
sindsdien volledig voorbij. 
In de volgende hoofdstukken besteedt de 
schrijver aandacht aan onder meer de 
functies van het Merwedekanaal (naast 
scheepvaart ook waterhuishouding, 
drinkwatervoorziening voor Amsterdam, 
inundatie voor defensiedoeleinden), de 
economische ontwikkelingen (van 
beurtvaart tot bulkvervoer), de kunstwer
ken (bruggen en sluizen). Zo komen we 
bijvoorbeeld te weten, dat de keersluis bij 
Jutphaas werd aangelegd om het 
Amsterdam-Rijnkanaal in oorlogstijden 
met het oog op uit te voeren inundaties af 
te sluiten, waartoe een in een speciale silo 
opgeslagen hoeveelheid zand en puin van 
10.000 m3 door middel van explosieven in 
het kanaal werd gestort. Deze bijzondere 
bouwkundige constructie stond dan ook 
bekend als plofsluis. Sindsdien is de 
Hollandse Waterlinie als strategische ver
dedigingslinie buiten gebruik gesteld, en 
wordt de plofsluis (zonder explosieven!) 
onder meer gebruikt als tijdelijke opslag
ruimte van verontreinigde grond. 
In een slothoofdstuk laat de auteur zijn 
licht schijnen over de toekomstige ontwik
kelingen, zoals beschreven in het Tweede 
Structuurschema Verkeer en Vervoer en 
de Derde Nota Waterhuishouding. Voor 
een betere verkeersbegeleiding zullen 
gegevens over de scheepvaartbewegin
gen, omvang, lading, snelheid en dergelij
ke steeds meer in computers worden 
ingevoerd en verwerkt. Ook zal de bedie
ning van bruggen en sluizen vanuit één 
centrale sterk worden geautomatiseerd. 
Het beeld van de individuele brugwachter 
wordt verleden tijd. Als moderne sesams 
zullen de sluizen en bruggen zich openen 
voor de naderende schepen en na geda
ne arbeid zich weer even geheimzinnig 
sluiten. 

Hoewel ik met genoegen dit rijk geïllust
reerde boek heb gelezen, mogen enkele 
kleine kritische opmerkingen niet onver
meld blijven. Het kaartmateriaal, onmis
baar voor de geografische oriëntering van 
de lezer, is soms wel erg klein uitgevallen, 
zodat de belettering slechts met een loupe 
te lezen valt. Soms is duidelijk af te zien, 
dat zij kennelijk zijn afgedrukt naar fotoko
pieën (zie bv. de zwarte streep op het 

kaartje op blz. 12). De afbeeldingen zijn in 
het algemeen wat vaag of te licht afge
drukt. In de tekst trof ik hier en daar sto
rende tikfouten aan, die met een spel
lingscontroleprogramma makkelijk hadden 
kunnen worden vermeden. De literatuur
opgave achterin is bibliografisch gebrek
kig. Maar al met al zijn we verrijkt met een 
degelijk overzichtswerk van een histo
rische vaart, die ook voor onze regio van 
groot belang is geweest. 
K.E. Baars, Varend vervoeren. Van 
Amsterdam tot de Rijn: 100 Jaar 
Merwedekanaal (Utrecht, 1991). 

H.LPh.L 

Dijkversterking Vianen Centrum 

Sinds de aanleg van de eerste rivierdijken 
in de dertiende eeuw is het rivierengebied 
desondanks geteisterd door vele overstro
mingen. De vele wielen in het landschap 
getuigen hier nog van, evenals de memo
riestenen die na de overstroming werden 
ingemetseld op de hoogte die het water 
bereikte. Aan de zuidzijde van de 
Binnenpoort te Culemborg zijn fraaie voor
beelden van zulke stenen te zien. Veelal 
besloot men na een overstromingsramp 
de dijken zodanig te verhogen dat men in 
het vervolg de bij de ramp opgetreden 
waterhoogte kon keren. Later bleek dan 
dat de waterstanden nog hoger opliepen, 
met als gevolg een nieuwe ramp. 
Na de stormvloedramp van 1953 besefte 
men dat men op deze manier nooit vol
doende veiligheid kon krijgen, terwijl de 
behoefte aan veilige dijken, door de bevol
kingsgroei en de toename van de econo
mische waarde van laag Nederland, 
alleen maar groter was geworden. De 
regering besloot dan ook om bij 
dijkverzwaring van het uitgangspunt van 
de hoogst bekende waterstand af te stap
pen. Door de toegenomen wetenschappe
lijke kennis van hoge waterstanden kon 
men berekenen hoe hoog de waterstand 
in een bepaalde periode zou kunnen oplo
pen. Deze zogenaamde maatgevende 
hoogwaterstand (MHW) werd het uit
gangspunt bij dijkversterking. 
Aanvankelijk hanteerde men bij rivier-
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dijkversterking een MHW met een over
schrijdingskans van eens in de drie
duizend jaar. De uitvoering van de 
dijkverzwaring op deze basis had desas
treuze gevolgen voor het rivieren
landschap, omdat vrijwel alleen met 
waterstaatkundige belangen rekening 
werd gehouden. Zo werden er rond 1970 
in Brakel in het kader van de dijkverzwa
ring meer dan honderd huizen, een kerk 
en een gemeentehuis gesloopt. Het is niet 
verwonderlijk dat er tegen deze 
verwoesting van het landschap verzet 
kwam van natuurbeschermers, 
heemschutters en de bewoners van de 
dijkhuizen. 

