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Uitnodiging IJkdijk activiteiten
In augustus en september vinden verschillende activiteiten plaats op de IJkdijk proeflocatie in
Booneschans (gemeente Bellingwedde). In deze persuitnodiging een overzicht van de
mogelijkheden voor een bezoek aan de locatie.
In 2007 en 2009 vonden al twee grootschalige experimenten plaats op de IJkdijk proeflocatie rondom
de dijk faalmechanismen macrostabiliteit en piping. Nu start een nieuw experiment: de ‘All-In-One
Sensor Validatie Test’ (AIO-SVT). Hoofddoel hiervan is het onderzoeken van de voorspellende kracht
van full-service sensorsystemen, die tijdig en betrouwbaar een waarschuwing kunnen geven bij kans
op bezwijken van een dijk. Deze testen zijn de laatste in een meerjarige reeks op de IJkdijk
proeflocatie. Eind oktober wordt het terrein weer overgedragen aan Staatsbosbeheer.
Data
Tijdens de uitvoering van de All-In-One Sensor Validatie Test zijn er bezoekersdagen en een
bestuurlijk congres op de IJkdijk locatie. De planning is als volgt:
• Van 21 tot ongeveer 26 augustus: Uitvoering proeven in de twee piping bakken (einddatum is
een indicatie: verloop en einde test wordt vooraf niet bekend gemaakt aan de deelnemers om
de voorspellingen niet te beïnvloeden).
• Op 23, 28, 29 augustus en 5 en 6 september: bezoekersdagen IJkdijk: rondleiding en
toelichting op het ontwikkelprogramma voor genodigden, voor tijden zie www.ijkdijk.nl.
• Van 3 tot ongeveer 9 september: Uitvoering proeven op de zuid-dijk (einddatum is een
indicatie).
• Vrijdag 7 september: Bestuurlijk congres met dijkgraven, portefeuillehouders waterkeringen,
gedeputeerden, CdK’s Noord Nederland, directies en besturen kennisinstellingen,
bedrijfsleven, etc: “IJkdijk: door samenwerking naar kostenbesparende innovaties voor
dijkbeheer.”
• Van 10 tot 30 september: Aanvullende test in opdracht van Waterschap Rivierenland om te
kijken of met een verticaal ingebracht geotextiel het proces van piping kan worden afgeremd.
Persuitnodiging
U bent van harte welkom om de IJkdijk locatie te bezoeken. Dit kan tijdens de proeven, op afspraak of
tijdens de bezoekersdagen. Het einde van de tests (dijkdoorbraak) wordt vooraf niet bekend gemaakt,
maar het is wel mogelijk om tijdens de proef een seintje te krijgen over de verwachte dag waarop
ofwel de piping dijken doorbreken (rond 26 augustus) ofwel de zuid-dijk (rond 7 september). Ook op
de dag van de bestuurlijke bijeenkomst bent u van harte welkom tijdens het locatiebezoek van de
bestuurders. De paneldiscussie is niet openbaar. In alle gevallen graag vooraf bezoek afstemmen.
Locatie
De proeflocatie van de IJkdijk ligt in een kleine polder ten zuiden van Bad Nieuweschans in het
beheersgebied van het waterschap Hunze en Aa's.
Routebeschrijving: A7 Groningen - afslag Bad Nieuweschans, einde afrit rechtsaf - na drie kilometer
maakt de weg een bocht naar rechts - na 50 meter aan de linkerzijde de toegangsweg naar de IJkdijk en
aan de rechterzijde de Glasblazerij 't Old Ambt (= Hamdijk 21, Bad Nieuweschans).
IJkdijk
De Stichting IJkdijk is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands bedrijfsleven, overheden en
kennisinstellingen. De stichting is opgericht door Deltares, N.V. NOM, STOWA, Sensor Universe en
TNO.
Lees meer over de IJkdijk, de actuele projecten en resultaten op www.ijkdijk.nl

