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Inleiding.
De ligging van de Rijkszeedijk van de Emmapolder is weergegeven op bijlage 1 (Tek. 62.50).
Het dwarsprofiel van de zeedijk wordt getoond op bijlage 2
(tek. 62.51). Het profiel 1 met een klinkerglooiing tot NA? + 3,3 m
komt voor van Hm 0 tot Hm 23,6; profiel II met een asfaltglooiing
tot NA? + 3,8 m van Hm 23,6 tot Hm 1 03,0.
De onderhoudstoestand van de dijk was goed. Het grastalud
boven de asfalt- of klinkerglooiing was, ook volgens Groninger
begrippen, van goede kwaliteit.
Stormvloed.
Op 16 februari werd te 17.15 uur ( uur na verzending) een
waarschuwing voor beperkte bewaking, Delfzijl NA? + 3,5 m, ontvangen. Hoewel deze waterstand van 0,1 ci boven grenspeil niet verontrustend was, functioneerde de bewaking omstreeks 19 uur.
Later bleek dat onder invloed van een storm in de Duitse
Bocht met windkracht 12 de waterstand te DelfzijL opliep tot NA?
+ 4 1 4 m (frequentie + 0,04).
De opgetreden waterstanden konden in de Emmapolder niet worden gemeten, zij zullen echter ± 0,15

ci

hoger zijn geweest dan die

te Oostmahorn. Op bijlage 3 (Tek. 62.52) zijn de opgetreden waterstanden te Oostmahorn en de windgegevens van Hornhuizen weergegeven. De frequentie van de te Oostmahorn opgetreden waterstand bedroeg 0,07. De frequentie van de waterstand aan.de Emapjd'dijk
zal tussen beide genoemde cijfers liggen en d.us rond 0,05 bedragen.
Omstreeks 20 uur, dus bij een waterstand van ± NAP + 3,4 m
(bijlage 3) kwam de golfoploop tot NAP + 5,5 m en lag het veek
reeds op de kruin, bij Hm 17 zelfs over de kruin. Te 20.30 uur
gingen er bij iedere bui golven over de kruin. Om 21.30 uur nam
dat zulke vormen aan dat puin van het voorland op de weg op de
binneriberm terecht kwam. Van Hm 13 tot voorbij Hm 62 was de weg
toen zeer nat. Een passerend autootje kreeg een golf voor en op
zich en reed plotseling in bijna -- ci hoog water op de weg. Omstreeks
deze tijd werd een waarschuwing ontv9ngen voor uitgebreide bewaking.
Te 22.30 uur sloegen e- nog slechts enkele goiftongen over de
kruin, om 23 uur kwam de golfoploop weer tot ongeveer NA? + 5,0
en te 0,30 uur was dit verder gedaald tot ongeveer NA? + 4,0 m.

ci
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Inmiddels werd bekend dat de schade aan de dijk vooral van
Hm 0 tot Hm 20 groot was en veel te groot dat de dijkwacht deze
provisorisch zou kunnen herstellen, afgezien van het feit dat de
golfoploop herstel nog onmogelijk maakte.
Te 1.1+5 uur werd bericht ontvangen dat de bewaking kon worden opgeheven. Daaraan werd geen gevolg gegeven daar nu de waterstand zover gedaald was dat de schade boven de klinkerglooiing
kon worden opgenomen.
Na het sluiten van de kantoren te Winsum en Groningen werd
rechtstreeks contact onderhouden met het Vlaarschuwingsbureau te
s-Gravenhage.
Omstreeks 3 uur ontstond een beeld van de totale schade. Deze werd aan het Waarschuwingsbureau te 's-Gravenhage npgegeven.
Daarna werd alle personeel in de provincie Groningen gewekt,,
alsmede een bus gecharterd in Zoutkamp, opdat tegen daglicht ± 50
man met het noodherstel zou kunnen beginnen. Veorts werden maatregelen getroffen voor aanvoer van zand, zandzakken, dekzeilen etc.
omdat duidelijk was dat de in de Emmapolder aanwezige voorraad voor
de onderhavige schade onvoldoende zou zijn.
Op 17 februari omstreeks 5 uur reikte de golfoploop nog slechts
tot NA? + 2,5 a 2,75 in, te 5.1+5 uur reeds weer tot NA? + 3,25 M.

Om 6.1+5 uur kwamen de golfuitlopers tot NA? + 1+,0 in, te ruim 8
uur tot NA? + 5,0 m.
Het te 7 uur arriverende personeel begon met het schoonvegen.
van de vol veek en stenen liggende weg op de binnenberm, opdat de
weg voor materiaaltransport bruikbaar zou zijn. Om 9 uur waren personeel en zand bij de grootste gaten aanwezig en was de wind zoveel afgenomen dat met dekzeilen kon worden gewerkt. De gaten,
die bijna alle op ongeveer NA? + 3

in

begonnen, waren echter door

de golfoploop nog niet berekhsr voor herstel.
Omstreeks 9 uur werd een waarschuwing ontvangen voor beperkte bewaking, verwachte waterstand in Deifziji NAP + 4,0 in. Het
Waarschuwingsbureau te 's-Gravenhage had toen juist medegedeeld
dat de peilschaal te Deifziji om 8 uur NA? + 3,27 in, om 8.30 uur
NA? + 3,26 in registreerde, zodat de top van het ochtendhoogwater
nu wel ongeveer voorbij zou zijn. (De hoogste waterstand te Deifziji
- bedroeg -

-3bedroeg NAP + 3,5 m omstreeks
om 11 uur ingetrokken.

