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1. Inleiding

De RCE-dijkenkaart is een basisbestand met cultuurhistorisch 
relevante Nederlandse dijken. In het dijkenbestand zitten op dit 
moment (april 2019) meer dan 11.500 dijken en dijksegmenten met 
een totale lengte van meer dan 17.500 km. 

Dit document vormt de toelichting bij de RCE-dijkenkaart. Door 
alle eeuwen heen en bij alle vormen van het bewoonbaar maken 
van het land zijn dijken belangrijk geweest: bij veen- en moeras-
ontginningen, bij kustbedijkingen, bij droogmakerijen en langs 
rivieren. Het gaat dan ook vaak om cultuurhistorische elementen 
van de eerste orde, in belangrijke mate kenmerkend voor de 
eigenheid van een gebied. De Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) zet in op ontwikkelingsstrategieën die het verleden 
zoveel mogelijk recht doen bij de ruimtelijke uitdagingen van de 
21ste eeuw.

Leven met water: 
dijken, muren tegen 
de waterwolf

Aanleiding en doel
Tot voor kort bestond vreemd genoeg nog geen landelijk overzicht 
van de Nederlandse dijken dat recht doet aan de cultuurhistori-
sche waarde ervan. Oude dijken hebben vaak een lange en 
complexe geschiedenis achter de rug waarbij de functie van de dijk 
niet zelden meer dan eens veranderd is. De slaperdijk van vandaag 
is de waker- en schaardijk van gisteren en eergisteren ging het bij 
diezelfde dijk misschien nog om een lage zomerkade waarachter 
bij hoogwater in de winter slib werd afgezet. Iedere dijk of 
dijksegment heeft dan ook een eigen geschiedenis, een eigen 
verhaal, eigen biografie. Bestaande overzichten met dijken zijn 
met een andere focus gemaakt, onvolledig, niet landsdekkend of 
niet vrij door iedereen te gebruiken vanwege auteursrechten. 
Verder wordt in deze overzichten gewoonlijk nauwelijks aandacht 
besteed aan de geschiedenis van afzonderlijke dijksegmenten 
terwijl dat juist essentieel is om te kunnen begrijpen hoe een 

Doorbraak van de Sint-Antoniesdijk bij Diemen 5 maart 1651. Uitsnede gravure van 
Bernard Picart (naar Pieter Nolpe en Willem Schellinks), 1728 – 1730. Beeldbank RCE
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dijktracé tot stand is gekomen.
Om deze situatie in positieve zin te veranderen, heeft de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een basis dijkenbestand 
gemaakt voor iedereen die aan de slag wil met de geschiedenis 
van dijken of meer wil weten van de cultuurhistorische waarde 
ervan. In dit bestand zijn zowel de dijken/kaden opgenomen die 
deel uitmaken van ons systeem van waterkeringen als de dijken 
die geen water meer keren (relicten) en veel van de dijken die 
inmiddels verdwenen zijn. 

Wat is een dijk?
Met een dijk wordt hier een aarden wal bedoeld die dienst doet als 
waterkering langs of om water. Verhoogde wegen, die vaak ook 
dijk heten, vallen hier dus niet onder. We maken in deze handrei-
king geen onderscheid tussen dijken en kaden. Kade is een term 
die (naast andere betekenissen, zoals die van een stenen aanleg-
plaats) meestal duidt op lage of kleine dijken, doorgaans zonder 
nadere definitie van wat daarmee bedoeld wordt.

