Tien jaar ,,Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen”
ing. P. Swager, hoofdwaterbouwkundige van de Rijkswaterstaat

1. Symposium

In 1975 twas het 10 jaar geleden dat door de toenmalige
minister van Verkeer en Waterstaat, de heer J. G . Suurhoff, d e ,,Technische Ad\riescamm.ksie voor de Waterkeringen”, kortweg T.A.W. genoemd, werd ingesteld.
In verband hiermee is op 30 september 1975 in de aula
van de Technische Hogeschool te Delft een ,,Waterkeringensyimposium” gehouden. Deze \dag ‘was door de
T.A.W. georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (K.I.V.I.).
De T.A.W. adviseert Ide minister van Verkeer en Waterstaat ccntrent alle technisch-wetenschappelijke aspecten
die van belang kunnen zijn voor een doelmatige constructie en het onderhoud van waterkeringen, dan wel
voor de veiligheid van ldoor waterkeringen beschermde
gebieden.
Deze T.A.W. is paritair samengesteld uit de drie groepen belanghebbenden, met elk drie vertegenwoordigers,
nl. de !waterschappen, de provincies en het Rijk, voorts
een aantal medewerkers van de wetenschappelijke instituten (de Technische Hogeschool, het Laboratorium
voor Grondmechanica, het Waterloopkunidig Laboratorium, en het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen),
benevens een onafhankelijke voorzitter en vice-voorzitter
en adjunct-secretaris. Het secretariaat berust bij een
vertegenwoordiger van !de Rijkswaterstaat, ir W. van
der Kleij.

Foto I . ir. J . B . Schijf, voorzitter van de T.A.W.
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Aan d e totstandkamhg van de T.A.W. heeft in belangrijke imate meegewerkt d e tegenwoordige voorzitter, ir.
J. B. Schijf, toentertijd hoofdingenieur-directeur van de
Rijkswaterstaat in d e directie Waterhuishouding en
Waterbeweging. De organisatorische basis werd gelegd
in de tijd dat ir. A. G. Maris directeur-generaal van de
Rijkswaterstaat was, terwij€ de realisering plaats vond
onder diens opvolger ir. J. van de Kerk.
De eerste voorzitter van Ide T.A.W. was prof. ir. P. Ph.
Jansen, voorheen hoofd van de Deltadienst. In 1971
werd deze opgevolgd door ir. J. B. Schijf die in dat
jaar met pensioen afscheid naii van de Rijkswaterstaat.
Het Symposium is inhoudelijk verzorgd door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, waar ir. J. M.
Goppel veel werk verzet heeft, tenwijl de huishoudelijke
kant is geregeld door d e Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van het K.I.V.I. De T.H. te Delft was ontvangstcentm.
Het symposium werd geopend door prof. dr. ir. E. W.
Bijker, hoogleraar aan de Techoische Hogeschool te
Delft en voorzitter van de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Professor Bijker noemde van d e 11 sprekers van die dag
in het bijzonder ir. J. W. Tops, directeur-generaal van
de Rijkswaterstaat, die namens de uninister van Verkeer
en Waterstaat aanwezig was en ir. J. B. Schijf, voorzitter van \de T.A.W., die hij karakteriseerde als de
,,nestor van de Nederlandse kustwaterboilwers”.
In de morgenuren zijn -de beleidsaspecten aan de orde
geweest en in de middaguren de technische aspecten.
In het boekje ,,ten geleide” dat ter gelegenheid van het
symposium is uitgegeven, zijn samenvattingen van de
lezingen gegeven. Dit boekje is gratis verkrijgbaar bij
het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, Hooftskade 1 te Den Haag. De samenvatting van de technische
lezingen is in Idit boekje uitstekend weergegeven; daarom wordt hier volstaan met een korte weergave van het
besprokene. De lezingen over de beleidsaspecten waren op het symposium aanzienlijk uitgebreider dan in
het boekje vermeld is. Daarcm zijn enige zeer belangrijke inleidingen hier vrijwel volledig weergegeven. Ook
is weergegeven de lezing van de directeur-generaal van
de Rijkswaterstaat, die uiteraard niet in het boekje kon
worden vermeld. In deze inleiding is een zeer interes-sante beschouwing gegeven over de positie van de civieltechnicus in de tepenwoordige maatschappij en de invloed van de ontwikkelingen in #diemaatschappij op de
taakvervulling.
2. Toespraak van ir. J. W. Tops,
directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
De heer Tops verontschuldigde de minister van Verkeer
en Waterstaat, die op dit symposium aanwezig had
willen zijn, maar plotseling elders (politieke) besprekingen moest voeren. Spreker merkte op dat, bij een
jubileum als dat van 10 jaar T.A.W., d e lust bekruipt
uit de historie te putten. Beter is het echter te letten op
enige aspecten in de ontwikkeling van de maatschappij
gedurende de laatste 10 jaren. Er heeft zich iets voltrokken dat diep ingrijpt in onze dagelijkse bezigheden.
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Dat is de wijze waarop *demaatschappij zich betrokken
vcelt bij ons doen en laten als civiele technici.
De twaterbowkundige techniek is niet langer het onomstreden gebied van Ide civiel-technicus. Dit is niet als
een betreurenswaardige ontwikkeling te zien. Allen die
in dienst staan van technisch-bestuurlijke instellingen
hebben de taak de maatschappij te !dienen zonder afschuiving van verantwoordelijkheid in de trant van: je
kunt het krijgen zo je het hebben wilt. En juist dat in
dienst zijn van de maatschappij en staan in de eigen verantwoonïelijkheid, maken het nodig adat we voortdurend
in contact staan met die :maatschappij en daanmee in
gesprek blijven.
Dat gesprek is nodig om ieders standpunt en belangen
zoveel mogelijk recht te doen en niet, zoals wel eens
wordt gezegd, om het landschapschennend karakter van
waterstaatswerken binnen de perken te houden. Met dit
laatste wordt aan de Nederlandse waterbouw onrecht
aangedaan. Vanouds heeft deze groep technici en bestuurders vorm gegeven aan dit land. Als wij in de huidige tijd vinden dat het landschap waard is oim behouden te blijven, dan is dit mede een verdienste van
deze groep.
Onze waterstaatsinstellingen en waterschappen hebben
hun sporen verdiend in de zorg voor landschap en :milieu. De op deze lichamen uitgeoefende kritiek is onverdiend. Toch stellen wij ons tegenwoordig anders op
dan een 8 á 10 jaar geleden en blijkt een zekere terughoudendheid bij de uitvoering van werken op zijn plaats
te zijn; dit geldt in dit geval voor !de dijkenbouwers.
De dijk is een integrerend deel van het landschap. Het
landschap is er eenvoudig niet zonder de dijk, althans
niet het H;ollandse landschap adat wij zo waarderen. In
het pollderland past de dijk evenzeer als de molen, de
ophaalbrug en de kerktoren.
De belevhgswaarde van het landschap is subjectief en
er rijzen allerlei vragen. De dijk past in het landschap
en heeft daarin een functionele waarde. Maar past de
windmolen die zijn functie verloren heeft nog wel in
het landschap? De windmolen is imooi van vorm, zeggen we, is in harmonie met het landschap en heeft
daarin zijn waarde als cultuurhistorisch-erfstuk. Past
de ophaalbrug nog in het landschap? Tegenwoordig
brengt men zo’n brug niet meer in het landschap.
In de Goden-Eeuw gingen stemmen op die een bezinnend woord riepen tegen de molens in het landschap en
men zag het landschap bedreigd door de talloze windmolens. Nu wordt, terecht, alle moeite gedaan en inspanning aangewend om de molens die wij nog bezitten
te behouden. Toentertijd dreigde de windmolen een te
overheersend element in het landschap te worden, zoals wij thans vrezen dat de hoogspanningslijn de schoonheid van ons landschap zal aantasten en verwoesten.
Het is overigens van belang op te merken, dat de waardering van de aanwezigheid van de H.S. leiding in het
landschap, ook door landschapsdeskundigen, zeer verschillend is. Het blijkt dat ook de H.S.-leiding aan een
subjectieve beschouwing onderhevig is.
De vraag waarom wij ons nu zo verdiepen ,moeten in
dat civiele project de molen, de dijk, de weg of de hoogspanningsleiding in het landschap, zou als antwoord
kunnen krijgen, dat het thans niet zozeer gaat oim de
,,wijze waarop” als wel om de ,,mate waarin” wij civieltechnische werken uitvoeren. Juist oinidat er de laatste
jaren en ook in de toekomst zoveel van die werken
moeten worden uitgevoerd, voltrekt zich de verandering
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Figuur 2. Molens in de Plbiasserwaard.