Naar aanleiding van dit verzet besloot de 
regering om een commissie de uitgangs
punten opnieuw te laten bekijken. De 
commissie rivierdijken kwam na twee jaar 
studeren tot de conclusie dat rivier
dijkversterking noodzakelijk was. Een 
MHW met een overschrijdingskans van 
eens in de 1250 jaar bood volgens de 
commissie voldoende bescherming aan 
het rivierengebied. Tevens moest men 
door uitgekiende ontwerpen de schade 
aan natuur en landschap zo beperkt 
mogelijk houden. Echter, voor de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
geldt er een hogere norm, nl. eens in de 
tweeduizend jaar, omdat dit gebied in het 
westen tevens wordt bedreigd door 
stormvloeden vanuit zee. 
In Zuid-Holland werd in 1975 door de 
provincie de Coördinatie Commissie 
Dijkverzwaring (C.C.D.) ingesteld. Om ook 
andere dan waterstaatkundige belangen 
te laten meewegen bij beoordeling van 
dijkverzwaringsplannen werden er verte
genwoordigers van allerlei belangengroe
pen in de C.C.D. opgenomen. De C.C.D. 
is als volgt samengesteld: 
Rijkswaterstaat 
Dijkgroep Lek en Merwe 
Provincie 

Betrokken gemeente 
Monumentenzorg 
Bond Heemschut 
Landbouw, natuur en visserij 
Zuidhollands Landschap 
Zuid-Hollandse Waterschapsbond 
Zuid-Hollandse Milieufederatie 

Adviserende leden: 
- Bewoners 
- Kamer van Koophandel 

Situatie Vianen 
De dijkversterking in Vianen betreft de 
Lekdijk vanaf de grens met de gemeente 
Zederik tot aan de grens met de voormali
ge gemeente Hagestein. Het gebied is in 
drie trajecten verdeeld, namelijk Vianen-
West, Vianen-Centrum en Vianen-Oost. 
Het gedeelte Vianen-Centrum loopt vanaf 
de A2 via Ringdijk, Buitenstad en 
Zomerdijk tot aan het sluisterrein van het 
Merwedekanaal. In 1989 is begonnen met 
de planontwikkeling voor Vianen-Centrum. 
Volgens de planning van het hoogheem
raadschap zou men later beginnen in 
Vianen, maar vanwege het conflict tussen 
de gemeente en de provincie over 
woningbouwlocaties is op verzoek van de 
gemeente de planontwikkeling naar voren 
gehaald. In het streekplan Zuid-Holland 
Oost is immers sprake van een woning
bouwlocatie in de uiterwaarden ten noor
den van het centrum van Vianen. Deze 
woningbouwlocatie kan echter alleen 
gerealiseerd worden als de dijk door de 
uiterwaarden omgelegd zou worden. De 
gemeente wilde zo snel mogelijk weten of 
dit (al dan niet) mogelijk was. 
Uit de in november 1988 verschenen 
startnotitie, twee door de gemeente en het 
hoogheemraadschap georganiseerde 
voorlichtingsavonden en de C.C.D.-verga
deringen van november 1989 en januari 
1990 bleek dat de keuze van de beste 
dijkversterkingsvariant geen eenvoudige 
zaak zou worden. Er staan bij de 
dijkversterking verschillende, soms 
tegenstrijdige belangen op het spel: 

- langs de Ringdijk bevindt zich aan de 
binnenzijde het landschappelijk fraaie 
en cultuurhistorisch waardevolle 
Jufferslaantje; aan de buitenzijde ligt er 
echter een verlande sloot met een 
hoge natuurwaarde; 

- in het direct ten noorden van de bin
nenstad gelegen gedeelte maakt de 
bestaande dijk met de daar achter lig
gende stadsgracht en de bebouwing 
rond de kruising met de Buitenstad 
onderdeel uit van het beschermd 
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stadsgezicht; een dijkverlegging tast 
het uiterwaardenlanschap met de daar
in markant gelegen Buitenstad ernstig 
aan; de nog duidelijk aanwezige res
tanten van de voormalige haven en de 
resten van de historische veerwegen 
zouden door een dijkverlegging groten
deels verloren gaan; in het verleg-
gingstracé bevinden zich deels oude 
Meidoornhagen. 