2. De RCE-dijkenkaart

2.1 Algemeen

Voor de RCE-dijkenkaart is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
bestaande digitale kaarten en GIS-bestanden. Het gaat daarbij in 
eerste instantie om bestanden met de huidige waterkeringen 
afkomstig van de waterschappen en Rijkswaterstaat, provinciale 
bestanden met cultuurhistorische lijnelementen en polders en de 
bestanden droogmakerijen en Amstelland van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Voor wat betreft informatie als dijknamen, 

datering en (oorspronkelijke) functie is gebruik gemaakt van 
literatuur, provinciale cultuurhistorische waardekaarten, CultGIS 
en het Algemeen Hoogtebestand Nederland (AHN). Daarnaast is 
intensief gebruik gemaakt van topografische kaarten, water-
staatskaarten en rivierkaarten (bijlage 1) uit de 19de en 20ste eeuw. 

2.2 Werkwijze

Om de dijkenkaart te kunnen maken is Nederland eerst ingedeeld 
in vijf regio’s (afb. 2.1). Voor Noord-Holland, Friesland en Zeeland 
werd aangesloten bij provinciale initiatieven. De basiskartering 
van rivierengebied en overig Nederland is uitbesteed. Voor wat 
betreft de realisering van het basisbestand voor het rivierengebied 
is samengewerkt met het Delta Ontwerp Platform (DOP).1)

In drie van de vijf regio’s – namelijk Noord-Holland, het 
Rivierengebied en overig Nederland is eerst een ruw basisbestand 
gemaakt op basis van verschillende vectorbestanden. In een 
volgende stap is aan dit lijnenbestand informatie toegevoegd in 
vooraf door de RCE gedefinieerde velden (bijlage 2). De dijken zijn 
daarbij gesplitst in dijksegmenten met een verschillende geschie-
denis of status. In de provincie Zeeland diende de provinciale 
cultuurhistorische polderkaart als uitgangspunt. Deze is door de 
provincie omgewerkt tot een dijklijnenbestand. Vervolgens heeft 
de lokale historicus Bas Chamuleau zich van de omvangrijke taak 
gekweten om bij deze dijken cultuurhistorisch relevante informa-
tie te zoeken. 

Regio  Uitvoering Opdrachtgever

Noord-Holland Cultuurcompagnie Noord-Holland*; Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed; 
dijkenexperts Frits David Zeiler, Chris de Bont, Helga Danner, Lia 
Vriend, Jan Bremer, Piet Kleij en Karel Numan 

Provincie Noord-Holland; Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed

Friesland** provincie Friesland; provincie Friesland
Zeeland B. Chamuleau; provincie Zeeland; Rijksdienst voor het Cultureel 

erfgoed; Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ)
provincie Zeeland; Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed; Stichting Cultureel 
Erfgoed Zeeland (SCEZ)

Rivierengebied L. Keunen (RAAP) Delta Ontwerp Platform; Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed

Overig 
Nederland

D. Bekius en M. A. Kooiman (M.A. Kooiman Cultuurhistorische 
Projecten)

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Tabel 1 Uitvoerders en samenwerkingsverbanden per deelgebied

* Sinds 1 jan. 2017 NMF Erfgoedadvies.

** De provincie Friesland heeft al jaren een eigen digitaal overzicht met cultuurhistorisch relevante dijken. Deze maakt deel uit van de Cultuurhistorische Kaart Fryslân, de 
CHK2.Op dit moment wordt het dijkenoverzicht in de CHK2 geactualiseerd maar bij het samenstellen van de RCE-dijkenkaart (maart 2019) was dit nieuwe bestand nog niet 
beschikbaar en is gebruik gemaakt van het oude overzicht. De bedoeling is dat de CHK2 met de tijd zal worden vervangen door het geactualiseerde Friese dijkenbestand.

1) Het Delta Ontwerp Platform is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat.
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Na realisering zijn de verschillende basisbestanden samengevoegd 
door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waarbij nog talrijke 
correcties en aanvullingen zijn toegevoegd. Tijdens het invoeren is 
de informatie - waar nodig - ingekort, gecontroleerd en aange-
vuld. In een laatste stap is nog een fors aantal ontbrekende dijken 
en kaden gedigitaliseerd en toegevoegd. Om het kaartbeeld 
verder aan te vullen zijn ook datasets toegevoegd waarvoor nog 
niet alle informatie beschikbaar is of die momenteel herzien 
worden door de bronhouder. De bedoeling is dat deze zullen 
worden vervangen bij de eerstvolgende update van de 
dijkenkaart.

