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Foto cover:
Archeologische doorsnede van de Waaldijk in Boven-Lent  jdens een onderzoek 
van RAAP. Gewezen wordt naar de eerste fase van de bedijking; een dijkje van nog 
geen meter hoog. Mogelijk betre   het hier een plaatselijke dijk (een zogeheten 
voorwende) uit de 12e eeuw. Het Waalwater kon des  jds nog via de overloopgeu-
len en -laagten tussen de dorpen afstromen naar de komgronden. Pas na de slui-
 ng van de dijkring veranderde dat en volgde de ene dijkophoging na de andere, 

een proces dat nog al  jd doorgaat... (foto Eckhart Heunks)
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Waaldijk in Loenen; op de voorgrond de Zwarte Kuil. Op kerstavond klinkt hier naargees  g klokgelui. 
Hier werd een kasteel door de Waal verzwolgen als straf voor het heiligschennend gedrag van de ridder.
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Op 5 april hee   Waterschap Rivierenland opdracht gegeven voor opstel-
ling van een stappenplan voor borging van cultuurhistorische kennis in 
zijn hoogwaterbeschermingsprogramma, het HWBP. Aanleiding was de 
constatering dat structureel kansen worden gemist om cultuurhistorie 
een volwaardige plaats te geven in de planvorming. Bepaalde cultuurhis-
torische producten ontbreken soms nog of zijn nog onvoldoende bruik-
baar om het ontwerp te inspireren en te s  muleren tot betrokkenheid 
van inwoners. Een ander minpunt is dat in het planproces de cultuurhis-
torische kennis nog onvoldoende wordt doorgegeven aan nieuwe cul-
tuurhistorische producten zodat niet al  jd sprake is van con  nuïteit van 
voortschrijdende kennis.1

De prak  jk hee   intussen al wel laten zien dat cultuurhistorie veel kan 
betekenen voor allerlei onderdelen van het planproces, van technisch 
onderzoek naar faalmechanismen tot voorbereiding en uitwerking van 
het ontwerp, ontwikkeling van meekoppelkansen en communica  e rich-
 ng inwoners. De huidige manco’s zijn dan ook uit te leggen als onvermij-

delijke kinderziektes van een megaprogramma voor hoogwaterveiligheid. 
Hieronder wordt een korte handreiking gedaan om de cultuurhistorische 
kennis binnen het HWBP te borgen en ook echt produc  ef te maken in 
het streven naar veilige, mooie, begrepen en gewaardeerde dijken. 

De handreiking is bedoeld als tool voor het waterschap om de cultuurhis-
torische kennis in de juiste samenstelling, in de juiste volgorde en op het 
juiste moment in te ze  en in de planprocessen zodat die kennis op  maal 

1 Voor nadere uitleg, zie de evalua  email “borging voortschrijdende (cultuurhistorische) 
kennis in planprocessen HWBP” d.d. 2-10-2017

wordt benut. Daarnaast is het zaak dat de projectpartners een helder 
beeld krijgen van de rol van de cultuurhistorie in de planvorming en de 
wijze waarop ze ermee te maken krijgen. Het stappenplan wordt daarmee 
een belangrijk communica  edocument voor alle bij het HWBP-project 
betrokken par  jen, waterschap en partners uit de zakenwereld, van geo-
technisch bedrijf tot ontwerpbureau en uitvoering-aannemer.

De handreiking hee   de vorm gekregen van een paper bestaand uit een 
organogram van het HWBP-planproces. Hierin is het cultuurhistorisch 
stappenplan met de verschillende producten én hun bestuivende uitwer-
king op andere producten aangegeven. Bijgevoegd is nog een tekstuele 
nadere uitleg. Voor het opstellen van dit adviesdocument is exper  se 
geclusterd op gebied van cultuurhistorie, procesorganisa  e en ruimtelijk 
ontwerp. Daarbij is samengewerkt tussen historisch-geograaf Steven van 
der Veen namens RAAP, landschapsarchitect Tijs van Loon namens Bosch 
Slabbers en Ferdinand van Hemmen Landschapshistorie.

Hieronder volgt het HWBP-organogram met cultuurhistorische stappen 
en een toelich  ng hierop. Verder zijn in een BIJLAGE de cultuurhistorische 
producten nog eens op een rijtje gezet, compleet met beschrijvingen van 
producten en hun spin-off  eff ecten. Dit overzicht kan ook worden benut 
voor het uitwerken van aandachtspunten voor cultuurhistorische produc-
ten bij uitvragen in geval van aanbestedingen. Achterin is nog een Verkla-
rende Woordenlijst opgenomen in verband met het gebruik van cultuur-
historische en aardkundige begrippen. 

INLEIDING1
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2 TOELICHTING OP HET HWBP-PLANSCHEMA MET CULTUURHISTORISCHE
STAPPEN, BESTUIVING EN KRUISBESTUIVING

De dijk kent een rijke cultuurhistorie die haar weerslag vindt in het land-
schap rond de dijk, in de schat aan waterschapsarchieven, in het collec  ef 
geheugen maar ook in het leven van alledag. Dankzij de dijk kan de mens 
zich blijven ontplooien in de Nederlandse rivierendelta. De condi  es voor 
dit alles zijn 1000 jaar geleden geschapen, met de eerste bedijkingen die 
een ware ruimtelijke revolu  e hebben ingeluid. Verbonden met de le-
vensloop van de dijk is het lot van liefst 40 genera  es. Als tastbaar relict 
van deze geschiedenis is de dijk symbool voor de verstrengeling van ver-
leden en heden. Een inspirerend gegeven voor de opgaven rond de dijk in 
een  jd dat water en klimaat weer uitdagen. De bewogen historie van de 
dijk biedt kansen om te leren van wat door de eeuwen heen is bedacht 
om dijken te bouwen, te onderhouden, te herstellen of zelfs te verlaten. 
Ze hee   ook een boeiende sociaalpsychologische kant: de veerkracht en 
vindingrijkheid van mensen om zich aan te passen aan veranderend ri-
viergedrag. En hun vermogen om elkaar te vinden voor oplossingen waar 
iedereen baat bij hee   (zelforganisa  e). 

Inspelen op de dijkgeschiedenis in het HWBP schept een scala aan kansen 
om voort te bouwen op oude wijsheden en beproefde oplossingen. Deze 
benadering kan geweldig bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
dijkverbetering maar ook aan het draagvlak hiervoor. Het gaat hierbij niet 

alleen om linea recta vertaling van cultuurhistorie naar het ontwerp maar 
ook - misschien wel vooral – om de kunst om haar in te ze  en om men-
sen mee te nemen in de ontwikkeling en te prikkelen tot ini  a  even die 
bijdragen tot breed commitment. 