9.15 uur). De waarschuwing werd

Bij afgaand water bleek de (zowel letterlijk als figuurlijk)
aan het daglicht komende schade ernstiger te zijn dan 's nachts was
geconstateerd, waarom te 11 uur hulp van de Provinciale Waterstaat
en van de aannemer fa. J.H.Eleveld te Groningen werd ingeroepen.
Het Waarschuwingsbureau deelde toen mede dat de waterstandsverhoging niet meer zou bedragen dan 3/1+ m en dat een eerst geannonceerde depressie ons land zeker niet v66r maandagavond zou
bereiken.
Om 12 uur was het grootste gat met dekzeilen gedicht.
Schade.
De opgetreden schade wordt weergegeven op de foto's van
Bijlage 1 •
Het is een groot wonder dat het binnentalud geen schade heeft
opgelopen, hoewel tijdens buien vele golven een waterlaag over de
kruin naar beneden deden storten en veek en klein puin op het
binnentalud en de binnenberm (over het hek!) terecht kwamen
(foto's 1 en 2).
Dat veel water over de dijk is geslagen blijkt ook wel uit
de beschadigingen van de wegberm (foto's

3,

1+

en

5) aan de zijde

van het afwateringskanaal.
Voorts heeft het overslaand water de duiker aan de binnenzijde ernstig ontzet (foto's 6 en 7), zodat deze duiker niet meer
over een goed functionerende tweede kering beschikt. Het is wel
typerend dat hier de schade aan de binnenzijde ernstiger is dan
aan de buitenzijde (foto

8).

Ongetwijfeld is de kern van veel watermassa's direct op de
asfaltweg op de binnenberm gestort. Voorts heeft de (via drains
op het binnenbermkanaal lozende) puinkist in de hiel van de dijk
verweking tegengegaan en er ook toe bijgedragèn dat v66r de storm
het binnentalud zeer droog was.(De grond was hard van droogte
en nam dus slechts langzaam water op). Ondanks deze verklaring
mag van geluk gesproken worden dat de, van iets mindere kwaliteit
dan die op het buitentalud zijnde, grasmat op de

0,3 m dikke
- kleilaag -

-4kleilaag van het binnentalud wel wat is aangetast, doch nergens
ernstig beschadigd.
14.

De schade aan het bujtentalud is van Hm 0 tot Hm 20 overal
met dezelfde intensiteit gefotografeerd. Van Hm 0 - Hm 5 waren
30 foto's nodig om de schade vast te leggen, van Hm 5 - Hm 10

35 foto's, van Hm 10 - Hm 15

19 foto's, van Hm 15 - Hm 20

20 foto's zodat op deze 2 km een honderdtal beschadigingen voorkwamen, waarvan meer dan de helft ernstig tot zeer ernstig. Sommige gaten reiken tot 1 â 4 m van de buitenkruinlijn.
Hoewel de steengloojing er slecht bij ligt, hetgeen uit alle
foto's blijkt, zijn er slechts 3 gaten ingeslagen (foto's 57, 60
en iii). Een vierde gat had sPoedig kunnen ontstaan indien een
oppervlakte van + 25 m2, die een holte overbrugde, door een golfklap uiteen was gespat (foto 87). Van dergelijke holten onder losgewerkte en uitgespoelde stenen waren nog meer specima (o.a. foto

113), zij het van mindere omvang.
De meeste schade in het grastalud begint direct boven de
steenglooilag, soms ligt de onderzijde van de gaten hoger (foto

43, 45, 46 en 49), bij een direct aanwijsbare oorzaak zelfs
veel hoger (foto 151).
De beschadigingen van Hm 9 - Hm 23,6 (dwarsprofiel I,Bijlage 2)
zijn weergegeven op foto's 9 t/m 117. De plaats van de schade en de
nodige toelicnting zijn vermeld in de lijst van Bijlage 4. De
grootste gaten worden getoond door de foto's 16 t/m 21, 24, 26, 31,
36 1 46, 50 t/m 54, 57 t/m 60, 69, 72 en 98 t/m 112. De foto's 21,

37, 68, 70 en 71 geven een duidelijk beeld van het aan elkaar grenzen van de gaten over grote dijksIengte.

15

De schade aan het buitentalud van Hm 25,6 - Hm 103 (dwarsprofiel II, Bijlage 2) is veel geringer dan van Hm 0 - Hm 23,6. Over
grote gedeelten is de schade steekproefsgewijBgefotografeerd.
Ernstige schade ontstond tussen Hm 63 en Hm 65 en tussen Em 69 en
Hm 71. Om deze schade vast te leggen met ongeveer dezelfde intensiteit als die tussen Hm 0 en Hm 20 waren 20 foto's nodig tegen

104 foto's op Hm 0 - Hm 20. Daar dwarsprofiel II voorkomt over 8 km
en dwarsprofiel 1 over 2 km, bedraagt verhoudingsgewijs de schade
op dwarsprofiel II minder dan 1/20 - deel van die op dwarsprofiel I.

- In dat -
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17.