2.3 Gegevensvelden in het dijkenbestand

In de kaart zijn verschillende velden opgenomen die na aanklikken 
met het infotooltje zichtbaar worden in een informatiepaneel 
rechts op de kaart (tabel 2). Hieronder volgt een toelichting op de 
belangrijkste velden.2)

2.3.1 Datering van de dijken

In het dijkenbestand wordt een indicatie gegeven van de ouder-
dom van het betreffende dijksegment. De exacte datering is vaak 
niet bekend. Het bepalen van de ouderdom van dijken is om 
verschillende redenen niet eenvoudig. Veel dijken en kaden lijken 

aanzienlijk jonger dan ze in werkelijk zijn. Latere dijkophogingen 
en -versterkingen onttrekken oudere bedijkingsfasen aan het zicht 
waardoor de meeste dijken er uitzien of ze in een keer opgewor-
pen zijn terwijl ze in werkelijkheid vaak bestaan uit segmenten 
met ieder een eigen geschiedenis (afb. 2.2 en 2.3). 

Een ander punt dat een goede datering van dijken of delen 
daarvan bemoeilijkt is die van de kwaliteit van de bronnen. Dijken 
die pas zijn aangelegd in de negentiende of twintigste eeuw 
kunnen snel gedateerd worden omdat voor deze tijd topografisch 
nauwkeurige landkaarten beschikbaar zijn. Naarmate de eerste 
aanleg verder teruggaat in de tijd, wordt het moeilijker om te vast 
te stellen hoe oud een dijk is omdat afbeeldingen en kaarten 

Noord-Holland

Friesland

Zeeland

Rivierengebied

Overig Nederland

Afb. 2.1 De vijf deelgebieden

2) Een overzicht met al de velden in het GIS-bestand is te vinden in bijlage 1.

Veldnaam Toelichting op de inhoud
Id nummer van de dijk in het dijkenbestand
Naam dijknaam indien bekend
Aanleg, indicatief datering aanleg
Status waterkerend, relict of verdwenen
Verdwenen indien verdwenen: datering
Oorspronkelijke 
functie

functie toen de dijk opgeworpen werd

Specifieker nadere specificatie dijkfunctie
Bijzonderheden opmerkingen over de geschiedenis of 

toestand van de dijk
Bron data bron(nen) dijkgegevens
Bron geo bron(nen) dijklijn op kaart

 Tabel 2 De belangrijkste velden in de dijkenkaart

Afb. 2.2 Deel van de noordkust van Wieringen in 1828. Hier ligt nu een imposante 
moderne zeewering maar tot in de dertiger jaren van de twintigste eeuw was 
Wieringen deels onbedijkt. Kadaster 1811-1832, verzamelplan gemeente Wieringen.
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ontbreken. Van veel dijken die genoemd worden in oude docu-
menten is niet duidelijk is of die vermelding betrekking heeft op 
een nog bestaande dijk. Dit geldt vooral voor middeleeuwse 
dijken. Als wel bekend is op welke dijk de eerste vermelding 
betrekking heeft, moet nog rekening worden gehouden met het 
feit dat de dijk (aanzienlijk) ouder kan zijn dan deze vermelding. 
Soms is het mogelijk om de eerste aanleg van een dijk te dateren 
met archeologisch onderzoek maar gewoonlijk kan ook dan alleen 
aangegeven worden hoe oud de dijk minimaal moet zijn.