Het stappenplan-schema laat zien dat de cultuurhistorie van de dijk de 
planvorming in al haar face  en raakt. Ze komt in beeld bij het onderzoek 
naar faalmechanismen, de opzet van kaders voor ruimtelijke kwaliteit op 
delta- en projectniveau, de planontwikkeling met oplossingsrich  ngen en 
alterna  even rich  ng Voorkeursalterna  ef en de uitwerking hiervan tot 
een gedetailleerd uitvoeringsplan. De cultuurhistorische kennis draagt in 
dit proces verschillende karakters, van forensisch speurend rich  ng faal-
mechanismen, inventariserend en analyserend rich  ng ruimtelijke kwa-
liteit en verhalend inspirerend rich  ng projectpartners en gemeenschap 
tot controlerend en uitdiepend rich  ng tekentafel- en schop-in-de-grond-
fase. 

links: HWBP-planschema met cultuurhistorische stappen
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Pre-projec  ase
In het schema wordt een fase onderscheiden die voorafgaat aan het HW-
BP-project. Bedoeld wordt de pre-projec  ase die mét de projec  ase deel 
uitmaakt van de levenscyclus van de dijk. De dijk krijgt in zijn schier ein-
deloze levensloop bij tussenpozen aandacht. Het gaat daarbij niet alleen 
om fysieke aanpak van de dijk maar ook om maatregelen om het func  -
oneren van de dijk te monitoren of om vanuit een brede scope kennis te 
vergaren voor strategieën voor waterveiligheid. 

Bij het monitoren wordt gekeken of er verschijnselen van faalmechanis-
men zijn gaan optreden. Of kunnen gaan optreden, want de normering 
kan zijn aangescherpt doordat een trend van hogere rivierstanden wordt 

verwacht. Deze Life cycle monitoring  - de ‘dijk-APK’- gaat gepaard met 
een  geotechnisch onderzoek, ook grondonderzoek genoemd. Het schema 
laat zien dat dit onderzoek wordt gevoed door het historisch risicowaar-
den onderzoek, kortweg HRO. Het HRO inventariseert historisch-geografi -
sche en aardkundige elementen die kunnen duiden op risicofactoren voor 
de dijk. De uitslagen van het HRO dragen veel bij aan de doelma  gheid 
van het geotechnische  onderzoek (zie verder de productomschrijving in 
de bijlage). Tijdens het HRO komt een database tot stand met een schat 
aan historische kaarten, tekeningen, luch  oto’s en andere stukken, vaak 
a  oms  g uit de waterschapsarchieven. Deze gegevens zijn een onmisba-
re bron voor de verdere levenscyclus van de dijk en vormen het ‘medisch 
dossier’ van de dijk. De pijl vanaf de Life cycle monitoring symboliseert de 

AHN-kaart van ongeveer hetzelfde gebied. Watergangen en laagten wijzen de 
loca  es van de vroegere kwelkommen aan, verdachte plekken wat betre   piping. 
Extra verdacht is misschien de toestand rond het binnenwaarts knikkende dijkstuk 
- een inlaag - in Hellouw. De dijk is hier teruggelegd op oud cultuurland (verkave-
ling loopt onder de dijk door!) en rust mogelijk op sloten en doorlatend overslag-
materiaal aangevoerd na eerdere dijkbreuken.

Historische kaart (19e eeuw) van de dijk e.o. tussen Hellouw en Haa  en met een 
bijna onafgebroken lint van kwelkommen. Deze lagen doorgaans op plekken waar 
men zandmeevoerende wellen waarnam, rond doorbraakkolken snijdend in zand-
banen of in gebieden waar aarde was gehaald voor dijkherstel.
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betekenis van de database van het HRO voor toekoms  ge technische on-
derzoeken naar de dijk; de database als duurzame kennisbron.

Een andere opgave in de pre-projec  ase kan zijn het ontwikkelen van 
ruimtelijke kwaliteitskennis over de dijken op riviertak- en deltaniveau.  
Hierbij worden verschillende dijktypologieën  onderscheiden. Dat gebeurt 
voor een belangrijk deel op basis van een cultuurhistorisch onderzoek 
naar de macro-eigenschappen of -iden  teiten van de dijken. Bij het be-
noemen hiervan wordt gekeken naar zaken als de geaardheid van de 
dijkondergrond (b.v. oeverwal, kom, dekzand) en de mate waarin de ver-
schillende historische func  es van de dijk uit de verf komen, de dijk als 
sleutel tot de cul  vering, de dijk als instrument voor de waterbeheersing, 
de dijk als as van bewoning en van economische ac  viteit en de dijk als 
schakel in de landsverdediging, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
De uitslag van de cultuurhistorische dijktypologie op macroschaal wordt 
gebruikt voor de opstelling van een Ruimtelijk Kwaliteitskader (RKK) 
met diezelfde scope waarbij uiteraard ook andere ruimtelijke belangen 
worden meegewogen. RKK en dijktypologie op macroschaal beloven be-
langrijke studies te worden voor onderbouwde afwegingen bij het ontwik-
kelen van strategieën voor hoogwaterveiligheid en klimaatadapta  e op 
deltaniveau.  

Projec  ase
De projec  ase van het HWBP behelst de stapsgewijze planontwikkeling 
leidend tot de feitelijke dijkverbetering al of niet in combina  e met een 
dijkverlegging. Ze doorloopt de stadia van alterna  ef, ontwerp en reali-
sa  e waarbij de ruimtelijke scope steeds kleiner wordt. De cultuurhisto-
rische producten worden zodanig ingezet dat er sprake is van kennisover-
dracht naar elkaar – estafe  estok-werking - en naar andere onderdelen 
van het planproces, spin-off . Zo kan in de Verkenningsfase een op  male 

cultuurhistorische kennisbasis ontstaan voor het RKK op projectschaal, de 
(kansrijke) oplossingsrich  ngen en de variantenstudie (MER) leidend tot 
vaststelling van het Voorkeursalterna  ef ofwel VKA, een belangrijke mijl-
paal in de projec  ase. 

Verkenningsfase
Een cruciaal onderdeel van de Verkenningsfase is het onderzoek naar 
faalmechanismen van de dijk. Het HRO komt eerder dan het geotechni-
sche onderzoek om dit laatste op het juiste spoor te kunnen ze  en. De 
uitslagen van het technische onderzoek leveren de ‘muni  e’ voor de sa-
menstelling van de technische bouwstenen voor de dijkverbetering. Deze 
geven rich  ng aan de opgaven van de planontwikkeling die voorbereidt 
op het Voorkeursalterna  ef. 