Toen zaterdagmorgen 17 februari om 3 uur een beeld van de
totale schade verkregen was, werd een plan voor het noodherstel
opgemaakt. Het was daarbij direct duidelijk dat het aantal gaten
te groot was om deze v66r een op zondagavond of maandag komende
depressie van zandzakken en dekzeilen te kunnen voorzien.
Besloten werd het noodherstel met alle personeel dat in het
weekend te bereiken was, aan te pakken en all ereerst de grootste
en gevaarlijkste gaten af te dekken, cm daarna voort te gaan van
het grootste naar het kleinste gat. Voor het overige kon weinig
meer gedaan wörden dan hopen op gunstige weersomstandigheden, de
enige bewoner van de polder aanraden maatregelen te treffen voor
een eventueel verlaten van zijn boerderij en tenslotte de coupure weer te sluiten als de toestand critiek mocht worden.

Om 7 uur arriveerde het personeel van deze afdeling uit het
Oosten van de provincie Groningen, korte tijd later dat uit het
Westen der provincie, zodat ruim 50 arbeiders en het daarbij behorende toezichthoudend personeel etc. aanwezig waren.
Allereerst werd de weg op de binnenberm schoongeveegd van
veek en puin opdat an de weg geen schade zou ontstaan. Tevens
werden zandzakken gevuld met grond uit de polder en zand van de
Provinciale Waterstaat (gladheids-bestrijding!).
Inmiddels waren maatregelen getroffen voor de aanvoer van
dekzeilen, zandzakken en zand omdat voor deze enorme schade niet
vcldoende zandzakken etc. in de polder aanwezig waren en het
vullen met zand sneller zou verlopen dan het vullen met grond.
Voorts werd te 11 uur de hulp van de Provinciale Waterstaat
ingeroepen. Deze arriveerde omstreeks het middaguur met 1+ vrachtauto!s, ± 50 man en kantonniers, zandzakken etc. Deze hulptroepen
werden naar de gaten in het Oosten van de polder gedirigeerd.
Tevens werd om 11 uur een beroep gedaan op de aannemer Fa.
J.II.Eleveld te Groningen, die in 1960 de versterking van het buitentalud had uitgevoerd. De aannemer was met twee uitvoerders
reeds te 12.15 uur op de dijk om een indruk van de schade te verkrijgen en te 13.45 uur weer op het bureel ter bespreking. Te

17 uur deelde hij mede dat hij het nodige personeel en materieel
maandagmorgen zou aanvoeren, behalve 4 dieselloc's die reeds
zaterdag-avond arriveerden.

-5In dat licht gezien zijn de in 1960 gevoteerde gelden voor het
wijzigen van dwarsprofiel 1 in dwarsprofiel II over het traject
van Hm 35,6 tot Hm 103 goed besteed. De schade op dwarsprofiel II
is echter nog onaccepta:bel groot.
De met asfalt versterkte steenglooiing van dwarsprofiel II
heeft geen enkele schade opgelopen. Daar van Hm 0 tot Hm 20: drie
gaten in de steenglooiing van dwarsprofiel 1 voorkomen en bijna
een vierde gat is ontstaan, zouden over de 8 kin van Hm 23 tot Hm 103
ongeveer 15 gaten verwacht mogen worden indien de asfaltlaag niet
was aangebracht. Wellicht is deze schatting nog te laag, daar de
steenglooiing ten oosten van Hm 36 in 196 0 in een veel slechtere
toestand verkeerde dan bewesten Hm 23 en bovendien het voorland
in het oosten van de polder lager ligt dan in het westen. De in

1960 aangebrachte verbetering heeft dus zeker zijn nut bewezen.
Bij het tot NA? - 3,8 m verdedigde dwarsprofiel II is de
schade ontstaan in het grastalud direct boven

de.

asfalt (fotoi18

t/m 120). Ook waar geen schade is ontstaan, heeft de grasmat boven de asfalt het hard te verduren gehad (foto's 121 t/m 123).
Waar grote gaten in het grastalud geslagen zijn is de asfaltstrook
boven de oude steenglooiing van het talud afgedrukt en onderste
boven aan de teen terecht gekomen (foto's 128 t/m 138). Doordat de
wind bijna strijkend langs de dijk ging (de gaten lopen schuin in
het grastalud op) is de asfaltstrook aan de Westzijde direct bij
het eerste gat in het grastalud afgebroken (foto 128), doch naar
de oostzijde nog over lange afstand voorbij het Oostelijkste gat
omgevouwen (foto 137). Gelukkig is de asfaltstrook afgebroken bij
de aansluiting op de oude steenglooiing, zodat deze nergens beschadigd is en dus bij de asfaltverdediging de dijk gaaf bleef tot
NA? + 3,3 m. (Dit in tegenstelling tot de steenglooiing zonder asfalt tussen Hm 0 - Hm 20). Eenzelfde beeld als de foto's 128 en
137 geven de foto's 140 en 146.
Verder oostwaarts is geen schade ontstaan behalve een "toevalstreffer" (foto 151).
Voor het overige zij verwezen naar de toelichting bij de
foto's 118 t/m 152 in Bijlage 4).

16.

De groot-te en opprvlakte van de belangrijkste gaten zijn opgemeten. De betreffende gegevens zijn vermeld in Bijlage 5.

