bij Gendt komen te liggen. Deze dijk
diende een lengte van 1290 ellen te hebben.
Naast deze drie slaperdijken beval de baron ook de doorsnijding van de Millingse en
Gendtse uiterwaarden en de Ooijse buitenpolder aan. Hierdoor hoopte hij de druk op
Overbetuwse dijk te verminderen. Bovendien meende hij dat op die manier de kans op
problemen bij ijsvorming sterk zou verminderen.

Figuur 2.14 Kaart van de Waal ten westen van Pannerden waarin de verbeteringsvoorstellen van
baron van Lynden van Hemmen zijn aangegeven

De verdeling van de te grote inhoud binnen één ringbedijking.51 Het rivierenplan
van Van Rechteren, die destijds, als Gelders Statenlid en (later) als gouverneur van
Overijssel (1831-1840) en Tweede Kamerlid (1841 tot 1845), een gezaghebbend
persoon was bleef niet onopgemerkt. Veel bij het rivierenbeleid betrokken actoren
namen er kennis van en gezien de aandacht die de graaf aan het compartimenteringsprincipe besteedde zal zijn publicatie er zeker toe hebben bijgedragen dat
men meer oog kreeg voor het belang hiervan. Dit laatste spreekt in ieder geval uit een
verhandeling van de Bommelerwaardse steenfabrikant, dijkgraaf en Tweede Kamerlid
(1849-1853) C. Schiffer, die omstreeks 1850 zijn denkbeelden over de verbetering van
de rivieren en bedijkingen op papier zette.
Net als Van Rechteren vond ook Schiffer dat het compartimenteren van dijkringen
een belangrijk “beveiligingmiddel” kon zijn bij het tegengaan van overstromingen. “Om
een groot gedeelte van de nadeelen, door eventuele doorbraken te ontstaan, voor te
komen” raadde de parlementariër aan de “groote polders of beringingen”52 met
dwarsdijken of “binnen-afsnijdings-of keerdijken” te doorsnijden.
51. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Schiffer, C., De verbetering onzer rivieren en bedijkingen, in verband
tot de voorkoming van doorbraken en overstromingen en gepaard met doelmatige verbetering en
waardevermeerdering der polders (Den Haag 1851)p. 39, 66-80, 93-94.

52. Daarbij ging volgens Schiffer onder andere om de polders van het “Maas-kwartier, van het Maas- en
Waalsche beneden Nijmegen en van tusschen den Rijn, de Lek, Waal en Merwede”.
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Volgens Schiffer werd hierdoor de “te grote inhoud binnen één ringbedijking” verdeeld,
waardoor de doorbraken veel minder “belangrijk” zouden zijn en de “schade der
inundatie slechts gedeeltelijk” plaats zou vinden. Als levend bewijs van het belang van
deze dwarsdijken noemde hij de aloude Diefdijk. Deze dijk, die de Alblasserwaard en
de Vijfheerenlanden beschermde tegen overstromingen als gevolg van doorbraken in
de Betuwe en de Tielerwaard, toonde aan dat dwarsdijken een middel waren waarmee
“toch steeds een groot gedeelte van water zou bevrijd blijven, hetwelk thans
overstroomt”.
In aansluiting op zijn aanbeveling tot de aanleg van compartimenteringsdijken merkte
Schiffer verder nog op dat het op sommige plaatsen raadzaam kon zijn om
vluchtheuvels en/of terpen aan te leggen.” Vooral “binnendorpen” zouden daarvoor in
aanmerking komen. “In Friesland zijne vele plaatsen daarop, of op zoogenaamde
terpen, gebouwd, zoo ik meen zelfs Groningen, Leeuwarden en ander groote plaatsen,
en zijn dáár van onberekenbaar nut geweest”, aldus Schiffer.

Figuur 2.15 De Diefdijk tussen Leerdam en Schoonrewoerd . De Diefdijk was volgens Schiffer het
schoolvoorbeeld van het nut van een compartimenteringsdijk.

Hoewel Schiffer zich hiermee als één van de meest uitgesproken pleitbezorgers van het
compartimenteringsprincipe betoonde, behoorde de aanleg van dwarsdijken niet tot de
voornaamste maatregelen uit zijn rivierverbeteringsplan. Hij zag dit meer als sluitstuk
daarvan. Eén van de belangrijkste maatregelen die volgens hem genomen moest
worden was de verlegging en/of aanleg van buitenkaden. De bestaande buitenkaden
(zomerkaden of -dijken) wilde hij vrijwel overal naar buiten verleggen en waar deze
buitenkaden helemaal ontbraken moesten er nieuwe worden aangelegd.
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Ook moesten al deze kaden verhoogd en verzwaard worden en wel tot een zelfde
hoogte als de bestaande bandijken, terwijl deze laatsten met anderhalf à twee meter
verhoogd moesten worden!53
Het belangrijkste doel hiervan was de rivieren overal van een zoveel mogelijk zelfde
breedte tussen de bedijkingen of bekadingen te voorzien. Hierdoor zou volgens Schiffer
een veel gelijkmatiger stroom ontstaan en, nog belangrijker, ook een “waterbekken”
(winterbedding) dat veel geschikter zou zijn om water en ijs af te voeren dan het
bestaande, onregelmatige winterbed. De gelijkmatiger breedten zouden bovendien
resulteren in navenante verdieping wat uiteraard ook de afvoer ten goede zou komen.
Nog een ander voordeel was volgens Schiffer dat door de aanleg (en verhoging) van
buitenkaden overal geschikte jaag- of lijnpaden voor de scheepvaart beschikbaar
zouden komen.
De periode na 1850
Normaliseren verdraagt geen compartimenteren? 54 Schiffers voorstel tot insnoering
van de rivieren door middel van de aanleg en verhoging van de zomerdijken en de
gelijktijdige verhoging van de bandijken kon op veel instemming rekenen van de nieuwe
lichting rivierenbeleidsmakers van Rijkswaterstaat. Zij hadden in 1849 het roer van de
oude generatie overgenomen en middels het beroemde rivierenrapport van Van der
Kun en Ferrand uit januari 1850 gebroken met de strategie die het rivierenbeleid al
eeuwenlang domineerde. De oplossing van de rivierenproblematiek werd niet langer
gezocht in de aanleg van zijdelingse rivierafleidingen, zoals in het verleden steeds het
geval was geweest. Voortaan wilde men zich concentreren op de stroomverbeteringsaanpak. Veel meer dan bij de afleidingsstrategie, richtte men zich bij deze benadering
op systematische en grootschalige correcties in de loop van de rivieren waardoor de
onvoorspelbare, natuurlijke (‘abnormale’) rivier moest worden getransformeerd in een
voorspelbare, gemanipuleerde of - zoals Van der Kun en Ferrand het uitdrukten - “meer
normale” rivier. Het normaal maken van de rivieren, het normaliseren, werd nu hèt
leidend principe in het rivierenbeleid.
Het keurslijf dat de rivieren daarbij volgens Schiffers plan zou moeten worden aangeregen paste uitstekend in dit normaliseringsstreven. Vandaar ook dat dit idee zo
enthousiast werd begroet door de Waterstaatsingenieurs. Zo blijkt althans uit een
rapport uit 1860 waarin Van der Kun samen met andere topmannen van de Waterstaat
het in 1850 ingezette normaliseringsbeleid uitgebreid evalueerde. De maatregelen die
Schiffer ten behoeve van de bedijking van de rivieren naar voren had gebracht werden
daarin herhaaldelijk geprezen. Zij waren volgens de Waterstaatsingenieurs “zeer in
overeenstemming met de door ons gevolgde zienswijze”.
Ondanks de lof voor Schiffers bedijkingsvoorstellen, plaatste de Waterstaatstop hierbij
toch ook enkele kanttekeningen. Zo merkten de ingenieurs op dat de hoge kosten
hiervan de uitvoering in de weg stonden. Ook wezen zij erop dat er, met het oog op de
verschillende plaatselijke omstandigheden, de nodige wijzigingen in de bedijkingsmaatregelen zouden moeten plaatsvinden. Daarbij ging het wat hen betreft vooral om de
door Schiffer voorgestelde hoogten van de dijken. Kritischer waren de ingenieurs over
53. Rapport der inspecteurs van den Waterstaat naar aanleiding eener beschikking van den Minister van
Binnenlandse Zaken van den 27sten Maart 1861, nr. 123 (Den Haag 1861)p. 67. Schiffer, C., De
verbetering onzer rivieren en bedijkingen, in verband tot de voorkoming van doorbraken en overstromingen en
gepaard met doelmatige verbetering en waardevermeerdering der polders (Den Haag 1851)p. 66.

54. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Rapport der inspecteurs van den Waterstaat naar aanleiding
eener beschikking van den Minister van Binnenlandse Zaken van den 27sten Maart 1861, nr. 123 (Den
Haag 1861)p. 64-76.
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een aantal andere onderdelen van Schiffers rivierverbeteringsplan. Zij zagen
bijvoorbeeld niets in zijn voorstel om alle bestaande kribben in de rivieren te
verwijderen en in plaats daarvan, ten behoeve van de vernauwing van de rivieren,
strekdammen aan te leggen. De aanleg van (dwars)kribben vormde juist het
belangrijkste middel om de rivieren te normaliseren en daar wilde men, vooral vanwege
de geringere kosten, beslist aan vast blijven houden.

Figuur 2.16 Inspecteur van de Waterstaat L.J.A. van der Kun. Samen met zijn collega J.H. Ferrand
stelde hij het rivierverbeteringprogramma op waarmee afstand werd genomen van de
traditionele benadering van de rivierenproblematiek (de afleidingsstrategie) en koers
werd gezet naar een aanpak waarbij het streven naar de volmaakte, normale rivier
centraal stond (de normaliseringsstrategie)

Ook Schiffers voorstel om dijkringen door middel van de aanleg van dwarsdijken te
compartimenteren viel bij de Waterstaatstop niet in goede aarde. De redenen daarvoor
werden echter niet duidelijk gemaakt. De ingenieurs gaven slechts aan “dat de
bezwaren die zich bij soortgelijke inrigtingen voordoen, te groot zijn om de toepassing
daarvan algemeen aan te nemen.” Het belangrijkste bezwaar was waarschijnlijk de
hoge kosten van de aanleg van deze dijken. Dit argument werd in ieder geval ook
gebruikt bij de afwijzing van de scherm- of keerkaden van Van Rechteren, wiens
rivierenplan eveneens uitvoerig in het evaluatierapport uit 1860 besproken werd.
Evenals de door hem aanbevolen aanleg van terpen zou de aanleg van deze dijken die door de ingenieurs vloedkaden of –dijken werden genoemd - waarmee de kommen
van de dorpen omringd moesten worden, “aan zulke groote bezwaren en kosten
onderhevig zijn, dat wij meenen dat daaraan niet wel kan worden gedacht”, aldus de
Waterstaatstopmannen. Zij merkten daarbij op dat het beter was “dat bij reglementaire
bepalingen of zelfs bij de wet worde voorgeschreven, dat voortaan geene nieuwe
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woningen of andere gebouwen mogen worden gebouwd dan op hoogten boven de
hoogst bekende vloeden.”
De leiding van de Waterstaat werd in deze mening gesteund door de hoofdingenieur
van Rijkswaterstaat in Brabant. Op grond van een onderzoek naar de wenselijkheid van
de aanleg van vluchtheuvels en andere voorzieningen ter beveiliging van de woningen
die hij in opdracht van de Waterstaatstop uitvoerde kwam hij tot de volgende conclusie.
“In bedenking wordt gegeven het verplaatsen van alle laag gelegene woningen, op
heuvels, of wel het omringen en op die wijze watervry maken van laag gelegen dorpen.
Dit middel, zoo wel als dat van voldoende vlugtheuvelen, wordt intusschen zoo kostbaar geacht, dat eerst na een lang tijdsverloop het doel zal bereikt kunnen worden.
Allengskens zoude men het doel naderen, zoo jaarlijks eene bepaalde som geld
beschikbaar werd gesteld, om te strekken tot verbetering van den toestand der aan
overstrooming blootgestelde streken. Die gelden zouden dan kunnen besteed worden,
tot het verleenen van ruime subsidien aan een ieder, die eene watervrije woning
wenscht te bouwen, en voorts tot het verbreeden van dijken, waardoor op de goedkoopste wijze een opgehoogd terrein kan worden verkregen, waarop particulieren
zouden kunnen bouwen. Door het verbreeden van dijken, verkrijgt men tevens het
voordeel dat de kans van doorbraak langzamerhand vermindert. Ook zal in vele
gevallen het maken van watervrije terreinen gepaard kunnen gaan, met het verbeteren
der rivieren, door het weggraven van zandplaten, het wegruimen van ondiepten, enz.”
Meer nog dan naar voren komt uit de opmerkingen van de Waterstaatstop, spreekt hier
de ‘echte’ normaliseerder: de man die wars is van alle maatregelen die, naar zijn
mening, geen structurele oplossing bieden voor de aanpak van de overstromingsproblematiek. Hoewel ook de hoofdingenieur de hoge kosten als argument tegen deze
voorzieningen opvoerde, ging het hem daar eigenlijk niet om. Waar het werkelijk om
draaide was dat hij dit soort voorzieningen, net als zijdelingse afleidingen, als palliatieve
voorzieningen beschouwde, waarmee de kern van de problemen niet werd aangepakt.
In feite zag de ingenieur dit dan ook als weggegooid geld dat veel beter gebruikt kon
worden om de problemen bij de wortel aan te pakken.
In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw zou deze (normaliserings)gedachte steeds meer terrein winnen. Dit heeft er, tezamen met het afnemen van het
aantal overstromingsrampen, voor gezorgd dat er sindsdien nog maar weinig voorstellen werden vernomen over maatregelen om achter de bandijken voorzieningen aan
te brengen, of het nu ging om dwarsdijken, slaperdijken of terpen. Ook de aanleg van
vluchtheuvels, die behalve door de hoofdingenieur van Brabant 55, door elke andere
Rijkswaterstaatingenieur in de provincie werd aanbevolen en ook door de Waterstaatstop als middel “tot leniging van de rampen bij overstroomingen” werd aangeprezen, is
nooit echt van de grond gekomen.
2.3

Hoogwaterbescherming en compartimentering in de twintigste eeuw

In de twintigste eeuw kwam er weinig verandering in deze houding. Men bleef lange tijd
vasthouden aan de gedachte dat het beter was om zich te concentreren op het op
hoogte houden van de primaire waterkeringen, dan zich veel moeite te getroosten om
de hierachter liggende waterkeringen in goede staat te houden of te brengen, laat staan
om hier nieuwe reservedijken aan te leggen.

55. Toch wilde zelfs hij er uiteindelijk nog wel een viertal in overweging nemen.
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Deze houding was natuurlijk gemakkelijk vol te houden zolang men geen overstromingsrampen te duchten had. Deden deze catastrofes zich wel voor dan kon het
standpunt plotseling sterk veranderen, zoals ook blijkt uit het keer op keer herleven van
de afleidingsstrategie naar aanleiding van de overstromingen die zich na 1850
voordeden. In hoeverre deze ‘revivals’ ook golden voor het compartimenteringsprincipe
moet nog nader worden onderzocht. De verwachting is dat vooral na de grote
watersnoodrampen van 1916 (kustgebied) en 1926 (rivierengebied) ook stemmen
zullen zijn opgegaan om meer aandacht te besteden aan de dijken achter de zee- en
bandijken. En het is niet onwaarschijnlijk dat er toen ook pleidooien werden gehouden
om nieuwe compartimenteringsdijken aan te leggen en/of de bestaande reservekeringen te verstevigen.
2.3.1

Vergroting van de veiligheid binnen de hoofdwaterkeringen. Verdediging tegen
de zee

De ramp van 1953. Dit vermoeden lijkt vooral gerechtvaardigd door de ontwikkelingen
die plaatsvonden na de grootste watersnood van de twintigste eeuw: de ramp van
1953. De stormvloed die ons land toen trof maakte pijnlijk duidelijk dat de waterkeringen in het zuidwesten over grote lengte in slechte staat waren. Er ontstonden zo’n
negentig stroomgaten en vijfhonderd dijkbreuken, terwijl ook nog bijna de helft van de
totale dijklengte (1000 km) in Zuidwest-Nederland werd beschadigd. Op sommige
plaatsen werden de dijken zelfs volkomen weggevaagd, zoals op het eiland GoereeOverflakkee waar een waterkering over een lengte van 23 kilometer door de golven
werd weggespoeld.
De gevolgen hiervan waren, zoals iedereen weet, desastreus: 1835 mensen kwamen
om het leven, 72.000 mensen moesten worden geëvacueerd en 47.000 koeien en
varkens en 140.000 kippen en ander pluimvee vielen ten prooi aan de golven. Meer
dan drieduizend woningen en driehonderd boerderijen werden vernield en ruim veertigduizend woningen en drieduizend boerderijen raakten beschadigd. Uiteraard was ook
de financiële schade enorm: in 1960 had alleen al het rijk en het Rampenfonds zo’n 1,1
miljard gulden uitgegeven om de gevolgen van de ramp te bestrijden. Daarvan was 390
miljoen gulden bestemd voor het herstel van waterkeringen.
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Figuur 2.17 Watersnoodramp 1953. Evacuatie bij Rilland-Bath, februari 1953

In de jaren daarna zouden deze uitgaven nog zeer sterk toenemen. Deze geldstroom,
die in de vele miljarden guldens zou lopen, was het gevolg van de uitvoering van het
Deltaplan. Dit plan werd in 1961 ontvouwd door de zogenaamde Deltacommissie die
kort na de ramp, op 18 februari 1953, door de minister van Verkeer en Waterstaat was
ingesteld. In het plan werd een groot aantal maatregelen voorgesteld om de veiligheid
te vergroten. Bovenaan de lijst stonden de werken waarmee de zeearmen in het
zuidwesten van ons land werden afgesloten en de versterking van de hoofdwaterkeringen. De commissie was van oordeel “dat gelden, die voor de vergroting van de
veiligheid beschikbaar kunnen worden gesteld” in de eerste plaats voor deze (en
daarmee verband houdende) werken gebruik moesten worden. Maar de commissie gaf
tegelijkertijd aan dat men toch ook steeds, ongeacht het ontwerppeil waarop de
waterkeringswerken zouden worden gedimensioneerd, voor ogen moest houden “dat
een zodanig hogere waterstand zal optreden, dat de hoofdwaterkering gaat bezwijken.”
Bovendien was het mogelijk dat er bij de versterking van bestaande dijken onbekende
zwakke plekken aanwezig zouden blijven.
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Figuur 2.18 Aanbieding van het eindrapport van de Deltacommissie door de directeur-generaal van
Rijkswaterstaat (en tevens voorzitter van de commissie), ir. A. G. Maris aan minister van
Verkeer en Waterstaat drs. H. A. Korthals, 28 december 1960

Verkleining van de oppervlakte en de duur der inundatie. Daarom verdiende het
volgens de commissie aanbeveling “ook binnen de hoofdwaterkeringen nog alle
maatregelen ter vergroting van de veiligheid te nemen, die zonder te grote financiële
offers mogelijk zijn.” Hoewel deze maatregelen “slechts van secundaire aard” konden
zijn, vond de commissie het toch van belang om daar een afzonderlijk hoofdstuk van
haar rapport aan te wijden. In dat hoofdstuk werden twee soorten van maatregelen in
overweging gegeven: de “aanleg en instandhouding van tweede waterkeringen ter
beperking van de inundatie” en “maatregelen ter beperking van het verdrinkingsgevaar”.
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Met de term tweede waterkeringen doelde de Deltacommissie met name op de
(slaper)dijken die in de loop van de eeuwen, als gevolg van buitendijkse inpolderingen,
geleidelijk van buiten- tot binnendijk waren geworden. Daarnaast waren er op enkele
plaatsen ook tweede waterkeringen die opzettelijk waren aangelegd om de veiligheid te
vergroten. Volgens de commissie was aan verschillende van deze dijken niet altijd
voldoende zorg besteed of hadden doorgravingen en verlaging van de kruin de waterkerende waarde verminderd. Ook waren de binnendijken niet overal tot een sluitend
systeem van waterkeringen van tweede en lagere orde verenigd. In veel gevallen kon
echter zonder al te ingrijpende maatregelen aan deze bezwaren tegemoet worden
gekomen. De commissie meende dan ook dat het niet al te veel tijd en geld hoefde te
kosten om op tal van plaatsen een stelsel van tweede waterkeringen tot stand te
brengen.56
De belangrijkste functie die deze waterkeringen moesten vervullen was het beperken
van de overstromingsschade als gevolg van een doorbraak van een hoofdwaterkering
door “verkleining van de oppervlakte en van de duur der inundatie”. Dit laatste was
volgens de commissie in het getijgebied dikwijls het rechtstreekse gevolg van het
eerste. Door de oppervlaktebeperking bleven de getijstromen in de doorbraak namelijk
kleiner, waardoor de doorbraak minder omvangrijk werd en gemakkelijker en sneller te
dichten was, zodat de duur van de inundatie korter werd.
Leverde de beperking van het overstromingsgebied dus een tweeledig voordeel op, er
kleefden ook nadelen aan. Door de compartimentering zou, vooral als de oppervlakte
tussen de eerste en de tweede waterkering gering was, het overstromingswater sneller
tot een hoog peil oplopen. Daardoor zou het verdrinkingsgevaar voor de bewoners van
het gebied tussen de eerste en de tweede waterkering groter worden. Als dan ook de
tweede waterkering door zou breken - wat altijd mogelijk bleef, aldus de commissie dan liep de bevolking die daarachter woonde, “die zich aanvankelijk veilig achtte,
gevaar.” Dit was natuurlijk vooral ernstig als er achter de plaats van doorbraak sprake
was van een hoge bevolkingsdichtheid. De verwarring die hierbij zou ontstaan had
volgens de commissie rampzalige gevolgen. Daarom moesten maatregelen worden
genomen om te voorkomen dat een eventuele doorbraak van een tweede waterkering
nabij een bevolkingskern plaats zou vinden.
Overigens was het volgens de commissie wèl zo dat als een tweede waterkering was
doorgebroken, deze waarschijnlijk snel kon worden gerepareerd. Hierdoor zouden “de
reeds genoemde voordelen van de aanwezigheid van een tweede waterkering weer
worden verkregen.” Tot deze voordelen (beperking overstromingsgebied en –duur)
behoorde ook de mogelijkheid om als vluchtgelegenheid te dienen voor de bevolking en
vee. Ondanks deze voordelen was de wenselijkheid van tweede waterkeringen nog
geen uitgemaakte zaak. Dit moest men van geval tot geval vaststellen, waarvoor een
grondige studie nodig was. Daarbij zou men de volgende zaken voor ogen moeten
houden:
56. Zo wees de commissie erop dat de bestaande hoofdwaterkeringen binnen de afsluitdammen in de zeegaten
een betrouwbare tweede waterkering konden vormen. Aangezien voor de instandhouding daarvan slechts
geringe uitgaven nodig waren behoorde dit “zeker te geschieden”, aldus de commissie.