Piping 
Men is nu meer dan twee jaar verder en 
de planvorming is na een vertraging weer 
op gang gekomen. De oorzaak van deze 
vertraging is onder meer gelegen in het 
feit dat het hoogheemraadschap de 
resultaten van een onderzoek in het 
Waterloopkundig Laboratorium naar het 
verschijnsel 'piping' wilde afwachten. 
Piping treedt op bij sterke kwel door een 
onder de dijk aanwezige zandlaag. Bij een 
groot waterstandsverschil tussen de rivier 
en uc umnenuijKS yc icg^n uijK^iuui - uij 
Vianen de stadsgracht - kan het water zo 
hard door de zandlaag gaan stromen dat 
er zand wordt meegespoeld. Hierdoor 

wordt de dijk ondermijnd en kan op den 
duur zelfs bezwijken. Om piping te voor
komen moet men de weg van het water 
door het zand langer maken. 
Grondboringen hebben aangetoond dat 
de ondergrond bij Vianen zeer piping-
gevoelig is; de zandlaag is er meer dan 
zestig meter dik en afsluitende kleilagen 
ontbreken. Tijdens het hoge water van 
maart 1988 is er een gedeelte van het bin-
nentalud van de Ringdijk in de stads
gracht gezakt. Door het plaatsen van 
zandzakken heeft men verdere schade 
kunnen voorkomen. Deze schade aan de 
dijk trad al op bij de niet eens zo extreme 
waterstand van +4.50 N.A.P. Bedenk 
eens wat er gebeurd zou zijn als de 
waterstand twee meter hoger geweest 
was! De MHW bedraagt voor dit dijkge-
rjeeite +6.55 N.A.P. 

De plannen 
Door de in januari 1990 ingesteld project
groep zijn verschillende wijzen van 
dijkverzwaring bekeken. Bepaalde 
varianten vielen al snel af. Zo zou men 
bijvoorbeeld de dijk binnenwaarts kunnen 

MHW 6.55 6.60 

buitendijks 

KEERWAND MET KWELSCHERMEN 

binnendijks 

MHW 6 55 

/////// 
PARALLELDIJK 

V / À kleideten 

aanvulling 

|5 

Afb. 1. Doorsneden van de verzwaring van de bestaande dijk met kleideken (in het vrije veld) en 
keerwand met kwelschermen (in bebouwde kom). Tekening CA. de Visser. 
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verleggen naar het oude tracé Langendijk 
- Kortendijk - Hofplein. Uit cultuurhisto
risch, stedebouwkundig en financieel oog
punt is dit echter ondenkbaar, hoewel 
deze variant technisch bezien een voor
deel biedt, omdat hier wel een afsluitende 
kleilaag aanwezig is. 
Er bleven twee mogelijkheden over, die 
beide als reëel worden beschouwd. Ten 
eerste een verzwaring van de bestaande 
dijk door middel van een paralleldijk aan 
de buitenzijde met een kleideken in de 
uiterwaard om de piping tegen te gaan 
(zie afb. 1). Om de bebouwing zo veel 
mogelijk te sparen is voor het bebouwde 
gedeelte gekozen voor een technische 
oplossing. Hier komt een keerwand op de 
binnenkruin van de dijk. De oplossing van 
het probleem van piping bestaat hier uit 
verticale kwelschermen onder de 
keerwand en ter hoogte van de stads
gracht. Het is bij deze variant wel noodza
kelijk dat de huizen tussen de dijk en de 
gracht gesloopt worden. Onder bepaalde 
voorwaarden kan de bebouwing na 
dijkversterking wel teruggeplaatst worden. 
Een nadeel van deze oplossing zijn de 
hoge kosten. 

De andere mogelijkheid is een dijkverleg-
ging door de uiterwaard om de bebouwing 

van de Buitenstad heen (zie afb. 2). Deze 
variant beschermt ook de bewoners van 
de Buitenstad tegen wateroverlast, maar 
zij verliezen wel hun vrije uitzicht op de 
uiterwaarden en de rivier. 
Cultuurhistorisch en landschappelijk 
gezien roept dijkverlegging grote bezwa
ren op, zeker als de ontstane ruimte vol
gebouwd wordt met huizen. 
In september 1992 vergadert de C.C.D. 
over deze plannen. De verwachting is, dat 
men nog geen definitieve keuze zal 
maken, maar zal besluiten tot nader 
onderzoek. 
Belangstellenden kunnen de C.C.D.-ver
gaderingen bezoeken, deze zijn open
baar. De plaats en data worden van te 
voren in de plaatselijke pers bekend 
gemaakt. De zeer veel informatie 
bevattende startnotitie en de vervolgen 
daarop liggen ter inzage bij de gemeente
lijke informatie in de openbare bibliotheek 
in Vianen. 

Voor de Historische Vereniging zal onder
getekende de ontwikkeling op de voet 
blijven volgen en periodiek in dit orgaan 
hierover verslag doen. 

M.K. 

Afb. 2. Plattegrond van Vianen (historische binnen- en buitenstad), gebaseerd op de kadastrale 
minuut van 1822; tekening T. Brouwer. Ingetekend het tracé van de dijkverlegging om de Buitenstad. 
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