Factsheet

Kaden en dijken

82 km kaden en dijken
verhogen en versterken

Om de hoogwaterbescherming te realiseren, verruimen we op
veel plaatsen de rivier. Dat kan niet overal. Bijvoorbeeld omdat
er geen ruimte is, zoals in Roermond, Venlo en Gennep. Daar
zijn direct na de overstromingen van 1993 en 1995 kaden
aangelegd. De eisen hiervoor waren vastgelegd in de Noodwet.
Met deze waterkeringen brachten we de kans dat er water over
de kaden zou stromen terug naar eens in de vijftig jaar. In 2005
kwam de Wet op de Waterkering, die nieuwe, strengere eisen
stelde aan onze kaden en dijken.

Verbeteringen aan de kaden
Tussen 2004 en 2009 verbeterden we de kaden en dijken in
dichtbevolkte gebieden die naar aanleiding van de Noodwet zijn
aangelegd. Maar pas toen het grootste deel van de rivierverruiming
was afgerond, konden we echt goed zien wat er nog meer nodig was
om de meer landelijke gebieden te beschermen. Dat duurt tot en
met 2020. In een ander programma, het hoogwaterbeschermings
programma, vinden nog veel meer dijkversterkingen plaats.

Demontabele kaden (B)
Deze kaden zien eruit als lage gemetselde muurtjes. Hierin zitten
gaten voor grote metalen H-profielen. Bij een stijgend waterpeil
worden eerst de H-profielen geplaatst. Daar schuift men vervolgens
metalen schotten in om de dijk tijdelijk te verhogen. Deze vorm van
hoogwaterbescherming passen we vaak toe binnen dorpen en steden
als het uitzicht erg belangrijk is. Het vergt een behoorlijke inspanning van de dijkbeheerder om op tijd deze keringen op te bouwen.
Kademuur (C)
Kademuren hebben een harde basis en een vaste hoogte. Ze zijn
smaller dan dijken en worden met name gebruikt op plekken waar
geen ruimte is voor dijken, zoals in dichtbevolkte gebieden. Onder
een kademuur is meestal een kwelscherm aangebracht. Dit is een
soort fundament onder de kade dat voorkomt dat de grond onder
de kademuur wegspoelt.

Kaden verhogen en versterken
De verhoging en versterking van waterkeringen in dichtbevolkte
gebieden bleek een uitdaging. In totaal moesten we bijna 40
kilometer aan kaden verhogen. Om te kunnen voldoen aan een
bescherming waarin de kans op het overstromen van de dijken en
kaden eens in de 250 jaar voorkomt. Soms met wel één tot anderhalve meter. Dat was voor omwonenden en bedrijven uit de buurt
vaak zeer ingrijpend. Communicatie met deze doelgroepen was
essentieel om ze goed mee te nemen in de keuzes, hun vragen te
beantwoorden en zorgen weg te nemen. Dit proces was tijds
intensief en lastig op totaalniveau te plannen. Momenteel werkt het
Waterschap Limburg aan 18 dijkversterkingen.

Soorten dijken en kaden
Er bestaan veel verschillende soorten dijken en kades, samen ook
wel waterkeringen genoemd. De meeste dijken zijn van klei
gemaakt. Soms bestaat de kern van de dijk uit zand en is alleen de
bovenlaag van klei. Dijken die direct aan een rivier liggen, worden
onder water en langs de waterlijn versterkt met grote blokken steen.
Binnen Maaswerken komen de volgende kaden en dijken voor:
Groene kaden (ook wel dijken genoemd) (A)
Dit zijn aarden wallen die over het algemeen met gras zijn begroeid.
Deze waterkering heeft een vaste hoogte. Een dijk heeft een voet,
tenen en een kruin. De voet is het verbindingsstuk tussen het
onderste nog zichtbare deel van de dijk en het land of het water. De
kruin is de top van de dijk. Het talud is de helling die de voet van de
dijk verbindt met de kruin. De teenlijn is de overgang van het vlakke
maaiveld naar het talud van een dijk. Leuk om te weten: de bekende
Afsluitdijk is geen dijk maar een dam. Een dijk scheidt water van
land en een dam water van water.

Rijkswaterstaat

A. Groene kade

B. Demontabele kade

C. Kademuur

Feiten en cijfers
Van de kaden rond de kernen van Roermond, Venlo en Gennep is
ongeveer 30 kilometer een zogenaamde groene kade (ook wel dijk
genoemd). De overige kaden zijn hard (een kademuur) of
demontabel.
• De kosten van aanleg van het verbeteren van de noodkaden rond
de kernen Roermond, Venlo en Gennep waren 96 miljoen euro
• Waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het beheer van de
meeste dijken
• De kosten van de dijken in de meer landelijke gebieden waaraan
het Waterschap Limburg werkt in het Maaswerkenprogramma,
bedragen 95 miljoen euro
• Deze Maaswerkendijken zijn eind 2020 klaar.

Het werk aan de Maas is nooit af
In het hoogwaterbeschermingsprogramma worden de komende
jaren dijken versterkt. Zeker met de toekomstige klimaatverander
ingen zijn in het Deltaprogramma opnieuw plannen in de maak om
tegen de hevige regens en periodes van droogte bestand te zijn.
Kijk ook op: www.waterschaplimburg.nl
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