Ook vond de commissie dat in een bijzonder geval zelfs grotere uitgaven verantwoord waren. Zij
verwees daarbij naar haar eerste Interimadvies waarin werd aanbevolen de Schouwense Dijk tussen
Schouwen en Duiveland tot een kruinhoogte van vijf meter boven NAP te verhogen. De belangrijkste
reden daarvoor was dat Schouwen en een groot deel van Duiveland toen nog overstroomd waren en
de mogelijkheid bestond dat men de zee niet vóór de winter kon buitensluiten. De commissie vond het
daarom van groot belang te voorkomen dat beide inundatiegebieden met elkaar in verbinding kwamen.
Anders zou het voortbestaan van het eiland op het spel komen te staan. Een tweede motief voor de
aanbeveling was dat men rekening hield met een mogelijke blijvende functie van de Schouwense Dijk
als schakel in de tweede waterkeringen achter de toekomstige hoofdwaterkering. Dit als een deel van
de zeedijk van Schouwen na de afsluiting van de zeegaten hoofdwaterkering zou blijven.

41

februari 2008

•
•
•
•
•
•

"Het voordeel eener dubbele defensie"

de kosten van de keringen;
het verloop van een eventuele inundatie, zowel wat de snelheid van uitbreiding als
wat de waterdiepte betreft;
de te verwachten waterstanden direct na de doorbraak;
het daardoor bepaalde verdrinkingsgevaar;
de door de inundatie veroorzaakte schade;
en de mogelijkheid tot snelle dichting van de doorbraak.

Toetste men de situatie rond de tweede waterkeringen in ons land op basis van deze
criteria dan kon volgens de commissie de toestand in het noorden van het land, in
Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal “in het algemeen bevredigend” worden
genoemd. Na uitvoering van het Deltaplan zou dit ook het geval zijn voor de tweede
waterkeringen in het zuidwesten van het land. In deze regio’s waren op veel plaatsen
reservekeringen aanwezig en had het gebied achter de hoofdwaterkering een betrekkelijk hoge ligging. De commissie noemde hierbij de IJsselmeerpolders als een voorbeeld van een verdeling van een laag gebied in onderling gescheiden compartimenten
waardoor de veiligheid in belangrijke mate werd vergroot. 57
De veiligheid van de IJsselmeerpolders, die door ten minste twee goede waterkeringen
werden beschermd, was daarmee ook groter dan die van het Hollands-Utrechtse
laagland (de Randstad). En omdat dit laaggelegen gebied voor de economie van ons
land zo belangrijk was en de bevolkingsdichtheid er veel groter was, meende de
commissie dat aan de veiligheid van de Randstad bijzondere aandacht moest worden
besteed. Compartimenteringsdijken konden aan de veiligheid van het HollandsUtrechtse laagland een belangrijke bijdrage leveren. Zo vond de commissie het nodig
dat de Hoge Maasdijk, die op dat moment nog als hoofdwaterkering fungeerde, als
tweede waterkering in stand werd gehouden. Op die manier werd de veiligheid langs de
zuidzijde van het gebied in voldoende mate verzekerd. In het westen van de Randstad
diende eveneens een betrouwbare tweede waterkering aanwezig te zijn. Deze kon
worden gevormd door verbeteringen van bestaande of de aanleg van nieuwe slaperdijken. In het noorden van het gebied was het vooral van belang de Spaarndammerdijk
tussen Santpoort en Amsterdam in goede staat te houden.
Ook uitte de commissie de wens het Hollands-Utrechtse laaglandgebied “zo mogelijk te
verdelen”. Dit vanwege de grote uitgestrektheid van een eventuele inundatie. Als
compartimenteringsdijken zouden dan de Hoge Rijndijk tussen Katwijk en Bodegraven,
de westelijke dijk van de Enkele Wiericke (de zogenaamde Prinsendijk) en de dijken
langs de Hollandse IJssel kunnen fungeren. Deze compartimenteringsdijken moesten,
evenals de eerder genoemde binnendijken, niet alleen in stand blijven, maar ook in een
zodanige staat worden gebracht, dat zij bij een eventuele doorbraak van de hoofdwaterkering in staat zijn om het inundatiewater te keren en daardoor de inundatie te beperken. En als deze binnendijken niet gelijk in de juiste staat konden worden gebracht dan
moesten zij in ieder geval zo zijn voorbereid dat zij in zeer korte tijd alsnog geschikt
gemaakt konden worden.58

57. Daarnaast wees men nog op Overflakkee, waar al een tweede sluitende waterkering tot stand was
gebracht.
58. De commissie merkte verder nog op dat men bij uitvoering van nieuwe werken aan of bij deze
binnendijken niet alleen het waterkerend vermogen in stand moest houden. Het was ook van belang
om hierin - waar dit zonder grote kosten mogelijk was, zoals bij wegomlegging rondom bebouwde
kommen - plaatselijk verbetering te brengen.
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Hoewel de commissie van oordeel was dat de eisen waaraan de tweede waterkeringen
moesten voldoen, vanwege de verschillende plaatselijke omstandigheden, voor ieder
geval afzonderlijk moesten worden bepaald, deed men al wel een aantal algemene
ontwerpcriteria aan de hand. Het was in ieder geval van belang om rekening te houden
met:
•
•
•

de grootte van het inundatiegebied na doorbraak van de hoofdwaterkering;
de hoogteligging van dit gebied;
en de ligging van de tweede waterkering ten opzichte van de wind.

Deze factoren bepaalden de duur van het vollopen van het inundatiegebied en de
grootte van de golfaanval op de tweede waterkering. Daarbij moest men natuurlijk ook
bepaalde veronderstellingen hanteren over het doorbreken van de hoofdwaterkering.
Aan de hand van deze gegevens konden dan de afmetingen van de tweede waterkering ingeschat worden. Hierbij zou men van geval tot geval moeten overwegen, welk
risico men wilde aanvaarden, aldus de commissie.
De commissie nam nóg een flink schot voor de boeg door ook alvast een paar
kwaliteitseisen te noemen. Zo vond men dat de tweede waterkeringen “als regel”
zogenaamde groene dijken moesten zijn. Het was om die reden óók van belang dat de
taluds vrij flauw waren, zodat de grasmat in goede staat kon worden gehouden. In het
algemeen moest volgens de commissie ook op binnendijken - en zeker op de kruin en
de taluds - beplanting worden geweerd. Verder diende men aandacht te besteden aan
het verwijderen van bouwwerken en moest men het aantal coupures (doorgraving van
dijken of kaden ten behoeve van verkeerswegen enz.) zoveel mogelijk beperken.
Voor wat betreft de tweede groep maatregelen om de veiligheid binnen de hoofdwaterkeringen te vergroten – de maatregelen ter beperking van het verdrinkingsgevaar –
vond de commissie twee punten met name van belang. In de eerste plaats was het
zaak dat de maatregelen die in het geval van overstromingen genomen moesten
worden al vooraf waren vastgesteld. Daarbij hoorde in ieder geval ook een tijdige
waarschuwing voor dreigend gevaar, zodat de kans dat er rampzalige paniek uitbrak
werd verminderd waardoor ook het verdrinkingsgevaar beperkt kon worden.
Daarnaast vond de commissie het van belang veilige tijdelijke verblijfplaatsen in te
richten. Daarbij dacht men niet zozeer aan terpen. In het “oude land” was het volgens
de commissie om praktische redenen meestal onmogelijk de bevolking op terpen bijeen
te brengen. Bovendien was het de vraag of daar voldoende onderdak zou zijn. Over de
mogelijkheid nieuwe terpen aan te leggen werd niet gesproken. Kennelijk werd dat niet
als een serieuze optie beschouwd. Veel meer dan in terpen zag de commissie in het
realiseren van schuilplaatsen in belangrijke gebouwen in dorpen of steden. Deze schuilplaatsen moesten zodanig worden ingericht dat mensen daar op de bovenverdieping
veilig konden verblijven.
De grote waarde van de reservewaterkeringen.59 Bij haar voorstellen met betrekking
tot de tweede waterkeringen heeft de Deltacommissie ongetwijfeld gebruik gemaakt
van het rapport van de ingenieur van de Studiedienst van de directie Benedenrivieren
P. Santema.60 In opdracht van zijn beroemde chef ir. Johan van Veen verrichtte
59. Onderstaande tekst is gebaseerd op: Santema, P., Over de veiligheid van zuidelijk Holland en westelijk
Utrecht tegen overstromingen, vnl als gevolg van stormvloedverschijnselen. Rapport van de
Studiedienst van de directie Benedenrivieren (mei 1953), in: Nationaal Archief, Inventaris van het
archief van de Delta-Commissie, (1936) 1953-1961, nummer toegang 2.16.45, inventarisnummer 90.
60. Volgens het rapport ‘Risico’s in bedijkte termen’ van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) had de
wiskundige David van Dantzig in zijn studies voor de Deltacommissie de aanleg van
compartimenteringsdijken aanbevolen. Hij zou hebben aangedrongen op het aanbrengen van een
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Santema al kort na de ramp een onderzoek naar de gevolgen van een doorbraak van
de hoofdwaterkeringen van zuidelijk Holland en westelijk Utrecht.61 Daarbij maakte hij
ook studie van de werken die uitgevoerd konden worden om de veiligheid van het
Hollands-Utrechts-laaglandgebied ten aanzien van overstromingen te vergroten, vooral
als deze het gevolg waren van stormvloeden. In zijn rapport dat al in mei 1953
verscheen, ging Santema ook uitgebreid in op de bijdrage die tweede waterkeringen
aan de veiligheid van dit gebied konden leveren. 62 Hoewel zijn visie daarop voor een
deel overeenkomt met die van de Deltacommissie, wijkt deze toch ook op verschillende
punten af. Omdat Van Veens Studiedienst bovendien veel gezag genoot (en bij
sommigen nog steeds geniet), is het relevant om ook nog even stil te staan bij de
mening van deze Rijkswaterstaatsingenieur.
Santema schreef dat de hoofdwaterkeringen, inclusief de eventuele daarin liggende
kunstwerken, “onafhankelijk van haar afmetingen nooit absolute veiligheid kunnen
bieden”. Dat was volgens hem zeker het geval wanneer men rekening hield met
beschadigingen als gevolg van oorlogshandelingen, gebeurtenissen waar hij in zijn
rapport voortdurend rekening mee hield. Het belang van tweede waterkeringen stond
daarom voor hem buiten kijf. “Bij alle vroegere overstromingsrampen in ons land , en
zeker ook bij de ramp van 1 februari 1953, is de grote waarde van de reservewaterkeringen steeds weer naar voren gekomen”, aldus Santema. En zij zouden ook in
de toekomst deze waarde houden. Een “doelmatig systeem van reservewaterkeringen”
kon volgens hem de omvang van een overstroming als gevolg van een doorbraak in de
hoofdwaterkering om verschillende redenen beperken. De reservekering schiep bij een
grote doorbraak niet alleen de nodige adempauze voor de te nemen tegenmaatregelen
en de mogelijkheid van een snellere dichting van het gat, maar bood ook een vluchtplaats voor mens en dier. Santema concludeerde dan ook dat de veiligheid van ons
polderland, “in groot verband beschouwd”, afhing van de hoofdwaterkeringen èn van de
reservewaterkeringen tegen het buitenwater.63
Gezien de grote waarde die hij aan de reservewaterkeringen hechtte maakte Santema
zich zeer bezorgd over de slechte toestand van deze dijken, met name die van het
westen van ons land. Dat was volgens hem te wijten aan het feit dat de Randstad
gedurende zeer lange tijd gespaard was gebleven voor grote overstromingen, “zij het
dan dat men herhaaldelijk door het oog van de naald is gekropen. (1-2-1953).” Dat feit
had een funeste invloed gehad op de situatie van de tweede waterkeringen in het
gebied. Volgens Santema bestond er namelijk in zuidelijk Holland en westelijk Utrecht,
met uitzondering van de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, géén aaneengesloten systeem van reservewaterkeringen dat een betrouwbare en vrij langdurige
kering tegen het buitenwater kon vormen. Veel kaden, die merendeels op NAP-hoogte
‘waterdicht schot’ tussen Katwijk en Utrecht, gebruik makend van de Rijndijk, en op verdere
compartimentering in het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Van Dantzig wees volgens het MNP ook op
de mogelijkheid compartimenteringsdammen te benutten om dezelfde veiligheid in de dijkringgebieden
te bereiken bij lagere primaire keringen. Bij halvering van het gevolg hoeft de kering, uitgaande van een
beleid gericht op de beheersing van risico’s, maar bestand te zijn aan omstandigheden die een
tweemaal grotere kans van voorkomen hebben. Dit maakt voor Centraal Holland bijna 25 cm dijkhoogte
uit (de zogenaamde halveringshoogte), aldus het MNP. Zie: Risico’s in bedijkte termen. Een
thematische evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen. Rapport van het
Milieu- en Natuurplanbureau, RIVM (Bilthoven, mei 2004)p. 211.
61. Ham, Willem van der, Meester van de zee. Johan van Veen (1893-1959), waterstaatsingenieur (z.p.
2003)p. 188-189
62. In de inventaris van het archief van de Deltacommissie wordt dit rapport dan ook vermeld onder het
kopje: Werkgroep 1 "Veiligheid binnendijks".
63. Santema vond het ook van belang om ten aanzien van kunstwerken in de hoofdwaterkeringen over
enige reserve te beschikken. In het geval van oorlogshandelingen schiepen twee kunstwerken achter
elkaar een grotere veiligheid dan één kunstwerk, aldus Santema. Bovendien leerde de les van 1
februari 1953 dat het aanbeveling verdiende om reserve in te bouwen met betrekking tot het
waterkerend vermogen van dam- en schermwandconstructies.
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lagen, kon men met de beste wil niet als zo’n systeem beschouwen, vond Santema.
Vergeleek men deze situatie met andere delen van het land, dan sprong het HollandsUtrechts-laaglandgebied er “wel zeer ongunstig uit.”

Figuur 2.19 De voorzieningen die volgens ingenieur Santema getroffen konden worden om de
“veiligheid van zuidelijk Holland en westelijk Utrecht tegen overstromingen, voornamelijk
als gevolg van stormvloedverschijnselen” te vergroten

Het was dan ook zaak dat daar snel verbetering in werd gebracht. Eén van de moeilijkheden die daarbij kwamen kijken was dat er in dit dichtbevolkte gebied vaak weinig
ruimte was om zo’n reservedijk op voldoende afstand van de hoofddijk te situeren.
Santema vroeg zich dan ook af wat de waarde was van een slaperdijk op korte afstand
van de hoofdwaterkering. Als de hoofdwaterkering zou bezwijken als gevolg van overlopen dan hing het af van de hoogte van de reservedijk, de duur van de hoogwatertop,
de grootte van de komberging tussen hoofdwaterkering en slaperdijk en van de grootte
van het gat, of de reservedijk het water zou kunnen keren. Was de slaperdijk even hoog
of lager dan de hoofdwaterkering en was het kombergingsoppervlak erg klein, dan was
het twijfelachtig of de veiligheid van het achterliggende gebied veel groter was dan in
het geval van één waterkering. Om die redenen meende Santema dat een extra
veiligheid in de directe nabijheid van zee en rivieren het beste kan worden gecreëerd
door het leggen van een dijk met een zéér brede kruin.
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Zo’n dijk was volgens de ingenieur bij uitstek geschikt voor het traject Hoek van Holland
Krimpen a/d IJssel. Het ten zuiden daarvan gelegen dichtbevolkte en sterk
geïndustrialiseerde gebied kwam als eerste in aanmerking voor het scheppen van zo’n
extra veiligheidsgordel. Omdat de Rotterdamse haven vlakbij lag en men daar al jaren
moeilijkheden had om havenslib te bergen konden twee vliegen in één klap worden
doodgeslagen.
Waren slaperdijken op korte afstand van de hoofddijken dus wel mogelijk, de veiligheid
van een uitgestrekt gebied kon toch het best worden vergroot als de reservewaterkeringen op grote afstand van de hoofdwaterkering werden gelegd. Dat betekende dat
men binnen de hoofdwaterkering een aaneengesloten systeem van binnendijken moest
opbouwen. Het kombergingsoppervlak tussen de dijken vormde dan een buffer die
extreme invloeden kon opvangen. Santema vond het dan ook een uitstekende zaak dat
de Deltacommissie al direct na de ramp aan de regering had geadviseerd om de
Schouwense binnendijk aanzienlijk te verhogen en te verzwaren. Dat advies noemde hij
“van verstrekkende principiële betekenis.”
De door Santema voorgestelde binnendijken. Hoewel Santema het wenselijk vond dat er
een compleet systeem van binnendijken tot stand werd gebracht, wilde hij ten noorden van
Rotterdam in ieder geval alvast één zo’n dijk aangelegd zien. In het gebied boven de
havenstad bevonden zich volgens hem geen enkele binnenwater-kering van betekenis,
waardoor die streek binnen één maand tijd geheel onder water kon komen te staan. Als
mogelijk tracé voor deze binnenwaterkering stelde hij een traject voor die liep vanaf Gouda
en daarna aansloot op de voorgestelde binnendijk langs de Gekanaliseerde Hollandse
IJssel tot aan Den Haag. Ook gaf hij nog enkele alternatieven in overweging. De Hoge
Rijndijk vond Santema ongeschikt om tot binnendijk om te bouwen. Dit “zowel met het oog
op zijn ligging (te ver noordelijk) als ivm de vele kunstwerken (alleen in Rijnland reeds 47)
en de dichte bebouwing.”
Eén binnendijk was echter niet genoeg om de veiligheid te vergroten. “Waar het doel van
het systeem van binnendijken is beperking van de omvang van een mogelijke
overstromingsramp is het duidelijk dat de onverdeelde moot tussen de voorgestelde
binnendijk en de hoofdwaterkering als ‘inundatie-eenheid’ nog te groot is.” Op grond van
een verdere studie van de water-staatkundige toestand meende Santema dat er twee
verdelende binnendijken in aanmerking konden komen. De eerste projecteerde hij langs de
Rotterdamse boezem met aansluiting op de spoorwegceintuurbaan rond de havenstad. De
tweede moest lopen vanaf de zuidkant van Den Haag langs de Schie tot Schiedam ofwel
langs de spoorlijn Den Haag – Schiedam. De aanleg van de dijk langs de Schie had het
voordeel dat men de polderkaden volgde en dus waarschijnlijk kon volstaan met minder
kunstwerken en minder grondwerk. Hield men rekening met de normale waterstanden op de
rivier, het grote kombergingsoppervlak en de bufferwerking daarvan, de opwaaiing en de
golfslag, dan zouden de binnen-waterkeringen niet veel hoger hoeven te zijn dan zo’n drie
meter boven NAP in het zuiden tot twee meter boven NAP in het noorden.
Santema vroeg zich af of het zin had de steden langs de waterweg-Nieuwe Maas nog
verder te beschermen tegen het overstromingswater dat elders in de “inundatie-eenheid”
was binnengedrongen. Voor de middelste ‘inundatie-eenheid’, waar Rotterdam in lag, had
dit volgens hem zeker geen zin. Vrijwel het gehele rivierfront binnen de hoofdwaterkering
was hier immers al bebouwd. Bij een doorbraak van de rivierdijk was het water dus al direct
in de stad. Schiedam was aan de landzijde voor een groot deel omsloten door de oude
hoofdwaterkering. In Vlaardingen en Maassluis lagen echter belangrijke delen stad
landinwaarts van de hoofdwaterkering. Santema liet in het midden.of het wenselijk was
deze stadsdelen door een binnenwaterkering nog extra veiligheid te bieden.
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Voor wat het gebied langs de Lekdijk in de Krimpener- en Lopikerwaard betrof moest men
bij de projectie van reservewaterkeringen met twee natuurkrachten rekening houden.
Gevaarlijk hoge waterstanden konden hier zowel door stormvloeden als door grote
rivierafvoeren ontstaan. In het geval van stormvloeden verdiende het aanbeveling de
reservedijk vrij ver landinwaarts te leggen. Bij een doorbraak als gevolg van grote
rivierafvoeren en de aanwezigheid van een ijsdam moest men een groot kombergingsoppervlak tussen hoofd- en reservekering beschikbaar hebben. Dat betekende dat de
reservekering op betrekkelijk grote afstand van de hoofdwaterkering moest worden
aangelegd. Ook zou er dan een mogelijkheid moeten bestaan om grote hoeveelheden water
beneden de ijsdam af te leiden. Defensiebelangen speelden in dit gebied een veel minder
grote rol dan de streek direct ten noorden van de Waterweg-Nieuwe Maas, aldus Santema.
Daarom was het niet nodig een slaperdijk op korte afstand van de Hoofdwaterkering aan te
leggen. Dat zou ook vanwege de slechte bodemgesteldheid een kostbare zaak worden. 64
Op grond van de bovengenoemde overwegingen kwam Santema tot het voorstel de
binnendijk langs de zuidelijke dijk en kaden van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel op te
werpen. Daarbij moest aangesloten worden bij de historische ontwikkeling. Bij het bepalen
van de hoogte van deze binnendijk zou men moeten uitgaan van een situatie met zeer hoge
rivierafvoeren, waarbij zich bovendien een ijsdam (onder Vreeswijk) had vastgezet.
IJsdammen kwamen weliswaar nog maar zelden voor en de technische middelen waren
ook zeer verbeterd, maar toch bleef het gevaar nog steeds reëel, meende Santema.
Daarom zou de binnendijk tenminste een hoogte van 3,5 tot vier meter boven NAP moeten
hebben. In een andere variant zou zelfs een hoogte van tot vijf meter boven NAP nodig zijn.
Naast de binnendijk langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel gaf Santema ook in
overweging om een hoge dijk langs de Vlist, een riviertje tussen Schoonhoven en
Haastrecht, aan te leggen. Het voordeel van deze dijk zou zijn dat het 26.000 ha grote
gebied van de Krimpener- en Lopikerwaard. “dat thans één ‘inundatie-eenheid’ vormt” in
tweeën werd gedeeld. In het Zuiden kon de dijk met twee takken Schoonhoven omsluiten.
Deze dwarse compartimenteringsdijk zou dan aan de ene kant de Lopikerwaard
beschermen bij een stormvloeddoorbraak in de Krimpenerwaard en aan de andere kant de
Krimpenerwaard beschermen bij een doorbraak in de Lopikerwaard als gevolg van hoge
waterstanden in de rivieren. In dat laatste geval zou de hoogte van de dwarsdijk ongeveer
vijf meter boven NAP moeten zijn, even hoog als de binnendijk langs de Gekanaliseerde
Hollandse IJssel.
In het gebied tussen Nieuwegein en IJsselstein waren volgens Santema geen
“binnenwaterkeringen van enige allure aanwezig”. Dat vond hij zeer verwonderlijk, te meer
omdat de streek langs de Oude Rijn in het verleden vaak last had gehad van
overstromingen als gevolg van doorbraken in de Lekdijk bovendams. Het kon dan ook zeker
geen kwaad om ter bescherming van dit gebied een reservewaterkering aan te leggen.
Santema dacht aan een dijk van circa drie kilometer lang die liep van de zijtak naar
Vreeswijk van het Amsterdam-Rijnkanaal via een noodkering in het Merwedekanaal over de
Sluis bij het Gein in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar de zuidelijke IJsseldijk. De
65
kruin van de nieuwe binnendijk zou zo’n 6,5 meter boven NAP moeten komen te liggen.

