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Inspectie van dijken met prikstok en smartphone
Heerhugowaard ✱ Nu moet je stapels papieren kaarten op tafel leggen en archieven doorzoeken, in
2017 kun je met één druk op de
knop zien in welke staat de NoordHollandse dijken verkeren en die
vergelijken met vorige inspecties.
Hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier (HHNK) en zijn
voorgangers zorgen al sinds 1200
voor de waterkeringen, maar met
de invoering van digitale technie-

Noord-Holland

ken en betere documentatie gaat
het straks een stuk efficiënter.
Sinds kort doen de gebiedsbeheerders van het waterschap hun inspecties behalve met de prikstok
ook met hun smartphone in de
hand. Op die telefoon staat een
speciaal ontwikkelde app, waarin
ze elke verzakking, instabiliteit,
afkalving of andere onregelmatigheid kunnen invoeren. Op de kaart
zien ze ook meteen de bevindin-

voor het ’dijkexamen’.
De invoering van de app en de opleidingen maken deel uit van ’Zorg
voor dijken nieuwe stijl’, onder
meer ingegeven door het strengere
toezicht vanuit Den Haag op het
werk van waterschappen. Om ervaringen uit te wisselen en waar mogelijk werk te bundelen, is HHNK
de samenwerking aangegaan met
onder meer de waterschappen Rivierenland en Groot Salland.

gen van de vorige inspectie.
Bovendien hebben alle gebiedsbeheerders de opleiding visuele inspectie waterkering gevolgd.
,,Voorheen had elke beheerder zijn
specialisatie’’, vertelt assetmanager onderhoud Gerard Janssen van
HHNK. ,,We zorgen er met opleidingen voor dat ze zowel van water
als van dijken en wegen veel weten.’’ Inmiddels is de eerste lichting gebiedsbeheerders geslaagd
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Wervershoof ✱ ,,Kijk, dit is één van
de plekken waar ik melding van
heb gemaakt in de app.’’ Gebiedsbeheerder Tjeerd Tolsma van
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK) kan met
zijn hand de losse aarde zo uit de
dijk graven. Onkruid heeft hier het
gras verdrongen en na het maaien
is een kale zwakke plek ontstaan in
de dijk langs het IJsselmeer ter
hoogte van het gemaal Vier Noorder Koggen in Wervershoof.
Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend; we hebben dijken, dus we
houden droge voeten. Maar er kan
van alles misgaan. Tijdens een
storm kan het water stenen wegslaan of zelfs gaten in een dijk
slaan, boomwortels kunnen met de
stabiliteit aantasten of gras kan
overwoekerd worden en afsterven
zodat het niet meer beschermt
tegen erosie.

Nu hoeft er bij een probleem nog
maar eentje te komen kijken.’’
Nabij Medemblik ligt langs het
IJsselmeer een regionale waterkering. Deze dijk, slechts een ruime
meter hoog, is bekleed met stenen.
,,Waar ik hier op let, zijn ongelijk
liggende, niet aansluitende, losliggende en ontbrekende stenen’’,
vertelt Tolsma. ,,Dat is op veel
plekken het geval’’, wijst hij op een
stukje dijk waar de stenen behoorlijk scheef liggen. De dijk is hier
niet optimaal, maar toch hoeft hier
niet acuut iets te gebeuren. ,,Het
gebiedje achter deze dijk mag bij
storm onderlopen’’, licht Tolsma
toe. ,,Dat gebeurt ook, bij hele
harde wind vanuit het noorden.’’

Bobbelig

Natte plek

Op sommige plekken waar bomen
op een dijk staan, kunnen de wortels zorgen voor flinke verzakkingen. Langs het kanaal AlkmaarKolhorn bij Heerhugowaard bijvoorbeeld, is door verzakking de
’kruin’ van de dijk bobbelig. Bij
deze regionale kering is het risico
dat dit oplevert niet zo groot, dat
er actie moet worden ondernomen.
Heel anders is het bij Wervershoof,
waar de dijk een primaire kering is.
Hier is goed te zien welke gevolgen
een dijkbreuk zou hebben voor het
land erachter; het hoogteverschil
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tussen het waterpeil van het IJsselmeer en het binnendijkse land is
een slordige drieënhalve meter.
Noord-Holland Noord telt in totaal
bijna 2000 kilometer dijken, duinen en andere waterkeringen.
Zowel de primaire als regionale
waterkeringen worden driemaal
per jaar geïnspecteerd op scheuren,
verzakkingen en andere onregelmatigheden. ,,De voorjaarsinspectie is het belangrijkst, dan
inventariseren we de schade na het