Va* het milieu en in engere zin van het landschap zich
- - een Ongekend temno.
_--

Verande&gen zijn &vernijdelijk in de samenleving en
het ligt zelfs in de aard van de natuur om. constant te
veranderen. Maar zeer snelle en grootKheepse verandehgen kunnen ongewenste effecten geven. Daarvan
we & laatste jaren doordrongen geraakt en dat is
dan ook de oorzaak van onze gewijzigde opstelling.
Voor de dijkenbouwers en de dijkbeheerders betekent
het zeker niet dat zij het nu Imaar met de veiligheid OP
een akkoordje moeten gooien. Het betekent wel, dat er
ln smempraak met velen getracht moet worden OPlossingen te vinden, die een gewenste veiligheid garanderen met zoveel mogelijk behoud van datgene wat ons
dierbaar is. Als we denken aan de Deltawerken en de
“Vierdljkversterkingen betekent dit voorwaar geen gemakkelijke opgave.
T’wee groepen van technische uitgangspunten zijn bij
werken in het geding, nl. de normen die Wij stellen
Ideze

Figuur 3. fis-leiding nabij de kust
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aan de mate van beveiliging en het ontwerp van de materkering dat aan die nomen moet voldoen.
De normen voor de mate van beveiliging zijn vastgelegd in het kader van de Deltawet. Er is daarvoor een
benadering gekozen op grond van enerzijds bepaalde
aannamen over de cmvang en de gevolgen van een mogelijke calamiteit en van oderzijds een berekend risico.
Men duidt deze benadering aan als ,,risico-analyse”.
Ook voor het rivierengebied is een aanvaardbaar risico
overeengekomen zij het dat dit meer gevoelsmatig benaderd is dan voor de kustgebieden. Deze rivierdijknormen worden thans door de Commissie Rivierdijken
nader bezien.
Sumunigen beweren dat de Deltawet en de daarbij behorende ,,deltanormen” een gevolg zijn van de stomvloedramp 1953. Aan de hoogte van deltanonm en de
daaraan gerelateerde rivierennorm zou kunnen worden
geconcludeerd, dat de schrik van de ramp nog in de
benen zat. Dit is bepaalü geen juiste voorstelling van
zaken.
De stomvloedramp van 1953 heeft de noodzaak van
een goede beveiliging van ons dichtbevolkte land onderstreept en de betekenis onderstreept van het zg. ,,maximum grapple accident”, een term uit de risico-analyse.
De stomvloedramp heeft de totstandkoming van de
Deltawet wel versneld. De Deltacommissie heeft indertijd zo snel en zo grondig kunnen ,werken, omdat de
grondslagen voor het nieuwe beleid reeds jaren tevoren
waren onderzocht. De Deltanorm is dan ook bepaald
geen schrikreactie, maar het resultaat van diepgaand
onderzoek en zorgvuldige overweging in rustiger tijden
dan vlak na de stomramp. De norm is zeker niet exorbitant hoog te noemen..
De heer Tops waarschuwde tegen de hier en daar geopperde gedachte, de risico’s die wij door overstromingen lopen te koppelen aan de andere risico’s die wij
#als burgers van een steeds gecompliceerder maatschappij lopen, als bv. het risico in het verkeer, op het
werk, het risico in huis, alsof het hier zou gaan m
risico’s die wij wel aanvaard zouden achten. De risico’s
door overstrcnning zijn niet te vergelijken met die andere risico’s, in de eerste plaats niet omdat niemand ons
kan vertellen welke andere risico’s wij wensen te aanvaarden en in de tweede plaats niet omdat wij een
ernstige overstromingsramp, met zijn maatschappelijke
ontwrichting, als bijzonder rampzalig ervaren. Ons volk
ondervindt een averstromingsramp als een ramp die
slechts met oorlogsgeweld, een aardbeving of andere
grote natuurramp vergeleken kan worden.
A l s het er ons C L gaat
~
natuur en landschap zoveel mogelijk te sparen, dan kunnen we veel heil venvachten
van een goed doorwrocht ontwerp en een zorgvuldige
uitvoering van het werk. Belangrijke ingrepen zijn alleen acceptabel, als het ontwerp zg. volkomen ,,doorgekookt” is. We kunnen niet volstaan met toepassen
van vuistregels uit vroeger dagen. Elk ontwerp moet
gebaseerd zijn op gedegen wetenschappelijk onderzoek.
Zo zal s m s veel gespaard kunnen blijven, wat aanvankelijk zou hebben Imoeten vallen en kan veel ontwikkeld worden in een landschap, dat als een dyriamisch
gebeuren konstant in ontwikkeling is.
De heer Tops wilde in dit verband extra onderstrepen
de grote waarde van het werk van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Dit college kan
nu en in de toekomst ons de weg helpen wijzen naar
het ontwerpen van hoogwaardige waterkeringen volgens uitgangspunten, waarop een maatschappij die be-
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schikt over een groot wetenschappelijke potentieel recht
heeft en naar een technisch beheer, dat een kostbaar
stuk infrastructuur in stand houdt zodanig, dat het optimaal beantwoordt aan zijn doel en daarnaast hanmonisch iogepast blijft in het landschap waarvan het deel
uitmaakt.
Ten slotte dankte de heer Tops, namens de minister van
Verkeer en Waterstaat, de Commissie voor alles wat zij
in het belang van het land heeft gedaan en wenste haar
veel wijsheid en succes voor de komende jaren.
3. Toespraak van ir. J. B. Schijf,
voorzitter van de T.A.W.
De heer Schijf bracht in *herinnering, dat op 14 september 1965, nu iets meer dan 10 jaar geleden, de
T.A.W. werd ingesteld. Die 10 jaren is in vergelijking
met de ouderdom van onze waterkeringen en ook ten
opzichte van de bestaansperide van verschillende polders en hoogheeimraadschappen die waterkeringen beheren, maar een zeer korte leeftijd.
Voor de Cammissie vormde dit jubileuim wel de aanleiding om aan belanghebbenden en belangstellenden
uiteen te zetten hoe de camimissie is tot stand gekomen,
wat de taak en werkwijze van de commissie is, wat in
die 10 jaren is gedaan en wat de voornemens zijn voor
de toekomst.
De toemalige minister van Verkeer en Waterstaat, zag
als de taak van de cmmissie het uitbrengen van adviezen, desgevraagd of eigener beweging, betrekking hebbende op de aanleg, de vormgeving, de samenstelling,
het onderhoud, het technisch beheer en de contrôle op
de waterkeringen. Deze adviezen zouden amoeten leiden
tot algemene richtlijnen, welke bij de bouw en het beheer van waterkeringen in acht zouden moeten worden
genomen.
Voorts zouden adviezen kunnen worden gegeven voor
algemene maatregelen ter verhoging van de veiligheid
tegen overstroming en voor de beperking van d e gevolgen van mogelijke calamiteiten. Tenslotte zou de
cmmissie het wetenschappelijk onderzoek inzake de
waterkeringen dienen te coördineren en te stimuleren.
De gedachte am een dergelijke commissie als de T.A.W.
in te stellen is niet uit de lucht komen vallen. Op 1 februari 1953 was ons land opgeschrikt door een stonrnvloedramp van een omvang en felheid die men in brede
kring niet meer voor mogelijk had gehouden. Wel was