64. Verder raadde Santema onder andere nog aan om in de buurt van Krimpen aan de Lek en misschien
ook boven Schoonhoven achter de dijk een overlaatdijk te construeren. Dit om bij een overstroming de
waterstand op de Lopiker- en Krimpenerwaard niet te hoog te laten oplopen en zodoende de veiligheid
van het achterliggende gebied te vergroten.
65. Een andere oplossing was dat de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (de Enge IJssel) van
de nieuwe binnendijk tot de Lekdijk werd afgegraven. Dat gold dan ook voor andere waterkeringen in
dit gebied. Dit moest op zo’n manier gebeuren dat het tussenliggende gebied met dé Lopikerwaard (en
eventueel de Krimpenerwaard) één ‘inundatie eenheid’ ging vormen. In dat geval kon met een
binnendijkhoogte worden volstaan die was aangepast aan de dijk langs de Gekanaliseerde Hollandse
IJssel (maximaal vijf meter boven NAP).
47

februari 2008

"Het voordeel eener dubbele defensie"

Een doorgaande keten van tweede waterkeringen.66 De catastrofale gevolgen van
de watersnood van 1953 hadden een enorme impact op het veiligheidsgevoel van de
Nederlanders. Het maatschappelijk draagvlak voor maatregelen op het gebied van
hoogwaterbescherming bleef daardoor lange tijd zeer groot. Toen de deltacommissie
eind 1960 haar deltaplan aan de minister van Verkeer en Waterstaat aanbood was er
dan ook vrijwel niemand die twijfelde aan de noodzaak van de afsluiting van de zeegaten en de grootscheepse verhoging en verzwaring van de waterkeringen. Te meer
omdat de overstroming van het Tuindorp Oostzaan in begin van dat jaar nog eens
duidelijk had aangetoond hoe belangrijk het was om over goede dijken te beschikken.
De overstroming van het Tuindorp in januari 1960 was een belangrijke aanleiding voor
de oprichting een speciaal adviesbureau voor de waterkeringen. Dit bureau, de
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), werd in 1965 door de
minister van Verkeer en Waterstaat ingesteld. De TAW, het huidige Expertise Netwerk
Waterkeren (ENW), moest de minister - gevraagd of ongevraagd - adviseren over alle
technisch-wetenschappelijke aspecten die van belang konden zijn voor de constructie
en het onderhoud van waterkeringen en/of voor de veiligheid van door waterkeringen
beschermde gebieden.67

Figuur 2.20 Ramp Tuindorp Oostzaan. In vletjes naar een opvangcentrum, 14 januari 1960. De
overstroming van het Tuindorp in januari 1960 was aanleiding voor de oprichting van de
TAW, het tegenwoordige ENW, in 1965

66. Onderstaande tekst is gebaseerd op: de notulen van de vergaderingen van Werkgroep 8 (Tweede
Waterkeringen) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen Zeeuws archief, Archief
van de Hoofddirectie, de Directie Deltawerken Noord en de Directie Deltawerken Zuid van de
Deltadienst van Rijkswaterstaat en taakopvolgers, (1940) 1956-1987, nummer toegang 362.1,
inventarisnummer 425. De tweede waterkeringen in Nederland. Verslag van de werkgroep Tweede
Waterkeringen. Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (’s-Gravenhage 1973).
67. Daarnaast moest de TAW een coördinerende en stimulerende rol vervullen bij het wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de waterkeringen. Vanaf 1968 stond zij daarbij “geheel ter beschikking”
van het in dat jaar opgerichte Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW), dat om
“organisatorische redenen” bij Rijkswaterstaat was ondergebracht.
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De leden van de TAW waren het er al snel over eens dat ook de rol die tweede
waterkeringen als veiligheidsmiddel speelden tot één van die aspecten behoorde. Niet
lang na haar oprichting stelde de commissie dan ook een werkgroep Tweede
Waterkeringen in (januari 1967). Deze werkgroep kreeg tot taak een onderzoek te
verrichten naar de bijdrage die de tweede waterkeringen konden leveren aan de
veiligheid tegen overstroming. Bovendien moest men nagaan welke waarde deze
waterkeringen hadden bij de beperking van de schade na een doorbraak.
Dit onderzoek naar het nut van tweede waterkeringen kon zeker geen kwaad. Want
ondanks de pleidooien van de Studiedienst en de Deltacommissie voor deze reservedijken en ondanks dat na de ramp van 1953 algemeen bekend was dat tweede waterkeringen en andere binnendijken tijdens de watersnood op veel plaatsen voor een
beperking van de overstromingsschade hadden gezorgd, stond de waarde van deze
compartimenteringsdijken niet voor iedereen automatisch vast.
Dat bleek onder meer uit de reactie van de minister van Verkeer en Waterstaat op een
brief van een aantal waterschapsbesturen68 in het westen van het land. In deze brief,
die twee jaar na de ramp werd verstuurd, vroegen zij de minister naar zijn standpunt ten
aanzien van de aanleg en versterking van binnendijken. Vond hij het nodig dat dit
gebeurde? En, zo ja, was hij bereid daarvoor subsidie te verlenen? Het antwoord van
de minister was kort en duidelijk: “De volgens de deltawet verzwaarde hoofdwaterkeringen zullen aan het achterliggende land een zodanige veiligheid tegen overstroming ten gevolge van natuurlijke oorzaken bieden, dat er voor het Rijk geen aanleiding
bestaan kan bovendien voor de aanleg dan wel verbetering van binnendijken financiële
steun te verlenen”.
De minister stond niet alleen in dit standpunt. De provinciebesturen van Noord-Holland,
Zuid-Holland en Utrecht, die hij in deze kwestie om advies had gevraagd, waren
eveneens van oordeel dat alleen de hoofdwaterkeringen in de vereiste staat moesten
worden gebracht.69 Wel zou in verband met de bescherming van waterstaatswerken in
oorlogstijd nog moeten worden bezien of compartimentering van Centraal Holland
wenselijk en mogelijk was.
Het ligt voor de hand dat zowel bij het standpunt van de provincies als dat van de
minister geld een belangrijke rol speelde. De uitvoering van de hoofdonderdelen van
het Deltaplan zou gigantische kosten met zich meebrengen waardoor er grote subsidiestromen richting de waterschappen nodig waren. Voor ‘extraatjes’ als binnendijken was
dan geen ruimte meer. Maar, zoals altijd, was het uiteindelijk toch een kwestie van
prioriteiten. Kennelijk vond men de reservewaterkeringen niet belangrijk genoeg om
daar geld aan uit te geven.
Wellicht kon de TAW-werkgroep de autoriteiten echter op andere gedachten brengen
door het nut van de tweede waterkeringen aan te tonen. Dat bleek echter geen
sinecure. De werkgroep zou zes jaar nodig hebben om haar taak te volbrengen. Tijdens
68. De besturen van Rijnland, Amstelland, Delfland, de Lekdijk Bovendams, Schieland en het Groot Waterschap
van Woerden.
69. Daarbij moest aan één van de volgende drie voorwaarden worden voldaan:
a. dat een doorbraak menselijkerwijze gesproken niet mogelijk was (door hoge duinregel van voldoende
breedte of verdedigde smallere duinregel)
b. dat een eventuele doorbraak niet direct overstroming van het gebied zelf tot gevolg zou hebben (met behulp
van tweede waterkering van voldoende sterkte op voldoende afstand er achter)
c. dat bij eventuele doorbraak geen "stroomgaten" konden ontstaan (bijvoorbeeld doordat de dijk aan de
buitenzijde verheeld ligt met hoog voorland van voldoende breedte of door een sterke lage "overloopkering" er
achter).

Met uitzondering van enkele nog uit te voeren werken aan de hoofdwaterkeringen en met een nog aan
te leggen tweede kering tussen Rotterdam en Capelle aan de IJssel meende men te kunnen stellen dat
overal aan deze voorwaarden werd voldaan.
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deze periode werd regelmatig stevig gediscussieerd.70 Vaak gingen deze discussies
over de technische (waterbouwkundige) haken en ogen. Maar ook werd uitgebreid
gedebatteerd over meer principiële kwesties.

Figuur 2.21 Prof. ir. J.L. Klein, voorzitter van de werkgroep Tweede Waterkeringen van de TAW.
Tijdens de instelling van de werkgroep was hij directeur-hoofdingenieur van de
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. De andere leden van de werkgroep waren: de
heer M. de Boer, hoofd van de Afdeling Civiele Verdediging van de Hoofddirectie van de
Rijkswaterstaat (hij werd later vervangen door zijn opvolger E.C.H.L. de Ridder), ir. W.G.
Boltje, hoofd van de Technische dienst van het Hoogheemraadschap Noordhollands
Noorderkwartier, ir. F.J. Sprenger, hoofdingenieur A in het Arrondissement Goes van de
Rijkswaterstaat, ir. P. Stelling, directeurhoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat in
Groningen. De voorzitter van de TAW nam eveneens regelmatig deel aan de
bijeenkomsten, aanvankelijk was dat de legendarische hoogleraar van de Technische
Hogeschool Delft prof.ir. P.Ph. Jansen, later was dat diens opvolger ir. J.B. Schijf

De meest fundamentele vraag die werd gesteld was of de tweede waterkeringen in álle
(doorbraak)gevallen een bijdrage konden leveren aan de beperking van overstromingen, of alleen van nut waren bij een doorbraak van de eerste kering die door andere
oorzaken dan extreem hoogwater was ontstaan. Volgens sommigen leverden tweede
waterkeringen weinig of geen voordelen op als de doorbraak van de primaire kering het
gevolg was van een hoogwaterstand die het ontwerppeil van deze kering overschreed.
In dat geval zouden volgens hen namelijk ook de tweede keringen doorbreken. Zeker
als een tweede waterkering dicht achter de eerste lag èn als de reservekering lager
was dan de primaire kering. Wilde men toch een tweede waterkering gebruiken als
buffer bij doorbraken als gevolg van stormvloeden of extreme rivierstanden, dan
zouden de eisen waaraan deze keringen moesten voldoen sterk afhangen van de
komberging in het gebied tussen eerste en tweede kering en van eventuele mogelijkheden om water uit dit gebied weg te voeren.
70. Aan deze discussies namen trouwens niet alleen de leden van TAW(-werkgroep) deel, maar ook
diverse mensen van buiten de adviescommissie. Dat waren met name ingenieurs van provinciale
waterstaatsdiensten en ingenieurs van regionale Rijkswaterstaatsdirecties.
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Met deze visie was echter niet iedereen het eens. Zo werd er op gewezen dat de
tweede keringen bij de stormvloed van 1953 toch vaak van grote waarde waren
geweest. Zelfs zeer slechte binnendijken bleken toen dikwijls een grote remmende
werking op de inundaties te hebben.71 Een tweede waterkering kon ervoor zorgen dat
na een doorbraak aanvankelijk slechts een klein compartiment gevuld werd waardoor
de inundatie zich niet snel kon uitbreiden. Bovendien zou hierdoor ook het gat in de
hoofdwaterkering slechts langzaam groter worden, wat tot belangrijk lagere herstelkosten kon leiden. Verder werd opgemerkt dat zelfs als een tweede waterkering niet tot
een verkleining van het overstromingsoppervlak leidde, zij dan toch nog nut kon hebben
als aanzet voor dijkherstel. Daarnaast werd nog naar voren gebracht dat een tweede
waterkering die lager was dan de eerste kering toch van waarde kon zijn bij een stormvloed, omdat de golfaanval ertegen meestal klein zal zijn, vaak mede door een andere
richting van de dijk ten opzichte van de wind.
Ondanks de verschillende tegenargumenten meende de werkgroep toch het standpunt
te moeten innemen dat tweede waterkeringen in het algemeen geen functie hoefden te
vervullen bij een doorbraak van de hoofdwaterkering als gevolg van een overschrijding
van het ontwerppeil. De werkgroep beriep zich daarbij op het oordeel van de Deltacommissie (naar mijn mening onterecht, AvH) en het eerder genoemde standpunt van
de minister. De werkgroep vond dus dat men bij extreem hoogwater door natuurlijke
oorzaken volledig moest kunnen vertrouwen op de primaire dijken. Wel meende de
werkgroep een uitzondering te moeten maken voor de dijken rond grote zeearmen die
werden afgesloten of al afgedamd waren, zoals de dijken rond het IJsselmeer en het
Zeeuwse meer. Voor de overige gebieden gold dat de tweede keringen bij extreme
hoogwaterstanden de functie van de hoofdwaterkeringen niet konden overnemen. De
uitgaven ten behoeve van de waterkeringen moesten wat betreft deze functie dan ook
zoveel mogelijk voor de hoofdwaterkeringen worden aangewend. Dit zou het meest
rendabel zijn, aldus de werkgroep.
Hoewel door dit standpunt het nut van de tweede waterkeringen sterk werd gereduceerd, bleven deze reservewaterkeringen toch nog genoeg waarde behouden, aldus de
werkgroep. De hofwaterkeringen konden immers ook door andere oorzaken doorbreken. Zo konden er doorbraken ontstaan door oorlogshandelingen (moedwillige vernieling of een bom die toevallig op of dichtbij de waterkering insloeg)72 of door breuken of
lekkages van een leiding in of nabij de waterkering. Ook ‘spontane’ontploffingen van
objecten in de omgeving van de hoofddijken behoorde tot de mogelijkheid. Verder
konden doorbraken worden veroorzaakt door verborgen gebreken, grondmechanische
factoren (bijvoorbeeld dijkval of verzakking) of door menselijk falen. In al die gevallen
konden de tweede waterkeringen een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken
van het overstromingsoppervlak. Deze rol vond de werkgroep het belangrijkst. Maar
daarnaast onderscheidde de werkgroep nog een drietal “nevenfuncties” van tweede
waterkeringen die, zoals met name tijdens de ramp van 1953 was aangetoond,
eveneens van grote waarde konden zijn.

71. Daarbij werd gewezen op het verschil tussen de toestand op Flakkee met die op Schouwen, Op
Schouwen ontstonden grotere stroomgaten dan op Flakkee, zodat het herstel op Schouwen moeilijker
was en het eiland daardoor langer onder water bleef. En zelfs met een stelsel van vrij slechte
binnendijken kwam Tholen, toch slechts gedeeltelijk onder water te staan.
72. De Provinciale Waterstaat van Noord-Holland vond dat de kans dat een (atoom)bom bij toeval de
hoofdwaterkering vernielde zo klein was dat er (ook) om die reden geen tweede waterkeringen nodig
waren. De werkgroep was het daarmee eens behalve als het ging om hoofdwaterkeringen die in een
strategisch belangrijk gebied lagen.

51

februari 2008

"Het voordeel eener dubbele defensie"

Figuur 2.22 Watersnoodramp 1953. Poging tot dichting van een stroomgat bij Rilland-Bath, 4 maart
1953

Van groot belang vond men vooral de bijdrage die een tweede kering kon leveren aan
het vertragen van de inundatie. Bovendien kon de reservekering een belangrijke functie
vervullen als vluchtweg voor mensen en dieren èn ook kon zij er voor zorgen dat het
dijkherstel sneller tot stand kwam. Met betrekking tot dit laatste werd opgemerkt dat
vooral bij getijbeweging de vertraging en beperking van de overstroming door kleinere
komberging er toe kon leiden dat de dijkbreuk beperkt van omvang bleef. Verder kon
het herstel van binnendijken voorafgaand aan het dichten van een gat in de hoofdwaterkering dit dichtingswerk vergemakkelijken.
Gezien het nut van deze functies meende de werkgroep dat tweede waterkeringen toch
zeker zin hadden en dus ook investeringen hierin konden rechtvaardigen. In aansluiting
op het advies van de Deltacommissie om binnen de hoofdwaterkeringen nog alle maatregelen ter vergroting van de veiligheid te nemen die zonder financiële offers mogelijk
waren, vond de werkgroep het dan ook raadzaam om na te gaan of er een doorgaande
keten van tweede waterkeringen gerealiseerd kon worden. 73 Waar mogelijk moest men
daarbij gebruik maken van de bestaande of toekomstige infrastructuur, zoals
(spoor)wegen, kanaaldijken etc.74
Daarnaast zou het op veel plaatsen wenselijk zijn om tweede waterkeringen via dwarsdijken (schenkeldijken of opdijken) op de hoofdwaterkeringen te laten aansluiten. Deze
dwarsdijken konden meestal minder hoog zijn dan de tweede kering. Dit omdat dan bij
73. Tijdens één van de vergaderingen van de werkgroep werd hierover opgemerkt dat een ideale opzet van
het stelsel tweede waterkeringen was: hoog, kort achter de eerste kering en betrekkelijk laag op flinke
afstand. Een dergelijke situatie was in Groningen aanwezig.
74. In dit verband werd door één van de deelnemers aan de werkgroepbijeenkomsten naar voren gebracht
dat polderkaden beter als tweede waterkeringen konden fungeren dan wegen. In een weglichaam
bevonden zich namelijk vaak veel duikers e.d. en het was de vraag of men deze in geval van nood snel
kan sluiten en vooral wie dit zou doen.
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het eerder doorbreken van de schenkeldijken het gebied dat achter de tweede kering
lag werd gespaard.75 Overigens vond de werkgroep dat er op veel plaatsen een surplus
aan schenkeldijken bestond. Die hoefden niet allemaal blijven bestaan.
Verder gaf de werkgroep aan waarde te hechten aan dwarsdijken die grote gebieden
achter een eerste en soms ook een tweede kering in kleinere gebieden verdeelden
(compartimenteringsdijken). Wat betreft deze comparimenteringsfunctie dacht men met
name aan reeds bestaande dijken langs rivieren en kanalen. Zo werden de westelijke
dijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal èn de noordelijke waterkering
langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel, de Doorslag en het Merwedekanaal
genoemd als compartimenteringsdijken. Ook de Hoge Rijndijk kon volgens de werkgroep als compartimenteringsdijk dienen. 76 Aanbevolen werd om de hoogte van deze
dijk, evenals de overige dijken van de keten compartimenteringsdijken waar de Hoge
Rijndijk deel van uitmaakte, te handhaven. Hetzelfde gold voor de belangrijke Diefdijklinie tussen Lek en Merwede. De dwarsdijk ten westen van de Diefdijk, de Zouwendijk,
vond men echter te laag. Vooral in het gebied ten noorden van Arkel. Nagegaan moest
worden of verhoging mogelijk was.
Deze en nog tal van andere aanbevelingen met betrekking tot (andere) tweede waterkeringen werden in het eindrapport van de werkgroep uit februari 1973 per provincie
aan de orde gesteld. Zij waren gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande
tweede waterkeringen, die in opdracht van de werkgroep door de provinciale waterstaatsdiensten was uitgevoerd. Voorzover dat voor de betreffende provincie nodig was
werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen de tweede keringen ten opzichte van de
zee, van de grote rivieren, het IJsselmeer en het Zeeuwse meer. In het eindrapport
werd uitvoerig verslag gedaan van deze inventarisatie en werden aan de hand hiervan
ook kaarten gepresenteerd.

75. Uit de verslagen van de vergaderingen van de werkgroep bleek dat niet iedereen zich in dit standpunt
kon vinden. Zo werd naar voren gebracht dat verlaging van de opdijken niet nodig was omdat bij
extreme omstandigheden de tweede waterkering wèl zou overstromen maar niet zou doorbreken. Het
water dat daardoor in het binnenland kwam zou daar minder gevolgen hebben dan in een
naastliggende polder achter de zeedijk omdat de berging in het binnenland zo groot was. Een ander
constateerde dat lagere opdijken een herhaalde remming van de inundatie gaven waardoor het gat in
de primaire dijk klein werd gehouden. Ook werd gewezen op de situatie in Zuid-Holland. De
schenkeldijken lagen daar lager dan de eerste waterkeringen omdat uitbreiding van de inundatie in de
richting van de buitenste polders minder ernstig was dan in de richting loodrecht op de waterkering. Ten
aanzien van de opdijken werd verder nog opgemerkt dat de polders tussen de eerste en tweede kering
ongeveer om de andere bewoond waren. En aangezien de zeedijk van de bewoonde polders meestal
beter was dan die van de onbewoonde polders zouden de betrokken waterschappen er niet voor
voelen de veiligheid van de bewoners afhankelijk te maken van de toestand van alle zeedijken. Na het
versterken van de zeedijken volgens de delta-eisen kon dit echter wel anders komen te liggen.
76. Hieraan werd in het eindrapport van de werkgroep nog toegevoegd dat op grond van de Wet
Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd (BWO) uit 1952 een nadere compartimentering in ZuidHolland plaats zou vinden. Tijdens de bespreking van 5 april 1968 werd hiervan ook melding gemaakt.
Gewezen werd toen op een compartimenteringspan voor het vasteland van Zuid-Holland dat ter
goedkeuring lag bij de minister. Dit plan was in het kader van de BWO was opgesteld door de
Provinciale Waterstaat van deze provincie. Uitgangspunt hierbij was het geschikt maken als tweede
waterkering van enkele nieuw aan te leggen wegen. In hoeverre dit plan gevolg heeft gekregen is niet
helemaal duidelijk. Wel is bekend dat in het kader van de BWO in de boezem van Rijnland tal van
scheidingen zijn aangebracht, de zogenaamde BWO-keringen. Deze keringen werden aangelegd in
opdracht van de provincies Zuid- èn Noord-Holland.
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Figuur 2.23 Fragment van de kaart met het overzicht van de tweede waterkeringen ten opzichte van
het Zeeuwse meer. Dit is één van de vijf kaarten uit het TAW-rapport

Naast de specifieke aanbevelingen gaf de werkgroep ook nog een aantal algemene
adviezen. Hoewel nog nader onderzoek nodig was wilde de werkgroep toch alvast
aanbevelen dat, “indien dat tegen relatief geringe kosten mogelijk is”, de tweede
keringen verbeterd moesten worden. Vooral als dit kon gebeuren in samenhang met
andere werken. Omdat men daarbij slechts uit moest gaan van doorbraken door andere
oorzaken dan extreme hoogwaters was het bij de bepaling van de hoogte van deze
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keringen in het algemeen voldoende om rekening te houden met waterstanden die met
een frequentie van ½ tot 1/10 per jaar voorkwamen.
Nieuwe inventarisatie tweede waterkeringen en toetsing indirecte primaire waterkeringen. Wat is er gebeurd met de aanbevelingen van de TAW-werkgroep Tweede
Waterkeringen? Door het ontbreken van gegevens is dat niet helemaal duidelijk, maar
het ziet er naar uit dat het rapport van de werkgroep weinig opzien heeft gebaard.
Blijkbaar was er in de jaren zeventig niet veel interesse voor tweede waterkeringen.
Pas vanaf 1980 lijkt er weer enige belangstelling te ontstaan voor de reservekeringen.
Gezien de economische en politieke situatie werd in het begin van de jaren tachtig
verwacht dat de versterkingen van de primaire waterkeringen aanzienlijke vertraging
zouden oplopen. Dit was reden om weer meer aandacht te schenken aan de tweede
waterkeringen. Voor de TAW was dit aanleiding een opdracht te geven voor een
enquête bij de verschillende provincies over het beheer van tweede waterkeringen. Op
grond van deze enquête werd in 1985 geconcludeerd dat slechts in enkele provincies
de tweede waterkeringen de nodige aandacht kregen. Aan de TAW werd aanbevolen
het doel en de algemene houding over tweede waterkeringen opnieuw te evalueren en
eventueel aan te passen.77 Voorzover bekend heeft deze evaluatie niet
plaatsgevonden.78 Mogelijk is de TAW-enquête voor de provincie Noord-Holland wel
aanleiding geweest om zelf nog nader onderzoek te verrichten naar de tweede
waterkeringen binnen haar grenzen. In 1986 verscheen althans het rapport ‘De Tweede
Waterkeringen in Noord-Holland tegen de zee’.79 Of de andere provincies eveneens
dergelijke onderzoeken (of inventarisaties) hebben verricht was niet te achterhalen.
Kort na het uitkomen van het rapport van de provincie Noord-Holland kwamen de
tweede waterkeringen ook op rijksniveau weer in de belangstelling te staan. In 1987 gaf
de hoofddirectie van de Waterstaat het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling (RIZA) opdracht onderzoek te doen naar de veiligheid van de
zogenaamde indirecte primaire waterkeringen.80 Dit waren ‘tweede waterkeringen’ - een
begrip dat Rijkswaterstaat overigens op dat moment niet meer gebruikte - die een integraal onderdeel van de dijkringen vormden, maar niet bestemd waren om direct het
buitenwater te keren. Dit zou alleen nodig zijn als de directe primaire kering was doorgebroken. De reden voor deze opdracht is niet duidelijk. Waarschijnlijk werd het onderzoek nodig gevonden in het kader van de voorbereiding van de Wet op de Waterkering,
die uiteindelijk in 1995 van kracht zou worden.
Ten behoeve van het onderzoek werd door het RIZA een werkgroep ingesteld waarin
behalve RIZA-medewerkers ook vertegenwoordigers van andere Rijkswaterstaatsdiensten81 en de TNO-IBBC82 zitting hadden. De belangrijkste taak van de werkgroep
was om na te gaan of de reeds bestaande hoogte van de indirecte primaire
waterkeringen voldoende was. Om daar antwoord op te geven werd op basis van de
zogenaamde ‘dijkvakbenadering’ (of ‘punt-voor-punt-benadering’) een zevental
77. Effectiviteit tweede waterkeringen. Fase 4. Rapport Geo Delft in opdracht van Rijkswaterstaat Dienst
Weg en Waterbouwkunde (december 2001)p. 3. Geo Delft heeft deze informatie waarschijnlijk gehaald
uit een rapport van ir. P.C. Mazure: Mazure, P.C., Inventarisatie beheer tweede waterkeringen in
Nederland (z.p. september 1985).
78. Een rapport hierover werd in ieder geval niet aangetroffen in de bibliotheek van de TAW (nu ENW).
79. Dit rapport is waarschijnlijk te vinden bij de provincie Noord-Holland. Vermoedelijk maakt dit rapport
bovendien deel uit van het dossier opgenomen in het archief van het waterschap Texel, 1970-1993,
inv.nr. 289: Notitie van gedeputeerde staten waarin hun algemene standpunt is verwoord met
betrekking tot het in 1986 uitgebrachte rapport "De Tweede Waterkeringen in Noord-Holland tegen de
zee, deel 1", met reactie daarop van het bestuur van het waterschap, 1991. Dit archief is ondergebracht
bij het regionaal archief Alkmaar.
80. Eindrapport toetsing indirekte primaire waterkeringen. Werkgroep Toetsing Indirekte Primaire Waterkeringen.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, RIZA. RIZA-nota 91.038 (Lelystad 1991)p. 5.