-7Te 11.15 uur werd van het Wacrschuwingsbureau vernomen dat
de verhogingen van de waterstanden hard afnamen en de weersomstandighederi zodanig waren dat er geen reden was de zondag veravond
ontrust in te gaan. Een depressie zou niet voor maandag optreden.
Daarna werd nog dagenlang regelmatig contact onderhouden met de
Weerkamer van het K.N.M.I. te de Bilt.
Om 12 uur was het grootste gat in het westen met dekzeilen
afgesloten. Deze zeilen waren met lange piketten en latten vastgezet (zie foto's).
Voor het vervoer van zandzakken werd gebruik gemaakt van
vrachtauto's over de asfaitweg op de binnenberrn. Zoveel mogelijk
werden deze zandzakken overgeladen op plateauwagens. De 2 in de
polder aanwezige dieselloc's brachten ze via opritten op de kruin
van de dijk. Bij andere gaten moesten zandzakken door arbeiders
via aanwezige houten dijkstrappen omhoog gesjouwd worden. Dit is
een zwaar en tijdrovend karwei. Zaterdagavond werden de dieselloc's
van de aannemer dan ook zowel door werkleiding als arbeiders met
vreugde begroet. Inmiddels bleek dat voor een vlot bedrijf meer
karren nodig waren dan in de polder aanwezig waren. Deze werden
zaterdag te 12.15 uur bij de I.V.B. te Groningen besteld en waren
te 14.30 uur op het werk.
Zaterdagmiddag werd tevens een begin gemaak.t met het 'bij elkaar
brengen van de uit de steenglooiing geslagen steen (die ± 50 m Oostwaarts van de gaten terecht was gekomen) en het los.slaan variaan
elkaar gekitte stenen (de glooiing was met mortel ingeveegd geweest).
Tevens werd een mortelmolen en cement besteld om de stenen in de
specie te kunnen straten.
Zondag werd gewerkt met alle personeel van deze afdeling uit
de provincie Groningen en 3 vachtaute's met personeel van de
Provinciale Waterstaat. Het transport van de zandzakken verliep nu
vlot omdat voldoende karren en dieselloc's aanwezig waren.
Het vullen van de zakken verliep nu ook beter, daar geen grond
meer uit de polder behoefde te worden gebruikt. De fa Lommerts te
Deifziji, die zaterdagmorge.n door het hoge water niet op het haventerrein van Delfzijl kon komen, had ni. inmiddels kans gezien voldoende zand aan te voeren.

ME
Het beste bericht kwam omstreeks 12 uur van de Vjeerkamer. Deze
deelde mede dat geen gevaar meer was te duchten van de depressie
bij IJsland en dat een langere periode van rustig weer was te verwachten.
Met het go'ede weer, d& maandag en de aannemer met 30 man in
het zicht werd besloten dat het niet nodig was dat na afloop van
de werktijd op zondag de Provinciale Waterstaat nog langer hulp
bood.
Ook werd er van afgezien het tweede en derde gat in de steenglooiing nog van dekzeilen te voorzien. Deze gaten zouden maandagmorgen direct "d.efinitief" met grond worden gevuld.
Het noodherstel vorderde zondag flink. Wanklanken onder de
arbeiders werden niet gehoord; ook niet bij het personeel van de
Provinciale ?Jaterstaat.
Maandagmorgen werd het werk met eigen personeel in flink tempo
voortgezet. Hierbij werd ook personeel van de aannemer ingeschakeld,
voor zover niet nodig bij aanvoer en opstellen van materieel.
Inmiddels was overwogen dat teveel klei uit de gaten in de
steenglooiing was gespoeld om de stenen or de resterende klei te
kunnen straten. Aanvoer en vooral verdichten van klei zou veel tijd
kosten. Bovendien zou deze aanvoer het zandzakkenervoer oer scoor
stagneren. Daar de zandaanvoer zeer vlot verliep, is daarom besloten de gaten aan te vullen met zand, vermengd met ±5% cement en
dit te verdichten met een door de aannemer aangevoerd trilwaisje.
Op deze wijze was maandagavond het westelijkste gat reeds geheel in de specie herstraat, het middelste gat voor ruim de helft,
terwijl het zandzakkenbedrijf orbelemmerd voortgang vond.
De aannemer bleek slechts de maandag nodig te hebben als aanloopperiode. Vanaf de dinsdagmorgen kon van een normaal lopend werk
gesproken worden. Ook kon nu volop met krammen worden begonnen,
daar zondag uit Limburg afgeroepen kramatro (de aanwezige voorraad
was natuurlijk voor deze grote schade te gering) maandagavond arriveerde.
Een moeilijk punt bleef de kleiaanvoer. Deze zou vanaf de
Staatskwelder aan de oostzijde van de polder over 10 km spoorbaan
op de kruin langs de gaten bij Em 65 en 70 naar het westen moeten
- worden -
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worden gevoerd. Bovendien is kwelderklej niet het aangewezen materiaal voor dijksbekleding. Gelukkig bleek het mogelijk bij een landbouwer een stukje oude binnendijk, waarvan betrokkene al eerder
stukken had weggegraven, te kopen.
Aan het eind van de week viel de vorst in. Het krammen zou daardoor stagneren. Daarom zijn toen stromatten aangevoerd, die zijn
vastgezet met lange piketten en gegalvaniseerd staaidraad.
Hoewel het in het begin van de tweede week eigenlijk geen
werkbaar weer meer was i.v.m. vorst en harde oostenwind, werkte
het personeel van deze afdeling nog zonder tnorren aan krammat e.d.
Onze arbeiders zijn geen enkele dag wegens vorstverlet afwezig geweest.
Tegen het eind van de tweede week waren ± 36000 zaadzakken en
± 100 dekzeilen verwerkt. Het eigen personeel kon toen geleidelijk
worden teruggetrokken en de aannemer kon, na het met grond vullen
van de Kleinere gaten, beginnen met het 'ontmantelen" en met grond
vullen van de grotere.
Overeenkomstig de opbouw van het dijksprofiel zijn de grotere
gaten eerst gevuld met zand. Dit zand is met een trilwaisje verdicht. Daarop is klei aangebracht in lagen van ± 10 cm dik. Deze
dunne kleilaagjes zijn telkens met een span paarden verdicht. Hand-.
stampers voldoen voor dit werk niet en explosiestampers in het geheel niet. De grond werd aangevoerd per spoor op de kruin en op
dekkieden gestort. Deze kleden met grond werden naar beneden in
het gat getrokken.
Als de weersomstandigheden gunstig blijven, d.w.z. als het
mogelijk blijft de grond in de gaten en in de kleiput ontdooid te
houden met dekkieden en als de sneeuwval in de polder gering blijft
(beide een kwestie van geluk), zal het vullen en bekrammen der gaten
voltooid zijn op 14 maart.
Volgens dezerzijdse mening is het noodherstel tot nu toe bevredigend verlopen.
In de eerste plaats is dit te danken aan de aanwezigheid van
de asfaltweg op de binnenberm. Zonder deze weg was de binnenberm
waarschijnlijk al vrijdagnacht door overslaand water beschadigd.
Nu. was ze zaterdag en zondag zo nat, dat een personenauto na parkeren in de berm nog slecht nauwelijks kon wegrijden. Zonder