Het schema toont dat het HRO ook belangrijke input gee   aan de condi-
 onerende onderzoeken, in het bijzonder het cultuurhistorische onder-

zoek, de Dijkbiografi e. Centraal hierin staan het levensverhaal van de dijk 
en de sporen hiervan in het dijklandschap. Die sporen of relicten worden 
aangeduid op een kaart, de cultuurhistorische waardenkaart of dijkerf-
goedkaart. 
Vast onderdeel van de Dijkbiografi e is ook een passage die doorkijkt naar 
de toekomst. Ze bevat een overzicht van kansen om de cultuurhistorie 
van de dijk te versterken vanuit de dijkverbeteringsopgaven (behoud-
door-ontwikkelingskansen). De Dijkbiografi e met waardenkaart kan ook 
een nu   ge bron zijn voor andere condi  onerende onderzoeken. Zo kan 
een kennisoverdracht ontstaan die óók kansen meebrengt om de cultuur-
historie te versterken,  kruisbestuiving dus. Het gaat hierbij om de vol-
gende onderzoeken:    

 Archeologie. De Dijkbiografi e met relictenkaart, maar ook het HRO, 
verscha   historisch geografi sche kennis die bijdraagt aan een beter 
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1. zwakke plek (restgeul in ondergrond) 2. doorbraak door piping 3. ontstaan wiel en overslagwaaier

4. provisorische afslui  ng dijkgat door 
aanleg van een ringdam / vingerling

5. inlaagdijk met buitenwiel, oudhoevig 
land en binnendijks uitgedijkt land

6. kwelkom in het uitgedijkte land; tuin-
bouwkansen op overslaggrond

Deze beeldkroniek laat zien hoe groot de invloed van een zandbaan kan zijn op de historie van dijk en omgeving. De zandbaan, het 
wiel, de overslag, de dijkkronkel, het oudhoevige land, de kwelkom en de tuinbouw vormen een ensemble van dijkerfgoed.
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beeld van de archeologische verwach  ng. Een voorbeeld is het feno-
meen oudhoevig land, oud cultuurland dat door dijkverlegging in de 
uiterwaarden is geraakt. Dit verschijnsel bewijst dat aan de buiten-
zijde van de dijk oud land kan liggen met archeologische sporen uit 
vroege middeleeuwen, Romeinse  jd of zelfs prehistorie. Inzicht in 
aanwezigheid van oudhoevig land is dan ook belangrijk om in de reali-
sa  efase de kans op verrassende archeologische ontdekkingen te ver-
kleinen. Een ronduit imposant voorbeeld van onverwachte vondsten 
in de winterbedding van de rivier is het gebied ‘Over de Maas’ dat 
“de allergrootste en rijkste archeologische vindplaats van Nederland” 
wordt genoemd. 

Het archeologische onderzoek levert ook dankbare input voor de 
Dijkbiografi e. Belangrijk zijn met name de geomorfologische kaarten 
die inzicht geven in de aardkundige samenstelling van de bodem (met 
oeverwallen, komgronden, rivierduinen etc.) en de overzichten van 
archeologische vondsten uit verschillende perioden (archisnummers) 
die waardevol kunnen zijn voor het dateren van bijvoorbeeld de be-
woningshistorie rond de dijk. 

 Natuur. De in kaart gebrachte groene en na  e cultuurhistorische ele-
menten (het groene en blauwe erfgoed) laten een verband zien tus-
sen de structuren hiervan en het voorkomen van bijzondere ecologi-
sche waarden. Herstel van die groenblauwe structuren schept kansen 
om zowel de natuur als de cultuurhistorie te versterken. Voorbeelden 
van ‘natuurminnend erfgoed’ zijn de moerassige dijkputlaagten met 
resten van raba  en, grienden en wilgenpassen, de historische blauwe 
aderen van het dijklandschap – strangen, wielen en watergangen -  en 
kwelrijke plekken waar kwel gecontroleerd kan worden benut voor 
versterking van ecologische en landschappelijke waarden.

 Bodemverontreiniging. Door raadpleging van de cultuurhistorische 
waardenkaart kan worden ontdekt dat gedempte wielen veelal ook 
plekken zijn waar afval is gestort. Ruiming van afval omwille van mi-
lieu en gezondheid kan hand in hand gaan met herstel van een dijk-
doorbraakkolk, daarmee versterking van cultuurhistorie.

 Explosieven. De Dijkbiografi e – en ook het HRO - biedt voor het ex-
plosievenonderzoek de mogelijkheid om gegevens te vergaren over 
plekken rond de dijk waar relicten van WO 2-verdedigingswerken en 
-strijd kunnen liggen. Daarnaast kan de Dijkbiografi e meer inzicht ver-

Na  e laagten met resten van raba  en en griendcultuur langs de Waaldijk bij 
Ophemert markeren de plaats waar eeuwenlang aarde is gewonnen voor dijkon-
derhoud en -herstel. Deze dijkpu  en zijn een fraai voorbeeld van ‘natuurminnend 
erfgoed’. Bij een opwaardering van deze elementen profi teert zowel de cultuurhis-
torie als de natuur.



14

 schaff en in het achterliggende verhaal. Ook voor dit onderzoek kun-
nen gedempte wielen interessant zijn, en wel als indicator voor stort 
van oorlogstuig. Berging hiervan schept kansen voor wielherstel. 

 Belevingswaarden en meekoppelkansen. Dit onderzoek staat in het 
teken van het streven naar brede raadpleging en helpt een brug te 
slaan tussen planvorming en hoofden en harten van de inwoners. 
Deze worden ges  muleerd om ervaringen en wensen kenbaar te 
maken over wonen, verkeer, duurzame energie, recrea  e, natuur en 
landschap. Het onderzoek richt zich op bevordering van draagvlak en 
vergro  ng van betrokkenheid van inwoners bij de dijkverbetering. 
Het verhaal over de levensloop van de dijk en de rela  e tussen dijk 
en dorp kan hierbij een aanjagersrol spelen. Zo kan het vertellen van 
het dijkverhaal in wijk of dorp persoonlijke verhalen losmaken en kan 
het ook een algeheel besef versterken van het unieke karakter van de 
woonomgeving, ook bevorderlijk voor de sociale cohesie van buurt, 
dorp of wijk. Dit alles kan een klimaat scheppen dat enthousiasmeert 
om meekoppelkansen op te pakken voor herstel van gekoesterde 
landschapselementen, zoals een wiel, een bongerd, een haag, een 
er  eplan  ng of een klompenpad.