81. D e Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) en de Directie Sluizen en Stuwen
82. IBBC is de afkorting van: Instituut voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies.
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indirecte dijkketens onderzocht, namelijk de indirecte primaire waterkeringen: langs de
Hollandse IJssel en de Oude en Leidse Rijn, tussen Gorinchem en Everdingen (de
Diefdijklinie), langs het afwateringskanaal Den Bosch-Drongelen, langs (de westelijke
kade van) het Amsterdam-Rijnkanaal, rond het Markermeer, in Noord-Holland en in
Noordwest Overijssel. Voor al deze waterkeringen werd aangegeven op welke plaatsen
sprake was van onvoldoende hoogte. 83 Men durfde echter in het eindrapport (1991)
geen definitieve uitspraken te doen over het functioneren van de indirecte primaire
waterkeringen. Daarvoor was volgens het RIZA veel meer onderzoek(stijd) nodig.

Figuur 2.24 Figuur uit het ‘Eindrapport toetsing indirekte primaire waterkeringen’ van de gelijknamige
werkgroep. Gebied A met hoge gebiedsveiligheid en gebied B met lage
gebiedsveiligheid gescheiden door een indirekte primaire waterkering

In dezelfde tijd dat het RIZA (Rijkswaterstaat) het onderzoek naar de indirecte primaire
waterkeringen uitvoerde, werd ook door de Dienst Water en Milieu van de provincie
Zuid-Holland een studie op dit gebied verricht. Bij dit onderzoek ging het vooral om de
vraag in hoeverre het nodig was de zogenaamde Lingewerken – de waterstaatkundige
voorzieningen ten behoeve van de afvoer van het water dat bij dijkdoorbraken voor de
Diefdijklinie zou komen te staan – in stand te houden. Uit de studie, waarbij onder
andere werd gekeken naar de bezwijkkans van de Diefdijk, volgde de aanbeveling om
het grootste gedeelte van de Lingewerken instant te houden zodat de Diefdijklinie niet
overbelast zou worden. Hierdoor bleef de kans op overstroming van de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden vanuit Gelderland, voldoende klein. 84

2.3.2

Compartimenteren ook van waarde in rivierengebied. Verdediging tegen de
rivieren

Tweede waterkeringen in het rivierengebied. In de hierboven beschreven discussies
die sinds de ramp van 1953 plaatsvonden lag het accent op de tweede waterkeringen
in de kustgebieden. Dat betekende niet dat men geen oog had voor de reservewaterkeringen langs de rivieren. Vooral door de TAW-werkgroep Tweede Waterkeringen werd ook aan deze compartimenteringsdijken de nodige aandacht besteed

83. Hierbij hanteerde men het zogenaamde ‘2%-golfoploopcriterium’.
84. Effectiviteit tweede waterkeringen. Fase 4.3, Case studie. Rapport Geo Delft in opdracht van
Rijkswaterstaat Dienst Weg en Waterbouwkunde (december 2001)p. 4. In dit rapport wordt verwezen
naar: De Lingewerken een waterstaatkundige noodzaak. Rapport van de Dienst Water en Milieu van de
provincie Zuid-Holland (juni 1990).
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Hoewel de werkgroep constateerde dat er langs de rivieren vanouds niet veel tweede
keringen aanwezig waren - omdat hier weinig landaanwinning had plaatsgevonden vond men dat de secundaire keringen die er waren toch ook een belangrijke rol konden
spelen bij het beperken van overstromingen in het rivierengebied. Volgens de
werkgroep waren de vier ‘algemene’ functies van tweede keringen in principe evenzeer
geldig voor het rivierengebied, als voor het kustgebied.
Wel plaatste men daarbij enkele kantekeningen. Vernieling van bandijken in een
oorlogssituatie of door calamiteiten in vredestijd zou alleen tot overstromingen leiden
als er sprake was van een hoogwaterperiode en deze kwam slechts in een klein deel
van het jaar voor. Buiten de hoogwaterperiode was er nauwelijks kans op overstromingen bij breuken in de rivierdijken. Deze bevonden zich namelijk vrijwel allemaal
achter de uiterwaarden, die boven de normale rivierstanden lagen. Ook meende men
dat de functie van de tweede keringen bij dijkherstel in het rivierengebied geen nut had
aangezien bij rivieroverstromingen het land vanzelf weer droogviel. Dat dit lang kon
duren was volgens de werkgroep geen erg groot probleem omdat de schade bij
overstroming door zoet water minder was dan door zeewater. Verder wees de werkgroep op de mogelijkheid tot beheerste afvoer van het overstromingswater. Deze
afvoergelegenheid was volgens de werkgroep dikwijls aanwezig en dit kon tot vermindering van de schade leiden. In die gevallen vond men het “niet altijd raadzaam” om het
overstromingswater door een volledige tweede kering op te laten houden.
Dit alles nam niet weg dat de werkgroep het toch belangrijk vond dat er op diverse
plaatsen in het rivierengebied tweede waterkeringen aanwezig waren, zowel ‘slaperdijken’ als dwarsdijken. Zo werd voor Gelderland onder andere aanbevolen de oude
bandijken van de ‘Oude Rijn’ bij Lobith en Pannerden in stand te houden. Vooral de
noordelijke dijk vond men belangrijk. Deze zou op een hoogte moeten worden gebracht
die correspondeerde met de maatgevende rivierpeilen.85 De werkgroep adviseerde één
van de Lingedijken, liefst de zuidelijke, aan te wijzen om als compartimenteringsdijk te
fungeren voor het gebied tussen de Diefdijklinie en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hoewel
de hoogte van de Meidijk in de Bommelerwaard niet veel te wensen overliet had deze
dwarsdijk in het verleden niet goed gefunctioneerd, aldus de werkgroep. Er moest
daarom worden onderzocht of de kwaliteit van de dijk verbeterd kon worden.
Om de stad Utrecht tegen rivieroverstromingen – tussen Amerongen en Vreeswijk - te
beschermen werd als “enig middel” aangeraden een zuidelijke tweede kering aan te
leggen. Deze moest lopen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot de hoger gelegen delen
van de provincie Utrecht. Daarnaast moest de oostelijke dijk van het AmsterdamRijnkanaal op voldoende hoogte worden gebracht. Bij doorbraken van de rivierdijken
tussen Vreeswijk en Krimpen aan de IJssel was de noordelijke dijk van de Hollandse
IJssel van groot belang. Aangeraden werd om de laagste delen van deze dijk te
verhogen.
Ofschoon de werkgroep ook nog diverse andere secundaire waterkeringen in het
rivierengebied aanwees die voor verbetering in aanmerking kwamen, vond men het niet
nodig om alle tweede keringen langs de rivieren in goede staat te brengen. Een aantal
van deze keringen vond men namelijk van geringe waarde. Als er sprake was van grote
compartimenten had het bijvoorbeeld weinig zin als de tweede keringen slechts een
klein deel van de bandijklengte besloegen. Dat was onder meer het geval bij de tweede
kering bij Westervoort, Arnhem-Zuid en Kesteren. De laatste twee konden wat de
werkgroep betreft vervallen. Dat gold ook voor de tweede kering bij Ooij. Deze was te
laag en de kosten van verhoging waren niet “gerechtvaardigd”. In Zuid-Holland konden
85. 18,5 meter boven NAP bij Elten en 15 meter stroomafwaarts van Pannerden.
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enkele voormalige hoofdwaterkeringen in stedelijke gebieden als tweede waterkering
vervallen. Een doorbraak van de nieuwe hoofdwaterkeringen was daar zeer onwaarschijnlijk en het ging om slechts korte stukken dijk. Bovendien liep de bebouwing tussen
de eerste en tweede kering, juist door de aanwezigheid van de laatste, extra gevaar.

Figuur 2.25 Fragment van kaart met het overzicht van de tweede waterkeringen ten opzichte van de
rivieren
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Compartimenteringsprincipe speelt (nog) geen rol in de discussie rond de dijkversterkingen. Zoals hierboven al werd aangegeven is het niet duidelijk wat er is
gebeurd met de aanbevelingen van de TAW-werkgroep ‘Tweede Waterkeringen’.
Vermoedelijk hebben de beleidsmakers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
het rapport slechts ter kennisgeving aangenomen. De tweede waterkeringen hadden
voor hen op dat moment (1974) waarschijnlijk geen hoge prioriteit. Voor wat de
waterkeringen langs de rivieren betreft ging in deze periode alle aandacht uit naar de
primaire keringen. In het begin van de jaren zeventig waren de waterschappen in het
rivierengebied namelijk volop bezig om de bandijken langs de rivieren te verhogen
volgens de normen die kort na de ramp van 1953 waren vastgesteld.
De manier waarop men daarbij te werk ging leidde echter tot veel kritiek. Volgens de
natuur- en milieuorganisaties en veel bewoners van het rivierengebied werd bij de
uitvoering van de dijkverzwaringsoperatie grote schade toegebracht aan de landschappelijke, natuurlijke en culturele waarden van het rivierengebied. Hoewel het de tegenstanders van de dijkverzwaringen er aanvankelijk vooral om ging dat de
dijkverhogingen op een veel minder rigoureuze manier plaatsvonden, werden door hen
ook al snel vraagtekens geplaatst bij de noodzaak van de verhoging. Moesten de
rivierdijken echt wel zo hoog worden als de beleidsmakers veronderstelden? Volgens
de natuur- en milieubeweging waren er genoeg alternatieven voorhanden die er voor
konden zorgen dat er geen, of in ieder geval minder omvangrijke, dijkverhogingen en verzwaringen nodig waren. Veel van de alternatieve maatregelen die men destijds
opperde zien we later, vanaf omstreeks 1990, terug in de voorstellen van de
aanhangers van de veerkrachtstrategie. Daarbij springen vooral de pleidooien voor
herintroductie van overlaten en noodoverloopgebieden in het oog.

Figuur 2.26 Bewoners uit de Bommelerwaard protesteren in 1975 op het Haagse Binnenhof tegen de
rivierdijkverzwaringen. Zij waren bang dat hun huizen daarvoor gesloopt moesten
worden. Het protest werd gesteund door de natuur- en milieuactivisten. Zij waren echter
vooral bezorgd over de aantasting van de landschappelijke, natuurlijke en culturele
waarden van het rivierengebied
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Waar men in de jaren zeventig echter nog niet aan dacht was dat ook het compartimenteren van dijkringen een alternatief kon bieden voor de traditionele hoogwaterbeschermingsaanpak. Tijdens de discussie over de dijkverzwaring in de jaren zeventig
werd het compartimenteringsprincipe althans niet als alternatieve maatregel naar voren
gebracht. Ook in de jaren tachtig lijkt het compartimenteringsmiddel geen rol van
betekenis te spelen in het hoogwaterbeschermingsdebat. Rond 1990 kwam daar echter
verandering in. In die tijd zagen de voorstanders van een alternatieve aanpak van het
hoogwaterbeschermingsbeleid in dat niet alleen de oude overlaten herwaardering
verdiende, maar dat ook compartimenteringsdijken in ere moesten worden hersteld.
Volgens hen boden deze dijken eveneens goede mogelijkheden om de
overstromingsproblematiek op een meer natuurlijke en dus duurzamer wijze te lijf te
gaan.
Aanvankelijk vonden deze ideeën nog weinig gehoor, maar dat zou na het hoogwater
van 1995 heel snel veranderen. De overstromingsramp die toen dreigde, zo kort na de
bijna-overstromingen van 1993, leidde binnen korte tijd tot een ingrijpende koerswijziging in het hoogwaterbeschermingsbeleid. De alternatieve aanpak kwam nu volop in
de belangstelling te staan en daarmee ook het compartimenteringsprincipe. Dat
resulteerde al spoedig in enkele oriënterende studies, die het begin zouden inluiden
van een nieuwe periode van debat over het nut van compartimenteringsdijken. Deze
discussie, waaraan op dit moment ook de bij de Compartimenteringsstudie betrokken
partijen een bijdrage leveren, werd in het inleidend hoofdstuk al kort beschreven.
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3

Casestudies naar discussies die zich rond
specifieke compartimenteringsprojecten hebben
afgespeeld.

3.1

De Diefdijk: het slot op de achterdeur van Holland 86

Van alle dwarsdijken die ons land telt, is de Diefdijk zonder meer de allerberoemdste.
Dat heeft vooral te maken met zijn voorname functie: de bescherming van een dichtbevolkt en economisch belangrijk deel van Holland. Breekt de Diefdijk door dan loopt
niet alleen de Alblasserwaard onder water, maar kan, in het ergste geval, ook een deel
van de Randstad onder water komen te staan. Aangezien de westrand van Nederland
al eeuwenlang het economisch hart van ons land vormt lijkt het dus, op het eerste
gezicht, evident dat de voorstanders van de aanleg van deze dwarsdijk een sterk
argument in handen hadden. Bij nadere beschouwing blijkt de zaak echter wat
genuanceerder te liggen.

Figuur 3.1

Luchtfoto van de Diefdijk nabij Everdingen

86. De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: Bijl, Aart, Tussen Diefdijk en de Zouwendijk. Een
waterstaatkundige en sociaal-economische geschiedenis van de Vijfherenlanden, 1566-1984 (Vuren
2000)passim. Teixeira de Mattos, L.F., De waterkeeringen, waterschappen en polders van Zuid-Holland, dl.
4.1. De Waarden (vervolg); afd. 2. Het land tussen Lek en Merwede; onderafd. 1. Overzicht; onderafd. 2. De
waterkeeringen (’s-Gravenhage 1933)passim. Hemmen, F. van, D. Bekius en E. Heunks, Schone slaper Hollands hoop in bange dagen. Cultuurhistorisch advies voor de verbetering van de ‘Diefdijklinie’. RAAPrapport 1531 (Amsterdam 2007)passim.
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De discussie over de aanleg van de Diefdijk werd namelijk al heel vroeg in de tijd
gevoerd. Zij vond plaats in de dertiende eeuw, een periode waarin het westelijk deel
van ons land nog aan het begin stond van zijn sociaal-economische expansie. Hoewel
al wel in opkomst, stelde Holland in de dertiende eeuw nog niet erg veel voor. De
bevolkingsdichtheid was nog gering, de urbanisatie kwam nog maar net op gang en ook
de handel en nijverheid waren, in vergelijking met bijvoorbeeld de IJsselsteden Kampen
en Deventer, nog van weinig betekenis. Als er sprake was van gewichtige economische
belangen betrof dit vrijwel uitsluitend de visserij, de landbouw en de veeteelt. Het waren
dan ook alleen agrarische belangen die in de dertiende eeuwse discussie rond de
aanleg van de Diefdijk centraal stonden.
Zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven was men in het westelijk rivierengebied
in de dertiende eeuw volop bezig met de laatste fase van een stelselmatig bedijking van
de rivieren. Bij deze bedijkingen, die eveneens uitsluitend agrarische belangen dienden,
richtte men zich vooral op de verhoging en aaneensluiting van de voorkaden langs de
rivieren. Voorzover dat al niet eerder was gebeurd werden tegelijkertijd ook de al
bestaande achterkaden en zijkaden (dwarskaden) verhoogd. Ook werden in deze
periode soms nog nieuwe dwarskaden of –dijken aangelegd. Zo kregen de bewoners
van de Alblasserwaard in 1277 van graaf Floris V toestemming om een zijdwende van
de Lek naar de Linge aan te leggen. Deze dwarsdijk, de Zouwendijk, liep van de Lek bij
Ameide naar de Hornedam waar hij aansloot op de dijk naar de Arkelse dam aan de
Linge.
Als gevolg van de aanleg van de Zouwendijk, waarmee de dijkring van de Alblasserwaard in 1277 gesloten werd, kreeg het oostelijk daarvan gelegen polder- en ontginningsgebied te maken met veel wateroverlast. Om dit tegen te gaan werd in 1284
besloten de 'Diefwech', een zijkade annex grensweg die van de Lekdijk even ten oosten
van Everdingen naar de Noorder Lingedijk boven Leerdam liep, te verhogen tot een
dwarsdijk. Door deze dijk kon het uit Gelderland afkomende regen-, kwel- en overstromingswater al eerder worden gekeerd. Aanvankelijk was de dwarsdijk, die in een handvest uit 1305 voor het eerst werd aangeduid als 'Divedyc', nog vrij laag. Het Gelderse
water kwam daardoor toch nog regelmatig voor de Zouwendijk te staan. Deze fragiele
dijk bleek daar meestal niet tegen bestand. Verhoging en verzwaring van de Zouwendijk bleek echter een groot probleem omdat er in de nabijheid nauwelijks goede
dijkaarde te vinden was.
Daarom werd in de 15de eeuw voorgesteld de Diefdijk tot ‘hoofdwaterkering’ te
verhogen zodat al het land ten westen van de dijk beter beschermd zou worden tegen
het “water dat van boven comt”. Voor de uitvoering van dit plan was echter
toestemming nodig van de Hollandse graaf. De graaf, Filips de Goede, zag het belang
van het voorstel in en verklaarde in 1447 dat de Diefdijk “zoo breed en zoo hoog” mocht
worden gemaakt “als oirbaar” was. Hij bepaalde daarbij ook dat de bewoners van de
Alblasserwaard, die veel belang hadden bij de dijkverhoging, hier eveneens hun
medewerking aan moesten verlenen. Het beheer van de dijk werd opgedragen aan de
“Vijf heeren”: de dijkbesturen van Arkel (boven de Zouwe), Vianen, Hagestein,
Everdingen en Leerdam (destijds Ter Leede). Voor het onderhoud van de dwarsdijk
waren echter polders in het direct achter de Diefdijk gelegen gebied – dat inmiddels
bekend stond als de Vijfheerenlanden - verantwoordelijk.
Het beheer en onderhoud van de Diefdijk, slechts tien kilometer lang, zou na de aanleg
een bron van voortdurende spanningen en conflicten zijn. Deze kwamen vooral tot
uiting als de Diefdijk als gevolg van overstromingen zware schade opliep of doorbrak.
Zo ontstond er in 1565 flink wat onenigheid over de vraag wie voor het herstel van de
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schade zou opdraaien die was aangericht door het overstromingswater dat als gevolg
van een breuk in de Waaldijk voor de Diefdijk kwam te staan. Bovendien was niet
iedereen het eens met het plan om de Diefdijk dan gelijk ook hoger en zwaarder te
maken. Tussenkomst van de Staten van Holland en West-Friesland bleek nodig om
aan het conflict een einde te maken. In de zomer van 1565 werd een overeenkomst
gesloten waarin het herstel van de schade werd geregeld. Daarnaast spraken de
‘heren’ af om de Diefdijk te versterken, de dijk te onderhouden en elkaar in geval van
nood bij te staan.
Bij deze overeenkomst waren echter niet alle vijf de ‘heren’ van de partij. Everdingen
werd er niet bij betrokken. Hoewel in de Vijfheerenlanden gelegen, verdedigde Everdingen de belangen van het oostelijk gelegen graafschap Culemborg, waartoe ook
Everdingen behoorde. Dit graafschap had ernstig bezwaar tegen de voorgenomen
versterking van de Diefdijk. Een verhoging en verzwaring van de waterkering zou
volgens het graafschap nadelig uitwerken voor de landerijen ten oosten van de Diefdijk
en ook voor de Culemborgse Vliet, die gedeeltelijk langs de dwarsdijk stroomde. Het
overtollige regen- en kwelwater èn het overstromingswater dat bij een doorbraak van de
Nederrijn- of Lekdijk binnenstroomde zou voor de Diefdijk blijven staan en via de Linge
op de Merwede moeten worden gebracht.