- verharding -

verharding was de binnenberrn door vrachtauto's reeds zaterdag geheel verreden geweest en was transport per as daarna bijkans onmogelijk geworden.
Vervolgens mag het spoor op de dijkskruin en -opritten in
dank gememoreerd worden. Hierdoor was een vlot zandzakken-vervoer
omhoog mogelijk (omlaag gaat vanzelf!). Nu kon zand op de berm
gekipt worden, de zandzakken daar gevuld en dwars over de weg
op de spoorwagens gelegd worden. Door dit bedrijf werd de weg
vaak geblokkeerd. Een oostelijke toegangsweg werd node gemist,
vooral bij het herstel van de schade in het oosten van de polder.
Het vervoer naar die gaten moest in het westen heel wat obstakels
passeren en ondervond daardoor stagnatie. Gelukkig zijn voor dit
jaar gelden gevoteerd voor aanleg van een oostelijke toegangsweg.
Last but not least moet gememoreerd worden de vlotte hulp van
de Provinciale ilaterstaat, aannemer en leveranciers. In feite kon
dezerzijds bij het op gang brengen van het noodherstel amper bespeurd worden dat het zaterdag of zondag was in plaats van een
werkdag.
25.

Het is verheuend dat het noodherstel zo snel gevorderd is,
dat geen nieuwe calaiteiten zijn opgetreden. Dit laatste mag
echter niet alleen als verdienste worden aangemerkt. Het is
voor een overgroot deel te danken aan de gunstige weersomstandigheden. Indien zondagavond of maandag de geannonceerde IJslandse
depressie bij het naderend springt:.j een belangrijke opzet veroorzaakt had, hadden de golven weliswaar de grootste gaten van dekzeilen en zandzakJcen voorzien aangetroffen, doch de vele kleinere gaten
waren dan waarschijnlijk doorbraak-gevaarlijk geworden.
Behalve dat tijdens het noodherstel geen hoge waterstanden
voorkwamen bleef het ook droog weer, hEtgeen het vlot werken bevorderde. Toen vorst en lichte sneeuw het werk nadelig beinvioeddcn was het aliernodigste reeds gebeurd.
Al met al is het weer een belangrijke medewerker bij het
noodherstel geweest. Het moet betreurd worden dat deze stormvloed - die in dezelfde mate minstens 1 x per 20 jaar voorkomt zoveel schade heeft veroorzaakt, dat het noodherstel daarvan grotendeels afhankelijk is gDweest van het geluk. Voorwaar een zeer
smalle basis voor behoud van een dijk.

