
OPGAVE
Bij Vianen is een dijktraject met een 
lengte van 614 meter afgekeurd, 
voornamelijk op piping. Inmiddels
vorderen diverse ontwikkelingen en 
inzichten waar rekening mee gehouden 
dient te worden, zoals Ruimte voor 
de Rivier, nieuwe normen, nieuwe 
toelaatbare overslagdebieten (dit is
het volume water dat per strekkende 
meter per seconde over de dijk mag 
slaan), nieuwe pipingregels en de 
projectoverstijgende verkenning (POV) 
Piping.

CONTEXT 
De te verbeteren dijkstrekking loopt 
grofweg tussen het Merwedekanaal en 
de A27. Aan de buitenzijde van de kering 
liggen uiterwaarden, hoofdzakelijk gras 
en akkerland. Over de kruin van de dijk 
loopt een asfaltweg en aan de binnenzijde 
van de dijk ligt de bebouwing van de wijk 
De Hagen. In het noordwestelijk deel 
van Vianen wordt de dijk momenteel 
versterkt door dijkvernageling. Het
buitenwater is de Lek.

Het gebied in de wijk De Hagen kent bij
geringe hoogwaterstanden op de Lek 
al enige vorm van wateroverlast door 
kwelwater. Het besef van de invloed van 
een rivier op waterveiligheid is aanwezig. 
De inwoners in de projectomgeving zijn 
betrokken. 

VERKENNINGSFASE
De verkenningsfase is in 2016 opgestart, 
duurt twee jaar en eindigt in 2017. De 
start van de planuitwerkingsfase is 
voorzien in 2018, duurt één jaar en 
eindigt in 2018. De uitvoering is gepland 
in 2019, kent een doorlooptijd van één 
jaar en is gereed in 2019.
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OPGAVE
Het traject Ameide Sluis - Fort 
Everdingen is 19,6 kilometer lang en 
wordt niet integraal op alle faalmecha-
nismen versterkt. Er wordt alleen naar 
het faalmechanisme piping gekeken, 
omdat uit recente studies is gebleken 
dat dit faalmechanisme wordt onder-
schat. In de Derde Toetsing (2011) is 
getoetst op het faalmechanisme piping 
met de rekenmethode van Bligh. Sinds 
2011 is er sprake geweest van voort-
schrijdend inzicht, waarbij het fenomeen 
piping nader is onderzocht en beter 
wordt begrepen. Uit analyses in het 
project Veiligheid Nederland in Kaart 2 
(VNK2) is gebleken dat de methode van 
Bligh een onderschatting geeft van de 
faalkans en de daaruit volgende beno-
digde versterkingsmaatregelen. Landelijk 
is besloten om in de rekenrichtlijnen de 
rekenmethode van Bligh te vervangen 
door de aangepaste rekenmethodiek 
volgens Sellmeijer. Dit heeft voor dijkring 
16 tot gevolg dat de benodigde kwel-
wegen langer worden dan voorheen 
werd aangenomen. Bovendien is met de 
overstap naar de nieuwe normering een 
zwaardere norm opgelegd. Ook dat heeft 
gevolgen voor de veiligheid tegen piping 
omdat er langere kwelwegen nodig zijn. 

CONTEXT 
Het traject Ameide Sluis - Fort 
Everdingen loopt vanaf het buurtschap 

Sluis nabij Ameide (de toevoeging 'Sluis' 
bij Ameide heeft betrekking op buurt-
schap Sluis en niet op een sluis als civiel-
technisch kunstwerk) naar de westzijde 
van de slotgracht van Fort Everdingen 
(bij de Diefdijklinie). Het traject door-
kruist daarmee gemeenten Vianen en 
Zederik en provincies Utrecht en Zuid-
Holland. Het buitenwater is de Lek. Op 
diverse locaties staat bebouwing dicht 
tegen de dijk aan of op enige afstand van 
de dijk. 
In het gebied is het project Vianen al 
opgestart. In het definitieve program-
ma 2017-2022 staat het project Vianen 
qua urgentie op nummer 1. Het project 
Ameide Sluis - Fort Everdingen staat op 
nummer 2 in het definitieve programma 
2017-2022. Het besef van de invloed van 
een rivier op waterveiligheid is aanwezig. 
De inwoners in de projectomgeving 
zijn betrokken. Dat geldt ook voor de 
bewoners elders in het normtraject.

VERKENNINGSFASE
Conform het definitieve programma 
2017-2022 loopt de verkenningsfase in 
2017. De verkenningsfase is in 2016 al op-
gestart. Deze duurt twee jaar en eindigt 
in 2018. De planuitwerking begint in 2019 
en duurt één jaar. Voor de uitvoering is 
twee jaar gepland, startend in 2020 en 
eindigend in 2021. 

AMEIDE SLUIS - FORT EVERDINGEN
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OPGAVE
Het traject Streefkerk - Ameide is in 
totaal 19,9 kilometer lang en wordt 
niet integraal op alle faalmechanismen 
versterkt. Er wordt alleen naar het 
faalmechanisme piping gekeken, omdat 
uit recente studies is gebleken dat dit 
faalmechanisme wordt onderschat. In de 
Derde Toetsing (2011) is getoetst op het 
faalmechanisme piping met de rekenme-
thode van Bligh. Sinds 2011 is er sprake 
geweest van voortschrijdend inzicht, 
waarbij het fenomeen piping nader is 
onderzocht en beter wordt begrepen. 
Uit analyses van Veiligheid in Kaart 
Nederland 2 is gebleken dat de methode 
van Bligh een onderschatting geeft van 
de faalkans en de daaruit volgende beno-
digde versterkingsmaatregelen. Landelijk 
is besloten om in de rekenrichtlijnen 
de rekenmethode Bligh te vervangen 
door de aangepaste rekenmethodiek 
volgens Sellmeijer. Dit heeft voor dijkring 
16 tot gevolg dat de benodigde kwel-
wegen langer worden dan voorheen 
werd aangenomen. Bovendien is met de 
overstap naar de nieuwe normering een 
zwaardere norm opgelegd. Ook dat heeft 
gevolgen voor de veiligheid tegen piping 
omdat er langere kwelwegen nodig zijn.

