
 

 

 

Op dinsdag 17 november zijn stukken van de Grebbeliniedijk ingepakt om twee redenen: 

Door gaten in de damwand van de Eem erodeert de nieuw aangebrachte steunberm en in 

de week van 7 november is de kruisende persleiding verwijderd waardoor ongeveer 5 

meter dijk compleet los geweest is en geen grasmat heeft. 

 

Op drie plekken is de berm in de bekramming gezet en ter plaatse van de verwijderde 

leiding is het binnen- en buitentalud voorzien van bekramming. 

 

De weersvoorspelling was erg regenachtig en een ZW ca. 4 bft. Door een goede 

voorbereiding en stevig doorwerken is de bekramming snel aangebracht (8.00 uur 

instructie, 9.00 uur ter plaatse, 11.30 uur klaar) en de weersomstandigheden vielen mee 

(weinig regen en wind). 
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Bij de oefening zijn mensen van rayon Noord ingezet. Van het personeel de volgende 

opmerkingen: 

 

- Bij de voorbereiding bekijken waar je moet zijn en daarop geschikt materieel 
inzetten (hier had met een verreiker minder met zandzakken gesjouwd hoeven 

worden). 
- Krammen mogelijk voorzien van punt om makkelijker door meer lagen geotextiel 

te prikken. 
- Soms kunnen langere pinnen nodig zijn (losse bovengrond) maar de 50 cm ging 

op andere plekken ook maar net de grond in. 
- Het sjouwen met zandzakken was zwaar, als je een man tekort komt voor een 

“treintje” wordt het te zwaar en loopt het niet soepel. 
- Tijdens de oefening werkt de telefoon erg verstorend (alleen dringende telefoon 

aannemen of regelen dat een iemand bereikbaar is en de rest telefoon uit). 
 
 
In de instructie was aandacht voor de werkinstructie (via Wiki noodmaatregelen geleend 
van WSGS) en voor veiligheid (let op fietsers, let op elkaar (zeker in het water) en zorg 

voor zichtbaarheid en stevig schoeisel). 
 
De dijk is door het fietspad en de ligging bij Amersfoort goed bereikbaar. Er is gekozen 
om zo min mogelijk materialen te gebruiken die diefstalgevoelig zijn (pinnen en 
staaldraad). De eerste rij krammen is in teruggeslagen doek gezet waarna het doek 
eroverheen is geslagen zodat ze “verborgen” zijn en minder makkelijk uitgetrokken 
kunnen worden. De bekramming op de berm heeft m.n. de dagelijkse waterstanden van 

de Eem en golven van de scheepvaart te keren, bij een hoog water is deze zone snel 
verdronken. 