Figuur 3.2

Boerderij deels gelegen in het ‘lichaam’ van de Diefdijk. Aan de Hollandse zijde van de
Diefdijk spoorde overlast van kwelwater aan tot vestiging in de dijk om hoger en droger
te kunnen wonen

Aangezien Everdingen niet aan de overeenkomst had deelgenomen was het niet
verbazingwekkend dat bij de uitvoering hiervan al snel moeilijkheden rezen. Wellicht is
hierdoor de versterking van de Diefdijk voorlopig uitbleven. In 1579, na een nieuwe
doorbraak van de dwarsdijk, stond de verhoging en verzwaring van de Diefdijk in ieder
geval opnieuw op de agenda. Het standpunt van Everdingen was uiteraard onveranderd gebleven. Men weigerde nog steeds mee te werken aan de dijkversterking. Dit
keer kreeg Everdingen bijval van Leerdam. Beide partijen beweerden dat zij hierdoor
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meer last zouden krijgen van kwelwater waardoor grote schade aan de landerijen zou
worden toegebracht. Het geschil liep opnieuw hoog op en weer was interventie van de
Staten van Holland en Westfriesland nodig om de gemoederen te bedaren en nieuwe
afspraken te maken.
Deze bemiddeling zette echter, zowel figuurlijk als letterlijk, weinig zoden aan de dijk.
De meningsverschillen bleven bestaan en zouden in de periode daarna telkens weer de
kop opsteken. Ondanks dat het gewest Holland, gevraagd en ongevraagd, voortdurend
nieuwe pogingen deed om de partijen op één lijn te krijgen werd ook in de zeventiende
en achttiende eeuw onophoudelijk getwist over de versterking, het beheer en het
onderhoud van de Diefdijk.
Hoewel men niet alleen ruzie maakte over geld, speelde dit wel steeds een hele
belangrijke rol. In essentie draaiden de meeste meningsverschillen toch uiteindelijk om
de kosten, hetzij van de dijk(herstel)werken of van de wateroverlastschade die men ten
oosten van de dwarsdijk ondervond. De Staten van Holland hadden dan ook wellicht
veel vuil uit de lucht kunnen nemen, als men bereid was geweest een groot deel van
deze kosten structureel voor gewestelijke rekening te nemen. Ondanks het Hollands
belang bij de Diefdijk en de rijkdom van het gewest wilde men daar niet aan. Wèl waren
de Staten van Holland incidenteel bereid tot het verlenen van een subsidie.
Zo verstrekte het gewest Holland, nadat de Diefdijk in 1587 zwaar was beschadigd, een
financiële tegemoetkoming van twintigduizend gulden voor de reparatie van de dijk. Het
gewestelijk bestuur wilde hiermee voorkomen dat de dijk opnieuw zou breken waardoor
men wederom zeventigduizend gulden aan belastingen zou mislopen. Vermoedelijk om
dezelfde reden werd in 1595 zesduizend gulden uitgetrokken voor een bijdrage in de
herstelkosten van de Diefdijk. In de periode daarna werden, voorzover bekend, geen
subsidies meer verstrekt. Pas in 1784 toonden de Staten van Holland en Westfriesland
zich bereid tot een bijdrage in de kosten van het herstel van de Diefdijk. In de zomer
van dit jaar besloten zij hiervoor ruim 21.000 gulden beschikbaar te stellen.
Waarschijnlijk is dit gebaar niet los te zien van de steeds grotere ongerustheid over de
gevolgen die een doorbraak van de Diefdijk kon hebben voor de, voorbij de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard gelegen, dichtbevolkte en verstedelijkte gebieden in het
westen van Holland. Sinds Hollands Gouden Eeuw was de welvaart immers enorm
toegenomen en ontstond er ook steeds meer behoefte om de verworven rijkdom te
beschermen. Ook is het niet ondenkbaar dat de ruimhartige subsidie in verband stond
met het groeiend verlangen een einde te maken aan het overdreven particularisme. In
deze tijd gingen er namelijk steeds meer stemmen op om de hogere overheden een
grotere rol te laten spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
Deze wens zou niet lang daarna in vervulling gaan. Veertien jaar later, in 1798, werd
met hulp van de Fransen de nationale eenheidsstaat gevormd. Net als op veel andere
maatschappelijke terreinen, werd vanaf dat jaar het overheidsoptreden op het gebied
van de waterstaatszorg in belangrijke mate aangestuurd door op centraal niveau
opererende overheidsactoren. De Rijkswaterstaat en de voor deze rijksdienst verantwoordelijke minister zouden zich ook al snel bezig gaan houden met de Diefdijk. Nu de
hoogwaterbescherming van ons land op nationaal niveau werd beschouwd, zag men
meer dan voorheen in hoe groot de betekenis was van de compartimenteringsdijk. Men
besefte dat de Diefdijk voor het westen van het land van levensbelang was en dat deze
dwarsdijk dus eigenlijk als primaire waterkering moest worden aangemerkt.

64

"Het voordeel eener dubbele defensie"

februari 2008

Dat werd nog eens extra onderstreept door de rivieroverstromingen van 1809. In januari
dat jaar braken door smeltend ijs op tal van plaatsen de rivierdijken door en enorme
hoeveelheden water overspoelden het land. Ongeveer honderdduizend mensen
hadden te kampen met grote wateroverlast en 275 hiervan vonden de dood. Veel
anderen raakten gewond. Twee- tot drieduizend paarden, runderen en varkens
verdronken en minstens duizend woningen werden geheel vernield.
Ook de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard bleven niet bespaard. Dit was overigens niet het gevolg van een doorbraak van de Diefdijk. Hoewel het water ten oosten
van de dijk eind januari ruim vier voet hoger stond dan in de Lek wist men de Diefdijk
toch nog met grote moeite in stand te houden. Lang kon dit niet duren en daarom, èn
om de druk op de Noorder Lekdijk te verlichten, besloot de topman van Rijkswaterstaat,
inspecteur-generaal Jan Blanken, om het Lekwater langs de Diefdijk over de Linge naar
de Merwede af te leiden. Toen echter de Noorder Lingedijk bij Kedichem doorbrak
liepen de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard alsnog onder water.
Ondanks dat de Diefdijk ternauwernood behouden bleef, was het Jan Blanken volstrekt
duidelijk geworden dat het dringend noodzakelijk was maatregelen te nemen om het
economisch hart van Nederland te beveiligen tegen overstromingen. Aangezien hij
hierover al eerder had nagedacht kon hij zijn voorstellen al heel snel op papier zetten.
Na goedkeuring door de koning (Lodewijk Napoleon) werd nog in hetzelfde jaar
begonnen aan de uitvoering van de werken die onder de naam ‘Lingewerken’ bekend
staan. Een belangrijk onderdeel daarvan was de verhoging en verzwaring van de
Diefdijk (tot ongeveer een halve meter boven het hoogste peil van de vloed van 1809)
en de vernieuwing van de daarop aansluitende dijken, die tezamen de zogenaamde
Diefdijklinie vormden.
De Noorder Lingedijk werd afgedankt als Hollandse dwarsdijk. In plaats daarvan werd
de bedijking aan de zuidkant van de Linge tot nieuwe Hollandse waterkering gepromoveerd. Daarvoor was het onder andere nodig een nieuwe Zuider Lingedijk aan te
leggen en de oude Zuider Lingedijk tot aan Gorinchem te verbeteren. Ook werd een
nieuwe dijk opgeworpen tussen Gorinchem en de Zuider Lingedijk bij Laag Dalem.
Hierdoor kon de Linge zich niet meer ontlasten via het Wijdschild.
Op die manier ontstond een sterke linie van dijken van ruim twintig kilometer waarlangs
het overstromingswater uit de Betuwe naar Dalem (ten oosten van Gorinchem) kon
worden afgeleid. Die mogelijkheid was overigens al sinds de vijftiende eeuw aanwezig
maar nu werden de lozingsmogelijkheden verbeterd. Om de afstroming te bespoedigen
werd een groot aantal overlaten in de Lingedijken gemaakt. Zes in de noordelijke dijk,
tussen Asperen en Buren, tien in de zuidelijke dijk, tussen Asperen en Tiel. Ook werden
vier overlaten aangebracht in de Waal/Merwededijk tussen Vuren en Gorinchem.
De nieuwe Diefdijklinie was overigens niet alleen bedoeld om nieuwe overstromingen
van de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard te voorkomen. Minstens zo belangrijk
was haar functie bij het beperken van de gevolgen van een doorbraak van de Lekdijk
Bovendams. Wanneer deze dijk, de Noorder Lekdijk beneden Wijk bij Duurstede,
bezweek zouden grote delen van Utrecht en Holland onder water komen te staan. Door
de Lingewerken kon deze dijk, als hij dreigde door te breken, voortaan met minder
schadelijke gevolgen dan voorheen, worden ontlast. Dit gebeurde door Lekwater via
latente coupures in de zuidelijke Lekdijk langs de Diefdijklinie naar de Linge en Gorkum
af te leiden. Om het Lekwater nog sneller te laten wegstromen werden vanaf 1815
zogenaamde waaiersluizen in de Zuider Lekdijk en in de Lingedijken ten oosten van
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Asperen aangebracht. Deze waaiersluizen, uitgevonden door Jan Blanken, maakte het
mogelijk sluisdeuren tegen hoogwater in te openen.
Tijdens de rivieroverstromingen van 1820 onderging de Diefdijklinie haar vuurdoop. Zou
het ingenieuze complex van dwarsdijken en overlaten bestand zijn tegen het geweld
van water (en ijs) dat na de doorbraken in de Betuwse Rijn- en Waaldijken en masse op
de dijklinie afstevende? Dat bleek helaas niet het geval. De dijklinie bleek, zoals altijd,
zo sterk als zijn zwakste schakel. En dat was in dit geval de Nieuwe Zuider Lingedijk,
ook wel Koningsdijk genoemd. Deze dijk was op slappe veengrond aangelegd en
bovendien slecht gebouwd door de aannemers. De Koningsdijk brak op vier plaatsen
door, waardoor de waterstanden in de Linge tussen Asperen en Gorkum snel stegen.
Dat werd fataal voor de Noorder Lingedijk bij Kedichem en Oosterwijk.
De Diefdijklinie had gefaald, maar men wist nu wel waar de zwakke plek zat. Omdat die
plek zelf, de Koningsdijk, niet veel sterker kon worden gemaakt probeerde men dit te
omzeilen door overlaten te maken in de oude Lingedijken bij Asperen en bij Vogelswerf.
Via deze overlaten kon het Lingewater naar het achterland van de Koningsdijk geleid
worden, waardoor de dijk het minder zwaar te verduren kreeg als het overstromingswater aan de Gelderse kant van de dijk stond. Deze overlaten waren het ei van
Columbus, zo bleek zowel tijdens de rivieroverstromingen van 1827 als die van 1855. In
beide watersnoodjaren bewees de Diefdijklinie goede diensten. Door de werking van de
overlaten en sluizen langs de Linge en bij Dalem kon het meeste vloedwater vrij snel
naar de Merwede worden afgevoerd. De Diefdijk en zuidelijke Lingedijken werden
daardoor in belangrijke mate ontlast. Holland bleef hierdoor gevrijwaard van wateroverlast, al ging dat wel ten koste van enkele laaggelegen (dunbevolkte) Gelderse
gebieden: de Tielerwaard, Culemborg en de Lingepolders.
Dit grote Hollands belang van de Diefdijklinie was ook de voornaamste reden voor
Willem I geweest om in 1821 het beheer van de Zuider Lingedijken en Diefdijk aan de
Staten van Holland over te dragen. Twee jaar later werd men het ook eens over de
kostenverdeling. Het grootste deel van de kosten van het onderhoud van de Lingewerken kwam voor rekening van de provincie Zuid-Holland. Zij betaalde vijfachtste deel.
Noord-Holland droeg slechts voor eenachtste bij in de kosten. Het resterende
tweeachtse deel werd opgehoest door de gebieden beneden de Diefdijk. Om het
beheer van de Lingewerken in goede banen te leiden werd in 1825 een speciale
commissie87 ingesteld.
Een belangrijke verandering in het beheer en de financiering van de Lingewerken – en
daarmee dus ook in die van de Diefdijk – kwam in 1857 tot stand. In dat jaar werd
besloten dat alle kosten door de waterschappen – de hoogheemraadschappen van de
Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en van de Vijfheerenlanden - zelf
moesten worden opgebracht. Als deze echter boven een bepaalde drempel kwamen
zou de provincie Zuid-Holland de helft hiervan betalen, op voorwaarde dat het rijk een
kwart voor zijn rekening nam. Tegelijkertijd werd besloten dat het beheer voortaan werd
opgedragen aan een door beide hoogheemraadschappen in te stellen beheercommissie.88
Deze commissie zou het heft bijna een eeuw lang in handen houden. Pas in 1950 werd
het beheer overgenomen door een nieuw waterschap: De Diefdijklinie. Hierbij werd
87. De Commissie belast met het beheer der Lingewerken.
88. De Commissie voor Gemeene Belangen van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe en de
Vijfheerenlanden.
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Luchtfoto van de inmiddels (2006) vervangen beweegbare waterkering in de Diefdijk
over de A2 nabij Zijderveld, even ten zuiden van Vianen

opnieuw vastgesteld dat de provincie vijftig percent van de kosten zou betalen op
voorwaarde dat het rijk 25 procent bijdroeg. Deze regeling zou pas ingaan als de
werkelijke kosten de één gulden per hectare, die de beide hoogheemraadschappen
betaalden, te boven zouden gaan. Vóór die tijd was dat vijftig cent.
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Lang heeft dit nieuwe waterschap niet bestaan. Begin jaren zeventig ging De Diefdijklinie op in het waterschap Groot-Alblasserwaard. Dit waterschap werd op zijn beurt in
1984 opgenomen in het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Na het opheffen van dit waterschap in 2004 is het beheer van de Diefdijk(linie)
tegenwoordig in handen van het Waterschap Rivierenland. Dit waterschap is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van de verbetering van de Diefdijklinie. Deze
bleek namelijk niet aan de huidige veiligheidseisen te voldoen. De dijklinie is niet overal
stabiel genoeg en op een aantal plaatsen bestaat het gevaar van ‘piping’ en daarmee
van verzakking. In totaal gaat het om bijna de helft van de 23 kilometer Diefdijklinie. De
plannen voor verbetering liggen inmiddels al klaar. Naar verwachting zullen deze over
een paar jaar ten uitvoer zijn gebracht en beschikt Holland weer over een veilig en
gesmeerd slot op zijn achterdeur.
3.2

De Meidijk en Brakelse dwarsdijk: de waterkerende rugdekkingen van de
Bommelerwaard 89

Zo’n veertig jaar na de aanleg van de roemruchte Diefdijk werd, op nog geen tien
kilometer afstand van deze dwarsdijk, in de Bommelerwaard een andere bekende
compartimenteringsdijk aangelegd: de Meidijk. Deze compartimenteringsdijk, die Bommelerwaard in tweeën splitst, werd omstreeks 1325 opgeworpen. De reden hiervoor
was volgens de achttiende eeuwse Zaltbommelse jurist mr. J. Cox, dat de bewoners
van het hoger, oostelijk gelegen deel van de Bommelerwaard “niet altoos” wilden
“participeeren in de ongelucken van inundatien, waeraen het benedenste gedeelten van
dien weerd was geexponeerd”. Nadat rond 1300 in het gebied een min of meer90
aaneengesloten bedijking tot stand was gebracht bleek dat het laaggelegen, westelijk
deel van de Bommelerwaard bijzonder veel last hield van dijkbreuken. 91 Om zich
daartegen te beschermen besloten de hoger, oostelijk gelegen dorpen – de
zogenaamde ‘bovendorpen’ – een dwarsdijk aan te leggen.

89. De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: Moorman van Kappen, O., “De historische ontwikkeling
van het waterschapswezen, dijk- en waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin
der negentiende eeuw” in: Moorman van Kappen, O., J. Korf en O.W.A. van Verschuer, Tieler- en
Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard
en Bommelerwaard (Tiel/Zaltbommel 1977)passim. Driessen, A.M.A.J. en G.P. van de Ven, In de ban van
Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst (z.p. 2004)passim. Brief van J. Cox aan de
heer Barthold, Baron van Haaften, Heer van Wadenoijensche Ambt, Boemel 8 februari 1759, Ambtman van
Boemel Tielre en Boemelre weerden (deze brief of afschrift daarvan is later opgenomen in archief van J.
Blanken) in: Nationaal Archief, Den Haag, Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06,
inventarisnummer 303.

90. Volgens Moorman van Kappen stond het verre van vast dat er in de periode rond 1325 in het westelijk
deel van de Bommelerwaard al sprake was van een doorgaande bedijking langs de Maas en Waal. Zie:
Moorman van Kappen, O., “De historische ontwikkeling van het waterschapswezen, dijk- en
waterschapsrecht in de Tieler- en Bommelerwaarden tot het begin der negentiende eeuw” in: Moorman
van Kappen, O., J. Korf en O.W.A. van Verschuer, Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit
de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (Tiel/Zaltbommel
1977)p. 50.
91. Driessen, A.M.A.J. en G.P. van de Ven, In de ban van Maas en Waal. Waterschapszorg in verleden, heden
en toekomst (z.p. 2004)p. 16. Waarschijnlijk volgen de auteurs hierbij de visie van de eerdergenoemde jurist
J. Cox. Volgens hem was het niet onwaarschijnlijk dat de Meidijk werd aangelegd nadat de Maas, die voorbij
het dorp Boeckhooven (Bokhoven) door het land van Heusden en voorbij Geertruidenberg had gelopen, bij
Bokhoven verlandde en toen haar loop vanaf Bokhoven voorbij Loevestein in de Merwede of Waal had
genomen. Deze veranderde loop van de Maas was volgens Cox nadelig voor de Bommelerwaard omdat het
benedenste zeer smalle van deze waard daardoor aan talrijke overstromingen blootgesteld werd als gevolg
van doorbraken en overlopen van dijken. Zie: brief van J. Cox aan de heer Barthold, Baron van Haaften, Heer
van Wadenoijensche Ambt, Boemel 8 februari 1759, Ambtman van Boemel Tielre en Boemelre weerden
(deze brief of afschrift daarvan is later opgenomen in archief van J. Blanken) in: Nationaal Archief, Den Haag,
Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, nummer toegang 2.16.06, inventarisnummer 303.
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Wanneer dit besluit precies is gevallen, is onbekend. Wèl weten we dat de aanleg van
de dijk in ieder geval al vóór 1327 moet hebben plaatsgevonden. In dat jaar wordt
namelijk voor het eerst melding gemaakt van de Meidijk. Uit de dijkbrief van de
Bommelerwaard, het document waarmee graaf Reinaud II van Gelre en Zutphen op 8
december 1327 aan de Bommelerwaard zijn dijkrechten schonk, valt op te maken dat
de Meidijk al enige tijd bestond. Gesproken wordt namelijk van “den Meydike, die
geleghen is in den gerichte van Zulikem [Zuilichem, AvH]”.
Volgens Moorman van Kappen bewees de Meidijk “vele goede diensten aan de ‘bovendorpen’”. Voor de bewoners van de dorpen beneden de Meidijk daarentegen bracht de
dwarsdijk geen voordeel op. Integendeel. Doordat het overstromingswater nu niet meer
naar het oosten kon wegstromen werd de wateroverlast in het westelijke deel van de
Bommelerwaard veel groter dan voorheen. De benedendorpen gingen zich dan ook
bezinnen op maatregelen die daar paal en perk aan konden stellen. Verhoging en
verzwaring van de kaden langs de Waal en Maas in het uiterste westen van de
Bommelerwaard (Munikkenland) was natuurlijk de beste oplossing. Maar kennelijk was
het voor de dorpen beneden de Meidijk geen haalbare kaart om deze kaden tot bandijken op te hogen. Eenvoudiger was het om het Munikkenland buiten te dijken. En dat
gebeurde dan ook, al ging daar lange tijd overheen. In 1478, ruim anderhalve eeuw na
de aanleg van de Meidijk, legden de benedendorpen Brakel en Poederoijen hun eigen
dwarsdijk aan: de Brakelse Dwarsdijk, ook wel Nieuwe dijk genoemd.

Figuur 3.4

Kaart van de overstroming van het polderdistrict Bommelerwaard beneden de Meidijk als
gevolg van de doorbraak van 15 maart 1876

Of deze nieuwe dwarsdijk veel soelaas bood voor de dorpen beneden de Meidijk is
twijfelachtig. Zo constateert Moorman van Kappen dat het Beneden Meidijkse gebied
ook na 1478 nog regelmatig werd geteisterd door overstromingen. Volgens hem was
het voor de bewoners van de bovendorpen dan ook gelukkig dat zij over de Meidijk
beschikten. Deze bood hen immers bescherming tegen het overstromingswater uit het
westen.
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Toch is het de vraag of de Meidijk ook echt zulke goede diensten aan de bovendorpen
bewees als Moorman van Kappen suggereert. De Meidijk bleek in elk geval lang niet
altijd berekend op zijn taak. In 1663 was het zelfs zo beroerd gesteld met de dwarsdijk
dat men overwoog de Meidijk te “verlaten”. In de jaren vóór 1663 waren er veel doorbraken geweest en de overstromingen die daardoor teweeg werden gebracht hadden
de Meidijk ernstig ondermijnd. De dwarsdijk was “soodanig verlopen en gewield” dat het
herstel van de dijk “veele duysenden” zou gaan kosten. Deze hoge kosten kon men niet
opbrengen. Daarom stelde de ambtman van de Bommelerwaard in het voorjaar van
1663 aan de bovendorpen èn het dijkbestuur van Bommelerwaard boven de Meidijk
voor om de dwarsdijk niet langer te onderhouden. In plaats daarvan zou men zich beter
kunnen richten op het onderhoud van de “Brakelsen Nieuwen Dwarsdijck”. Opmerkelijk
genoeg bleek dit eigenaardige voorstel op weinig weerstand te stuiten. Sterker nog,
men besloot om hierover direct in overleg te treden met de heren en dijkgraven van
Brakel en Poederoijen, de mannen die verantwoordelijk waren voor het beheer van de
Brakelse dwarsdijk. Dit overleg resulteerde in de zomer van 1663 in een akkoord.
Voortaan zou men het beheer en onderhoud van de Brakelse dwarsdijk voor gezamenlijke rekening nemen, dat wil zeggen voor rekening van de acht dijkbesturen die de
Bommelerwaard toen telde.

Figuur 3.5
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Lang heeft deze situatie overigens niet geduurd. De financiële kant van het beheer en
onderhoud van de Nieuwe dijk leverde de nodige problemen op. Bovendien bleek deze
dijk - volgens Moorman van Kappen - niet te voldoen als nieuwe “waterkerende ‘rugdekking’ van het voormalige boven-Meidijkse gebied”. Nog geen twintig jaar na het
akkoord van 1663 werd daarom in 1682 een nieuwe overeenkomst gesloten. Hierin
werd afgesproken dat de Meidijk zo spoedig mogelijk hersteld zou worden en dat de
Brakelse dwarsdijk “wert gehouden voor verlaeten”.
De Meidijk, waar nog maar weinig van over was – in het akkoord van 1663 werd afgesproken dat de restanten van de dijk bestemd werden voor een “waegenwegh” – werd
inderdaad gerepareerd, al zou dit nog wel heel wat voeten in de aarde hebben. De
Brakelse dwarsdijk werd eveneens daadwerkelijk ‘verlaten’, maar dan alleen door de
bovendorpen. De benedendorpen bleven zich nog wel bekommeren om hun Nieuwe
dijk. Brakel in het bijzonder. Namens alle geërfden van dit dorp werd het beheer van
deze dijk in handen gelegd van de schout en buurmeesters van Brakel.
Of het herstel van de oude situatie ook een verbetering inhield van de veiligheid is niet
helemaal duidelijk. Voor de bewoners van de bovendorpen in principe natuurlijk wel. De
kans dat hun landerijen overstroomde was immers, nu hun gebied weer over twee
‘rugdekkingen’ beschikte, minder groot dan in de periode waarin alleen de Brakelse
dwarsdijk als zodanig fungeerde. Dat de extra-dijk zeker geen kwaad kon lijkt ook naar
voren te komen uit de gebeurtenissen die zich tijdens enkele grote achttiende eeuwse
rivieroverstromingen afspeelden. Zo bleek de Meidijk van grote waarde toen gedurende
de watersnoodramp in de winter van 1780/1781 de dijk bij Poederoijen op 1 februari
1781 bezweek onder de grote druk van het Maaswater. Hierdoor liep het gehele westelijk deel van de Bommelerwaard onder water. Tot aan de Meidijk. De dwarsdijk hield
echter stand, al scheelde het niet veel en was het behoud van de waterkering vooral te
danken aan de bekistingen op de dijk.