Figuuì 4 . Bloemboiienveld nabij Katwijk. Ook deze cultuurvelden worden beschermd door waterkeringen.
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toentertijd een groep deskundigen, die zich reeds enige
tijd bezig hield met statistische studies over stormvloeden en vergelijkbare natuurverschijnselen, zich bewust
geworden van de theoretische kans op een dergelijk
gebeuren. Op grond daarvan werden er door anderen
plannen opgesteld om aan zo’n r a p het hoofd te kunnen bieden. Deze studies en plannen konden na de
stormvlodramp door de iamiddels ingestelde Deltaccmimissie worden overgenomen en verder ui,tgswerkt.
Inmiddels was er nieuwe ongerustheid ontstaan ten
aanzien van de betrouwbaarheid van de vele honderden kilometers waterkeringen in het binnenland. De
aanleiding daartoe v o d e Ide overstroming van Tuindorp-Oostzaan op 14 januari 1960. Meer dan de doorbraak zelf werd het onbehagen gevoed door de onzekerheid over de oorzaak van het bezwijken van de polderringdijk. Ook het besef dat sterk groeiende bevolkingsconcentraties, industrieën en belangrijke infra-struoturele werken ondergebracht werden in soms diep gelegen polders, wekte groeiende onrust.
In deze situatie was ae coilciusle niet te venmijden, dat
de voorhanden, in hoofdzaak op ervaring gebaseerde
kennis, niet langer een voldoende basis bood voor de
veiligheid. Uit deze sfeer van ongerustheid is een heel
gamma van denkbeelden ontstaan omtrent de manier
waarop naar een betere beveiliging kan worden gestreefd. Heel radikale plannen werden geopperd, zoals
b.v. het instellen van een nieuwe Rijksdienst die belast
zou worden met het beheer van alle waterkeringen in
Nederland, met inbegrip van een apparaat voor wetenschappelijk onderzoek. Dit zou een doorbraak betekenen van de bestaande struktuur en idit werd niet algemeen nodig en aanvaardbaar geacht.
Na breed overleg werd ten slotte besloten tot de instelling van onze T.A.W. De gedachtengang hierbij was,
om zonder aantasting van de bestaande struktuur, van
de daarin aanwezige mogelijkheden een zo efficiënt
mogelijk gebruik te brnaken. Deze opvatting leidde er
toe de commissie zó samen te stellen, dat de verschillende groepen belanghebbenden bij de waterkeringen,
als de waterschappen, de Rijks- en Provinciale Waterstaatsdiensten en wetenschappelijke instellingen als de
Technische Hogeschool te Delft en de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium, daarin vertegenwoordigd
zouden zijn.
De Commissie heeft verschillende werkgroepen opgericht voor het behandelen van de problmnen welke zich
voordoen. Via deze werkgroepen is door of vanwege
de commissie een aantal onderzoeken ter hand genomen
waarbij op ruime schaal gebruik wordt gemaakt van de
bijstand van verschillende diensten van de Rijkswaterstaat alsmede van de faciliteiten van de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium, dus het Laboratorium
voor Grondmechanica en het Waterloopkundïg Laboratorium.
Toch bleef in de eerste jaren ondanks de inspanningen
van de comissie en van de werkgroepen, de voortgang
achter bij de verwaclitingen. Het werd duidelijk dat
moest kurinen worden beschikt over een eigen technische staf, die zich volledig met de problematiek kan
bezig houden. Dit leidde tot de instelling in 1968 van
het Centruim voor Onderzoek Waterkeringen. Om organisatorische redenen is dit C.O.W. ondergebracht bij
de Rijkswaterstaat.
Dit Centmm heeft drie hoofdtaken n.1. het stimuleren
en begeleiden van het wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van de waterkeringen, het- uitvoeren van een
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Figuur 5. Autosnelweg in Frieslond. Ook deze vitale verkeersverbindingen worden daor waterkeringen beschermd.

systematisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van
bestaande waterkeringen en het adviseren van beheerders en toezichthouders inzake waterkeringprobleunen.
Bij de instelling van het Centrum was men er op bedacht te waken tegen doublures. Het Centrum maakt
een ruim gebruik van hetgeen bij de beheerders aanwezig is. Toch breidt het takenpakket zich uit.
Het is een gelukkige gang van zaken, dat de beheerders
en toezichthouders de weg naar het Centrum hebben
weten te vinden. De samenwerking die zich heeft ontwikkeld leidt er toe, dat steeds ‘meer het groeiende reservoir van speciaal op de waterkeringen toegespitste
kennis de kwaliteit van de waterkeringen ten goede
k m t . Overigens is het ook een tweerichtingverkeer,
want Ide feedback uit de praktijk is voor het werk van
heit Centrum van wezenlijk belang.
De vraag zou kunnen rijzen of er nog behoefte aan wetenschappelijk onderzoek is, nu we al zo lange tijd
dijken bouwen en ook wat de aard van dat onderzoek
dan zou moeten zijn. Onze waterkeringen zijn vooral
opgebouwd uit aarde. In ons geologisch gezien in houfdzaak kwartaire land, dat gegroeid is uit aanspoelingen
van gleitchers uit het noorden, rivieren uit het oosten en
zuiden en de zee uit het westen, met aanvullingen van
vergane moerasvegetatie, betekent aarde: zand, klei en
veen. Zawel aan de buitenkant van de dijken als in het
binnenste hebben we voorts met water te doen.

Figuur 6.‘ Recreatiebungalows op Goeree. Ook de recreatieve
voorzieningen worden beschermd door waterkeringen.
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Met al deze elementen hebben we gedurende evenveel
eeuwen gestoeid als de T.A.W. jaren oud is. Men zou
mogen verwachten dat we van de aard en eigensohappen van deze materialen klei, zand en veen en van hun
gedrag onder invloed van belastingen door het water,
hun eigen gewicht en door andere oorzaken, ongeveer
alles zouden weten. Dit is bepaald niet het geval.
Wel bestaat er een schat aan ervaringskennis, door
schade en schande veaworven. Het hoe en waarom van
opgetreden veischijnselen is echter veelal niet bekend.
In de huidige situaties waarin noodzakelijkerwijze hogere eisen aan de Waterkeringen worden gesteld en waar
zich schaalvergrotingen voordoen als de bouw van grote
afsluitdammen, al dan niet doorlatend, of ook het
kruien van waterkeringen door vloeistof- en gasleidingen, is ]de ervaringskennis niet meer voldoende. Van
het begin af aan heeft de Commissie er naar gestreefd,
oun de wetenschappelijke grondslagen van de waterkeringsproblematiek te verruimen en te verdiepen. De
onderzoeken zijn zowel van fundamentele aard als op
het terrein van de toepassing van de verkregen inzichten.
Dit heeft o.brn. geleid tot een reeks van opdrachten aan
de twee instituten die zich met het gedrag van grond
en water bezighouden het L.G.M. en het W.L. Enkele
belangrijke punten van het fundamentele onderzoek
zijn: golfoploop, golfoverslag en golfkrachten op dijken,
het imechanisme van het bezwijken van #dijken tengevolge van overslaand of overstromend water, het optreden van grondmeevoerende wellen, de z.g. piping
bij rivierdijken en het mechanisme van de duinafslag.
Volledig en rechtstreeks gericht op de praktijk is het
sytmatisch onderzoek van polderkaden.
De resultaten van deze onderzoeken worden vastgelegd
en toegankelijk gemaakt in de vom van nota’s en soms
ook als b.v. kruisingen van waterkeringen door leidingen
en duinafslag door stomvloeden in de vonm van leidraden voor de praktische toepassing. Deze leidraden
zijn geen receptenboekjes, maar hebben de bedoeling
het Önder de aandacht-brengen van de problemen die
zich kunnen voordoen en het aangeven van wegen om
die problemen aan te pakken.
De minister heeft bij de instelling van de Commissie
het vertrouwen uitgesproken dat het werk van de Commissie zal bijdragen tot de veiligheid van het land. Veiligheid is echter een betrekkelijk begrip en absolute
veiligheid is ten opzichte van geen enkel gevaar te garanderen. De mate van veiligheid die wij wensen te kreiken hangt af van de prijs die we bereid zijn er voor
te betalen. Voor wat het menselijke risico betreft is het
van belang de grootst mogelijke aandacht te besteden
aan imaatregelen die het gevaar voor de bewoners bij
een doorbraak kunnen verminderen.
De heer Schijf zag het als de taak van de T.A.W., om
aan de bestuurders en regeerders de nodige informatie
te verschaffen, zodat het voor de betrokkenen mogelijk
wordt cun verantwoorde beslissingen te nemen ten aanzien van de instandhouding en de versterking van de
waterkeringen in Nederland.
4. De T.A.W. gezien door de waterschappen

Het hoofd van de technische dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland, ir. H. de Groot, bracht in
herinnering dat het waterschappelijk richtsnoer met betrekking tot waterkeringen reeds van ouds is: ,,wie het
water deert, die het water keert”, een adagium oud als
de dijken zelf. De eerste bedijkingen in ons land dateren
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Figuur 7 . Het historisch zeer helangrtjke kontoorgebouw te
Delft, Oude Delft 167. Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland.
(Foto: H. H . van Delfland)

