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DE DIJKBEZWIJKPROEF    

1. DIJKEN ONDER DE LOEP   

   Zoek op internet het filmpje over dijken op:  

   www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2037/Dijken

A. Waarom bezweek in 2003 de veenkade in Wilnis? 

B. Welke omstandigheid is nog meer gevaarlijk voor een 

dijk? 

C. Wat voor verschillende dijken zijn er naast veendijken? 

Waarom heb je verschillende soorten dijken? 

D. Zoek op internet een foto van drie verschillende soorten 

dijken. 

2. DE DIJKBEZWIJKPROEF  

We gaan een dijk nabouwen in een polderlandschap. De 

dijk moet het water uit de rivier tegenhouden. In deze 

proef maken een dijk-dam die het water halverwege jouw 

rivier moet laten stoppen. In het echt ligt zo’n dijk meestal 

evenwijdig langs de rivier, om de lager gelegen polder te 

beschermen. 

 
DIJKEN HEBBEN ONDERHOUD NODIG, WANT 

ZE KRIJGEN VEEL TE VERDUREN. HEEL WARM 

EN DROOG WEER, VEEL REGEN OF JUIST 

HEFTIGE VRIESKOU. JE ZULT DE DIJK DUS 

VAAK MOETEN REPAREREN, VERSTEVIGEN 

OF SOMS ZELFS VERPLAATSEN.



A. Schrijf van te voren op met welke materialen je jouw 

dijk wilt gaan maken en welke combinatie volgens jou 

het stevigst is. 

B. Voer de proef uit. Wat gebeurde er? Was dat wat je 

verwachtte? 

Nodig:

• Een zandwatertafel of een lage grote bak is hiervoor het 

meest geschikt. 

• Houten stokjes, bijvoorbeeld houten ijsstokjes of smalle 

latjes

• Aarde, zand, grind, kleine steentjes 

• Modelleerklei, modder, bladeren, extra materialen om 

de dijk te verstevigen

• Emmer water 

1. Vul de grote bak met zand. 

2. Graaf met je handen een rivierbed in het zand

3. Kies een plek waar je jouw dijk-dam wilt gaan bouwen

4. Gebruik aarde, zand, ijsstokjes en kleine steentjes om 

een dijk te maken. Probeer verschillende dingen, wan-

neer denk je dat jouw dijk het stevigst is? 

5. Bedenk dat hoe dieper het water is, hoe groter de druk. 

De onderkant van je dijk moet dus dikker en steviger 

zijn dan de bovenkant. 

6. Test je dijk door water uit de emmer te gieten en door 

jouw rivier te laten stromen. 

7. Succes!

3. DE DIJK BEZWIJKT!

Bij de Leendert de Boerspolder gebeurt nu precies het 

omgekeerde: het waterschap laat een dijk expres in 

elkaar laten zakken! Het gaat hier om een veendijk, die is 

gemaakt van veen, zand en een laag gras. 

A. Hoe laten ze de dijk bezwijken? 
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