‘Denkrichtingen voor de dijk’
Dijkdenkersbijeenkomst
29 november 2017
Watersportvereniging Argo, van 19.30 tot 21.30 uur

Onafhankelijk voorzitter
Op woensdag 29 november jl., tussen de roei lessen en studenten
door, verzamelen de dijkdenkers zich bij Watersportvereniging Argo.
De dijkdenkers worden welkom geheten door Ronald Löhr,
projectmanager, van het project. Vanavond staat in het teken van de
grondonderzoeken, ateliersessies en de voorlopige denkrichtingen
voor de Grebbedijk. Veel informatie om te delen.
Ronald wil kort stil staan bij een nieuwe dijkdenker uit Rhenen. Een
goede ontwikkeling aangezien Rhenen nog niet vertegenwoordigd is
in dit gezelschap. Een andere mededeling is dat een onafhankelijke
voorzitter is gevonden, een hoogleraar aan de WUR, departement
Omgevingswetenschappen, Adri van den Brink (zie foto). Adri heeft
vakinhoudelijke betrokkenheid en weet de weg in een bestuurlijke
omgeving. Hij komt snel kennis maken met de Dijkdenkers.

Het onderzoeken van de dijk
Ingenieursbureau Fugro is op 13 november gestart met het benodigde grondonderzoek om meer
inzicht te krijgen in de opbouw en ondergrond van de dijk en het voorland. Op deze
dijkdenkersbijeenkomst is Ben Rijneveld uitgenodigd om een toelichting te geven op het hoe en
waarom van deze onderzoeken.
Begin dit jaar heeft het waterschap de uitkomsten van de Nadere Veiligheidsanalyse naar buiten
gebracht. Hieruit bleek dat de Grebbedijk inderdaad een versterkingsopgave heeft voor verschillende
faalmechanismen. Dit document vorm voor Fugro de uitgangspositie om verder op door te borduren.
Fugro is gespecialiseerd in grondonderzoeken waarbij zij oog hebben voor de vele risico’s bij een groot
project. De vele ervaringen en het hebben van een eigen laboratorium is de reden dat zij de
grondonderzoeken mogen uitvoeren.
De gedetailleerde bodem onderzoeken worden
uitgevoerd om nauwkeuriger de veiligheidssituatie van
de Grebbedijk in beeld te brengen. Ben Rijneveld
vertelt gedreven welke onderzoeken er worden
uitgevoerd op de Grebbedijk. Drie verschillende
soorten grondonderzoeken worden gebruikt op de
Grebbedijk: solderingen, boringen en geofysisch
onderzoek. Hiervoor worden monsters genomen op de
dijk, deze geven inzicht op de grondlagen van de dijk.
Fugro is dan met name op zoek naar de samenstelling
van de grond en de waterspanning. De onderzoeken

van Fugro zijn in december begonnen en lopen tot en met april 2018. In december worden de
grondonderzoeken op de dijk uitgevoerd en vervolgens volgt onderzoek in het laboratorium.

Ronde langs de denkrichtingen
De rest van de avond staat in het teken van de denkrichtingen die naar aanleiding van de ateliersessies
zijn opgesteld. Voordat de schetsen op de ramen worden geplakt, volgt er een korte introductie door
Ralph Gaastra omgevingsmanager van het waterschap. Hij licht kort de 9 denkrichtingen toe. Hij
benadrukt dat er mogelijk nog meer denkrichtingen kunnen ontstaan en de weergave van de
concepten nog redelijk abstract is.

De denkrichtingen vormen echt de start van het proces om in maart 2018 de 6 mogelijke
oplossingsrichtingen te hebben liggen. Het zijn conceptuele schetsen, die niet ingaan op de precieze
inrichting. Deze denkrichtingen worden de komende tijd in volgende ateliersessie uitgebreid, zodat
alle puzzelstukken er liggen om in maart volgend jaar 6 mogelijke oplossingsrichtingen te ontwerpen.
Die worden dan aan het eind van 2018 teruggebracht tot de 3 kansrijke alternatieven. Dit is een
bestuurlijke keuze waarbij de onafhankelijke voorzitter ook een rol in gaat nemen. Natuurlijk wordt
iedereen uitgenodigd om eerste reacties te geven en ideeën of denkwijzen mee te geven. Een
veelgehoorde opmerking tijdens de avond is hoe de verhouding met de bouwstenen is. Door een
dijkdenker wordt ook denkrichting toevoegt waarbij de beleving vanaf het water centraal staat. Ook
de (historische) identiteit van het gebied als denkrichting wordt door het projectteam meegenomen.

Afsluiting
Ter afsluiting wordt afgesproken wie er nog aanwezig wil zijn bij de 3de en 4de ateliersessie. Tot slot
doet het projectteam de mededeling dat er opnieuw actief nieuwe dijkdenkers gaat werven.
Belangrijk om mee dijkdenkers te betrekken nu er een omslag naar meer inhoud komt. Agrarische
sector wordt apart benaderd.

Belangrijke data
19 december 3de ateliersessie
16 januari 4de ateliersessie
17 januari Dijkdenkersbijeenkomst
24 januari Informatiebijeenkomst