De Dijkbiografi e met kansenoverzicht vormt een belangrijke bron voor het 
RKK, het basisstuk van de planvorming die voorsorteert op het Voor-
keursalterna  ef. Het schema laat zien dat het RKK de technische opgaven 
samenbrengt met de uitkomsten van de condi  onerende onderzoeken: 
de omgevingskwaliteiten en de meekoppelkansen. Het RKK ontwikkelt 
hierbij oplossingsprincipes voor ruimtelijke kwaliteit en draagvlak. Het 
reikt zo de uitgangsbeginselen aan voor vertaling van de ruimtelijke op-
gaven naar achtereenvolgens de oplossingsrich  ngen, de kansrijke oplos-
singsrich  ngen, de alterna  even en het Voorkeursalterna  ef. 

In deze ontwerpzoektocht worden de denkrich  ngen of ontwerpmodellen 
getoetst op hun eff ecten rich  ng de omgevingswaarden, waaronder de 
cultuurhistorie. In de MER-fase komt hierbij de Cultuurhistorische Eff ect-
rapportage - de CHER - tot stand. Dat gebeurt gewoonlijk als onderdeel 
van het MER-rapport. Belangrijk is dat de CHER niet alleen fysieke eff ec-
ten van ontwerpvarianten beoordeelt maar dat ze ook kansen benoemt 
om de cultuurhistorie – het grote verhaal van het plangebied - door te 
geven in de beoogde vernieuwing. Een handvat hiervoor biedt het ont-
wikkelingsprincipe transposi  e: het herkenbaar vertalen van vervaagde 
of verdwenen cultuurhistorie naar eigen  jdse func  es, vormen, materie, 
sferen en kleuren (zie ook de Verklarende Woordenlijst). De CHER kan zo 
op meer construc  eve wijze invloed uitoefenen op het ontwerpproces 
voor de dijkverbetering.  

Aan het eind van de Verkenningsfase wordt het Voorkeursalterna  ef 
vastgesteld. Het trechteren van oplossingen naar het ontwerp kan allerlei 
nieuwe inzichten opleveren op gebied van ruimtelijke kwaliteit en draag-
vlak. Dat maakt het raadzaam om het RKK in deze fase nog te veredelen 
(updaten) op basis van de nieuwe bevindingen. Daarmee komt het RKK 
nog beter beslagen ten ijs in de twee laatste fases van het HWBP-project: 
de Planfase en de Realisa  efase. 

Planfase en Realisa  efase
In deze fases wordt het Voorkeursalterna  ef in detail uitgewerkt en daar-
na gebracht tot uitvoeringsniveau, compleet met werkplannen. De cul-
tuurhistorische inbreng hee   het karakter van een wachtstand-ondersteu-
ning van de planuitwerking waarbij nauw contact wordt onderhouden 
met de landschapsarchitect. De cultuurhistorisch expert borduurt in die 
samenwerking voort op de kennis van de Dijkbiografi e, zoals het schema 
ook laat zien. Zodra zich knelpunten of bijzondere kansen voordoen rond 
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cultuurhistorie wordt de cultuurhistorische kennis uitgediept en wordt er 
mee gepuzzeld over oplossingen. Verder helpt de cultuurhistorisch expert 
bij het onderbouwen van ontwerpkeuzen rond erfgoed met monument-
status (vergunning-aanvraag), bijvoorbeeld een oplossing waarbij een 
monumentale aspergeversperring uit de  jd van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie wordt ingepast in een damwandconstruc  e.  

De standby cultuurhistorische exper  se wordt ook aangegrepen om te 
inspireren en te communiceren via presenta  es of excursies. Zo kan een 
kennismaking met de cultuurhistorie van de dijk nu   g zijn voor interne 
doeleinden, bijvoorbeeld om nieuwkomers binnen het project in te leiden 
in de kwaliteiten en cultuur van het plangebied en om de cohesie tussen 
projectpartners te versterken. Aan het begin van zowel de Planfase als 
de Realisa  efase behoort daarom een cultuurhistorische introduc  e te 
worden gegeven.  

Daarnaast hee   de cultuurhistorische kennis een externe func  e. Ze kan 
behulpzaam zijn bij de uitleg van ontwerpkeuzen aan bevoegd gezag en 
gemeenschap. Ook kan het historische verhaal s  muleren tot doorze  en 
van meekoppelkansen voor inwoners en/of gemeente. Een cultuurhisto-
rische inspira  elezing, al of niet met excursie, wordt met name wenselijk 
geacht bij programma’s voor herstel van landschapsbeplan  ngen - er  e-
plan  ngen, bongerds, wilgenpasjes of hagen - als groene fi nishing touch 
van de dijkverbetering. 

Wakende rol
De inzet van cultuurhistorie in de laatste twee projec  ases vindt plaats in 
samenwerking met de landschapsarchitect. Als ‘holist’ binnen het project 
speelt hij een sleutelrol bij het conform het RKK detailleren en uitvoe-
ringsrijp maken van het ontwerp. Zorgpunt is dat in een nieuwe planfase 

nieuwe experts aan zet kunnen zijn zodat gevaar loert dat de voortschrij-
dende kennisontwikkeling vanuit het planproces wordt verstoord. Dat kan 
nadelig uitpakken, met name voor de cultuurhistorie als jonge - daardoor 
ook kwetsbare - loot aan de ruimtelijke kwaliteits-stam van het HWBP. 
Deze omstandigheden geven reden om aan te bevelen om de land-
schapsarchitect van de Verkenningsfase ook een wakende rol te geven in 
de overige projec  ases. 

