Werken aan veiligheid van de dijken
Nieuwe normen
Voor de waterveiligheid van het rivierengebied is het nodig om aan sterke dijken te blijven
werken. Dit is nooit klaar en zal altijd nodig blijven. Waterschap Rivierenland onderhoudt de
dijken en past ze aan aan de eisen van de tijd. De landelijke normen voor dijken bepalen aan
welke eisen onze dijken moeten voldoen. In het Deltaprogramma 2015 heeft de
Deltacommissaris een voorstel voor nieuwe normen geformuleerd. Deze zijn overgenomen
door de Minister en worden met de Gewijzigde Waterwet op 1 januari 2017 van kracht.
Nieuwe inzichten
De landelijke normen zijn bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten over dijken en
bescherming tegen hoogwater. Zo is rekening gehouden met de toename van de gevolgen
van een overstroming voor een gebied. In de Betuwe zijn meer mensen komen wonen en is
de hoeveelheid onroerend goed toegenomen, maar ook met nieuwe kennis over
rivierafvoeren, de effecten van wind en golfslag en de stabiliteit van de dijken. We kijken
zo’n 30 jaar vooruit en proberen ook toekomstige ontwikkelingen mee te nemen.
Basisveiligheid
Bij de landelijke normen wordt uitgegaan van een andere kijk op waterveiligheid dan
voorheen. De huidige normen zijn alleen gebaseerd op de kans dat het water op de rivier
boven een bepaalde waterstand uitkomt. De nieuwe normen houden niet alleen rekening
met de kans op een overstroming, maar ook met de gevolgen. Met de nieuwe normen is
voor iedereen die in Nederland binnendijks woont, de kans op verdrinking door een
overstroming nooit groter dan 1 op 100.000 jaar. Dit wordt de basisveiligheid genoemd.
Extra veiligheid
Voor alle binnendijkse gebieden in Nederland wordt dus de norm voor basisveiligheid
gehanteerd. Maar er zijn gebieden die extra bescherming moeten hebben. Bijvoorbeeld
omdat het een gebied is van groot economisch belang of omdat in het gebied veel mensen
wonen. Daarnaast is het mogelijk dat er in een gebied hele kwetsbare en vitale belangen
voorkomen. Voor deze delen van het land zijn de normen dus nog strenger; zo’n gebied
wordt dus nog beter beschermd.
Toekomst
Bij het bepalen van de normen is rekening gehouden met ontwikkelingen in de toekomst. Bij
het versterken houdt het ook waterschap rekening met toekomstige ontwikkelingen en
stimuleert het gebruik van innovatieve technieken. Dat neemt niet weg dat in Nederland
noodzakelijk is om te blijven werken aan waterveiligheid: op termijn kan het nodig zijn dat er
bij al versterkte dijken opnieuw dijkverbeteringen nodig zijn. Wel proberen we door
innovatieve technieken toe te passen en te ontwikkelen het werk goedkoper en slimmer uit
te voeren en de overlast zoveel mogelijk te beperken.