uit de tiende eeuw en die dienden om het volk van veeboeren in de drassige kustlanden de broodnodige mugelijkheid van korenbouw te verschaffen. Er was n.1. in
het terpenrijke kustland altijd gebrek aan koren. Op de
vochtige veen en kleigronden die halfjaarlijks geïnundeerd werden was geen graanbouw imogelijk en toen de
handel met het oosten ophield, was het met de graanimport ook gedaan.
Aanvankelijk probeerde men ldoor het verhogen van de
terpen en het flauwer maken van de hellingen van de
terpen daarop graanbouw mogelijk te maken. Zelfs
langs de kanten van weiden en wegen bracht men
bagger op en probeerde men haver in te zaaien. Het
haalde allemaal weinig uit en men besefte dat gepoogd
moest worden het buitenwater tegen te houden. Zo is
in de 10e eeuw het indijkingsproces uit korennood begonnen.
Abdijen en kloosters waren dikwijls centra van het
ontwerp van waterkeringen. Bekend waren in dït opzicht de Abdij te Egmond en het Cisterciënzer klooster
Mariëngaarde in Friesland. Het beheer van de opgeworpen dijken berustte aanvankelijk bij de boer, of het
klooster of in groter verband het Kerspel.
Maar in het begin van de 13e eeuw werden onder de
bezielende leiding van de graven van Holland, als
Willam I1 en Floris V, waterschapsorganisaties gesticht.
Het zijn technische doelcorporaties die het beheer van
van de waterkerende dijkring overnatmen van de plaatselijke buurtschappen.
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Het valt moeilijk in het huidige tijdsbestek over ,,de” Figuur 9. Vreemde elementen jn de waterkering. Café-restauwaterschappen te spreken, aangezien aard en omvang rant in de zeereep re Katwijk aan Zee.
en het takenpakket zeer verschillend zijn. Er zijn polders
van minder dan 10 ha en hoogheemraadschappen groter
dan 100.000 ha.
een aanslag op de waterkeringen, wegens het aantasten
Ook de waterkeringen waarover het beheer wodt ge- van de oevers door boeg- en hekgolven.
voerd, zijn naar soort en belangrijkheid zeer verscheiden. Het aanleggen, onderhouden en beheren van waterkeEr zijn duinen en zeedijken? rivierdijken, boezem- en ringen kenmerkte zich veelal door pragmatische aanpolderkaden en ringdijken van droogmakerijen. De door pak, stoelend op langdurige ervaring en kennis van de
deze waterkeringen beschermde belangen variëren in plaatselijke omstandigheden. Het van ouds zich betrokgrote ,mate. Deze belangen n m e n toe naar de vergro- ken voelen bij en zich verantwoordelijk voelen voor de
ting van de bevolkingsdichtheid van het gebied, de in- veiligheid in zijn *gebied, maakt dat de waterschapsbetensivering van het agrarisch grondgebruik? het dichter stuurder aan de veiligheid en duurzaamheid van de
worden van het net van infrastructurele werken, wegen, waterkering hoge prioriteit toekent. Het dagelijks ondertransportleidingen voor vloeistoffen en gassen, kabels houd van de dijk behoort tot zijn directe bron van zorg.
enz. Ook de versterkte benutting van de beschikbare In de a€gelopendecennia zijn aan ons waterstaatkundig
ruimte voor recreatie en natuurbehoud speelt een rol.
veiligheidsgevoel twee gevoelige slagen toegebracht. De
Steeds meer waterkeringen krijgen een neer dan regio- ramp van 1953 deed ons inzien het betrekkelijke van
nale betekenis. Een groot deel van het wonen, werken, de veiligheid van onze zeeweringen. De inundatie van
zich verplaatsen en het recreëren van mensen SUde polder- en boezematerkeringen, zo op het oog volaf in de lage landen bij de zee en de rivieren.
doende veilig, toch te zeer gebukt gaan onder niet
Met het in belang toenemen van de laaggelegen ge- waarneembare risico’s.
bieden en wat zich daarin afspeelt, nemen ook toe de De kaden zijn vaak van zeer heterogene samenstelling;
aanslagen, zowel in aard als in aantal, die op het water- lang niet altijd zijn verantwoorde materialen toegepast;
kerend vermogen van dijken en kaden wordt gedaan. te weinig werd er bij s t i l gestaan dat ide dijk een grondDit betreft dan het bebouwen van dijken met woningen lichaam is dat voortdurend onderhevig is aan een dïken bedrijven, de landschappelijke beplanting, het kruisen wijis ongelijkmatig proces van zetting en zakking.
met transportleidingen en wegen, het in de kering leg- Te geimakkelijk zijn in het verleden vloeistof en gasgen van kabels, rioleringen, waterleidingen, gasbuizen. leidingen in waterkeringen aangelegd, te weinig werd
Ook de sterk toegenomen recreatieanotorvaart doet daarbij rekening gehouden met de beperkte levensäuur
van die leidingen. Te vaak zijn er uit overwegingen van
landschappelijke aard en ook om de omgeving wat aan
I

