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Van een Nederlands cursuslokaal naar 
een Lada in Azerbeidzjan. Dat vonden 
wij, Goaitske de Vries en Bernard van 
der Kolk, een mooie uitdaging. In Ne-

derland verzorgden wij al regelmatig dijkinspec-
tiecursussen voor dijkbewakers. Deze dijkbewa-
kers hebben een belangrijke rol als het gaat om 
waterveiligheid. Zeker als het spannend wordt, 
zoal bij storm, heftige regen of extreme droog-
te. Zij voeren dan voortdurend inspecties uit en 
houden de toestand van de dijk nauwgezet in de 
gaten. Deltares ondersteunt de dijkbewakers 
op verschillende manieren. Door onder andere 
het ontwikkelen van de serious game “Dijkpa-
trouille”, onderzoek naar faalmechanismen van 
dijken en het uitvoeren van modelonderzoek 
en full-scale experimenten. Ook het verzorgen 
van een cursus dijkinspectie is een voorbeeld. 
In deze cursus wordt de nieuwste kennis over 
dijken, faalmechanismen en inspectiemethoden 
behandeld. 

Dijkkennis geëxporteerd
Onze Nederlandse kennis over dijken en dijk-
bewaking wordt wereldwijd gewaardeerd en 
steeds vaker geëxporteerd. Ook het Ministry of 
Emergency Situations (MES) van Azerbeidzjan 
was op zoek naar water- en dijkexpertise. De 
vraag was groter dan alleen het geven van een 
dijkinspectiecursus. In het voorjaar van 2010 
had Azerbeidzjan te maken met hevige overstro-
mingen door de rivieren Araz en Kura. Het wa-
termanagement en de hoogwaterbescherming 
in het land moest op een hoger plan worden 
gebracht. Daarom vloog Deltares met een team 
van geotechnische en (geo)hydrologische speci-
alisten naar Azerbeidzjan.

In Azerbeidzjan vloeien de rivieren Araz en Kura 
samen en monden uit in de Kaspische Zee. 
De rivieren die in de Kaukasus ontspringen, 
voeren in normale omstandigheden beperkte 
hoeveelheden water af. Dit water wordt in het 
doorgaans droge deel van Azerbeidzjan voor ir-
rigatie gebruikt. In het voorjaar van 2010, door 
een combinatie van overvloedige regenval in het 

stroomgebied van de rivieren en de staat van 
het dijkensysteem, overstroomden grote gebie-
den in het land met veel schade tot gevolg. De 
regering van het land heeft zich vervolgens ten 
doel gesteld hier structurele maatregelen voor 
te treffen en het watermanagement en de hoog-
waterbescherming “up to standard” te brengen. 

Actieplan hoogwater
Eenmaal aangekomen in Azerbeidzjan werd het 
project vormgegeven. We werkten aan een ac-
tieplan voor 2011, om gesteld te staan voor het 
volgende hoogwaterseizoen. Tegelijkertijd zou 
ook een programma voor de langere termijn 
worden ontwikkeld, waarbij het gehele water-
management in het gebied onder de loep werd 
genomen. Een multidisciplinair project, waarbij 
niet alleen een analyse van - en aanbevelingen 
voor - het technische systeem van rivieren, 
dijken, dammen en irrigatie werd uitgevoerd, 
maar ook nadrukkelijk aandacht werd besteed 
aan kennisoverdracht en organisatie. Dit om er 
voor te zorgen dat uiteindelijk lokale partijen het 
onderhoud en beheer over kunnen nemen. Het 
korte termijn actieplan startte met het in kaart 

brengen van de staat van de dijken. Dit door vi-
suele inspecties uit te voeren, alle data op te 
slaan in een GISsysteem, vervolgens een iden-
tificatie van de meest risicovolle locaties te ma-
ken waarna maatregelen voor de korte termijn 
werden ontworpen en uitgewerkt. 
Visuele dijkinspecties uitvoeren langs de Kura 
en de Araz, zo’n 1800 kilometer, is een forse uit-
daging. Er werden zes teams gemaakt bestaan-
de uit een chauffeur, tolk, specialist uit Azerbei-
dzjan, een specialist uit Nederland en een Lada. 
Na het samenstellen van de teams werd het tijd 
om de dijkinspecties uit te voeren. Zo gezegd zo 
gedaan en de ervaringen zijn talrijk.