Oorzaak.
Vanzelfsprekend vra-igt men zich af hoe bij een storrnvloed
van betrekkelijk grote frequentie (i x /20 jaar) zoveel schade
aan de dijk kon ontstaan, vooral omdat de schade aan de naastgelegen polders yerhoudingsgewijs zeer gering was.
Het feit dat veel water over de dijk is geslagen moet geweten
worden aan de te geringe kruinshoogte en/of de te gladde glooiing.
In dit verband zij opgemerkt dat zowel bij dwarsprofiel 1 als II
veel water over de dijk sloeg (vgl. punt 7 dezes). De asfaltglooiing is relatief niet veel gladder dan de steenglooiing.
Dat het binnentalud geen daadwerkelijke schade heeft opgelopen van het overslaand water blijft ook na de beschouwingen onder punt 13 een wonder, temeer als men let op de grote schade aan
het buitentalud. Daar theoretisch het binnentalud de zwakste plek
van een dijk is kan men in het onderhavige geval bijna tot geen
andere conclusie komen dan dat het buitentalud n6g zwakker is en
dusver onder de normen blijft.
De waterstand heeft gedurende - 3 uur tot omstreeks de bovenkant van de asfaltglooiing gereikt en tot + 0,5 m (verticaal gemeten)
boven de bovenkant van de steenglooiing. Hierdoor braken de. golven
op het grastalud, waartegen geen enkel grastalud bestand is. Een
en ander werd bevestigd door de foto's, die toônden dat het begin
van schade optrad aansluitend op de bovenkant van de asfaltglooiing,
doch in sommige gevallen niet aansluitend op de bovenkant van de
steenglooiing, doch hoger. Hieruit volgt dat de asfaltglooiing te
laag eindigt en de steenglooiing veel te laag.
Theoretisch treden de grootste golfdrukken op een glooiing op in
de naaste omgeving van de vigerende waterstand: van enige dicmeters
daaronder tot enige decimeters daarboven (beide maten verticaal gemeten). Het zeewater is evenwel niet even schoon als het water in
een laboratoriumgoot. Er drijft rijshout, takken, papierhout, stophout, een spoorbiels e.t.q in (vgl. het zeer substantile veek dat
op alle foto's te zien is). De golven doen deze stormramrnen van
licht of zwaar kaliber op het talud rameien op een plaats die wat
verder boven de waterstand ligt. Langs het talud gemeten is dit
"wat verder" reeds spoedig 2 â 3 m. Deze factor speelt een niet te
- verwaarlozen -
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verwaarlozen rol bij beschadiging van de grasmat.
Langs de dijk gezien varieert de schade. Hier speelt de
wind-en golfrichting t.o.v. de dijksrichting een rol. Bij een
andere windrichting waren andere dijksgedeelten het zwaarst aangevallen, dwz. dat tenminste dezelfde gaten op een andere plaats
waren geslagen.
In dit verband moet gememoreerd worden dat het bij deze stormvloed een geluk was, dat de wind bijna strijkend langs de dijk
ging. Bij een noordelijker wind (meer loodrecht op de dijk) was
bij dezelfde waterstand de golfaanval belangrijk zwaarder geweest
en waarschijnlijk de golfoploop hoger, c.q. de golfoverslag groter.
De schade bij Em 63 - Em 70 is ontstaan door refractie6olven
van de Eems. Dit is altijd een zwaar aangevallen gedeelte. V66r
de aanleg van de Emmapolder had de Eemsoolder in dit gebied ook
vaak schade. Bij noordelijker winden dan in het onderhavige geval,
ligt het zwarst aangevallen dijksgedeelte waarschijnlijk wat weseiijker dan nu (westelijk tot Em 60 - 61).
Het tracé Em 0 - Hm 10 wordt vooral aangevallen door golven
uit de Lauwers.
Het feit dat de Emmapolder meer schade heeft dan de dijken
van de naastliggende polders moet volgens dezerzijds inzicht ook
worden geweten aan de jeugdige leeftijd van de dijk.
De kleibekleding is bij de aanleg van de dijk ontleend aan
de kwelder (vgl. foto 155). Kwelderklei bezit een hoog vochtgehalte. Deze klei is irreversibel ingedroogd, waardoor scheurvor.v
ming is ontstaan. (vgl. fotos 153 t/m 156). Bij de aanleg had
misschien het verdichten van de klei met paarden in betere mate
kunnen worden uitgevoerd dan heeft plaats gevonden, dit had echter
scheurvorming niet kunnen voorkomen.
Kvzelderklej is arm aan bacterieleven. Hierdoor zijn plantendelen op grotere diepte niet verrot (foto 155). Dezerzijds was de
armoede aan bacterieleven reeds jaren aan or±e landbouwkundig geschoolde dijksopzichter bekend. De dijk is daarom op zijn advies
enige malen met compost bekruimeld. Dit heeft de humificatie van
de bovengrond en daardoor de samenhang van die grond bevorderd.
Bovendien heeft daardoor de grasmat in qualiteit gewonnen, daar

- de graswortels -

- 13 de graswortels zich hechten an de door humificatie ontstane
grondkruimels.
Op de foto's 15+ en (vooral) 156 is duidelijk te zien dat de
humificatie van de kwelderklei nog slechts een handbreedte diep
naar beneden is voortgeschreden. Daaronder komt een laag van + 15 cm
voor van klei-"splinters". De graswortels groeien wel in de spieetjes
tussen deze splinters, doch hechten zich er niet aan. Schudt men een
dikke zode, dan vallen de kleisplinters los tussen de worteltjes uit.
Natuurprocessen als humificatie verlopen zeer langzaam. Zo is
het b.v. opmerkelijk dat nu, 20 jaar na de ainleg, nog geen regenwormen (die overigens het humificatie-proces op grotere diepte gunstig zouden beînvloeden), in de EmmaDolderdijk voorkomen.
Over ± 50 jaren zal de kwelderklei over een voet diepte gehumificeerd zijn. De huidige kleizuilen in de gescheurde zône zullen
dan tot splintertI_klei zijn geworden en de huidige zône klei-"splinters" tot kleikruimels. De kwelderklei is dan tot een voet diepte
tot "grond" geworden. Het gras zal dan dieper en meer verspreid kunnen wortelen en bovendien heeft de grond op zichzelf al meer samenhang door de aanwezige humus, die gevormd is uit afges'torven grasworteltjes. i)
Strikt genomen zou een dijk bekleed met kwelderklei de eerste
50 a 70 jaar dus niet door zeewater moeten worden bespoeld.
2.

