
Hoe gaan we het doen?
Bovenop het dijktalud wordt een geperforeerde 
pijp van circa 30 meter gelegd. Deze is aan
gesloten op een pomp waardoor er gedurende 

10 uur water over het binnentalud naar beneden 
stroomt. Een deel van dat water, zo’n 10.000 
emmers per uur, wordt opgenomen door het 
dijktalud en een deel stroomt weg via de sloot. 

Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en zijn er golven, waarvan de hoogste over 
de dijk slaan. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken waardoor het verzwakt. Met deze 
proef laten we opzettelijk water infiltreren in het dijklichaam waardoor de waterspanningen in de 
dijk toenemen. Hierdoor drukken de gronddeeltjes minder vast op elkaar en neemt de stevigheid 
(sterkte) af. Dit monitoren we continu.
 
Dat doen we omdat de hoeveelheid water die in de dijk infiltreert onder extreme condities momenteel 
wordt bepaald door vuistregels waarmee we rekenen om de stabiliteit van de dijk te bepalen. Door 
het uitvoeren van een infiltratieproef wordt de (water)druk in de dijk op een gecontroleerde manier 
opgevoerd. Dit geeft ons een beeld van wat er in de praktijk gebeurt en zo kunnen we controleren of 
de huidige vuistregels kloppen. Misschien kunnen we deze, naar aanleiding van de resultaten van 
deze proef, in de toekomst aanscherpen.
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De waterspanningen in de dijk worden exact 
gemeten waardoor ook de stabiliteit van de dijk 
gedurende de proef wordt gemonitord.
 
Dijkversterking KIJK
Dijkversterking KIJK is een van de 
referentieprojecten van de POV Macrostabiliteit, 
specifiek voor het rekencluster. Dit cluster richt 
zich op de inbreng van nieuwe inzichten en 
slimmer rekenen om zo de werkelijke sterkte van 
een dijk beter te kunnen benaderen. Het doel 
is met de onderzoeksresultaten onzekerheden 
in de rekenmethodes bij dijkversterkingen te 
verkleinen. Deze infiltratieproef maakt onderdeel 
uit van dit onderzoek naar ‘slimmer rekenen’.

Samen werken aan een veiliger  
Nederland
De infiltratieproef wordt uitgevoerd in opdracht 
van de Projectoverstijgende Verkenning (POV) 
Macrostabiliteit. Experts uit het hele land  
marktpartijen, kennisinstituten en overheden  
denken in de POV Macrostabiliteit samen na over 
hoe dijkversterking beter, sneller en goedkoper 
kan. In vier clusters worden zij uitgedaagd met 
innovatieve oplossingen te komen voor het 
faalmechanisme macrostabiliteit (het afschuiven 
van de dijk). Om de oplossingen zo toepasbaar 
mogelijk te laten zijn, worden de methodes direct 
beproefd en waar mogelijk ingezet als pilot in 
projecten. Waterschap Rivierenland is trekker 
van de POV Macrostabiliteit.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, 
een samenwerking tussen Rijkswaterstaat 
en de waterschappen. Het Hoogwater
beschermingsprogramma staat de komende

jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkings
operatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan 
dijken en 256 sluizen en gemalen moeten 
tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 
300 projecten in heel Nederland, langs 
de kust, de grote rivieren en meren. Het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor 
deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.

Samenwerking
Voor het uitvoeren van deze proef werken het 
hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard, kennisinstituut Deltares en de 
POV Macrostabiliteit intensief samen.

Meer informatie
Meer informatie over de proef is te vinden op de 
website www.povm.nl, onder ‘Pilots en proeven’. 
Hier vindt u ook de planning, bereikbaarheid en 
genomen verkeersmaatregelen tijdens de proef.
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Deze proef vindt plaats op de Hollandse 
IJsseldijk, in het beheergebied van het 
hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard. De beoogde 
locatie voor de uitvoering van de proef 
is in Gouderak, langs de Kattendijk ter 
hoogte van de nummers 59 en 61. Het 
hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard werkt hier aan de 
versterking van ongeveer 10 kilometer 
dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den 
IJssel en Krimpen aan den IJssel (project 
KIJK). Met deze versterking kunnen ruim 
200.000 mensen in het achterliggende 
gebied ook in de toekomst veilig blijven 
wonen, werken en recreëren.
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