CONTEXT 
Dijktraject Streefkerk - Ameide (16-3) 
loopt vanaf de jachthaven in Streefkerk 
naar het buurtschap Sluis nabij Ameide.
Het traject doorkruist daarmee 

gemeenten Zederik en Molenwaard in de 
provincie Zuid-Holland. Het buitenwa-
ter is de Lek. Op diverse locaties staat 
bebouwing dicht tegen de dijk aan of op 
enige afstand van de dijk. 
In het gebied wordt de dijk op dit 
moment versterkt in twee projecten
die nog uit het Tweede Hoogwater-
beschermingsprogramma stammen: 
Kinderdijk – Schoonhovenseveer (KIS) en 
Schoonhovenseveer – Langerak (SLA). 
Een tweede volwaardige (integrale) dijk-
versterking leidt hoogstwaarschijnlijk tot 
veel weerstand in het gebied. Vandaar 
dat gekozen is voor een gedeeltelijke ver-
sterking, waarbij vooral gekeken wordt 
naar het faalmechanisme piping.

VERKENNINGSFASE
Conform het definitieve programma 
2017-2022 is de start van de verken-
ningsfase voorzien in 2017. Deze duurt 
twee jaar en eindigt in 2018. De start 
van de planuitwerking is voorzien in 2019 
en duurt één jaar. Voor de uitvoering is 
twee jaar gepland, startend in 2020 en 
eindigend in 2021.

STREEFKERK - AMEIDE22
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OPGAVE
Dit dijktraject is een van de dertien 
nieuwe trajecten die aan het program-
ma zijn toegevoegd op basis van hun 
urgentie ten opzichte van de nieuwe 
normen. Eerder was dit traject on-
derdeel van de projectoverstijgende
verkenning (POV) Centraal Holland. 
De maatregelen die uit de POV voort-
komen zijn onder te verdelen in drie 
programmaonderdelen: C-keringen
Centraal Holland, dijktraject 44-1 
(Amerongen - Beatrixsluis) en dijktra-
ject 15-1 (Beatrixsluis – Schoonhoven). 
De laatste is nog niet opgenomen in het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. In 
de POV is dijktraject 44-1 beoordeeld op 
de nieuwe overstromingskansnorm van 
1:30.000. Van de totale lengte van ruim 32 
kilometer voldoet circa 90% niet aan de 
nieuwe norm. De opgave spitst zich met 
name toe op piping en macrostabiliteit en 
in beperkte mate op hoogte en kunst-
werken. Een formele wettelijke beoorde-
ling en aanscherping van de scope moet 
nog worden doorlopen. 

CONTEXT 
Het dijktraject ligt aan de noordkant 
van de Neder-Rijn en de Lek en loopt 
vanaf de hoge grond bij Amerongen tot 
aan de Beatrixsluizen bij Nieuwegein. 
Het ligt in zijn geheel in de provincie 
Utrecht en in vier gemeenten: Utrechtse 
Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Houten en 
Nieuwegein. 

De dijk is grotendeels in beheer bij
Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden; de voorhavendijken rondom 
de sluiscomplexen van het Amsterdam-
Rijnkanaal en Lekkanaal zijn in beheer van 
Rijkswaterstaat. In het landelijk gebied 
vormt de dijk de grens tussen binnen-
dijks cultuurlandschap en buitendijks
natuurlandschap met een aantal grote 
uiterwaarden, die veelal tot Natura 
2000-gebied en/of het Natuur Netwerk 
Nederland behoren. De twee stuwcom-
plexen vormen markante onderbrekin-
gen. Kenmerkend in het landelijk gebied is 
dat de dijk relatief vrij is van bebouwing. 
Er is sprake van één nadrukkelijk stede-
lijk gebied langs de dijk: het historisch 
front van Wijk bij Duurstede en omgeving. 
Aan de westkant van het projectgebied 
speelt de Nieuwe Hollandse Waterlinie 
een belangrijke rol en ligt de dijk in de 
invloedsfeer van het stedelijk gebied van 
Nieuwegein. Beeldbepalend in het gebied 
is de Stelling van Honswijk met Fort 
Honswijk als hoogtepunt, waar de dijk de 
buitenwal is. 

VERKENNINGSFASE
In het najaar van 2016 wordt in een pro-
grammaplan bepaald in welk tempo en 
met welke eventuele onderverdeling in 
deelprojecten dit dijktraject wordt ver-
beterd. In 2017 zal voor de eerste delen 
een beschikking voor verkenning worden 
aangevraagd, waarna de reguliere ver-
kenning kan starten.

AMERONGEN – BEATRIXSLUIS23

Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden, Rijkswaterstaat
Midden-Nederland
Dijkring: 44
Urgentie: 23 (algemeen filter #8)
Deltaprogramma: Rivieren
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