Figuur 3.6

De Brakelse Dwarsdijk of Nieuwe Dijk. Detail van de topographische en hydrografische
kaart van de Boemelerwaard, boven en beneden den Meidijk en van het Munnikenland
uit 1849

Slechts drie jaar na de overstromingen van 1781 werd het rivierengebied opnieuw
geteisterd door watersnood en werd ook de Meidijk weer op proef gesteld. Nadat eind
februari 1784 de Brakelse dwarsdijk door was gebroken stroomde het inundatiewater in
snel tempo richting de Meidijk waar het zich begin maart opeenhoopte. Op de dijk was
wederom een bekisting aangebracht maar dit kon niet verhelpen dat de dwarsdijk sterk
onderdoor begon te lekken. Aan de binnenkant ontstond daardoor een grote verzinking.
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Met vereende krachten slaagde men er echter in om deze op het laatste moment te
bekisten. Hierdoor wist men ternauwernood een doorbraak van de Meidijk te
voorkomen.
Vijftien jaar later, tijdens de watersnood van 1799, ondergingen de Bommelerwaardse
dwarsdijken opnieuw een proeve van bekwaamheid. Aanvankelijk zag het er naar uit
dat de Brakelse dwarsdijk dit keer misschien stand zou houden. De Nieuwe dijk liep
weliswaar al vanaf 10 februari 1799 over, maar een week later was er nog steeds geen
gat gevallen. Het zou echter niet lang meer duren voordat dat wel het geval was. In de
nacht van 19 op 20 februari bezweek de dijk onder de enorme druk van het rivierwater
en -ijs en brak op twee plaatsen door. Al het land beneden de Meidijk kwam opnieuw
onder water te staan. Binnen de kortste keren kwam het water en ijs voor de Meidijk te
staan. De dijkbewakers maakte zich nog niet veel zorgen. De dijk was uiteraard weer
goed bekist en de ervaringen met de vorige twee overstromingen hadden uitgewezen
dat de Meidijk in staat was om het water te weerstaan. Dit maal liep het echter anders.
Door het stormachtig weer was het water bijzonder woelig. Opgezwiept door een harde
windstoot sloeg het water op een gegeven moment met zoveel kracht over de bekisting
dat deze met palen en al weggeslagen werd. De dijk was daarmee verloren. Op twee
plaatsen brak hij door. De ene doorbraak was 75 meter lang, de ander was ongeveer
veertig meter, maar was wel een stuk dieper.
De kwetsbaarheid van de Meidijk werd nog eens onderstreept tijdens de grote rivieroverstromingen van 1809. De Meidijk brak toen, nadat eerst de Brakelse Dwarsdijk het
weer voor de zoveelste keer had begeven, op drie plaatsen door. Tegen de overstromingen die later in de negentiende eeuw plaatsvonden bleek de Meidijk beter bestand.
Zo bleef de Meidijk intact tijdens de watersnood van 1820 en liep alleen het beneden
Meidijkse gebied onder water. Ook tijdens de watersnoodramp van 1861 slaagde men
erin de Meidijk te behouden, al zag men zich wel genoodzaakt om de dijk door te
steken.
Deze beslissing werd genomen omdat het oostelijk deel van de Bommelerwaard door
dijkbraken bij Nieuwaal en Zuilichem was overstroomd, terwijl ook het westelijk deel, als
gevolg van een dijkdoorbraak bij Poederoijen, al blank stond. De Meidijk werd dus aan
weerskanten omsloten door overstromingswater, waarbij het water aan de zijde van het
‘bovendeel’ hoger stond dan aan de kant van het ‘benedendeel’ van de waard. Om het
bovendeel te ontlasten werd besloten de Meidijk door te steken. Het dijkbestuur van het
polderdistrict boven de Meidijk werd hier later fel om bekritiseerd. De dijkopening had
namelijk rampzalige gevolgen voor het westelijk deel van de Bommelerwaard, dat toch
al zo zwaar te lijden had. Door de waterlozing via de opening ontstond hier een
aanmerkelijk sterkere stroming die veel schade teweegbracht en het doorbraakgat bij
Poederoijen steeds groter en dieper maakte. Bovendien bracht de doorsteek weinig
verlichting in het boven Meidijkse gebied.
Ondanks deze kritiek bleef het polderdistrict boven de Meidijk ook in de twintigste eeuw
nog het ‘recht’ behouden om de Meidijk door te steken. Zo valt althans te lezen in het
beroemde standaardwerk van A.A. Beekman, ‘Nederland als polderland’ uit 1932. Hij
schrijft hierin dat wanneer het polderdistrict boven de Meidijk onder water komt te staan
door “dijkbreuk en overstrooming” de Meidijk wordt doorgestoken “om dat grootste
gedeelte van de Bommelerwaard te ontlasten; het overstroomingswater moet dan door
de uitwateringssluizen van de Bommelerwaard beneden den Meidijk en door een
inundatiesluis in den afsluitdijk van de Maas bij Andel worden geloosd.”
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Detail van figuur 3.4 met een beter zicht op de Meidijk rond 1876

Voorzover bekend is de Meidijk in de twintigste eeuw echter nooit doorgestoken
geweest. Ook niet tijdens het extreem hoogwater van 1926. Hoewel de situatie van de
Maasdijk bij Poederoijen uiterst precair was, bleef de Bommelerwaard toch droog. De
Meidijk hoefde dus niet in ‘actie’ te komen, laat staan te worden doorgestoken. Ook
tijdens de bijna-ramp van 1995, toen het rivierengebied te maken kreeg met waterstanden die bijna net zo hoog waren als die van 1926, kwam de Meidijk niet in gevaar.
Dat gold trouwens ook voor de Bommelerwaard zelf. Desondanks besloten de
autoriteiten toch tot een grootscheepse evacuatie van de bewoners van het gebied.
Ook het vee moest op andere plekken worden ondergebracht. Een uitzondering werd
echter gemaakt voor de inwoners van de dorpen Brakel en Poederoijen. Zij waren
volgens de bestuurders voldoende beschermd omdat het westelijk deel van de
Bommelerwaard over relatief hoge dijken beschikte. Bovendien werd dit gebied door de
Meidijk beschermd, zo werd beargumenteerd. Anders dan in het verleden, toen de
Meidijk meestal alleen voordeel opleverde voor de bovendorpen, bewees de dwarsdijk
dit maal de benedendorpen eens een keer goede diensten.
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Dwarse dijken in de Beerse Maas 92

Net als langs de Waal werden in de Middeleeuwen ook langs de Maas diverse dwarsdijken aangelegd. Deze dwarsdijken zouden echter pas na de Middeleeuwen bekendheid krijgen vanwege hun rol bij het weren, vertragen en reguleren van het Maaswater
dat bij hoogwater via de Beerse overlaat werd afgevoerd. De Beerse overlaat was een
natuurlijke zijdelingse afleiding van de Maas ter hoogte van de dorpen Beers en Cuijk,
enkele kilometers ten oosten van Grave. Deze was ontstaan doordat de Maasoevers bij
deze dorpen niet bedijkt waren. In de Middeleeuwen was de werking van deze ‘overlaat’ (overlaten) nog beperkt, omdat de oeverwallen lange tijd nog hoog genoeg waren
om het Maaswater tegen te houden.
Vanaf het einde van de Middeleeuwen stroomde het water, vooral na zware regenval in
Frankrijk en de Ardennen, steeds vaker over de oeverwallen heen waardoor deze als
overlaten gingen functioneren. Via deze overlaten stroomde het Maaswater evenwijdig
aan de Maas richting Grave af, vanwaar het over een soms kilometerbrede strook
verder in westelijke richting afvloeide. Bij Den Bosch kon een deel van dit water, via de
Dieze, de Maas weer bereiken. Een ander deel stroomde verder westwaarts. Vanaf de
achttiende eeuw zou dit water via de in 1766 tot stand gebrachte Baardwijkse Overlaat
in de Amer afstromen en langs deze rivier naar zee stromen.
De overlaten bij Beers en Cuijk zorgden er dus in feite voor dat er, min of meer parallel
aan de Maas, een tweede Maasstroom werd gecreëerd. Deze traverse - stroomgebied
van een overlaat dwars over de velden – werd vanaf de zestiende eeuw, analoog aan
de overlaat bij Beers, als Beerse Maas (of Beers) aangeduid. In deze eeuw begon men
dit “Berzewater” ook voor het eerst als een probleem te zien dat dringend oplossing
behoefde. De aandacht richtte zich daarbij vooral op de diverse dwarsdijken die in de
traverse lagen.

Figuur 3.8

De Beerse Maas tussen het instroomgebied bij Beers en Den Bosch

92. De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: Buijks, Henk, “Een landschap met een verhaal” in: Oss,
een nieuwe monumentengemeente. Brochure Gemeente Oss (z.p. [Oss] z.j. [2007])p. 7-8. Bont, Chr.
De en G.J. Maas, Tussen Grave en Ravenstein. Archeologische verwachtingen langs de boorden en in
het winterbed van de Maas vanuit fysisch- en historisch-geografisch perspectief. Alterra-rapport 762
(Wageningen 2003)p. 17, 59, 67. Buijks, H.G.J., 675 jaar waterschappen in de Maaskant, 1309-1984
(z.p. 1984)passim. Bogaard, M. van den, Bijdrage, ten betooge van het onnatuurlijke en verderfelijke
van het stelsel van wateropstuwing in Noord-Brabant, of de Groenendijk, wat hij oorspronkelijk was
enz. (Nijmegen 1861)passim. http://www.spanjers.info/archief/
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Deze dwarsdijken waren oorspronkelijk niet bedoeld om het Beerswater te keren. Zoals
ook langs de Rijntakken het geval was, werden zij tijdens de bedijking van de Maas
aangelegd. De Maasbedijking vond vanaf omstreeks 1000 na chr. plaats. Dit gebeurde
in west-oostelijke richting. Telkens als een stuk dijk af was werd het oostelijk eindpunt
van deze (ban)dijk verbonden met de hogere dekzandrug in het gebied ten zuiden van
de Maasdijk. Deze min of meer haaks (in noord-zuidrichting) op de Maas staande
dwarsdijken beschermden de streek tegen het water dat afstroomde van het oostelijk
gelegen, nog niet bedijkte traject van de Maas. Op die manier kwamen tenminste vijf
dwarsdijken tot stand, waaronder de Kepkendonksdijk (boven Geffen), de Meerdijk
(tussen Oss en Macharen), de Groenendijk of Harensche Zegedijk (tussen Haren en
Berchem) en de Erfdijk (bij Herpen). Deze drie dwarsdijken werden tussen circa 1290
en 1330 aangelegd.

Figuur 3.9

Dwarsdijken in de Beerse Maas (1 Zuidewijn; 2 Zijdwende; 3 Kepkendonksdijk; 4
Groenendijk; 5 Erfdijk)

Met het vorderen van de bedijking in oostelijke richting werd de waterkerende functie
van de westelijk gelegen dwarsdijken minder belangrijk. Dit veranderde echter nadat de
Beerse Maas steeds vaker als tweede Maasstroom ging fungeren. Men probeerde toen
de toenemende wateroverlast in te dammen door de dwarsdijken te verhogen en vooral
ook - als er waterlossingsvoorzieningen in de dijken waren aangebracht - zoveel mogelijk te dichten. De bewoners van de stroomopwaarts van de dwarsdijk liggende gebieden waren daar echter fel tegen gekant. Zij vonden dat de dwarsdijken de afvoer van
het Beerse water sterk belemmerden waardoor zij met grote wateroverlast te kampen
kregen. De grootste problemen hierover ontstonden rond de Groenendijk. Dat was ook
niet zo vreemd, want deze dijk vormde één van de eerste buffers tegen het Beerse
water. De bewoners van de streek ten oosten van de Groenendijk, het land van Ravenstein, wilden het liefst dat deze dijk werd geslecht. In ieder geval verlangden zij dat er in
de dijk voldoende waterlozingsmogelijkheden aanwezig waren. De bevolking van het
westelijk van de dijk gelegen land van Megen en het kwartier Maasland wenste echter
precies het omgekeerde. Voor hen was er alles aangelegen dat de dwarsdijk het
Beerse water zoveel mogelijk tegenhield.
Conflicten bleven dan ook niet uit. Zo werd de Groenendijk in de jaren 1560 meerdere
malen op diverse plaatsen doorgestoken door inwoners uit het land van Ravenstein.
Kennelijk was de sluis in de Groenendijk niet in staat geweest om het Ravensteinse
water snel genoeg af te voeren en meenden de bewoners van Ravenstein daarom een
handje te moeten helpen. Dat de sluis onvoldoende afvoermogelijkheden bood was
overigens enigszins opmerkelijk. In 1546 was namelijk in een verdrag tussen de autoriteiten van Megen en Ravenstein bepaald dat er een nieuwe sluis zou worden aan-
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gelegd. De oude sluis was namelijk in 1532 “durch gave des Almechtighen, ende mits
grooten ijsganck ende waters nooden” verloren gegaan. Het lag daarom voor de hand
dat de nieuwe sluis niet alleen steviger zou worden gemaakt maar ook een groter
formaat zou krijgen.
Het ontstaan van de Groenendijk. Nadat de Maas rond 1330 tussen Megen en Grave
bedijkt was, ontstonden in het land van Ravenstein (toen nog land van Herpen geheten) de
eerste afwateringsproblemen. De heer van Megen toonde zich echter gevoelig voor de
klachten hierover van de Ravensteinse (Herpense) dorpelingen. Hij gaf hen in 1331
toestemming om een dwarsdijk en een sluis aan te leggen. De dorpelingen moesten dan
wel het onderhoud voor eigen rekening nemen. De dwarsdijk, die werd aangelegd op de
grens van land van Megen en Ravenstein (Herpen), stelde toen nog niet veel voor. De dijk
had een lengte van negen roeden en vier voeten en was slechts een paar voet hoog. Dat
bleek dan ook al snel niet voldoende om het van boven af komende Maaswater te stuiten. In
1365 werd daarom door de hertog van Brabant besloten dat de schout van Den Bosch
moest zorgen voor de versterking van “den Zeghedijk [oorspr. naam van de Groenendijk,
AvH] tussen Haren en Duer [Deursen, AvH] hoger en breder, dan die Masedijc is.”

In het verdrag werd ook afgesproken dat zowel Megen als Ravenstein verantwoordelijk
waren voor de Groenendijk en zij beloofden elkaar dan ook geen schade te berokkenen. Het was daarom logisch dat Megenaars het doorsteken van de dijk als een
ernstige schending van deze belofte zagen. De Ravensteiners vonden echter dat zij
volledig in hun recht stonden om tot deze actie over te gaan. Zij stelden dat ze slechts
de gaten openden die er volgens hen van oudsher altijd waren geweest, maar die door
de inwoners van Megen waren gedicht. Om te beoordelen wie er gelijk had werd de
Groenendijkkwestie in 1565 uiteindelijk zelfs aan het Hoger Gerechtshof te Brussel
voorgelegd, waarbij onder andere Willem van Oranje als scheidsrechter optrad. Het
gerechtshof durfde echter geen definitieve uitspraak te doen. Omdat men de situatie
van de dijk niet zelf in ogenschouw had kunnen nemen vond het college dat de
betrokken partijen de arbitrage aan anderen moest overlaten. Wèl gaf men aan dat de
Groenendijk in de tussentijd in zijn oude staat hersteld moest worden. Daarbij moesten
ook de drie door de Ravensteiners doorgestoken gaten geopend blijven.

Figuur 3.10 Fragment van kaart der situatie van het terrein van Kuik langs Grave tot ’sHertogenbosch uit 1827. Links de Groenendijk
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Vooralsnog zou het land van Ravenstein dus het recht op waterlossing via de Groenendijk mogen behouden. En dit recht werd in 1569 nog eens bekrachtigd in een akkoord
dat Megen en Ravenstein naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof sloten.
Kennelijk werd dit akkoord echter niet nageleefd want in 1596 staken de inwoners van
de Ravensteinse dorpen Deursen en Dennenburg de Groenendijk opnieuw door. Kort
na deze actie trad men weer met elkaar in overleg. Dit resulteerde in 1597 tot een
nieuwe overeenkomst tussen Megen en Ravenstein. Daarbij werd onder meer de
afspraak gemaakt dat de ‘doorlaatpeilen’ van de dijkopeningen gecontroleerd zouden
worden door een onafhankelijke arbitragecommissie afkomstig uit het Gelderse
rivierengebied.
Of deze commissie inderdaad onafhankelijk was, werd (en wordt) door veel mensen
betwijfeld. Daarbij is met name gewezen op het belang dat de bewoners van de streek
langs Gelderse Maasdijken hadden bij het goed functioneren van de Beerse overlaat.
Sommigen beweerden zelfs dat dit Gelders belang het hoofdmotief was voor het laten
bestaan van de Beerse Maas, waardoor het probleem van het overtollige Maaswater
werd afgeschoven naar het grondgebied van het destijds onmachtige Brabant.
Hoe dit ook zij, de commissie slaagde er in elk geval niet in het conflict te beëindigen.
Na 1600 laaide de ruzie opnieuw hoog op. Grote groepen landlieden uit de Maaspolders en uit Oss, gewapend met knuppels en schoppen, kwamen de dijk ophogen.
Bovendien riepen zij de hulp in van de Staten Generaal. Deze besliste in 1638 dat de
inwoners van het land van Ravenstein moesten gedogen dat de Groenendijk zou
worden gedicht en opgehoogd. Het land van Ravenstein was toen echter nog een
autonoom gebied en de Ravensteinse autoriteiten lieten zich dan ook niet de wet
voorschrijven door de Staten Generaal. Men bleef keer op keer proberen, dikwijls
gewapenderhand, het recht op waterlossing te halen door de gestopte gaten weer te
openen. De Megenaren maakten deze gaten echter telkens weer net zo hard dicht en
bovendien werd de Groenendijk door hen iedere keer een stuk opgehoogd. Uiteraard
werd ook dit niet gepikt door de Ravensteiners. In 1778 gaf de heer van Ravenstein
bevel de ophoging van de dwarsdijk ongedaan te maken. Onder leiding van de drost
werd de Groenendijk in de zomer van dat jaar door enkele honderden inwoners van
Ravenstein weer tot het oude niveau geslecht.
Hierna werd ruim veertig jaar lang geen poging meer ondernomen om de dwarsdijk te
dichten of op te hogen. Althans geen succesvolle poging. De bewoners van Megen en
andere polders die belang hadden bij een gesloten dwarsdijk bleven wel voortdurend
proberen om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk hadden zij in 1822 succes. In dat jaar
kregen zij van de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant toestemming om de
Groenendijk te dichten en op te hogen. En dat gebeurde natuurlijk onmiddellijk. Tijdens
de schouw van het polderbestuur van het land van Ravenstein in januari 1823 constateerde het college dat alledrie de openingen waren gedicht. Zij zouden daarna nooit
meer open gemaakt worden. De Groenendijk bleef gesloten en werd bovendien elke
keer als het Beerse water over de dijk dreigde te lopen een stukje verhoogd.
Onder de bewoners van het land van Ravenstein stuitte het besluit van de provincie
vanzelfsprekend op zeer veel onbegrip. De gevolgen van de dichting en ophoging
waren volgens hen desastreus voor hun gebied. Zo schreef de rector van de Latijnse
school in Ravenstein in 1861 dat de Groenendijk sinds 1822 voortdurend vernielende
winterwaterrampen had veroorzaakt, “zonder dat de daar beneden liggende
Maaspolders er door gebaat, wel daarentegen de naast aanliggende er grootelijks door
benadeeld werden”. De Ravensteiners leerden er echter, zo goed en zo kwaad als het
ging, mee te leven. Velen zochten hun toevlucht op de hogere gronden of bouwden hun
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boerderij op een verhoging. Niettemin bleef men ook nog steeds, als het water tot de
lippen kwam, proberen om de Groenendijk door te steken. Nog tot het begin van de
twintigste eeuw moest de marechaussee regelmatig de wacht houden op de dwarsdijk.