Figuur 8. Een modern WaterSchupsgebouw. Waterschapshuis
van het Waterschap de Hoeksche Waard.
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werken en constnicties-? landschappelijke beplanting,
vragen
een meer gelijk gerichte behandeling die,
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waterschappen die nodig is om een deugdelijk apparaat
doehatig en efficiënt te kunnen laten werken, wordt
alom als noodzaak erkent. In dit verband is het van belang het werk te noemen van de Studiecommissie waterschappen, de z.g. ,,diepdelvers”. Maar zelfs als deze aanpassing naar taak en grootte van de waterschappen in
Nederland zich zal hebben voltrokken, zal er voor moeten worden gezorgd dat het waterkeringbeheer in Nederlafid op samenhangende wijze ’wordt gevoerd.
De T.A.W. heeft blijk gegeven onder de huidige-, verbrokkelde cmstandigheden, coördinerend en initiërend
te kunnen werken.
Het C.O.W. heeft zich als coördinerend onderzoek- en
adviesorgaan van de T.A.W. een erkende plaats weten
te verwerven.
De organisatiestruktuur van de waterstaatbeheerders
van ,de toekomst zijn nu nog onbekenden. Maar de vergaande verbijzondering van een groot aantal technische
waterkeringsproblemen zal het zelfs grootschalige beheerslichaam niet mogelijk maken alle disciplines in
eigen huis te hebben. Het C.O.W. met zijn specialisten
zal nodig blijven am de twaterkeringbeheerders bij te
staan in hun verantwoordelijke taakopdracht en zo ook
samenhang van het beheer in Nederland te bevorderen.
Het functioneren gedurende de afgeIopen 10 jaar van
de T.A.W., waarin de wetenschap, de toegepaste weFiguur 10. Recreanten op een duinovergang nabg zee. De duin- tenschap en de drie beheersniveaus van de- waterstaat,
overgangen (duinslagen) vormen een kwetsbaar punt in de zee- n.1. waterschap-provincie-rijk, zijn vertegenwoordigd,
wering; er moet gewaakt worden tegen het uitlopen en tegen
uitwaaien; in verband met dit laatste verdient het aanbeveling met als werkorgaan het C.O.W., waarborgt ook voor de
toekoimst een zinvolle bearbeiding van de vaak coimde duinslag schuin op de heersende wind aan te leggen.
plexe waterkeringproblemen die ons lage land rijk is.
De heer de Groot besloot zijn inleiding met op te merken, dat de waterkeringbeheerders, de T.A.W. en het
C.O.W. nog veel ,,monnikenwerk” zullen moeten doen
in de zin van het woord: arbeid van moeitevol geduld.
hoewel rekening houdend met plaatselijke mstandig- Het zal veel moeitevol geduld zijn met de oneigenlijkeheden, meer dan voorheen vanuit één optiek bezien en wezensvreemde constructies en objecten tin onze
dient te worden.
waterkeringen, moeitevol gecïuld in de langdurige proDe zorg voor de waterkeringen ,inons land kwam voort cedures die het technische verbeteringswerk vooraf
en zal ook in de toekomst primair voort moeten blijven gaan, geduld vooral om tot wijze en verantwoorde techkomen uit de wens aan d e beschermde gebieden een nische- en beleidsbeslissingen te komen.
zekere, bij voorkeur hoge mate van veiligheid te bieden. Alleen zó zullen de waterkeringbeheerders zich kunnen
De door onze voorzaten toegestane bebouwing en be- verantwoorden, als eertijds de Egyptenaar Noe deed‘,
planting doen, naar de huidige maatstaven, vaak afbreuk aan die gewenste veiligheid. De landschappelijke- die, zociteerde de heer de Groot, als functie had: oppervan de opzichters van het huis waar de zegels
en cultuurhistorische waardering van deze voor een wa- opzichter
bewaard
worden
en die in zijn nu meer dan 4000 jaar
terkering wezensvreemde elementen kan echter zó groot
oude
dodenboek
de volgende verantwoording van zijn
zijn, dat de waterkeringbeheerder niet aan deze grote deels waterstaatkundig
toezicht gaf: ,,Ik heb de dammen
belangen zal kunnen voorbijgaan.
niet
doen
beschadigen
die in het stramend water geHet beheer van waterkeringen door waterschappen zal
legd
zijn”.
dan ook mede !moeten inhouden het afwegen van belangen van landschappelijke-, ecologische- en cultuurhistorische aard, binnen het kader van de veiligheids- 5. De T.A.W. gezien door de provincies
eisen die aan de keringen worden gesteld. Primair zal De hoofdingenieur-d,irecteur van de Provinciale waterniettemin de voorwaarde moeten blijven, dat .de veilig- staat in Friesland, ir. H.Zandvoort, benadrukte dat van
heid van de waterkering niet ondergeschikt mag worden oudsher de provincies een belangrijke wetgevende - en
gemaakt aan de andere in het spel zijnde belangen. De toezichthoudende taak hebben op het gebied van de
kosten van extra-voorzieningen, welke ter wille van de zorg voor de waterkeringen. Dit blijkt bv. uit de voor
veiligheid moeten }worden getroffen om die andere be- ons land unieke situatie, *dat alle nieuwe werken aan
langen te dienen, zouden in beginsel door de meest be- Waterkeringen, ook die van het Rijk, met uitzondering
van de belangrijkste Deltawerken, volgens artikel 33
langhebbenden moeten worden gedragen.
Het beheer van waterkeringen vraagt om een verstan- van de Waterstaatswet 1900 zijn onderworpen aan de
dige- en afgewogen aanpak en voorts om kennis van goedkeuring van gedeputeerde staten in de verschillenzaken in technische- en juridische administratieve zin. *deprovinciën.
De waterschappen dienen daarom te beschikken over De Provincies achten het uiterst belangrijk, dat de beeen Idaartoe toegerust, bestuurlijk, technisch- en adanini- heerders, de toezichthouders en het oppertoezicht, testratief apparaat.
zamen met wetenschapnmensen, hun technische kennis
De aanpassing van de struktuur en de schaal van de in de T.A.W. kunnen uitwisselen, coördineren en ver-
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voeren tot het oppertoezicht van het Rijk. Dit oppertoezicht is in de Franse tijd tot ontwikkeling gekomen.
Niettemin hadden tevoren de Graven van Holland en
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden reeds
grote bemoeienis met de waterkeringen. Het Rijk is ten
slotte ook zelf beheerder en onderhoudsplichtige van een
aantal waterkeringen, waaronder vele zeewerende duingebieden.
Het is niet aileen de stomvloedramp van 1953 geweest.,
maar ook de dijkdoorbraak in Oostzaan in 1960, die
de behoefte heeft doen ontstaan aan een technische
coanmissie die het oppertoezicht zou kunnen bijstaan.
Die ccmmissie zou uit vertegenwoordigers moeten bestaan, niet alleen van de Rijkswaterstaat, maar ook van
andere bij de waterkeringen betrokken instanties. Z o
zou een bundeling van kennis en ervaring kunnen worden verkregen.
Figuur I I . Verschiller>de scheepvaartroutes lopen door in hei Het in 1968 aan de Technische Adviescommissie voor
b i n n e n h d gelegen meren; de door de schepen, ook recreatie- de Waterkeringen toegevoegde Centrum voor Ondervaartuigen, veroorzaakte hek- en haalgolven veroorzaken soms zoek Waterkeringen, organiek ondergebracht bij de
veel schade aan de oeververdediging van de boezemkaden.
Rijkawaterstaat, is te zien als een centraal punt vanwaaruit o.m. studies worden gecoördineerd. Dit C.O.W.
is geen verlengstuk van het oppertoezicht, maar even'diepen en daarbij voor moeilijke gevallen gebruik kun- min is het een ingenieursbureau.
nen maken van het C.O.W.
6. De T.A.W. gezien door het Rijk
Volgens ir. W. van äer Kleij, hoofd van de Afdeling
Waterkeringen en Landinrichting van !de Hoofdafdeling
,,A" van de Hoofddirectie van de Waterstaat, sekretaris van 'de T.A.W., is ,de betrokkenheid van de Rijkswaterstaat bij de waterkeringen in Nederland terug te
Figuur 12. Kantoorgebouw van de Rijkswaterstaat aan de
Koningskade te Den Haag..
(Foto: Rijkswaterstaat)
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7. Werkzaamheden van het C.O.W.
Het hootd van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, ir. P. W. Roest, merkte op, dat het verwoncïering kan wekken, -dat gezien de grote ervaring in ons
land, er nog zoveel over het onderzoek van waterkeringen moeten worden gesproken en dat er zelfs een speciaal centrum is opgericht om dit onderzoek te coördineren en zo nodig zelf ter hand te nemen.
O m aan te tonen welke problemen er liggen die funda-

69

Figuur 13. Ruwe zee vóór de storm; hoe groot zal de duinafslag zijn?