Overwogen zou kunnen worden om die wakende rol in handen te leggen 
van - of te laten ondersteunen door - een landschapsarchitect in dienst 
van het waterschap zelf. Ook zou de huidige Inspira  etafel van het HWBP 
kunnen doorgroeien tot (Ruimtelijke) Kwaliteitstafel zonder zijn eerste 
missie – het inspireren – uit het oog te verliezen en het planproces kun-
nen gaan ondersteunen met adviezen voor de kwaliteit van het ontwerp 
en voor draagvlak / par  cipa  e, van RKK-fase tot schop in de grond. Zo’n 
Kwaliteitstafel of -team behoort mul  disciplinair te zijn samengesteld, 
met specialisa  es als landschapsarchitectuur, stedenbouw, ecologie, par-
 cipa  ekunde en cultuurhistorie. De provincie zou een pushende factor 

kunnen worden binnen het Kwaliteitsteam. Ze hee   al de nodige exper-
 se ontwikkeld door een Dijkenkaart te laten maken voor haar werkge-

bied van het Deltaprogramma. Aan de hand van de Dijkenkaart zijn dijk-
iden  teiten op macroschaal benoemd. Op basis van die iden  teiten zijn 
al voor verschillende dijken op riviertakniveau oriënterende ruimtelijke 
kwaliteitsanalyses gedaan om doordachte keuzen te kunnen maken in de 
strategische afwegingen voor waterveiligheid. 
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Hieronder volgt een overzicht van cultuurhistorische producten die tot 
stand komen in de pre-project- en projec  ase van de dijkverbeteringen. 
Ze worden kortweg beschreven, waarna hun spin-off  werking wordt aan-
gegeven rich  ng andere studies en ac  viteiten binnen het planproces 
met aandacht voor de strekking van de kennisoverdracht. Het vraagt om 
een vorm van kennismanagement om te waarborgen dat de cultuurhisto-
rische producten steeds  jdig voorhanden zijn om andere onderdelen van 
het project te kunnen verrijken met data en inspira  e en om de cultuur-
historie ook weer te kunnen laten profi teren van de resultaten van andere 
studies en ini  a  even van het dijkverbeteringsproject. Alles staat hierbij 
in het teken van op  male bestuiving of kruisbestuiving voor 1 + 1 = 3-ef-
fecten.

1. Historisch risicowaarden-onderzoek, kortweg HRO; 
bouwen aan het ‘medisch dossier’ van de dijk

Beschrijving 
Deze studie brengt de historische en aardkundige elementen in kaart die 
indica  ef zijn voor mogelijke aanwezigheid van risicofactoren voor de 
dijk. Zo kunnen kwelkommen duiden op verborgen zandmeevoerende 
wellen en piping-gevaar. Andere historische indicatoren zijn elementen 
als watergangen, kasteel- en fortgrachten, loopgraven, dijkpu  en, wielen 
en strangen. Het gaat hierbij veelal om een combina  e van historische en 
aardkundige elementen; de laatste categorie betre   vooral (doorlatende) 
zandbanen en overslagwaaiers. 

Het HRO schenkt ook aandacht aan de dijktypologie om te bepalen hoe 
een dijk ligt/lag ten opzichte van de rivier of een hiermee samenhangend 
risico-element zoals een strang of een overslagwaaier. Behalve analyse 
van landschap en historische kaarten kan ook onderzoek in archieven 
informa  e opleveren over risicowaarden. Belangrijk zijn vooral de water-
schapsarchieven die stukken beva  en over dijkonderhoud, -herstel en 
-verbetering. Gewoonlijk worden bij dit uitpu  ende speurwerk tal van 
historische kaarten, profi eltekeningen en luch  oto’s vergaard. Deze wor-
den gedigitaliseerd en gegeorefereerd, anders gezegd vertaald naar hui-
dige kaartbeelden, zodat allerlei verbanden zichtbaar worden. De ervarin-
gen met het HRO zijn intussen zo goed geweest dat de uitkomsten ervan 
zijn bestempeld als gelijkwaardig aan de geotechnische data! 2 
Zie het promo  efi lmpje “Dijkgeheimen, een nieuwe kijk op de onder-
grond”, h  ps://www.youtube.com/watch?v=4b17N31w4nY.

Al die gegevens, inclusief de HRO-rapportage, worden opgeslagen in een 
database. Deze kennisbank hee   grote toekomstwaarde en is te beschou-
wen als het ‘medisch dossier’ van de dijk. Door de kennis van het HRO 
van meet af aan te betrekken bij het geotechnische onderzoek kan dit 
onderzoek doelma  ger worden opgezet en een hogere scoringskans krij-
gen. Via het technische onderzoek naar faalmechanismen hee   het HRO 
ook invloed op de technische bouwstenen voor de dijkversterking, de ei-
genlijke veiligheidsopgave van het dijkverbeteringsproject. 

2 Volgens een opmerking van Peter Damen, voormalig geotechnisch manager van Water-
schap Rivierenland

BIJLAGE
Cultuurhistorische producten, beschrijvingen, spin-off  eff ecten
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Voor het HRO kan een belangrijke rol zijn weggelegd binnen de Life cycle 
monitoring, de APK voor dijken. Deze bestaat uit me  ngen en inspec-
 es voor de hele levenscyclus van de dijk om de onzekerheden rond het 

gedrag van de dijk te verkleinen. Aanbevolen wordt om het HRO te ver-
werken in de nieuwe versie van de Handreiking Life Cycle Monitoring die 
wordt opgesteld vanuit een Provinciaal Overs  jgende Verkenning (POV). 
Deze handreiking bevat een beoordelingssystema  ek voor een monito-
ringsplan.
 
Spin-off  eff ecten 
Het HRO wordt op touw gezet in de pre-projec  ase of - als het nog geen 
deel uitmaakt van de Life cycle monitoring -  in de Verkenningsfase van 
het dijkverbeteringsproject. De kennis van deze studie is van belang voor 
de volgende onderdelen:
 Het geotechnische onderzoek, al bij het maken van een opzet van het 

laatste. Het HRO dient daarom vooraf te gaan aan het technisch on-
derzoek naar faalmechanismen. 

 Het archeologische onderzoek; dit kan vooral profi teren van de histo-
risch geografi sche gegevens van het HRO zoals de geïnventariseerde 
plekken van het oudhoevige land.  

 Het cultuurhistorische onderzoek, de Dijkbiografi e; deze kan dank-
baar voortbouwen op de historisch geografi sche en geomorfologische 
kennis van het HRO







2. Historische dijktypologie op macroschaal

Beschrijving 
In de pre-project fase wordt ook op macroschaal kennis verworven, en 
wel voor ontwikkeling van strategieën voor hoogwaterveiligheid / kli-
maatadapta  e en een ruimtelijk kwaliteitskader (RKK) op riviertak- en 
deltaniveau. De opstelling van dit RKK gebeurt mede op basis van een cul-
tuurhistorische analyse van de dijken op macroschaal. Hierbij wordt een 
dijktypologie onderscheiden, belangrijk want bij nader inzien blijkt dat 
een Waaldijk bepaald niet hetzelfde is als een Rijn- of Maasdijk. Ook bin-

Rechts: Fragment van de Dijkenkaart van het Deltaprogramma van de provincie 
Gelderland. Op basis hiervan ontstaat een beeld van dijkiden  teiten op delta- en 
riviertakniveau. Kenmerkend voor de Waaldijk is het door meandergeweld gete-
kende dijkbeloop. De rela  ef ongeschonden noordelijke Maasdijk is te begrijpen in 
samenhang met de werking van de Beerse overlaat, aan de zuidkant van de Maas. 
De opbouw van de nederze   ngen verraadt dat in dit deel van de delta de dorpen 
ouder zijn dan de dijk.
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nen de  scope van een riviertak kan worden gediff eren  eerd. Zo vertoont 
een dijk langs de Boven-Waal belangrijke verschillen met een dijk langs de 
Beneden-Waal. 