2.3.2 De huidige toestand of status van de dijk
Een voor de erfgoedzorg belangrijke indeling van dijken is die naar 
de huidige status. Voor wat betreft die status wordt onderscheid 
gemaakt tussen waterkerende dijken, dijkrelicten en verdwenen 
dijken (afb. 2.4). Aan deze drie categorieën is uit praktische 
gronden nog een vierde toegevoegd, namelijk die van de niet 
kerende waterstaatswerken. Dat zijn (voormalige) dijken of delen 
daarvan die geen water meer keren maar nog wel een waterstaat-
kundige functie hebben zoals de nollen in Zeeland die nu vaak 
functioneren als strekdam of havendam. De status van de dijken is  
bepaald aan de hand van topografische kaarten, het Algemeen 
Hoogtebestand Nederland, het overzicht met primaire waterkerin-
gen van Rijkswaterstaat en de leggers van de waterkeringen die in 
beheer zijn bij de waterschappen.

Waterkerende dijken
Dit zijn dijken of kaden die deel uitmaken van ons huidige stelsel 
van waterkeringen: de primaire, regionale en overige waterkerin-

gen. Deze zijn in de RCE-dijkenkaart terug te vinden als waterke-
rend. Van belang is dat het hierbij niet altijd gaat om dijken of 
kaden die direct aan zee of binnenlands water liggen. Veel dijken 
die dat niet doen, hebben toch een waterstaatkundige functie 
omdat ze bijvoorbeeld bedoeld zijn om bij dijkdoorbraak de 
omvang van de overstroming te beperken. Dijken met een 
waterkerende functie worden beheerd door de waterschappen of 
door Rijkswaterstaat.

Dijkrelicten
Een andere belangrijke categorie is die van de dijkrelicten. 
Daarmee bedoelen we de soms eeuwenoude dijken die geen 
functie meer hebben in de huidige waterstaat maar nog wel als 
dijk herkenbaar zijn. Omdat aan deze dijken de huidige dijkver-
sterkingen voorbij gaan, kunnen ze nog in een oorspronkelijke 
staat zijn. Anderszins worden ze gewoonlijk niet meer als dijk 
onderhouden en zijn daarom onderhevig aan erosie en afgraving.

Verdwenen dijken
Een derde categorie is die van de verdwenen dijken. Veel dijken 
zijn in het verleden in de golven verdwenen of om verschillende 
redenen afgegraven. Dijken kunnen doorbreken en als dan de 
overstroomde polder wordt opgegeven, verdwijnt na verloop van 
tijd ook het niet doorgebroken deel van de dijk. Berucht zijn de 
zogenaamde dijkvallen waarvan er bijvoorbeeld in Zeeland talloze 
hebben plaatsgevonden. Bij een dijkval verdwijnt een dijkstuk 
abrupt in de golven doordat de grond met dijk en al in een door de 
zee uitgesleten geul zakt. Verder zijn veel oude dijken afgegraven 
om met de vrijkomende grond nieuwe dijken te kunnen aanleg-
gen. Daarnaast zijn talloze dijken geslecht bij herinrichtingsprojec-

Afb. 2.3 Ook de relatief jonge en robuuste ringdijken die zo kenmerkend zijn voor de 
droogmakerijen bestaan vaak deels uit veel oudere veenpolderdijken of oudere kaden 
langs vaarten, kanalen of rivieren. Voor de noordelijke bedijking van de droogmakerij 
Groot Mijdrecht (1877) werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de middeleeuwse kade 
langs de Oude Waver. Uitsnede topografische kaart van 1920. 

Afb. 2.4. Uitsnede RCE-dijkenkaart noordwest Groningen met waterkerende dijken 
(doorgetrokken lijn), dijkrelicten (streepjeslijn) en verdwenen dijken (stippellijn).

4
—

Leven met water: dijken, muren tegen de waterwolf



ten en de aanleg van nieuwbouwwijken en infrastructuur. De 
dijken die pas in de negentiende of twintigste eeuw zijn verdwe-
nen, zijn destijds gewoonlijk goed in kaart gebracht waardoor we 
nu vrij precies weten waar ze hebben gelegen. Van dijken die al 
(veel) langer geleden verdwenen zijn, is het verloop vaak slechts 
bij benadering bekend.