Figuur 3.11 De Groenendijk in 1827. Detail van Figuur 3.10

Na de afronding van één van de meest omvangrijke rivieroperaties uit de negentiende
eeuw, de scheiding van Maas en Waal en de verlegging van de Maasmond naar de
Amer in 1908, kwam er enige verlichting. De rivierwerken die in het kader van dit
megaproject werden uitgevoerd, waaronder het graven van de Bergse Maas, zorgden
voor een verbetering van de afvoer van het Maaswater waardoor ook de Beerse Maas
wat minder zwaar met dit water werd belast. Toch waren de problemen hiermee nog
niet voorbij. Ook de verhoging van de Beerse overlaat in 1922 bood nog te weinig
soelaas. Het was de watersnood van 1926 die uiteindelijk de oplossing zou brengen.
De rampspoed die hierdoor ontstond leidde tot de uitvoering van de zogenaamde
Maaswerken. Belangrijkste doel van deze werken was het afvoervermogen van de
Maas beneden de Beerse overlaat zodanig te vergroten dat de rivier in staat was om de
maximum hoeveelheid water af te voeren, zodat de Beerse overlaat kon worden
opgeheven. Dit laatste gebeurde uiteindelijk pas in 1942.
Door de sluiting van de Beerse overlaat verloor de Groenendijk zijn functie. Tijdens de
grootscheepse ruilverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog werd de compartimenteringsdijk grotendeels afgegraven. Slechts een klein gedeelte van de Groenendijk
bleef behouden en dit restant van de dijk is nog steeds aanwezig in het landschap als
stille getuige van alle commotie die hij bijna zeven eeuwen lang teweeg heeft gebracht.
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De Dwarsdijk in de Betuwe. Een dijk van militair-strategische waarde

93

Terwijl elders in het rivierengebied al lang voor het einde van de Middeleeuwen dwarsdijken werden aangelegd, gebeurde dat in de Betuwe pas aan het eind van de
zestiende eeuw. Waarom dit hier betrekkelijk laat gebeurde is niet precies bekend.
Wellicht ondervond men in de Betuwe tot dan toe nog vrij weinig wateroverlast. Het lijkt
er namelijk op dat de aanleg van de Dwarsdijk in de Betuwe - ook bekend onder de
namen Spanjaardsdijk en Nieuwe dijk - niet los is te zien van de toename van het
aantal overstromingen in de Betuwe in de tweede helft van de zestiende eeuw. In deze
periode begaven de dijken in de Overbetuwe het vele malen waardoor ook de Nederbetuwe telkens onder water liep.
Toch vormden de toenemende overstromingen vermoedelijk niet de directe aanleiding
voor de aanleg van de dwarsdijk. Zoals de alias Spanjaardsdijk al doet vermoeden
speelden militaire overwegingen hierbij waarschijnlijk de hoofdrol. In het jaar dat men
startte met de aanleg van de dijk, in 1590, was de tachtigjarige oorlog nog in volle
hevigheid aan de gang. De man die verantwoordelijk was voor het opwerpen van de
dwarsdijk, Diederik Vijgh, was sterk anti-Spaans gezind. Vijgh was behalve heer van
Zoelen ook ambtman van de Nederbetuwe, van de Tielerwaard èn van Tiel. Om deze
stad, zeer strategisch gelegen ten opzichte van Rijn, Waal en Maas, voor de opstandelingen te behouden had hij in 1579 van Willem van Oranje opdracht gekregen alles in
het werk te stellen wat daarvoor nodig was. Zo werd in 1590 ter verbetering van de
verdediging van Tiel onder andere de vlakbij de stad gelegen Zandwijkse dijk een klein
beetje verlegd. En het ziet er naar uit dat ook de aanleg van de Dwarsdijk, waar Vijgh in
hetzelfde jaar mee begon, in dit verdedigingsplan paste. In de dijk, die van Opheusden
naar Hien (bij Dodewaard) liep, waren sluizen aangebracht die men in geval van nood
kon sluiten. Op die manier kon een Spaanse inval vanuit de Overbetuwe worden gestuit
door de beroemde ‘waterlinietactiek’: het onder water zetten van het land teneinde de
opmars van troepen te belemmeren.94
Maar het is zeker niet denkbeeldig dat Vijgh in de dijk óók een belangrijk middel zag om
de waterstaatkundige situatie van de Nederbetuwe te verbeteren.95 Dat gold trouwens
niet alleen voor hem, maar waarschijnlijk ook voor Buren en voor Culemborg. Beide
steden droegen namelijk bij aan de aanleg van deze “bewairsdijk”. De Overbetuwenaars daarentegen waren sterk gekant tegen de dijk. De Dwarsdijk zou de afstroom van
het rivierwater belemmeren waardoor de streek heel veel wateroverlastproblemen zou
ondervinden. Zodra de bewoners van de Overbetuwe lucht kregen van de ophanden
zijnde dijkwerken begonnen zij dan ook fel te protesteren. Samen met de autoriteiten
van Arnhem schreven zij in november 1590 een klachtbrief aan de Raad van State. De
Overbetuwenaars merkten hierin op dat de dijk hen een “inestimable” schade zou
93. De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: Stol, Taeke, “De Dwarsdijk in de Betuwe en zijn betekenis voor
de Grebbedijk en voor de Gelderse Vallei in het eind van de 16e en het begin van de 17e eeuw” in: Klerk, A.P.
de e.a. (red.), Historische geografie in meervoud : historisch-geografische opstellen aangeboden aan Prof. Dr.
M. w. Heslinga ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de sociale geografie, in het bijzonder de
historische geografie en de geschiedenis der geografische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam (Utrecht 1984)p. 95-113. Tornga, J.S.M., “Eenen nieuwen geweldighen dijck” in: Dee-Honders,
Joke van (e.a.), Kruiend door de Betuwe. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de
Historische Kring Kesteren en Omstreken (Kesteren 1997)p. 29-30. Hol, R.C., Zeshonderdvijftig jaar NederBetuwe (Amsterdam 1977)p. 47.
94. Hol (1977) en Tornga (1997) schrijven overigens dat de Dwarsdijk was bedoeld als verdedigingswal
waarachter men troepen wilde legeren om Nijmegen, dat in 1585 in Spaanse handen was gevallen, te
heroveren.
95. Hierop duidt onder andere een tekst uit 1599 waarin wordt vermeld dat de Staten van Gelderland in 1591
besloten “eenen nieuwen geweldighen dijck doen leggen dweers door de Nederbetuwe van den Rijn tot de
Wale beneden Nimmegen” om daarmee de inwoners tot beneden Dordrecht te “bevrijden en te bewaren
tegen overlopen van het opperwater des Rijns”. Zie: Hol (1977) en Tornga (1997).
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berokkenen. De Raad van State nam de klacht serieus en wees twee personen aan die
in de kwestie moesten bemiddelen.
Deze en andere bemiddelingspogingen hadden echter weinig resultaat, zo blijkt uit de
gebeurtenissen tijdens en na de overstromingen van de winter van 1594/95. Tijdens het
hoogwater op de Waal in februari 1595 brak de Waaldijk bij Bemmel door zodat de
Overbetuwe onder water liep. Was dit water voorheen naar de Nederbetuwe afgestroomd, nu bleef het voor de Dwarsdijk staan. De dijk had dus het effect dat Vijgh
wenste. Maar de ambtman van de Nederbetuwe besefte dat de dijk nog niet van die
kwaliteit was, dat zij de watermassa lang kon ophouden.

Figuur 3.12 Fragment van de topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden
uit 1880. Tussen Hien en Opheusden ligt de Betuwse dwarsdijk of Nieuwe dijk
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Daarom gaf Vijgh opdracht de Rijndijk pal boven de Dwarsdijk door te steken waardoor
het overstromingswater van de Waal de Rijn kon instromen en de druk op de Dwarsdijk
verminderde. Dat was echter, op zijn zachtst gezegd, niet zo’n gelukkige actie. De Rijn
raakte daardoor zo vol dat de dijken bij Kesteren en Ravenswaai bezweken. Een dag
later begaf vervolgens de Waaldijk bij Echteld het, waardoor het water nu van twee
kanten de Nederbetuwe instroomde. De Aalsdijk hield nu ook niet langer stand en
hetzelfde lot was ook de Dwarsdijk beschoren. Ondanks de coupure in de Rijndijk brak
de dijk op drie plaatsen door.
Maar de schade bleef niet beperkt tot de Nederbetuwe. Als gevolg van het doorsteken
van de Rijndijk kreeg de Grebbedijk plotseling zowel Rijn- als Waalwater te keren. Dat
kon de dijk niet aan. Het Rijnwater steeg tot ruim drie voeten boven de dijkhoogte,
waardoor de Grebbedijk (ook wel Wageningse dijk genoemd) in een mum van tijd
overstroomde en de hele Gelderse Vallei onder water kwam te staan. Ongehinderd
door het veen, dat door de vele afgravingen niet meer als natuurlijke barrière
fungeerde, bereikte het rivierwater in maart Amersfoort waar grote schade werd
aangericht.
Dat de rampspoed alles te maken had met de aanleg van de Dwarsdijk was voor de
tegenstanders van de dijk klip en klaar. De Overbetuwe, Arnhem, Nijmegen96, Rhenen,
Wageningen en de veengenoten – de gezamenlijke eigenaren van veenafgravingen in
de Gelderse Vallei - eisten daarom van Vijgh en de andere “contribuanten” van de
Dwarsdijk dat zij de dijk onmiddellijk weghaalden. In ieder geval moesten de erin
gelegen sluizen worden verwijderd. Vijgh beantwoordde deze eis gelijk met een tegenvraag: hoe moest hij er dan voor zorgen dat de Nederbetuwe gevrijwaard bleef van
overstromingen? Omdat hij daar geen goed antwoord op kreeg zag Vijgh geen reden
om de dijk te verwijderen. Het enige dat hij wilde toezeggen was dat hij de
reparatiewerken voorlopig achterwege zou laten.
Vijghs toezegging bleek echter van weinig waarde. Binnen de kortste keren gaf hij
opdracht de bressen in de Dwarsdijk te dichten. Dit leidde uiteraard weer tot de nodige
protesten van de tegenstanders van de dijk. Vijgh en de andere belanghebbenden bij
de dijk trokken zich daar echter niets van aan. Zij vonden dat ze volledig in hun recht
stonden om de dijk in stand te houden en voelden zich hierbij gesterkt door de
Hollandse autoriteiten. De Hollandse gezaghebbers vonden de dijk nog steeds van
grote militair-strategische waarde, zo bleek tijdens nieuwe overstromingen die in
december 1601 plaatsvonden. Na een bericht van de graaf van Culemborg en de drost
van Buren over de precaire situatie waarin de Dwarsdijk als gevolg van een doorbraak
van de Bemmelse dijk verkeerde, liet de landsadvocaat en raadpensionaris van
Holland, Johan van Oldenbarneveld, weten dat hij het van groot belang vond dat de dijk
behouden bleef. Alle mogelijke middelen mochten daarbij worden aangewend,
waaronder ook de inzet van militairen. De Dwarsdijk was immers, zo schreef Van
Oldenbarneveld, “soewel tegen den vyant als het water” aangelegd.
Ongetwijfeld zullen de belanghebbenden bij de Dwarsdijk er alles aan gedaan hebben
om de dijk te redden. Maar het mocht niet baten. De Dwarsdijk bleek niet bestand tegen
de druk van het water en brak door. Omdat ook de Diefdijk het begaf kwam een heel
groot deel van het rivierengebied onder water te staan. Ook de Grebbedijk werd overspoeld en raakte daarbij zwaar beschadigd. Gelukkig voor de bewoners van de
Gelderse Vallei bleef de overstromingsschade dit keer toch nog relatief beperkt.
96. Het belang van Nijmegen was volgens Tornga gelegen in het feit dat welgestelde burgers uit deze stad
eigendommen in de Overbetuwe hadden.
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Figuur 3.13 De Betuwse dwarsdijk of Nieuwe dijk. Detail van Figuur 3.12

Dat nam echter niet weg dat men kort na de watersnood opnieuw scherp protest
aantekende tegen de dwarsdijk. Gesteund door de Staten van Gelderland, de Staten
van Utrecht, de besturen van de Overbetuwe, Arnhem en Nijmegen eisten de dorpen
en steden in de vallei een verbod op de reparatie van de Dwarsdijk. Zoals te verwachten viel was de Nederbetuwe het daar nog steeds niet mee eens. En natuurlijk wees
men daarbij, met de brief van Van Oldenbarneveld in de hand, op de militaire belangen
die de dijk diende. Nogmaals werd duidelijk gemaakt dat men omwille van de
verdediging van deze belangen genoodzaakt was geweest deze dijk aan te leggen.
Bovendien lieten de Nederbetuwenaars weten dat het onzin was om de dwarsdijk als
boosdoener aan te wijzen. De schuld lag in de eerste plaats bij de Overbetuwe. Als de
Overbetuwe er voor zou zorgen dat haar dijken in stand bleven was er niets aan de
hand.
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De sluis in de Dwarsdijk bleef dan gewoon open zodat de Linge niet in zijn natuurlijke
loop werd belemmerd. Er was dus geen enkele reden om het herstel van de dijk te
dwarsbomen.
Behalve de Staten van Holland en de graaf van Culemborg waren ook de dijkbesturen
van de Alblasserwaard en het land van Arkel het volmondig eens met het standpunt
van de Nederbetuwe. Zij kregen bovendien bijval van de Staten-Generaal. Van
Oldenbarneveld - die niet alleen raadpensionaris van de Staten van Holland was, maar
ook zitting had in de Staten-Generaal - schreef de graaf van Culemborg dat de Staten
altijd positief stonden tegenover pogingen om het land te bevrijden van het water, of dit
nu zee- of rivierwater was. Ondanks de steun van deze invloedrijke actoren bleek het
niet mogelijk het conflict in het voordeel van de (direct) belanghebbenden bij de
Dwarsdijk om te buigen. De dijk bleef ongerepareerd liggen.
Ook een nieuwe poging om de dijk te herstellen, die in 1608, na de zoveelste dijkbreuk
in de Overbetuwe, werd ondernomen liep op niets uit. Na de overstromingen werd door
de graaf van Culemborg en de Nederbetuwe bij de Staten van Holland en de StatenGeneraal een verzoek ingediend om de dijk alsnog te repareren. Buren, Leerdam en
Acquoy vroegen hier eveneens om. In deze verzoekschriften werd onder andere
aangegeven dat het overstromingsoppervlak sterk beperkt had kunnen worden als de
Dwarsdijk gerepareerd was geweest. Daarnaast wees men erop dat de Dwarsdijk het
beste middel was “om die van de Overbetuwe te beter ende vlijtiger te doen dijcken”.
Gelet op de eerdere bijval van Holland en de Staten-Generaal zullen beide wel gevoelig
zijn geweest voor dit argument. Maar kennelijk legden de Gelderse en Utrechtse
belangen toch meer gewicht in de schaal. Zelfs de stadhouder, prins Maurits van
Oranje, die grote belangen in het land van Buren had, kon er niet voor zorgen dat men
goedkeuring kreeg de Dwarsdijk te herstellen. Ook later hebben er, naar alle waarschijnlijkheid, geen reparaties of versterkingen aan de dijk plaatsgevonden. Wèl kwam
de Dwarsdijk in het begin van de achttiende eeuw nog voor in plannen voor een
militaire verdedigingslinie. En naar aanleiding daarvan werd ook het idee geopperd om
de waterstaatkundige functie weer in ere te herstellen. Daar is het echter niet van
gekomen. In 1823 schreef inspecteur-generaal van Rijkswaterstaat Jan Blanken dat
van de Dwarsdijk slechts wat overblijfsels te zien waren tussen Opheusden en
Lakemond, “doch dat dezelve als waterkering geheel verlopen zijn.”
3.5

De Querdamm tussen de Ooij en de Duffelt. Een Hollands-Duitse
dwarsdijk 97

“Bevor der jetzige, die Düffelt schutzende Querdamm angelegt war, wurde fast jeder
Winter der grösste Teil der Düffelt unter wasser gesetzt.” (…) “Das Wasser stieg so
hooch, dass die niedrig gelegenen Wohnhäuser … bis zum Dach unter Wasser gesetzt
würden.”

97. De tekst van deze paragraaf is gebaseerd op: Driessen, A.M.A.J, Ven van de, G.P.; Het HollandschDuitsch Gemaal, Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef (Druten 1999)passim.
Arntz, A., “Der Querdam Zyfflich – Ooy” in: Van toen naar nu. Nieuwsblad Heemkundekring 'De Duffelt',
vol. 16 (1986) p. 85-90.
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Aldus schetste de Duitse onderwijzer Bautz, bovenmeester van de dorpsschool van
Keeken - een plaatsje gelegen in het Duitse deel van de Duffelt98 – rond 1860 de grote
wateroverlast die de bewoners van de streek ondervonden vóórdat de Querdamm was
aangelegd. Waarschijnlijk overdreef Bautz wel een beetje door te stellen dat de overstromingen nagenoeg jaarlijks plaatsvonden, maar dat de Duffelt bij hoge waterstanden
op de Rijn dikwijls en diep onder water kwam te staan, staat ‘als een paal boven water’.
Ook in (bijna) letterlijke betekenis. De hoogten van de waterstanden als gevolg van de
overstromingen van de Duffelt zijn nog steeds af te lezen op de peilschaal van de kerk
van het Duitse dorp Niel, een plaatsje dat drie kilometer ten zuidwesten van het eerdergenoemde Keeken ligt. Daaruit valt op te maken dat de bewoners van Niel in de eerste
helft van de negentiende eeuw tenminste zes keer te maken kregen met hoge waterstanden, namelijk: in 1809, 1820, 1825, 1830, 1845 en 1850. Een recordhoogte werd
bereikt in 1820, toen het water in Niel tot maar liefst tweeëneenhalf meter boven
“normalnull“ (NN) steeg.
Hoewel dit soort hoge waterstanden in de periode vóór 1800 wat minder frequent
voorkwamen, hadden de bewoners van de Duffelt ook toen regelmatig te kampen met
grote overlast, zoals onder andere in de jaren 1726, 1740 en vooral in 1744. In dat jaar
werd de Duffelt getroffen door een ongekend zware overstroming. De watersnood die
toen ontstond richtte niet alleen grote schade aan maar leidde ook tot een belangrijke
verscherping van een al lang bestaand conflict tussen de geërfden (grondbezitters/
ingelanden) van de Duffelt en die van de Ooij.
De geërfden van de Duffelt meenden namelijk dat de oorzaak van hun rampspoed was
gelegen in het optreden van de bestuurders van het waterschap dat verantwoordelijk
was voor het waterbeheer van de Ooij(polder): de Circul van Ooij. Dit waterschap, dat
in 1580 was opgericht, had namelijk in 1625, even ten westen van Zyfflich – nog net op
Gelders en dus niet op Kleefs grondgebied - een dwarsdijk met sluis aangelegd
waarmee het uit het oosten (de Duffelt) aflopende water kon worden gekeerd. Deze
dwarsdijk, de zogenaamde Mosterddwarsdijk, en dan vooral de daarin gelegen sluis
(schutlaken), was een doorn in het oog van de Duffeltse geërfden. Dat gold ook voor
een drietal andere sluizen in de Ooijpolder.
Volgens de geërfden van Duffelt had het openen van deze drie Ooijse sluizen èn het
ontsluiten van het schutlaken er voor gezorgd dat al het water van de vloed van maart
1744 vanuit de Ooij de Duffelt inliep. De ellende die hierdoor teweeg werd gebracht
leidde tot grote woede bij de Duffeltse bewoners. Zij schreven dan ook direct na de
watersnood een brief naar de Pruisische koning Frederik II de Grote waarin hij dringend
werd verzocht schadevergoeding van de Ooij te eisen en het bestuur van deze polder
te dwingen de Mosterddwarsdijk door te steken.
De koning toonde zich gevoelig voor de problemen van de bewoners van de Duffelt en
probeerde de kwestie via diplomatiek overleg op te lossen. Maar ondanks de daadkracht van Frederik de Grote duurde het tot 1770 voordat de eerste afspraken over de
oplossing van de kwestie op papier werden gezet. Eén daarvan behelsde de verwijdering van het schutlaken. Veertien jaar later, als gevolg van een grote overstromingsramp in de winter van 1784, volgde nog een aantal aanvullende afspraken.

98. De Duffelt is de Rijnregio die westelijk door Nijmegen en oostelijk door Emmerich begrensd wordt. Het
was aanvankelijk een ambt onder het Hertogdom Gelre, totdat het in de 15e eeuw naar het Hertogdom
Kleve over ging.
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Hoewel de afspraken grotendeels werden nageleefd wierpen zij weinig vruchten af. De
wateroverlast in de Duffelt bleef onverminderd groot. Eigenlijk namen de problemen,
zoals we al zagen, vanaf het einde van de achttiende eeuw alleen maar toe. De
bewoners van de Duffelt bleven in deze periode steeds wijzen op de negatieve rol die
het bestuur van het Circul van Ooij hierbij zou spelen. Maar de Ooijpolder werd zelf ook
steeds zwaar getroffen door de overstromingen die in deze periode plaatsvonden. Zo
ondervonden de bewoners van de Ooij, net als die van de Duffelt, veel ellende van de
overstromingen in de jaren 1799, 1809 en 1820. In dit laatste jaar kwamen zelfs twee
kinderen om het leven. Hetzelfde lot had ook de achttien mensen op een drijvend dak
kunnen treffen. Zij konden echter op het nippertje van de verdrinkingsdood worden
gered.
Net als bij de eerdere watersnoodrampen was ook in 1820 een groot deel van het
overstromingsleed ontstaan doordat de Ooijse bandijk was doorgebroken. Toen dat in
1829 nogmaals gebeurde was voor het bestuur van het Circul van Ooij de maat vol. Om
nieuwe doorbraken te voorkomen besloot men in 1830 de dijk over de hele lengte
gemiddeld met één meter te verlagen. De in 1799 aangebrachte overlaten bleven
gehandhaafd, al werden zij wel enigszins verhoogd.
Voor de polders in de Duffelt was deze dijkverlaging geen goede zaak. Door het sneller
overlopen van de dijken werden de Duffeltse landerijen door het opgestuwde water
vaker overstroomd en konden de polders nauwelijks meer lozen. De geërfden van
Duffelt eisten dan ook dat de verlaging van de Ooijse dijken zo spoedig mogelijk weer
ongedaan werd gemaakt. Het Circul weigerde op deze eis in te gaan en daarom
zochten de geërfden van Duffelt hun heil hogerop. Zij legden hun eis voor aan de
Pruisische regering die deze kwestie vervolgens in 1832 bij het provinciaal bestuur van
Gelderland aan de kaak stelde. De vertegenwoordiger van de Pruisische regering
maakte de Gelderse bestuurders duidelijk dat men de “willkürlichen Erniedrigung des
Ooyenschen Deiches” niet tolereerde. Hij drong aan op “baldigste Abhilfe” van de
kwestie. Streng voegde hij daar nog aan toe dat: “Sollte dieser schritt den erwünschten
Erfolg nicht herbeiführen, so werden wir denselben durch Vermitlung der höheren
Behörden in diplomatischen Wege zu bereichen suchen.” Blijkbaar was het Gelders
bestuur weinig onder de indruk van het ‘dreigement’, want kort na 1832 werd de
kwestie inderdaad het onderwerp van diplomatiek overleg op regeringsniveau.
Hoogstwaarschijnlijk werd daarbij door de Pruisische regeringsvertegenwoordigers ook
meteen al het voorstel gedaan om de kwestie op te lossen door de aanleg van een
querdamm, de Duitse term voor een dwarsdijk. Volgens Arntz99 werd de aanleg van
deze querdamm namelijk ook al in 1832 in het verzoek aan het Gelders provinciebestuur voorgesteld. Helaas gaat hij niet in op de argumenten die men daarbij
aandroeg.
Ook Driessen100, die veel uitgebreider ingaat op de achtergronden van het conflict
tussen de Ooij en de Duffelt, maakt niet duidelijk hoe de discussie over de Querdamm
verliep. Wèl schrijft zij dat er in 1836 een akkoord over de kwestie werd gesloten. Of in
dit akkoord ook de Querdamm al werd ‘meegenomen’ vertelt zij echter niet.
Vermoedelijk was dat niet het geval want dit akkoord werd niet door Pruisen
geratificeerd, aldus Driessen. De onderhandelingen werden daarna weer hervat en dit
leidde halverwege de jaren 1840 tot een nieuwe overeenkomst. Maar dit keer weigerde
de Nederlandse regering om hier goedkeuring aan te verlenen. Uiteindelijk werd pas in
99. Arntz, A., “Der Querdam Zyfflich – Ooy” in: Van toen naar nu. Nieuwsblad Heemkundekring 'De Duffelt',
vol. 16 (1986) p. 85-90.
100. Driessen, A.M.A.J, Ven van de, G.P.; Het Hollandsch-Duitsch Gemaal, Een waterstaatkundig
monument tussen Nijmegen en Kleef (Druten 1999).
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1853 definitieve overeenstemming bereikt. In een verdrag van 14 september 1853 werd
vastgelegd dat er een dwarsdijk zou worden aangelegd die de bovenpolders (in de
Duffelt) af moest sluiten van de Ooij. Doel van deze dwarsdijk was primair het nadeel
van de verlaging van de Ooijse dijken zoveel mogelijk te ondervangen. De dwarsdijk
zou komen te lopen van de stuwwal bij Wyler door het Wylermeer heen naar de
Kapitteldijk. Een traject van zo’n twee kilometer.
Pruisen zou zorgdragen voor het leeuwendeel van de financiering èn voor de uitvoering
van de dijkwerken. Technische ambtenaren uit beide landen zouden er op te zien dat
dit op de juiste manier gebeurde. In het noorden en in het zuiden van de Querdamm
werden sluizen aangebracht en ook werd in de dijk een overlaat gemaakt. Via deze
overlaat kon het overstromingswater bij dijkbreuken op Pruisisch of Millings gebied snel
naar het westen worden afgevoerd. In 1856 was de Querdamm gereed. Voor het
beheer van de dijk werd een afzonderlijk waterschap opgericht: de gecombineerde
polder Querdamm. Dit waterschap bestond uit de Pruisische waterschappen de Duffelt,
Kranenburg, Rindern en Zyfflich-Wyler en de Nederlandse buitenpolder Millingen met
Zeeland.