Het veld in
Met onder andere een GPS, inspectieformu-
lier om bevindingen eenduidig te rapporteren 
en een meetlint op zak startte de dijkinspectie. 
Het inspectieformulier dat we in Nederland, ter 
voorbereiding, hadden gemaakt bleek niet hele-
maal geschikt in Azerbeidzjan: de praktijk was 
wat weerbarstiger. Details moeten worden weg-
gelaten en de focus moet deels worden verlegd. 
In het veld blijkt namelijk dat er veel pijpleidin-
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gen en irrigatiekanalen door de dijk lopen, vaak 
zonder afsluitmechanisme. Bij hoog water een 
risico, dat ook in kaart moet worden gebracht. 
Daarnaast is de inspectie van de bekleding veel 
te gedetailleerd opgezet. In Nederland wordt 
elke erosieplek in kaart gebracht, in Azerbei-
dzjan was dit geen optie. Dijken hebben geen 
bekleding of zijn alleen gedeeltelijk begroeid. 

Op zoek naar lokale kennis
De Azerbeidjaanse specialisten hebben ontzet-
tend veel kennis van de lokale dijken, zo blijkt 
gedurende de inspectie. Het boeiende van een 
project uitvoeren in het buitenland is niet al-
leen dat je kennis komt brengen, maar ook 
halen.  Ook het praten met bewoners die nabij 
de dijk wonen is leuk en interessant. De bewo-
ners komen naar je toe zodra ze je op de dijk 
zien lopen. De impact van het hoge water en de 
overstromingen worden al gauw duidelijk wan-
neer de bewoners hun verhaal vertellen. Echter, 
eenmaal begonnen met een gesprek is het lastig 
deze snel weer te beëindigen, het kost al gauw 
een half uur per locatie. Iets wat daarom gepro-
beerd wordt tot een minimum te beperken. De 
gastvrijheid onderweg is groot. Bij veel pomp-
stations wordt aangeboden vis mee te eten, vis 
die nabij het pompstation is gevangen. Als lunch 
en diner is er vaak kebab, waarbij vaak ook de 
lokale overheid aanwezig is om het inspectie-
team te ontmoeten. Verder werd meerdere ma-
len per dag aangeboden om bij iemand thee te 
komen drinken of wat fruit uit hun eigen tuin 
mee te nemen. 

Risico’s en faalmechanismen in kaart
Na het uitvoeren van de dijkinspecties zijn alle 

resultaten gebundeld en in een GIS systeem 
gezet. Samen met verzamelde aanwezige infor-
matie en LIDAR data zijn vervolgens de meest 
risicovolle locaties geïdentificeerd. De belang-
rijkste faalmechanismen en risico’s van de dij-
ken langs de Kura en Araz betroffen erosie aan 
de rivierzijde, open pijpleidingen en irrigatieka-
nalen door de dijk en onvoldoende hoogte van 
de dijk. Op basis van de verzamelde informatie 

zijn tenslotte maatregelen voor de korte termijn 
ontworpen en uitgewerkt. Het op hoogte bren-
gen van de dijken, een binnenwaartse en/of bui-
tenwaartse versterking en het aanbrengen van 
afsluiters in de leidingen zijn daar een aantal 
voorbeelden van. Ook zijn er stappen gemaakt 
in het creëren van voldoende bergingscapaciteit, 
inzicht in de waterbalans en het opstellen van 
het lange termijn plan. Bij dit lange termijn plan 
zijn we tot op de dag van vandaag nog betrokken.

Samenvattend een project waar onze kennis 
direct kon worden ingezet, we verder hebben 
gekeken dan alleen de geotechniek, werkten 
onder lokale omstandigheden en leerden van de 
gastvrije mensen uit Azerbeidzjan. Na die Lada 
in Azerbeidzjan, nu op naar een kano in de Ama-
zone? Wij zijn er klaar voor.

Kaart Azerbeidzjan, Kura en Araz

Lada

Deltares is een onafhankelijk kennisinsti-
tuut op het gebied van water, ondergrond 
en infrastructuur. Wereldwijd werken we 
aan slimme innovaties, oplossingen en 
toepassingen voor mens, milieu en maat-
schappij.
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