Figuur 14. Boezemkade van een Fries meer. Mooi, maar kwetsbaar element in h,et landschap.

menteel onderzoek wettigen, n o d e hij als voorbeeld
de ,,duinen”, de ,,zeedijken”, ,,rivierdijken” en ,,binnenwaterkeringen” (polderkaden enz.) Vreemde elementen
in waterkeringen spelen hierbij een rol.
Het fundamentele onderzoek is vooral gericht op problemen, waarvan de oplossing van belang is voor het
ontwerp en de instandhouding van waterkeringen, maar
die een zodanige en gespecialiseerde studie vereisen,
dat ze niet in het kader van een enkele studie kunnen
worden aangepakt. Dit brengt met zich mee, dat de onderwerpen die voor onderzoek in aanmerking kamen
doorgaans een langdurige studie vereisen.

Grondmechanica besprak het onderzoek naar de betrouwbaarheid van bestaande waterkeringen, in het
bijzonder ,,boezemkaden”.
Hij !merkte up, dat hoewel het L.G.M. reeds meer dan
30 jaar is gespecialiseerd in onderzoeken naar de stabiliteit van een kade-profiel en de draagkracht van de
ondergrond, er toch een speciaal onderzoek nodig bleek
voor de boezemkaden. Daartoe is o.Irn. een proefkade
aangelegd.
In het algemeen worden op het Laboratorium voor
Grondmechanica (L.G.M.) stabilliteitsberekeningen uitgevoerd voor nieuw op te werpen dijken. Aangezien
deze dijken veelal volgens een standaard‘ profiel worden gebouwd of verzwaard, is vrijwel uitsluitend een
onderzoek van de grondslag van belang.
Bij het onderzoek naar de standzekerheid van boezem-

8. Grondmechanische aspecten van het

kadeonderzoek
De heer F. J. van Duren van het Laboratorium voor
Figuur 15a
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Figgur 15. Inspectie van de oeverlanden van de Brasemermeer;
deze oeverlanden zijn een natuurmonument in beheer bij het
Staatsbosbeheer; zij moeten in stand worden gehouden om de
ìangs gelegen polderkade te beschcrmen.

kaden k m e n echter geheel andere probleanen naar
voren. De boezems bestaan vaak uit oude zeearmen of
rivierlopen uit de perioden dat een bepaald gebied nog
niet ifigepolderd !was en er in de ondergrond veel uitschuringen en aanslibbingen waren. D e ondergrond
waarop &dekaden rusten is soms zeer onbetrouwbaar,
terwijl de samenstelling van de kaden sterk wisselend i s
e n e r zijn voor de opbouw van de kaden vroeger soms
inferieure materialen gebruikt.
Het komt er in feite op neer, dat deze kaden bij wibe
van spreken meter voor meter moeten wopden onderzocht. Dit is een langdurige werkzaamheid, aangezien
de lengte van de te onderzoeken kaden veel meer ban
1000-kan bedraagt.
Het kade-onderzoek geschiedt polder voor polder. Er
vindt wn. een visueel onderzoek plaats, een historisch
onderzoek aan de hand van oude kaarten, een geologisch onderzoek en ten slotte een lengte-grond.
onderzoek.
9. Kruisingen van transportleidingen met
waterkeringen

Volgens ir. K. C. J. van den Ende, verbonden aan het
Centrum voor Onderzoek van Waterkeringen, moet er
bij waterkeringen rekening worden gehouden met de
ounstandigheid, dat reeds bij lagere waterstanden dan
het aangehouden ontwerp-peil een calamiteit niet geheel uitgesloten is te achten. Zo’ri calamiteit zou bv het
gevolg kunnen zijn van plaatselijk stabiliteitsverlies door
onvoldoend onderkende grondmechanische oorzaken.
Om de huidige dijk- en kadeverbeterintgen zinvol te
doen zijn, dient het zg. additionele risico klein te zijn
ten opzichte van de maatgevende waterstand.
De vaak complexe gesteldheid van de waterkeringen en
van de grondslag waarop die zijn opgeworpen, brengen
voor een transportleiding die er doorheen wordt gelegd een aantal onzekerheden mee, die het soms bijzonder moeilijk maken om een sterkteberekening voor
de leidingkruising op te stellen.
De onzekerheden in de berekening van een leidingkruising kunnen globaal in twee groepen gesplitst worden, nl. de onzekerheden in de belastingen en de onzekerheden in de spreidimg in materiaalsterkte, met de
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Eiguur 16.. Om een hogedrukgasleiding abor cen rivier te leggen
cn dc langsgelegen rivierdijken te kruisen, is er veel en groot
iaaicricel nodig.
. .

Figuur 17. HQsmaterieeE in gebruik voor de kruising van een
hogedrukleidirig met de rivier liet Spui.

onzekerheden in het rekentechnisch gedeelte van de
berekening.
In de door T.A.W. uitgegeven leidraden is niet gekozen
voor een eindfactor, maar voor een stelsel waaruit
duidelijk blijkt waar de onzekerheden liggen.
10. Stabiliteit van rivierdijken

De stabiliteit van rivierdijken werd besproken door
ir. P. Aanen, van het Centnmn voor Onderzoek Waterkeringen, die memoreerde dat het centrum sedert 1971
is ingeschakeld bij de voorbereiding van de verbetering
van rivierdijken (verhoging en vermaring van bestaande
dijken). De adviezen betreffen vooral de stabiliteit
(standzekerheid) van een rivierdijk bij hoge rivieraf voeren.
Ten behoeve van de verbetering van de dijken langs de
bovenrivieren zijn door de minister van Verkeer en Waterstaat normen vastgesteld. Deze normen zijn opgesteld in navolging van de bij de Deltawerken toegepaste wijze van vaststellen van de ontwerp-waterstanden
waarop een dijk berekend moet worden.
Het zg. $maatgevendhoogwater (M.H.W.) voor de rivierdijkverbeteringen in het bovenrivierengebied is indertijd vastgesteld bij een afvoer van 18.000 an3/s, voor
de Rijn te Lobith. Deze maatgevende afvoer heeft een
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Figuur 18. Nieuwe rivierdijken geven deugdelijke bescherming,
maar de naastgelegeia dorpen kunnen er aan de rivierzijde door
ontmanteld worden; in Puttershoek was het gelukkig mogelijk
een soort ,,maasboulevard” te maken van de nieuwe w d e r kering.