De schade aan de klinkerglooiing lijkt te zijn ontstaan van
boven uit, doordat eerst een gat in het grastalud sloeg (foto iii).
Bij andere gaten is de steenglooiing echter intact gebleven, doordat de ontgronding niet tot beneden de onderkant van de bovenste
betonopsluitband reikte (foto's 17, 19, 20, 26, 31, 50, 52, 53,
72, 98, 102, 107 en 108). Schade boven de steenglooiing als op de
foto's 57 en 60 komt regelmatig voor zonder dat daardoor de steenglooiing schade heeft gekregen.

i) Het onder 31 vermelde is practisch geheel opgetekend uit de mond
van onze dijksopzichter - op wiens instigatie de foto's 153 t/m 156
zijn genomen - en de hier gedetacheerde bodemkundig opzichter van
de Wieringemeer direktie, die oafhankelijk van elkaar tegen mij
een ongeveer gelijkluidend betoog hielden.

- 14 De oorzack van schade aan de steenglooiing moet dus in h.ofdzaâk gezocht worden in het feit dat de glooiing te licht is en
veel teweinig samenhang heeft. Daardoor zijn er stenen uitgedrukt
en holten ontstaan (foto 87), die het mogelijk maakten dat bij
goifkiappen grote stukken van de met specie ingeveegde stenen
vrden weggeslagen.
Bij het ongeveer
geveer

3

uur durende hoogwater stend het water on-

0,5 m boven de bovenkant van de steenglooiing. Doordat het

water langs de steenglooiing steeg of daalde, doch niet stilstond,
heeft ieder punt van die glooiing slechts korte tijd flinke golfaanval moeten weerstaan. De constructie in klinkerkejen is dus
veel te licht. De versterking met asfalt, tussen Hm

356

en Hrn 103

uitgevoerd in 1960, is wel afdoende geweest, daar op dat traject
geen schade ontstond.
DefinLt-Jel herstel.
Het definitief herstel zal volgens dezerzijds inzicht zodanig
moeten geschieden dat bij een stormvloed als de onderhavige, die
een frequentie heeft van ± 1 x /20 jaar, niet meer schade aan de
dijk ontstaat dan een "toevalstreffer" als weergegeven op foto 151.
Voorts is het geen overbodige luxe als een stormvloed met een
frequentie van 1 x /50 jaar goed kan worden doorstaan. De waterstand bij de Etninapolder met frequentie 0,05 bedraagt NA? + 3,8 m,
die met frequentie 0,02 NA? + 4,1 ci.
Tenslotte moet bedacht worden dat bij bezoden van de nu ontstane rauwe plekken de grasmat boven de huidige glooiing nog jaren
zwakker blijft dan ze v66r de stormvloed was, terwijl ze nu al veel
te zwak is gebleken. De oppervlakte van deze rauwe plekken is bovendien nog groter dan uit de foto's blijkt, daar de grasmat bij het
noodherstel natuurlijk ernstig geleden heeft.
Uit de beschrijving van de schade is duidelijk gebleken dat het
grootste gebrek van de dijk is, dat de glooiing op NA? +
3,8 in (veel) te laag eindigt.

3,3

of

Gelet op het voorgaande dient een asfaltstrook te worden aangebracht tot NA? +

4,5 a 4,6 in. De dikte van deze strook kan,

overeenkomstig het in 1960 uitgevoerde werk, 0,12 m bedragen. Ook
de samenstelling kan identiek zijn aan die van 1960 (Overeenkomst

350

- Gr). Bij het steeds sterk door Eemgolven aangevallen
- tracé -

- 15 tracé van Hm 63 - Hm 70 verdient een dikte van 0,20 m de voorkeur,
mede omdat ter plaatse grond moet worden aangevuld.

38.

Behalve aan de zojuist genoemde, is nog aan twee alternatieve
oplossingen gedacht.
In de eerste plaats aan de methode om over de gehele dijkslengte beverkoppen o.d. op de asfalt te plakken om zodoende de
golfoploop te beperken. De strook asfalt zou dan iets smaller kunnen zijn. Deze oplossing is duurder dan de hierboven verkozene.Bovendien zouden de beverkoppen wellicht te laag op de glooiing geplakt moeten worden, waardoor ze bij hogere waterstanden weinig
effectief zijn en bij de uitvoering van de dijkverzwaring tot
Delta-hoogte hinderlijk.
In de tweede plaats is gedacht de asfaltstrook wat minder hoog
te laten eindigen en om onderspoeling ( door ontgronding vanaf de
bovenzijde) tegen te gaan,in de grond in te kassen. Bij een dergelijke
inkassing ontstaat echter een natte plek met een slechte en snel vertrapte grasmat direct boven de asfaltstrook. Het is daarom beter geen
inkassing te maken en het zô bespaarde geld te gebruiken om de asfaltstrook wat hoger te laten doorlopen, waardoor men hetzelfde bereikt

39.

en zodoende tot de in punt 37 beschreven constructie komt.
De onder 37 omschreven constructie kan als onderlaag dienst
doen als t.z.t. de dijk verhoogd en verzwaard wordt volgens de
Delta-normen (ontwerppeil ± NA? +
wat renteverlies.

40.

5,5

m) en kost dus niets dan

Met de uitvoering van dit werk zal zo spoedig mogelijk moeten
worden begonnen.

=

1.