Figuur 3.14 De Querdamm tussen de Ooij en de Duffelt in 1930

De Querdamm bleek een succes. Al kort nadat de dijk was voltooid moest de dijk zijn
eerst proef doorstaan en deze test verliep naar grote tevredenheid. Zo blijkt althans uit
het verslag van de dijkgraaf Reymer von Rindern naar aanleiding van de overstromingen die in het begin van 1856 in het gebied plaatsvonden. Volgens hem had de
Rinderse polder “gar nichts zu leiden gehabt” van het overstromingswater uit de Waal.
Ook had er nauwelijks een “Rückstau” (opstuwing) plaatsgevonden. “Trotz des neuerbauten Querdammes” had het water veel meer “fortwährend seinen ungehinderten
Abfluss gehabt”. “Wenn jedoch dieser Querdamm nicht schon vorhanden gewesen
wäre, dan würde bei der kürzlich stattgefundenen Überschwemmung des Ooyschen
und des Ubbergschen Polders, warscheinlich auch ein Teil des Rinderschen Polders,
und zwar das niedrig gelegene Wiesen- und Ackerland zu Donsbrüggen, sowie die
zunächts liegenden Ländereien unter Rindern, überhaupt ein Flächenraum von etwa
150 preussischen Morgen, überschwemmt worden sein.”
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Ook bij latere overstromingen wierp de Querdamm zijn vruchten af. Hij voorkwam
telkens veel wateroverlast in de bovenpolders. Maar de dwarsdijk betekende niet het
einde daarvan. Tot de eeuwwisseling bleef de Ooijpolder jaarlijks rivierwater inlaten.
Dat bleek echter niet van grote invloed op de waterhuishouding van de Duffelt. Na de
aanleg van de Querdamm leefde de Duffelt namelijk sterk op, constateert Arntz. “Eine
Blütezeit der Landwirtschaft brach an. Ihre Produkte fanden inm nahegelegenen
Ruhrgebietn Absatz. Ihr beginnender Wohlstand zeigte sich an den grossen Höfen aus
Backstein, jetzt nicht mehr auf dem Poll.”
De Querdamm bleef zijn in meerdere opzichten ‘verlichtende’ functie tot kort voor de
Tweede Wereldoorlog vervullen. In 1938 raakte de dwarsdijk overbodig. In dat jaar
werden namelijk de werken voltooid waartoe men na de watersnood van 1926 had
besloten. De extreme hoogwaterstanden die toen optraden leidden tot grote overstromingen in het Kleefs-Nijmeegse rivierengebied. In Erlecom en de Ooijpolder kwam het
water tot vijf à zes meter hoog. Ook Leuth, Kekerdom, Zeeland en de laagste delen van
Millingen en Beek overstroomden. Er vielen geen doden, maar wel moesten veel
mensen geëvacueerd worden. De Duffelt bleef bespaard. Dankzij de Querdamm.
Hoewel de dwarsdijk aanvankelijk overliep kon men uiteindelijk, door met man en
macht de dijk met zandzakken te versterken, voorkomen dat de Querdamm bezweek.

Figuur 3.15 Foto’s van en vanaf de Querdamm tijdens de watersnood van 1926

In de Ooijpolder en Erlecom had men leergeld betaald. De overstromingen toonden aan
dat de dijken veel te laag waren. Zij waren bijna twee meter lager dan in de Overbetuwe
en dat was funest gebleken. Men besloot daarom om de dijken van Nijmegen tot
Kekerdom te verhogen tot een meter boven de waterstand van 1926. Ook zou men de
overlaten in deze dijken opheffen. Dit laatste betekende dat de Querdamm zijn functie
zou verliezen. Na de uitvoering van de dijkverhogingswerken, die tussen 1934 en 1938
plaatsvond, zou de Querdamm geen directe rol meer vervullen bij het keren van het
Rijnwater. De dijk mocht na tachtig jaar trouwe dienst gaan ‘slapen’ en hoefde alleen
nog maar wakker te worden als de bandijken onverhoopt zouden bezwijken.
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Samenvatting en conclusie

Vanaf het eerste moment dat de bewoners van ons land dijken opwierpen om zich te
beschermen tegen het water, werden al heel snel, naast en/of dwars op deze dijken,
extra waterkeringen aangelegd. De belangrijkste reden hiervoor was dat de eerst
aangelegde dijken, de ‘primaire waterkeringen’, niet afdoende functioneerden. Omdat
men niet in staat was hierin (op korte termijn) substantiële verbeteringen aan te
brengen probeerde men het restrisico zoveel mogelijk af te dekken door reservedijken
op te werpen om althans delen van het bedijkte gebied te beschermen.
In de kustgebieden werden deze reservedijken in eerste instantie parallel aan de zeedijken aangelegd: de inlaagdijken of slaperdijken. Om te voorkomen dat het zeewater
vanuit de zijkant instroomde werden deze dijken bovendien vaak via dwarsdijken
(opdijken of schenkeldijken) met de zeedijk verbonden. Deze dwarsdijken, die min of
meer haaks op de lengterichting van de hoofdwaterkering stonden, werden ook langs
de rivieren veelvuldig toegepast. De meeste daarvan kwamen tot stand tijdens de
bedijking van de rivieren die vanaf de elfde tot en met de veertiende eeuw plaatsvond.
Overeenkomstig de richting van de bedijkingsactiviteiten, van west naar oost, werd
telkens als een stuk dijk af was een dwarsdijk aangelegd of werd een reeds bestaande
zijkade tot dwarsdijk opgehoogd. Deze dwarsdijk (zijdwende, zeegdijk, zouwe) moest
het overstromingswater weren dat vanaf het hoger gelegen nog niet bedijkte traject
naar beneden stroomde.
Op deze manier werden in de late Middeleeuwen grote delen van het rivieren- en kustgebied voorzien van reservewaterkeringen. Hoewel men steeds grote inspanningen
moest verrichten om de dijken te behouden, bewezen zij aan de bewoners in deze
streken niet zelden goede diensten. Áls zij stand hielden zorgden zij voor een belangrijke beperking van de overstroming en daarmee ook van het leed dat daarbij werd
aangericht. Dat voordeel gold echter alleen voor de gebieden die zich aan de ‘goede’
kant van de dijk bevonden. De onvermijdelijke consequentie van de aanleg van de
reservekeringen was (en is) immers dat men aan de ene kant van de dijk droge voeten
hield, maar dat de bewoners van het gebied aan de andere kant van de dijk aanzienlijk
meer wateroverlast ondervonden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanleg van deze compartimenteringsdijken
avant la lettre, evenals de latere ophogingen hiervan, voortdurend tot conflicten leidde
tussen de bewoners van de gebieden aan weerszijden van deze dijken. Soms werden
deze ‘opgelost’ door nog een extra dijk aan te leggen. Zo werd de Diefdijk opgeworpen
in reactie op de aanleg van de Zouwendijk en legden de bewoners van Brakel de
Brakelse dwarsdijk aan om de door de Meidijk veroorzaakte de wateroverlast tegen te
gaan. Maar als dit niet mogelijk was dan liepen de spanningen hoog op. Vaak zagen de
bewoners die aan de ‘verkeerde’ kant van de compartimenteringsdijk woonden geen
andere oplossing dan de dijk door te steken of te slechten.
Wellicht vormen deze conflicten een verklaring voor het feit dat er na 1500 weinig
nieuwe compartimenteringsdijken werden aangelegd. Gedurende de Middeleeuwen
waren er weliswaar al heel wat reservekeringen tot stand gebracht, maar, gezien de
toenemende frequentie van de overstromingen in de periode na 1500, had het voor de
hand gelegen dat er ook later nog op tal van andere plaatsen compartimenteringsdijken
waren verrezen. Maar, voorzover bekend, gebeurde dat nauwelijks.

89

februari 2008

"Het voordeel eener dubbele defensie"

Dat die behoefte waarschijnlijk wel steeds is blijven bestaan valt op te maken uit de
rivierverbeteringsplannen die in de eerste helft van de negentiende eeuw verschenen.
In verschillende van deze plannen werden ook compartimenteringsvoorstellen gedaan.
Vaak bleef dit beperkt tot een pleidooi voor de aanleg van één of enkele nieuwe
compartimenteringsdijken. Maar in sommige plannen werd aanbevolen het compartimenteringsprincipe op grotere schaal toe te passen en alle grote dijkringen via
compartimenteringsdijken in kleinere inundatie-eenheden onder te verdelen. Op die
manier zou de overstroming worden beperkt waardoor ook de daarmee gemoeide
schade belangrijk lager uit zou vallen. Ook terpen en vluchtheuvels, die meestal in één
adem met de compartimenteringsdijken werden genoemd, konden hieraan een nuttige
bijdrage leveren.

Figuur 4.1

De Diefdijk met de oude coupure ten behoeve van de A2 nabij Zijderveld. In 2005 is de
in 1936 aangebrachte smalle coupure gesloopt om ruimte te maken voor de verbreding
van de snelweg. De nieuwe coupure is bijna drie maal zo breed geworden.Omdat de
Diefdijk nog steeds een belangrijke waterkering is - een (indirect) primaire waterkering is de coupure voorzien van zware betonnen schotbalken die in geval van (waters)nood
snel kunnen worden neergelaten om het gat in de Diefdijk te dichten

De actoren die destijds verantwoordelijk waren voor de aanpak van de overstromingsproblematiek zagen echter over het algemeen weinig heil in het compartimenteringsprincipe. Overtuigende tegenargumenten werden door hen overigens niet aangevoerd.
Als belangrijkste bezwaar zag men de hoge kosten die met de aanleg van de extra
waterkeringen gemoeid zouden zijn. Positiever stond men tegenover de aanleg van
terpen en vluchtheuvels, al gaven zij daarbij gelijk aan dat het nog beter zou zijn als
gebieden met een grote overstromingskans zo min mogelijk bewoond en bebouwd
werden.
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Waren de rivierenbeleidsmakers vóór 1850 al niet erg enthousiast over de compartimenteringsdijken, in de tweede helft van de negentiende eeuw nam de belangstelling
voor de reservewaterkeringen nog verder af. Deze ontwikkeling hield nauw verband
met de nieuwe beleidskoers die men vanaf 1850 ging varen. De tot dan toe overheersende strategie om de overstromingsproblematiek te lijf te gaan, de afleidingsstrategie,
werd in dat jaar verlaten. In plaats van de aanleg van zijwaartse rivierafleidingen ging
men zich nu volledig richten op het normaliseren van de rivieren. De onvoorspelbare,
natuurlijke rivier moest worden getransformeerd in een voorspelbare, gemanipuleerde
of, zoals de toenmalige rivieringenieurs het uitdrukten, ‘normale’ rivier.
De normaliseringsstrategie leek zijn vruchten af te werpen. Door de normalisering van
de rivieren, die gepaard ging met een grootscheepse verhoging en verzwaring van de
bandijken langs de rivieren, nam, vooral vanaf de laatste decennia van de negentiende
eeuw, het aantal overstromingen sterk af. Rond 1900 meenden sommige rivierkundigen
dan ook dat men de overstromingsproblematiek zo goed als opgelost had. Dat deze
conclusie nogal voorbarig was werd aangetoond door de overstromingen van 1920 en
vooral die van 1926. Niettemin bleven velen erop vertrouwen dat men er uiteindelijk in
zou slagen de rivieren aan de wil van de mens te onderwerpen. En wat de zee betreft
dacht men niet anders. Hoewel de kustgebieden nog regelmatig door overstromingsrampen werden geteisterd, was men er heilig van overtuigd dat ook de zeewaterwolf
binnen afzienbare tijd getemd kon worden. Een overtuiging die vooral na de afsluiting
van de Zuiderzee in 1932 door steeds meer mensen werd gedeeld.
Dit rotsvaste vertrouwen in de mogelijkheden tot beheersing van het water liep een
ernstige deuk op als gevolg van de watersnood van 1953. De catastrofale gevolgen van
de overstromingen deed velen inzien dat het levensgevaarlijk was om alle hoop te
vestigen op de primaire waterkeringen. Hoe hoog men deze dijken ook zou maken, het
bleef altijd mogelijk dat er waterstanden optraden waartegen zij niet bestand waren.
Door dit besef kwam het compartimenteringsprincipe weer in het middelpunt van de
belangstelling te staan.
Het bleef dit keer niet alleen bij belangstelling. Voor het eerst werd nu ook serieus
studie gemaakt van de rol die compartimenteringsdijken konden spelen bij de vermindering van het overstromingsgevaar. Uit deze studie(s) en de discussie die naar aanleiding daarvan in de jaren 1953 – 1973 plaatsvond, komt duidelijk naar voren welke
argumenten men in de naoorlogse periode vóór en tegen de aanleg en de verbetering
van compartimenteringsdijken aanvoerde.
Het belangrijkste, meest fundamentele argument dat de voorstanders van de compartimenteringsdijken naar voren brachten was dat (1) deze dijken een noodzakelijke
reserve vormden voor het geval de hoofdwaterkeringen bezweken. Dat laatste was
volgens de pleitbezorgers van het compartimenteringsprincipe, zoals de ramp van 1953
pijnlijk had aangetoond, nooit geheel uit te sluiten. Om dat (rest)risico op te vangen
waren reservekeringen onmisbaar. Zij stelden dan ook dat de veiligheid van ons land
niet alleen afhankelijk was van de hoofdwaterkeringen, maar evenzeer van de
reservewaterkeringen.
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Over de vraag of de compartimenteringsdijken bij alle typen bezwijkingsmechanismen
van nut konden zijn bestond echter verdeeldheid. Volgens sommigen zouden compartimenteringsdijken in alle gevallen van bezwijking van de hoofdwaterkering een bijdrage
kunnen leveren aan de beperking van overstromingsschade en het aantal slachtoffers,
of de doorbraak nu het gevolg was van:
•
•
•
•
•
•
•

oorlogshandelingen (geforceerde doorbraak door bom of anderszins);
breuken of lekkages van een leiding in of nabij de primaire waterkering;
ontploffingen van objecten in de omgeving van de hoofdwaterkering;
verborgen gebreken;
grondmechanische factoren (bijvoorbeeld dijkval of verzakking);
menselijk falen;
òf van (extreem hoge) waterstanden die het niveau van de primaire waterkeringen
te boven gingen.

Anderen meenden dat wanneer dit laatste het geval was de compartimenteringsdijken
weinig nut hadden. Weer anderen vonden dat deze dijken in die situatie helemaal geen
profijt konden opleveren. Als de primaire waterkeringen doorbraken als gevolg van
extreem hoge waterstanden was het volgens hen onvermijdelijk dat dan ook de tweede
keringen zouden bezwijken. Dat zou zeker het geval zijn als de compartimenteringsdijk
dicht achter de eerste lag èn als deze lager was dan de primaire kering.
Was men het dus niet eens over de omstandigheden waarin de compartimenteringsdijken voordelen konden opleveren, wèl was er brede overeenstemming over de aard
van deze voordelen. Dat (2) de beperking van het overstromingsoppervlak één van de
grootste voordelen van compartimenteringsdijken was, stond voor iedereen buiten kijf.
Ook was men het erover eens dat (3) de dijken een belangrijke rol konden vervullen bij
de beperking van de duur van de inundatie. Dit zou met name in getijgebieden het
geval zijn. Door de oppervlaktebeperking (kleinere komberging) bleven de getijstromen
in de doorbraak namelijk kleiner, waardoor de doorbraak minder omvangrijk werd en
deze gemakkelijker en sneller te dichten was zodat de duur van de inundatie korter
werd.
In het verlengde hiervan werd ook gewezen op (4) de remmende werking op de inundaties. Door de aanwezigheid van de compartimenteringsdijk kon de overstroming zich
niet snel uitbreiden, waardoor het gat in de hoofdwaterkering slechts langzaam groter
werd en de nodige adempauze werd gecreëerd voor de te nemen tegenmaatregelen.
Waaronder de dichting van de doorbraak die - door de vertraging – nog beperkt van
omvang was en daardoor sneller en tegen minder kosten gerepareerd kon worden.
Bovendien kon het herstel van compartimenteringsdijken voorafgaand aan het dichten
van een gat in de hoofdwaterkering dit dichtingswerk vergemakkelijken. Een ander
belangrijk argument dat ten gunste van compartimenteringsdijken naar voren werd
gebracht was dat (5) deze dijken veelal een goede mogelijkheid boden om als vluchtplaats te dienen voor mens en dier.
Dat de compartimenteringsdijken ook daadwerkelijk in staat waren deze nuttige functies
te vervullen werd volgens de pleitbezorgers van deze dijken duidelijk bewezen door de
ervaringen uit het verleden. Volgens hen was bij alle vroegere overstromingsrampen in
ons land, en zeker ook bij de ramp van 1953, de grote waarde van compartimenteringsdijken steeds weer naar voren gekomen
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Hoewel er verscheidene actoren waren die weinig fiducie hadden in het nut van de
reservedijken, was er vrijwel niemand die zich mordicus tegen de compartimenteringsvoorstellen keerde. Tijdens de discussies hierover werden dan ook niet veel tegenargumenten aangevoerd. Het belangrijkste bezwaar dat naar voren werd gebracht was,
zoals vanouds, (1) de hoge kosten van de instandhouding en verbetering van de
bestaande compartimenteringsdijken en de aanleg van nieuwe reservedijken. Volgens
de tegenstanders van de compartimenteringsdijken kon dit geld veel beter worden
aangewend voor de versterking van de primaire waterkeringen. Een meer steekhoudend tegenargument was dat (2) compartimentering er toe kon leiden dat het
overstromingswater sneller tot een hoog peil op zou lopen. Daardoor nam het
verdrinkingsgevaar voor de bewoners van het gebied tussen de hoofdwaterkering en de
compartimenteringsdijk toe, vooral als de oppervlakte tussen de eerste en de tweede
waterkering gering was. Als de reservekering dan ook nog doorbrak dan werd ook de
bevolking die daarachter woonde door een overstroming getroffen en die zou wel eens
omvangrijker kunnen zijn dan wanneer er geen compartimenteringsdijk aanwezig was
geweest.
Een ander bezwaar dat genoemd werd was dat (3) er in dichtbevolkte gebieden vaak
weinig ruimte was om de tweede waterkering op voldoende afstand van de primaire
waterkering te situeren. Een ruime afstand was noodzakelijk wilde men een
kombergingsoppervlak van een behoorlijke omvang beschikbaar hebben. Was deze te
klein dan en/of was de reservekering even hoog of lager dan de hoofdwaterkering dan
had de compartimenteringsdijk geen nut.
Hoewel de discussie in het voordeel van de voorstanders van het compartimenteringsprincipe werd beslist, vond hun pleidooi voor de aanleg van een adequaat stelsel van
reservewaterkeringen uiteindelijk toch geen gehoor bij de bestuurders. Zij wensten
geen geld uit te trekken voor de reservekeringen omdat zij meenden dat men volledig
moest kunnen vertrouwen op de hoofdwaterkeringen. De kosten waren hierbij van
doorslaggevende betekenis. In het licht van die tijd gezien was dit op zich ook wel
begrijpelijk. De verbetering van de hoofdwaterkeringen - langs de zee, maar later ook
langs de rivieren - die na de ramp noodzakelijk werd gevonden zou vele miljarden
kosten en daarom vond men het moeilijk te verantwoorden om ook nog eens geld
beschikbaar te stellen voor keringen van ‘secundair belang’.
Inmiddels is deze enorme uitgavenstroom richting de primaire keringen echter verleden
tijd. Met de ingebruikstelling van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg in 1997
werd het Deltaplan voor de aanleg en verbetering van de waterkeringen langs de
zuidwestkust voltooid. En kort daarna werd, met de uitvoering van het Deltaplan Grote
Rivieren, ook het grootste deel van de verhoging van de bandijken langs de rivieren
afgerond. Investeringen in de primaire waterkeringen langs zee en rivieren blijven
nodig, maar zullen, zoals het er nu naar uitziet, voorlopig niet meer zo’n groot beslag
leggen op het hoogwaterbeschermingsbudget als in de afgelopen decennia het geval
was.
Sinds de hoogwaters van de jaren negentig is men namelijk steeds meer gaan inzien
dat het telkens weer verhogen van de hoofdwaterkeringen geen afdoende oplossing
biedt voor de problemen die ons in de toekomst te wachten staan. Door de gevolgen
van klimaatverandering en bodemdaling zal er zoveel water op ons af komen dat niet
langer kan worden volstaan met het ophogen van de dijken. Vooral niet omdat men
nooit zeker weet of deze hoge dijken het te alle tijden zullen houden. Gaat het dan mis,
dan gaat het ook goed mis. Immers hoe hoger de dijken, hoe fataler een doorbraak
ervan.
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Omdat ons land door bevolkingsgroei en verdergaande industrialisatie bovendien veel
kwetsbaarder is geworden, is er grote kans dat de gevolgen van een overstroming nog
desastreuzer zullen zijn dan die van de watersnoodramp uit 1953.
Reden genoeg, zo lijkt het, om de compartimenteringsvoorstellen die na de ramp
werden gedaan opnieuw in overweging te nemen. Meer nog dan in de jaren vijftig “zal
men voor ogen moeten houden, dat de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat een zodanig
hogere waterstand zal optreden, dat de hoofdwaterkering gaat bezwijken”, zoals de
Deltacommissie haar compartimenteringsadvies motiveerde. En aangezien er tot op de
dag van vandaag nog steeds weinig andere mogelijkheden zijn om de restrisico’s van
de primaire waterkeringen op te vangen, hebben de compartimenteringsvoorstellen van
de Deltacommissie nog niets aan actualiteitswaarde verloren.
Een nader onderzoek naar deze èn andere ideeën die in het verleden ten aanzien van
het compartimenteringsprincipe naar voren zijn gebracht lijkt dan ook geen overbodige
zaak. In aansluiting hierop zou tevens kunnen worden nagegaan welke bijdrage de
bestaande, oude compartimenteringsdijken leverden aan het beheersen of het
verminderen van overstromingenrisico’s. De informatie die daaruit naar voren komt kan
belangrijke bouwstenen leveren voor het vergroten van het inzicht over de rol die
compartimenteringsdijken bij toekomstige overstromingen kunnen spelen. Gevoegd bij
de snel toenemende technisch-wetenschappelijke kennis over het functioneren van
compartimenteringsdijken kan dan wellicht aangetoond worden of “het voordeel eener
dubbele defensie” nog altijd zodanig groot is, dat het voor de overheid nog steeds ‘een
dure plicht blijft om iedere vermeerderde verzekering van het land gretig aan te grijpen’.
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Figuur 3.10: Gelderland in beeld, afbeelding GDC003000285_02 (Noord-Brabant Atlas
der kaarten 1825. Bijlage La I, linker midden deel. Kaart der situatie van het
terrein van Kuik langs Grave tot 's-Hertogenbosch, 1827 (Gelderland
Bibliotheek)
Figuur 3.11: idem
Figuur 3.12: Gelderland in beeld, afbeelding GDC003000144 (Diversen Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Rhenen. 39,
1880 (Gelderland Bibliotheek)
Figuur 3.13: Idem
Figuur 3.14: Driessen, A.M.A.J, Ven van de, G.P., Het Hollandsch-Duitsch Gemaal,
Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef (Druten 1999)p. 72.
Figuur 3.15: Henk Baron, fotograaf van de Ooij, Prins Mauritsstraat 7, 6576 AB Ooij
Figuur 4.1: Beeldbank V&W: 16154-1
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