Bij het benoemen van de dijktypologie gelden de historische func  es van 
de dijk als maatstok, bijvoorbeeld:

 De dijk als sleutel tot de cul  vering van het land
 De dijk als waterkering en kapstok van de regionale waterbeheersing
 De dijk als as van verbinding
 De dijk als basis voor bewoning / nederze   ng
 De dijk als as van economische ac  viteit
 De dijk als schakel in de landsverdediging waarin water een centrale 

plaats innam 
 
Of en hoe de dijk in die verschillende hoedanigheden uit de verf komt 
wordt beoordeeld op basis van een geschiedkundig onderzoek en een 
nadere beschouwing van nederze   ngsstructuren, verkavelingspatronen, 
samenstelling van de dijkondergrond (oeverwal, kom, rivierduin etc.) en 
van het geheel aan s  lle getuigen van de strijd tegen het water rond de 
dijk (zoals strangen, oudhoevig land, wielen, kwelkaden en overslagwaai-
ers). 

Spin-off  eff ecten 
De dijktypologie hee   grote betekenis voor de volgende onderdelen:
 Het RKK op riviertak- en deltaniveau in de pre-project fase; de cul-

tuurhistorische typologieën vormen een belangrijke bouwsteen voor 
de globale ruimtelijke kwaliteitsvisie. 

 Het cultuurhistorische onderzoek, de Dijkbiografi e, als onderdeel van 

de condi  onerende onderzoeken in de verkennende projec  ase. De 
Dijkbiografi e laat zien hoe de macro-eigenschappen zich manifesteren 
binnen het plangebied van de dijkverbetering en reikt ook kansen aan 
om die kwaliteiten te versterken. 

3. Cultuurhistorisch onderzoek, de Dijkbiografi e

Beschrijving
In de Verkenningsfase van het dijkverbeteringsproject wordt een onder-
zoek gedaan naar de cultuurhistorie van de dijk. Centraal staat hierbij het 

Om de dijk te kunnen begrijpen moeten we zijn landschap kunnen lezen. Verbeeld 
zijn hier verschillende typen wielen en dijkkronkels, evenals structuren van dijkput-
ten vertellend over eeuwenlang gegraaf voor onderhoud en herstel van de dijk. 
Tekening: Marije Schaafsma-Tilstra van Royal HaskoningDHV
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levensverhaal – de biografi e – van de dijk en de sporen in het landschap 
die vertellen over zijn bewogen levensloop. Die sporen of relicten worden 
aangegeven op een kaart, de dijkerfgoedkaart. Als basiskaart fungeert een 
geomorfologische kaart zodat allerlei verbanden gaan opvallen tussen het 
natuur- en cultuurlandschap.  
De dijkerfgoedkaart laat zien dat de dijkhistorie zich niet beperkt tot het 
huidige lint van de dijk maar dat eerder sprake is van een dynamische 
zone, waarin het krachtenspel van mens en water zich eeuwenlang hee   
afgespeeld. Een zone waar dijken zijn gebouwd, verzwolgen, verlegd en 
herrezen en waar het watergeweld maar ook het dijkherstel en het dijkon-
derhoud grote impact hebben gehad op het wonen en het landgebruik. 

Het onderzoek bestaat vooral uit geschiedkundig en historisch geogra-
fi sch speurwerk in documenta  e en landschap. Speciale aandacht krijgen 
daarbij de patronen van nederze   ng en verkaveling, de rela  e tussen 
dijkverloop en aard van dijkondergrond (oeverwal, kom etc.) en dijkvoor-
land (zoals strangen en oudhoevig land) en het ensemble van relicten van 
dijkbreuken, -herstel en -onderhoud. Met het onderzoek wordt de dijk 
belicht vanuit het perspec  ef van zijn verschillende func  es, net als bij de 
dijktypologie op macroschaal: 

 De dijk als sleutel tot de cul  vering van het land
 De dijk als waterkering en kapstok van de regionale waterbeheersing
 De dijk als as van verbinding
 De dijk als basis voor bewoning / nederze   ng
 De dijk als as van economische ac  viteit
 De dijk als onderdeel van de landsverdediging waarin water een cen-

trale plaats innam

Bij de inventarisa  e van cultuurhistorie worden objecten met monumen-
tale status apart aangegeven. Het kan daarbij gaan om archeologisch, 
landschappelijk of aardkundig erfgoed,  monumentale gebouwen of plek-
ken van immaterieel erfgoed. 
De Dijkbiografi e bestaat uit zeker vijf onderdelen, namelijk:

 Een biografi e in eigenlijke zin; een beschrijving van de levensloop en 
betekenis van de dijk vanaf het prille begin waarin de dijken veelal 
nog een plaatselijk karakter hadden. 

 Een inventarisa  e van elementen rond de dijk vertellend over de his-
torie van de dijk. Al die elementen worden aangegeven op een kaart, 
de dijkerfgoedkaart. Hieraan zou nog het persoonlijke dijkerfgoed als 
aparte laag kunnen worden toegevoegd. De aandacht gaat hierbij 
uit naar de oogst van verhaal- of herinneringsplekken uit mee  ngs in 
wijk-, buurt- of dorpshuis die in het teken hebben gestaan van de cul-
tuurhistorie van de dijk. 

 Een iden  teitsanalyse. Dit onderdeel typeert de dijk in vergelijking 
tot andere rivierdijken in de delta (wat maakt hem uniek ten opzichte 
van die andere dijken?). Daarnaast worden binnen het plangebied 
aan de hand van bodemkundige en historisch geografi sche analyse 
meerdere dijktypen of -iden  teiten en ook subtypen en -iden  teiten 
onderscheiden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt met grafi sche 
voorstellingen. 

 Een waardebepaling van geïnventariseerde elementen en ensembles 
van elementen, een evalua  e van de mate van leesbaarheid van de 
dijk als landschappelijk geschiedboek. 

