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Wat zijn de kansrijke oplossingen?

Grond binnenwaarts (landzijde) Grond buitenwaarts (rivierzijde) Constructie

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

PLANUITWERKING REALISATIE
2017-2018 2019 2020 - 2023

VERKENNING

We leggen het plan ter 
inzage: betrokkenen kunnen 

een zienswijze indienen. 
Bestuurders wegen af welke 

zienswijzen worden verwerkt 
in het plan.

We werken het 
voorkeursalternatief 

samen met 
betrokkenen verder 

uit. Bestuurders 
stellen het plan vast.

We onderzoeken de 
oplossingen voor de 

dijkversterking, samen 
met betrokkenen en we 
bepalen welke oplossing 

de voorkeur heeft

Vanaf april 2020 tot 
en met 2023 voeren 

we de dijkversterking 
uit. Daarna voldoet 

het gebied weer aan 
de waterveiligheid.

Waar ligt het 
projectgebied?

Wat is de planning?

Stabiliteit rivierzijde
Stabiliteit landzijde

Overloop en golfoverslag 
(hoogte van de dijk)

Piping (stromend water met 
zand onder de dijk)

Wat is het 
probleem?

Wat zijn de 
kenmerken?

1400 belanghebbenden
400 dijkbewoners
51 dijkvakken
23 kilometer dijk
14 deeltrajecten
2 gemeenten
2 provincies
1 waterschap

Een project van het 
Hoogwaterbeschermings-

programma

Voorkeursalternatief
Projectplan Waterwet
Vergunningen
Milieueffectrapport

BEDREIGINGEN VOOR DE DIJK

We werken het
voorkeursalternatief

met betrokkenheid van 
alle stakeholders

verder uit. Bestuurders
stellen het plan vast.

We leggen het plan ter 
inzage: betrokkenen 

kunnen een zienswijze 
indienen. Bestuurders 

wegen af welke zienswijzen 
worden verwerkt in het 

plan.

Vanaf 2020 tot en met 
2023 voeren we de 

dijkversterking uit. Daarna 
voldoet het gebied weer 
aan de waterveiligheid.
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VERKENNING PLANUITWERKING REALISATIE

We onderzoeken de 
oplossingen voor de 

dijkversterking, samen 
met betrokkenen en we 
bepalen welke oplossing  

de voorkeur heeft.

Voorkeursalternatief Projectplan Waterwet 
Vergunningen 

Milieueffectrapport

KENMERKEN

1400 belanghebbenden
400 dijkbewoners
23 kilometer dijk
2 gemeenten
2 provincies
1 rijkswaterstaat
1 waterschap

GraafReinaldalliantie

Overloop en golfoverslag (hoogte)

Als een dijk niet hoog genoeg is dan kan water 
over de dijk stromen. Dit stromende water holt 
de dijk aan de binnenkant uit en de dijk kan 
bezwijken wanneer het water te lang over de dijk 
stroomt.

Bij een golfoverslag is de dijk weliswaar hoog 
genoeg om de waterstand te keren, maar de 
golven slaan er overheen. Dit overslaande water 
kan tot erosie van de binnenkant leiden.

Stabiliteit binnenwaarts

Als hoog water langere tijd tegen de dijk aanstaat, 
dringt het water langzaam de dijk in. De hele dijk 
raakt van binnen verzadigd met water. 

Gevolg is dat de dijk aan de binnenkant afschuift. 
Het binnentalud van de dijk is dan niet stevig en 
niet stabiel genoeg.

Piping

Bijna altijd stroomt er langzaam water door en 
onder de dijk. Dit noemen we kwel. Achter de dijk 
moet dit water worden afgevoerd door middel van 
een zogenaamde kwelsloot. 

Kwel wordt een probleem voor de stevigheid van 
de dijk als zand wordt meegevoerd. Dit noemen 
we ‘Piping’. De dijk wordt dan langzaam van 
binnenuit uitgehold en de dijk kan inzakken.

Stabiliteit buitenwaarts

Als hoogwater langere tijd tegen de dijk aanstaat 
dan dringt het water langzaam de dijk in. Op den 
duur raakt de dijk verzadigd met water, wordt 
extra zwaar en is minder stabiel. 

Als het waterpeil in de rivier vervolgens snel daalt, 
dan loopt het water langzaam de dijk uit waardoor 
de dijk naar buiten kan afschuiven
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Piping

Instabiliteit binnenwaarts

Grond binnenwaarts

2017-2018

PROJECTGEBIED

2019 2020-2023

Grond buitenwaarts Constructie

Overloop en golfoverslag 
(hoogte)

Instabiliteit buitenwaarts

Landzijde Landzijde LandzijdeRivierzijde Rivierzijde Rivierzijde

KANSRIJKE OPLOSSINGEN