In tweede instantie zal aandacht moeten worden besteed aan de
te zwakke steenglooiing van Hm 0 - Hm 23,6. Deze glooiing was
reeds slecht en heeft door de stormvloed sterk geleden. In feite
verkeert de steenglooiing van Hm 0 tot Hm 23,6 nu in dezelfde
slechte staat, als in het voorjaar van 1960 het gedeelte van
Hm 35,6 tot Hm 1 03, hetgeen toen aanleiding was dat gedeelte met
spoed met asfalt te versterken. Zo verdient het nu aanbeveling van
Hm 0 - Hm 23,6 alle stenen omlaag te drukken, opdat zekerheid bestaat dat er geen holten onder de steenglooiing blijven bestaan
en vervolgens op de steenglooiing een asfaltlaag aan te brengen
-

- van -

- 16 van gemiddeld 7 cm dikte. Een en ander kan overeenkomstig 1-jet in
1960 volgens overeenkomst 350-Gr tuèeen Em 35,6 en Em 103 uitgevoerde werk, worden gemaakt.
42

In derde instantie moet iets gedaan worden ter bescherming
van de nieuwe grasrnat op de weer gevulde grootste gaten op plaatsen waar altijd de golfoploop het hoogst, c.q. de golfoverslag
over de dijk het grootst is Gedacht wordt in ieder geval aan het
tracé van Em 60 - Hm 70 in de tweede plaats misschien aan het
tracé van - H:n 16 - - Em 20.
Het beoogde doel kan worden bereikt door b.v. in de omgeving
van N.&P + 3,8 A 4,0 m beverkoppen op de asfaltstrook te plakken
Dit zal nog nader worden bestudeerd
Indien t.p.v. de grootste golfaanval het talud meer ruwheid
wordt gegeven, wordt tevens het bezwaar ondervangen dat de kruin
van de dijk plaatselijk te laag is. Momenteel is de toestand zo1
dat de dijkkruin over de gehele lengte op ongeveer hetzelfde
peil l±gt Uit veel<wazirneminren is bekend dat de golfoploop op
enige dijks - edeelten min of meer belangrijk hoger komt dan op
andere. Het geven van meer ruwheid aan het talud op dergelijke
plaatsen is belangrijk goedkoper dan het plaatselijk Yerhogen van
de dijkskruin, hetgeen nodig is om tokomstige stormschade aan het
binnentalud, veroorzaakt door grote wateroverslag, te voorkomen.
De oDnamen van de veekranden der laatste jaren zullen worden
bestudeerd om in deze tot een nader gedetailleerd voorstel te komen.

43-

In vierde instantie zal de oude houten duiker, die dusdanig
ontzet is dat niet meer op een dubbele kering mag worden vertrouwd
en ook overigens al in slechte staat verkeerde, moeten worden geamoveerd. De gedachten gaan ernaar uit, de duiker onder de weg op
de binnenberm te slopen en onder de dijk met grind te vullen en
vervolgens te injecteren. Tot slot kan dan de binnenberm worden
rechtgetrokken en de geul in het voorland gedicht.
Deze zaak eist nog veel voorbereiding, temeer daar allereerst de bemaling van de polder moet worden uitgebreid. Hier.voor is reeds contact opgenomen met de afdeling Werktuigkunde
van de Dienst Zuidcrzoe;rerken. Het werk dient voor de herfststormen
te zijn voltooid.
- Kosten -
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Kosten.
11•

Het noodherstél is gedeeltelijk in eigen beheer, gedeeltelijk door de aannemer in regie uitgevoerd. De kosten (exclusief
de lonen van het personeel van deze afdeling) worden ruwweg geraarnd op f 170.000.
De kosten van het aanbrengen van de strook asfalt als omschreven in punt 37 dezes worden globaal begroot op 1 865,000.. Het ligt
dezerzijds in de bedoeling binnenkort voor dit werk een onderhandseover-eenkomstaan te gaan met de fa. J.H.Eleveld te Groningen,
die ook het werk in 1960 tot genoegen heeft uitgevoerd.
Het,als werk in tweede instantie,onder punt +1 omschreven
aanbrengen van 7 cm asfalt op de klinkerglooiing van Hm 0 tot Hm 23,6
zal volgens globale raming ongeveer 1 270.000 kosten.
De onder punt 42 en 43 genoemde werken eisen nog teveel voorbereiding om op dit moment reeds een kostenbedrag te kunnen noemen.

Baflo, maart 1962.
De ingenieur le klasse,
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van de storrnvloed v.n
16/17 febru-irj 1962

Rijkszeedijk Ernrnpolder
Bijlage 5
Hoeveelheid schade
Plaats
Em
Em
Em
Em
Em
flm
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em
Em

Em

O
1—
2—
3

1
2
3
1+

5-.

6
7
8
9
10
11
12
13
11+
15
16
17
18
19
21
22
23

Lf _

6789.
10 11 12 13 11+ 15 16 17 18 19 21 22 -

Em
Hm
Em
Em

23
36
43
48
53
58
63

Em.

68

Em
Em.
Em
Em
Em
Em

73
78
83
88
93
98

Em
Em

Inhoud

- 36
- 43
- 48
- 53
- 58
- 63
- 68
- 73
- 78
- 83
- 88
- 93
- 98
- 103
Totaal

15 in3
i+7
54
120
13

9

68
4
26
29
10
1

-

2
1
163

-

108
216
2

-

Oppervlakte
gr as al u d
175 m 2
398
197
181
95
86
246
57
142
295
233
64

30
73
62
2'42
50
276
283
17
3

186

198
15
11
10
11
12
251

401+

503

5
-

12
1+
8
3
27
6

5

-

1668 m3

3j zonderheden

4313 m 2

Asf&tstrook van 2 in breedte over 207 in weggeslagen.
Asfaltstrook van 2 m breedte over 203 in weggeslagen.