 Een aanreiking van kansen om de dijkverbetering volgens het idee van 
behoud door ontwikkeling te benu  en om de cultuurhistorie te ver-
sterken en meer belee  aar te maken. 
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Spin-off  eff ecten 
De Dijkbiografi e is de cultuurhistorische hoofdstudie van het HWBP. Ze 
maakt dankbaar gebruik van de resultaten van de cultuurhistorische dijk-
typologie op macroschaal uit de pre-projec  ase en de kennisbank van het 
HRO. De Dijkbiografi e is een onmisbare bron voor diverse onderdelen van 
de verkennende fase maar ook voor de planfases hierna:
 Condi  onerende onderzoeken

o Archeologie; dit onderzoek kan profi teren van de historisch geo-
grafi sche kennis van de Dijkbiografi e.

o Natuur; deze studie kan dankzij de Dijkbiografi e verbanden gaan 
zien tussen ecologische waarden en na  e en groene cultuurhis-
torische elementen of structuren en daardoor ook kansen aanrei-
ken waar natuur én cultuurhistorie garen bij spinnen.

o Bodem; dit onderzoek kan voordeel trekken van de dijkerfgoed-
kaart. Zo kunnen hierop aangegeven gedempte wielen indicato-
ren zijn voor loca  es van afvalstort.

o Explosieven; dit onderzoek kan profi jt trekken van de Dijkbio-
grafi e voor achtergrondinfo over verdediging en oorlog. De dijk-
erfgoedkaart biedt inzicht in plekken van strijd; de op de kaart 
aangeduide gedempte wielen kunnen indicatoren zijn voor stort-
loca  es van oorlogstuig.

o Beleving; dit onderzoek benut de cultuurhistorie van de dijk om 
inwoners te boeien en te s  muleren tot betrokkenheid en het 
oppakken van meekoppelkansen waarmee de cultuurhistorie kan 
worden versterkt en beter kan worden ervaren.

 Planvorming rich  ng Voorkeursalterna  ef
o Bepaling van oplossingsrich  ngen en kansrijke oplossingsrich-

 ngen. Hierbij worden de oplossingsrich  ngen getoetst op hun 
eff ecten op de omgevingswaarden, waaronder de cultuurhisto-

rische waarden. De erfgoedkaart van de Dijkbiografi e vormt het 
basisdocument voor de eff ectentoets.  

o Alterna  evenstudie (MER) in de zoektocht naar het Voorkeursal-
terna  ef. De Dijkbiografi e met erfgoedkaart vormt een belang-
rijke bron voor het cultuurhistorische onderdeel van de MER: de 
Cultuurhistorische Eff ectrapportage. Deze toetst de eff ecten van 
de ontwerpvarianten op de geïnventariseerde cultuurhistorische 
elementen en structuren en ook op de mate waarin deze kunnen 
worden beleefd (zie hierna).

 Planfase en Realisa  efase
o Nader onderzoek bij cultuurhistorische knelpunten; de Dijkbio-

grafi e reikt hierbij de basiskennis aan. 
o Cultuurhistorische introduc  e voor projectpartners aan het be-

gin van iedere planfase; de Dijkbiografi e fungeert als basisbron.
o Cultuurhistorische inspira  elezing voor programma’s voor land-

schapsbeplan  ng rond de dijk; de Dijkbiografi e geldt als basis-
bron.

4. Alterna  evenstudie (MER), toetsing eff ecten ontwerp-
modellen van de alterna  even op de cultuurhistorische 
waarden; de cultuurhistorische eff ectrapportage, kort-
weg de CHER 

Beschrijving
De cultuurhistorische eff ectenrapportage of CHER maakt deel uit van de 
alterna  evenstudie, de planvorming die uitmondt in de keuze van het 
Voorkeursalterna  ef. De CHER toetst de eff ecten van de ontwikkelde 
alterna  even op de cultuurhistorische waarden en op de beleving hier-
van. Voor de beschrijving van de dijkhistorie en de inventarisa  e van 



22

cultuurhistorische waarden kan de CHER pu  en uit de Dijkbiografi e met 
dijkerfgoedkaart. Door het lijnenspel van ontwerpvarianten en cultuurhis-
torische waardenkaart te combineren kan een goed beeld ontstaan van 
de impact van de ontwerpkeuzen.  
Cruciaal is dat de CHER niet alleen de fysieke eff ecten op het dijkerfgoed 
toetst maar dat ze óók voor elke ontwerpvariant de kansen aanreikt om 
op crea  eve wijze de cultuurhistorie uit te dragen. Zoals al gezegd biedt 
het ontwikkelingsprincipe  transposi  e hiervoor een handvat. De CHER 
kan zo een ac  evere rol spelen als inspirator van de planontwikkeling die 
leidt tot het defi ni  eve ontwerp van de dijkverbetering. 

Spin-off  eff ecten
De CHER brengt de gevolgen van de ontwerpkeuzen voor de cultuurhisto-
rie in kaart en reikt ook de kansen aan om de cultuurhistorie door te ge-
ven in de vernieuwing.  Ze is het instrument waarmee het erfgoed van de 
dijk een volwaardige plaats kan krijgen in de afweging van de ruimtelijke 
belangen in de planvorming rich  ng het Voorkeursalterna  ef. 

5. Cultuurhistorische introduc  e voor projectpartners 
aan het begin van de Planfase en de Realisa  efase

Beschrijving
Aan het begin van de Planfase en de Realisa  efase wordt een introduc  e 
gegeven in de cultuurhistorische achtergronden van het plangebied van 
de dijkverbetering. Deze inleiding kan bestaan uit een presenta  e, al of 
niet gecombineerd met een excursie. Basisbron voor de cultuurhistorische 
inleiding is de Dijkbiografi e. 

Spin-off  eff ecten 
Met een cultuurhistorische introduc  e kunnen nieuwe actoren in het 
planproces inzicht krijgen in de historische en culturele achtergronden 
van het plangebied. Het gezamenlijk ervaren van de cultuurhistorie kan 
ook bevorderlijk zijn voor de sociale cohesie tussen de projectpartners, 
het kan hun teamspirit aanwakkeren, kan inspirerend zijn voor hun rol in 
het planproces en het kan ook hun voeling met de inwoners van het plan-
gebied versterken.

6.  Cultuurhistorische inspira  elezing om te prikkelen tot 
deelname aan programma’s voor landschapsbeplan  ng 
rond de dijk

Beschrijving
In de Realisa  efase kunnen allerlei meekoppelkansen worden opgepakt. 
Hierbij kan ook een ac  e op touw worden gezet voor herstel van land-
schapsplan  ngen (zoals er  eplan  ngen, fruitgewas, hagen en knotwil-
gen) rond de dijk. Een cultuurhistorische inspira  elezing maakt deel uit 
van het programma op infoavonden voor de inwoners. De cultuurhistori-
sche presenta  e schenkt onder meer aandacht aan de vroegere beplan-
 ngsstructuren rond de dijk. 

