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DEN HAAG – 26 mei 2014 

 

Forse ingreep nodig bij rivierdijken 
 
De dijken in het rivierengebied staan voor een ingrijpende operatie, zo blijkt uit het 

Deltaprogramma dat met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Er moet niet alleen rekening 
worden gehouden met verhoogde afvoer van Rijn en Maas, ook de rivierdijken blijken 

minder sterk dan altijd werd gedacht. Bovendien moeten ze een hoger 
beschermingsniveau gaan bieden dan volgens de huidige norm. 

 

Hoe zijn de rivierdijken te versterken op een manier die kan rekenen op maatschappelijk draagvlak? 
Welke mogelijkheid biedt meer ruimte voor de rivier, bijvoorbeeld door de aanleg van extra 

stroomgeulen? Hierover organiseert het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) op 
woensdagmiddag 11 juni een debat. 

 
Volgens recent onderzoek is de faalkans van de huidige rivierdijken aanzienlijk groter dan gedacht. De 

huidige norm van een kans op falen van 1:1250 wordt in bijvoorbeeld het Land van Maas en Waal bij 

lange na niet gehaald. Het waterschap Rivierenland concludeerde uit een recente toetsing dat 200 van 
550 kilometer dijk niet aan de norm voldoet. 

 
Tegelijkertijd komt het nieuwe Deltaprogramma juist voor het rivierengebied met een aanzienlijk 

hogere veiligheidsnorm. In het rivierengebied zijn steeds meer mensen komen wonen, en ook de 

economische activiteit is enorm gegroeid. Het beschermingsniveau van de dijken moet dus omhoog 
om slachtoffers en maatschappelijke schade te voorkomen. 

 
Op de klassieke manier zijn dijken te versterken door ze breder te maken. Echter, in het 

rivierengebied zou dat al gauw een extra strook van zo’n 150 meter breed vergen, wat op tal van 
plaatsen vanwege bebouwing en andere waarden vrijwel onmogelijk is. Het is dus zoeken naar nieuwe 

manieren (technisch, ruimtelijk) die ervoor zorgen dat er voldoende maatschappelijk draagvlak is voor 

het bereiken van de gewenste veiligheid. Dit thema staat centraal in het door KIVI georganiseerde 
debat. 

 
De sprekers zijn: 

Frans Klijn Senior adviseur watermanagement, Deltares 

Willem Jan Goossen Plaatsvervangend programmadirecteur Deltaprogramma Rivieren, Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu 

Matthijs Kok Hoogleraar waterveiligheid, TU Delft 
Erwin Klerkx Programmacoördinator WaalWeelde West, Provincie Gelderland 

Johan Bakker Projectdirecteur, Waterschap Rivierenland 

 
Dit KIVI Deltadebat vindt plaats in het Stroomhuis aan de Van Pallandtweg 1 te Neerijnen op  

woensdag 11 juni 2014 van 13.30 - 17.00 uur. 
 
 



Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. 
Het geeft toegang tot een netwerk waarin leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise 
verder kunnen ontwikkelen. Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een 
van de speerpunten van KIVI. 
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