Figuur 19. Langs de Eivier het Spui zijn landschappelijk prachtige vergezichten te genieten, ook nadat de wederzijdse rivierdijken versterkt zijn.

overschrijdingsfrequentie van U3000 jaar. Deze geaccepteerde overschrijdingsfrequentie was een beleidsbeslissing die mede gebaseerd was op een redelijke afstemming tussen de nagestreefde veiligheid tegen de
zee (deltanom) en de te creëren veiligheid tegen zeer
hoge rivierafvoeren (rivierennorm). (N.B. deze rivierennorm wordt thans opnieuw bezien).
De stabiliteit van de huidige dijken blijkt bij hoge rivierafvoeren niet groot te zijn. De ontstaanswijze van
de dijken is hier mede debet aan.
De stabiliteitsberekeningen moeten geschieden met het
oog op de mogelijkheid van afschuiving van (een deel
van) de dijk, de verweking, het opdrijven of opbarsten
en het voorkmen van zandmeevoerende wellen, waarbij materiaal uit de ondergrond van de dijk naar boven
wordt afgevoerd.
11. Gemeten waterspanningen in een
Zeeuwsche kleidijk

Het bepalen van goede criteria voor de berekening van
de stabiliteit van dijken wordt volgens ir. H. Burger
van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen door
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Figuur 20. Vreemde elenenten in de waterkering. Duitse
bunkers in de zeewering worden opgeruimd; op Voorne en
Goeree waren rond de mond van het Haringvliet tientallen betonnen bunkers aanwezig.

de T.A.W. van groot belang geacht. Bij de stormvloedramp van 1953 is gebleken bat veel beschadigingen en
doorbraken van dijken toegeschreven moeten worden
aan afschuivingen van Tiet binnentalud door overstromend water.
Veelal wordt als criterium gehanteerd, dat slechts 2%
van de golven de kruin mag overschrijden. Bij àït criterium, hoe bruikbaar ook overigens, is echter geen rekening gehouden met de samenstelling van het dijklichaam.
Een beter inzicht in het beawijkmechanisnne dient te
worden verkregen. Het effect van binnendringend water dient te worden bepaald‘, mede in verband met de
verschillende doorlatendheid van de kern van de dijk
en van de schil (afdeklaag). De afdeklaag van de dijk
zal bestand moeten zijn tegen directe werking van overstrcimend water. In dit verband is van belang de studie
die ir. T.Edelman van de Rijkswaterstaat indertijd heeft
verricht en die er op heeft gewezen, dat het voorkomen
van een sterk doorlatende, gescheurde, buitenschil op
een slecht doorlatende kern van de dijk, wel eens de
belangrijkste oorzaak kan zijn geweest van het bezwijken van dijken in 1953.
Om een verder inzicht in deze materie te verkrijgen is
als proef een Zeeuwsche kleidijk op grondmechanischehydrologische eigenschappen onderzocht en waarbij is
nagegaan de invloed van deze eigenschappen op de
waterbeweging binnen het dijklichaam
Er kan ten slotte gesteld worden, dat een dijk zodanig
gedimensioneerd moet zijn, dat de snelheden van het
overslaand water de toelaatbare snelheden in verband
met erosie niet mogen overschrijden.
12. Duinafslag tijdens stormvloed
De stand van het onderzoek naar de duinafslag tijdens
stomvloed werd belicht door ir. J. van de Graaff, verbonden aan het Waterloopkundig Laboratorium.
De duinen vormen in ons land een belangrijk onderdeel
van de prinaire keten van waterkeringen, die onze lage
landen moet beveiligen tegen overstroming vanuit zee
bij stomvloeden. In het bijzonder is het van belang een
duidelijk inzicht te hebben in het gedrag van een duin
tijdens een stormvloed, waarbij de hoogste waterstand
juist het ontwerppeil bereikt, de zg ,,superstomvloed”,
(SSV).
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Figuur 21. In het kader van de Deltawerken zijn over grote
lengten o p de ZuidhoIlandse- en Zeeuwse eilanden kunstmatige
duinen gemaakt.
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Figuur 22. Bìj een achteruitgaande kust vertoont na een storm
!de zeereep een troosteloos gezicht; het buitemalud is weggeslagen met de begroeiing en de duinvoet is scherp en het strand
is laag.

OPPAFSLAG = 0PP.AANZANDING

Figuui. 22a

Bij het onderzoek in het Waterloopkundig Laboratorium gaat het er om te weten, welke duinafslag is te
verwachten bij het optreden van deze superstomvloed.
De grootte van deze duinafslag is vooral van belang
voor de smalle duinrijen, zoals die aanwezig zijn bv bij
Callantsoog, tussen Scheveningen en Hoek van Holland
en op samanige plaatsen in Zeeland en op de Waddenei1anden.
Voorlopig wordt alleen bestudeerd het enkele geval
van duinafslag bij SSV, d.w.z. de duinafnaune in een
kort tijdsbestek van bv één dag. De problemen die zich
voordoen bij de geleidelijke teruggang van de kustlijn
spelen zich op een veel langere tenmijn van zeker tientallen jaren af en zijn vooralsnog niet in het onderzoek
begrepen.
Bij de !morfologische proeven speelt de tijdschaal een
belangrijke rol. Om de studies niet al te landurig te
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doen zijn, is bij de nu ondernomen projecten gekozen
voor een direct-experimentele benadering in de vorm
van een schaalserie.

Rectificatie
In het voorgaand OTAR-nummer werd dezerzijds een
beschrijving gegeven inzake de bouw van de Botíektunnel en aangehaald dat met de voorbereidende grondwerken bereids werd aangevangen door Gebr. Romers
te Rozenburg. Hierbij dient een aanvulling te kamen
aangezieh ook door de firma Troost aan de voorbereidende werken van de Vonüelingenweg werd gewerkt.
Het benodigde zand wordt te Pernis aangevoerd door de
B.V. Oisterwijk Aannemingsbednjf en verder verwerkt
door Troost Pernis.
Hakkeling
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