Spin-off  eff ecten
Een inspirerende presenta  e over de rijke dijkhistorie kan bijdragen aan 
een saamhorigheidsgevoel (buurtgevoel) van de inwoners en kan enthou-
siasmeren om deel te nemen aan een beplan  ngsprogramma als ‘groene 
kroon’ op het werk van de dijkverbetering. Met deze aanpak zijn in 2017 
goede ervaringen opgedaan in het kader van een er  eplan  ngsproject 
voor de Neder-Rijn- en Lekdijk in de gemeenten Neder-Betuwe, Buren en 
Culemborg.
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De dijk bij Fort Vuren hee   grote zorgen over piping en stabiliteit gebaard. De beeldkroniek hierboven (periode 19e eeuw)  laat zien hoe de bodem 
aan weerszijden van de dijk is vergraven door aanleg van weteringen, uitwateringsvoorzieningen, fortwallen en -grachten. Het overzicht toont ook 
aan hoe belangrijk de historische risico-elementen zijn voor een inzicht in de biografi e en kernkwaliteiten van de dijk.
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Aardhaling: winning van grond en zoden voor het onderhoud, versterken 
of herstel van een dijk. Het recht van aardhaling was een vorm van ontei-
gening en werd gevreesd, mede door de armzalige vergoeding. 

Dijkput: zompige laagte langs de teen van de dijk, ontstaan door aardha-
ling. Vaak werden deze moeraslanden gecul  veerd door aanleg van rabat-
ten (zie aldaar) en beplant met wilgen. Met hoogwaters beschermden 
wilgenbossen in het dijkvoorland de dijk tegen aanvallen van golven en 
ijsschotsen. 

Griend: een moerassig stuk land waarop wilgenhout werd verbouwd. Van 
het taaie griendhout werd van alles gemaakt, zoals manden, stelen van 
werktuigen en vlechtwerken van zinkstukken. Griendhout werd ook ge-
bruikt als dijkversterkingsmateriaal. 

Kom: laaggelegen gebied waar vóór de bedijking het rivierwater bleef 
staan en veel slib werd afgezet zodat hier op den duur een dikke laag klei 
ontstond.  

Kwel: grondwater dat onder druk uit de grond sijpelt. Kwel ontstaat door 
een ondergrondse waterstroom van een hoger naar een lager gelegen ge-
bied. De kwel verplaatst zich via een doorlatende grondlaag (zandbanen). 

Kwelkade: kade om plekken aan de binnenteen van de dijk waar met 
hoge rivierstand kwelwater opsijpelt en zandmeevoerende wellen (zie 
“wel” hieronder) dreigen te ontstaan. De kwelkade sloot aan zijn beide 

uiteinden aan op de dijk zodat een kom ontstond. Hierin werd het kwel-
water zo hoog opgezet dat er tegendruk ontstond tegen de infi ltra  e van 
kwel via de dijkondergrond en het dijklichaam, volgens de wet van de 
communicerende vaten.     

Oeverwal: zandige hoogte langs de riviergeul, ontstaan door afze   ngen 
van de rivier als deze buiten zijn oevers trad.
 
Oudhoevig land: oud cultuurland dat is buitengedijkt. Met het buiten-
dijken van dit land kunnen gebieden met bijzondere archeologische 
waarde in de winterbedding zijn beland. Ze kunnen relicten beva  en van 
bewoning die kunnen teruggaan tot de vroege middeleeuwen en zelfs tot 
de Romeinse  jd of de prehistorie. Het oudhoevig land is vaak nog her-
kenbaar aan de doorlopende verkaveling onder de dijk. Het bevat veelal 
nog sporen van verdronken dorpen/dorpsdelen (resten van voormalige 
huizen, kerken, wegen, waterkeringen en watergangen). 

Overslaggrond / overslagwaaier: grond bestaande uit zand en grind die 
het rivierwater  jdens een dijkbreuk had opgehaald uit een wiel en die in 
de vorm van een waaier was uitgestrooid over het achter de doorbraak 
liggende cultuurland. Akkers en weiden werden daardoor gewoonlijk her-
schapen in een onvruchtbare zandwoes  jn. 

Raba  en: Aarden ruggen, aangelegd om moerassen te cul  veren en om-
zoomd door greppels voor drainage. Raba  en werden doorgaans beplant 
met hakhout, vooral wilgenhout.  

VERKLARENDE WOORDENLIJST
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Rivierduin of donk: een zandige hoogte die meestal aan het einde van de 
laatste ijs  jd (100.000 – 10.000 jaar geleden) is ontstaan als gevolg van 
het opwaaien en verplaatsen van zand van drooggevallen delen van rivier-
beddingen.   

Strang, kil, hank: deels dichtgeslibde riviergeul, vaak een restant van een 
eeuwenoude hoofdgeul van de rivier. 

Transposi  e: in de muziekwereld het omze  en van een muziekstuk in 
een nieuwe toonsoort. Deze uitleg hee   geïnspireerd tot een analoge 
manier van denken bij het versterken van cultuurhistorie in vernieuwing. 
Het houdt dan in: het herkenbaar vertalen van vervaagde of verdwenen 
cultuurhistorie naar eigen  jdse func  es, vormen, materie, sferen en 
kleuren. Voor meer informa  e over transposi  e, zie met name het wa-
terlinierapport “Het geheime wapen ontrafeld…. De wonderlijke dualiteit 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; de relicten, het verhaal, de kansen.  
h  ps://www.voetvanoudheusden.nl/PDFs/rapport%20NHW_versie%20
3%2005.01.2015%20update%2001.pdf

Voorland: terrein grenzend aan de buitenzijde van de dijk of een verdedi-
gingslinie, voorterrein.

Waai, waal, wade, wiel: in het Middelnederlands: draaikolk, grondeloze 
diepte,  ook: gat veroorzaakt door een dijkdoorbraak. 

Wel: plek waar kwelwater aan de oppervlakte komt. Gewoonlijk gebeurt 
dat ter hoogte van een doorlatende zandbaan die via de bodem van de 
dijk in verbinding staat met de rivier. Wellen kunnen bij hoge rivierstan-
den zand gaan uitspuwen dat door het kwelwater is meegevoerd uit de 
dijkondergrond. Deze zandmeevoerende wellen kunnen de voorbode zijn 
van piping en vormen dus een faalmechanisme van de dijk. 
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Voortbouwen op 1000 jaar ‘onze dijk’