stormseizoen’’, vertelt Tolsma. ,,In
de zomer gaat het vooral om het
gras. Het is belangrijk dat er gemaaid wordt, maar vooral ook dat
het gemaaide gras snel wordt opgeruimd. Anders verstikt dit de grasmat eronder, en zorgt het voor kale
plekken, waar water de dijk makkelijk zou kunnen afkalven. En in
het najaar zorgen we dat de dijken
weer stormklaar zijn.’’
Tolsma is één van de gebiedsbeheerders die onlangs is geslaagd

voor het examen visuele inspectie
waterkering. Voorheen was hij
gespecialiseerd op het gebied van
water- en peilbeheer en voerde hij
ook inspecties van wegen uit. Nu is
hij ook verantwoordelijk voor het
inspecteren van de dijken in het
gebied rond Medemblik. ,,We
noemen het ook wel het één autoprincipe. Voorheen kwamen er drie
beheerders langs als er iets aan de
hand was: één voor het water, één
voor de weg en één voor de dijk.

Soms is er ook geen oplossing
voorhanden. Zo is er al jaren een
natte plek in de waterkering bij het
museumgemaal verderop, waar
Tolsma’s prikstok zo een meter in
de dijk verdwijnt. ,,Er moet dus
ergens een scheurtje zitten. We
hebben een paar jaar geleden heel
veel afgegraven, maar niets gevonden. Gelukkig doet het probleem
zich vooral in de zomer voor. In het
natte seizoen wordt de klei in de
dijk blijkbaar zo compact, dat het
lek zichzelf dicht. Maar we houden
het in de gaten.’’

’Rijken ook bij laten dragen aan betere omstandigheden’
Ron Vlaar in India
Voetballer Ron Vlaar brengt een
bezoek aan enkele hulpprojecten
van Yojana in India. Voor het
Noordhollands Dagblad brengt
hij verslag uit van zijn ervaringen.

En zo zit onze trip door India er
alweer bijna op. Ongelooflijk hoe
snel het allemaal weer is gegaan.
Echt al zo lang naar uit gekeken
en zaterdag zijn we al weer thuis.
Secretaris Cees Tompot van Yojana heeft me zo veel verhalen
verteld en ze zijn ook allemaal
waar, maar om dit met eigen
ogen te mogen zien geeft toch
weer een heel andere indruk dan
de voorstelling die ik had.
Het is echt fantastisch hoe er op
Yojana wordt gereageerd. Hoe
dankbaar de mensen en ook de
kinderen zijn. En dat is niet

alleen vanwege het geld dat
Yojana geeft om de projecten te
ondersteunen. Het gaat veel
verder dan dat. Door de directe
benadering en begeleiding die
we geven is er een heel sterke
band opgebouwd met de partners Bosco en SEDT, maar ook
met de begeleiders en leraren die
er zijn. De mensen zijn enorm
leergierig, stellen vragen, willen
zich verbeteren. Ik wist echt niet
wat ik hier van tevoren van kon
verwachten, maar ik ben positief
verrast! En ik merkte datzelfde
bij Cees. Hij komt hier nu al

Een voorleessessie, bedoeld om kinderen een denkuitdaging te geven.

ruim 30 jaar, is er al meer dan 30
keer geweest, dus het deed me
goed die reactie bij hem te zien.
Ik heb zojuist een gesprek gehad
met de kinderen die in Dreamland, zo noemen ze het hier,

verblijven. Op de vraag of ze
wisten wie ik ben, was er een
enkeling die wist dat ik een
voetballer ben. Maar ze weten
allemaal wie Cees is! Dat vind ik
echt geweldig, het zegt iets over

de impact die hij en Yojana hier
hebben.
Morgen vroeg vertrekken we
naar Poona. We zullen weer zo’n
zeven uur onderweg zijn. Daar
aangekomen is er een persconferentie waarbij ook mensen aanwezig zijn die geld genoeg hebben. Het verschil tussen rijk en
arm is hier enorm. Mijn doelstelling is dan ook die mensen te
overtuigen ook bij te gaan dragen aan betere omstandigheden
voor vrouwen en kinderen.
De eerste stappen zijn absoluut
gezet, laten we hopen dat iedereen dit inziet zodat er een
sneeuwbaleffect kan gaan ontstaan. De media-aandacht voor
ons bezoek was enorm, dus ik
hoop dat dit het gewenste effect
zal hebben. En mochten er vrijwilligers zijn die ons willen
helpen, jullie zijn van harte
welkom. Bedankt alvast!
Ron Vlaar

