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‘Tweecomponentenlijm’
voor een veilige zeedijk

In september 2016
zijn alle dijkvakken
tussen Zwarte
Haan en Wierum
langs de Wadden-
zeekust weer APK
gekeurd. Intussen
hoeven we ons
geen zorgen te ma-
ken over natte voe-
ten.
MARIA DEL GROSSO

Het rijk steekt 12 miljoen
euro in 13 kilometer dijk-
verbetering verdeeld
over het traject Zwarte

Haan-Holwerd-Wierum. Het geld
komt uit het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma. De investering is
een gevolg van de verplichte zesjaar-
lijkse toetsing in 2006 en 2007. Uit
die apk-keuring bleek dat sommige
stukken Waddenzeedijk niet aan de
norm voldoen.

Het gaat daarbij niet om de hoog-
te, maar om delen van de steenbekle-
ding. Dat moet voor de komende
vijftig jaar in orde gemaakt worden,
vertelden Peter van der Starre en Ido
Boonstra van It Wetterskip gister-
avond op een voorlichtingsavond in
Zwarte Haan. Dat wil niet zeggen dat
de dijk nu onveilig is. De norm houdt

rekening met een zware storm in
combinatie met springtij die eens in
de 4000 jaar kan voorkomen.

De afgelopen jaren is studie ge-
daan naar de beste oplossing en naar
de gevolgen van de werkzaamheden
voor de vele vogelsoorten die op het
Wad voorkomen en voor de flora. In
verband met de natuur is vastgelegd
dat er ’s nachts niet gewerkt mag
worden en op veel plekken ook niet
in het broedseizoen van 1 april tot
half juli. Niet dat de aanwezige Bil-
kerts zich daar erg druk om maken:
,,’t is alleen mar ’t foetsje fan de dyk.
Dêr sit gyn feugeltsje.’’

Boonstra lichtte toe dat het in de
gemeente het Bildt inderdaad alleen
om de blokken bekleding gaat die je
bijna niet ziet. In de buurt van Wie-
rum is de ingreep veel meer zicht-

baar. Om te voorkomen dat de blok-
ken er met een enorme storm uitge-
tild worden, wordt gebruik gemaakt
van een nieuwe vinding. De blokken
blijven zitten en er komt een laag
Elastocoast overheen. Dit materiaal,
Boonstra vergeleek het met twee-
componentenlijm, wordt pas zo’n
tien jaar gebruikt.

,,Dus jullie gooien een groot che-
misch goedje midden in een Wereld-
erfgoed, terwijl wij hier in de land-
bouw niets mogen?’’ stelde een aan-
wezige vast. Volgens Boonstra is de
‘lijm’ uitgebreid onderzocht en be-
staat er geen gevaar voor uitlogen of
andere risico’s. Alleen degenen die
het aanbrengen moeten oppassen.
Het goedje moet binnen een half uur
aangebracht worden, anders is het
keihard. ,,De chauffeur kan niet even

om een kopje koffie.’’
Omdat het om een nieuw product

gaat, zijn er slechts drie aannemers
in Nederland die ermee kunnen wer-
ken en zal de hoofdaannemer daar-
om niet uit de regio komen. Wel kan
hij onderaannemers inschakelen.
Voor het grote vrachtverkeer zijn
routes uitgestippeld die zoveel mo-
gelijk buiten de bebouwde kom lo-
pen. Zodra de aannemer bekend is,
komt er nog een voorlichtingsavond
over de verkeersstromen en wordt
met de pachters gesproken of er ge-
volgen voor hen zijn.

Tot 8 februari ligt het projectplan
ter inzage. De aanbesteding vindt in
het najaar plaats waarna de werk-
zaamheden op 1 april 2016 starten.
Op 30 september 2016 moet alles er
weer tiptop bij liggen.

In de buurt van Zwarte Haan wordt alleen de bijna onzichtbare bekleding met blokken aangepakt. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