De verdwenen dijken zijn om twee belangrijke redenen meegeno-
men in het dijkenbestand. Op de eerste plaats is kennis over 
verdwenen dijken nodig om de geschiedenis en functie van het 
huidige stelsel van dijken te kunnen begrijpen. Een tweede reden 
is dat kennis over verdwenen dijken kan inspireren bij actuele en 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Door bijvoorbeeld het 
tracé van een verdwenen dijk terug te laten komen in een ontwerp 
wordt de samenhang met het oude landschap versterkt wat 
bijdraagt aan identiteit en draagvlak.

2.3.3 De functie van de dijk 

Veel van de Nederlandse dijken kenmerken zich door een lange 
ontstaansgeschiedenis waarbij de functie van de dijk (of delen 
ervan) niet zelden meer dan eens veranderde. In het RCE-
dijkenbestand komt dit terug doordat twee velden betrekking 
hebben op de functie: een veld met de oorspronkelijke functie (bij 
aanleg) en een veld met nadere toelichting bij die oorspronkelijke 
functie, een tweede, gelijktijdige functie of een alleen regionaal 
gebruikte functienaam. Verder is ook in het veld bijzonderheden 
vaak nog uitvoeriger informatie te vinden over veranderde 
functies van de dijk. Een overzicht met dijktypen en dijkfuncties is 
te vinden in hoofdstuk 4.
Voor wat betreft de functie van het oorspronkelijke type dijk is be-
wust uitgegaan van een beperkt aantal mogelijkheden (Bijlage 2). 
Dit betekent dat hierbij keuzen moesten worden gemaakt. Zo is de 
vraag of een dijk ooit is aangelegd als rivierdijk of zeedijk niet 
eenvoudig te beantwoorden in een deltagebied als Nederland 
waar de grenzen tussen wel of niet zout en wel of geen getijdenin-
vloed niet scherp te trekken zijn. Rijkswaterstaat ziet het 
Haringvliet als een zeearm maar het Hollands Diep als rivierarm. 
Dit terwijl de dijken in de zeekleipolders aan beiden zijden van het 
Hollands Diep overduidelijk getuigen van de eeuwenlange strijd 
tegen het zeewater wat deels nog herkenbaar is in de naamgeving. 
Bij Zevenbergen ligt bijvoorbeeld de Hoge Zeedijk. In het RCE-
dijkenbestand is daarom gekozen om de snelweg A16 ongeveer als 
grens te nemen, wetende dat ook deze grens discutabel is.

2.4 Kanttekeningen bij de dataset

Ondanks dat het bestand nu al bestaat uit meer dan 11.500 
individuele dijksegmenten met ieder een eigen verhaal is de 
RCE-dijkenkaart geen kant en klaar eindproduct. Van verschillende 
dijken is aangegeven waar ze liggen maar ontbreekt verdere 

informatie of moet deze nog worden aangevuld. Vaak is bijvoor-
beeld alleen de naam bekend van de weg die erop ligt. Bij andere 
dijken is onduidelijk in hoeverre deze nog als zodanig herkenbaar 
zijn. Ook als deze informatie in de toekomst wel compleet 
ingevoerd is, zal de kaart om meerdere redenen nooit echt af zijn. 
Aan de dijken wordt voortdurend gewerkt. Er komen dijken bij, 
oude dijken worden rechtgetrokken of verlegd bij de aanleg van 
nieuwe woningen of infrastructuur. Daarnaast is sprake van een 
meer sluipende erosie van het dijkenarchief: een dijk die niet meer 
wordt onderhouden door het waterschap wordt langzaam 
aangetast door betreding, gravende dieren of bijvoorbeeld 
jarenlang ploegen. 

3. Dijken in soorten en maten 

Overzicht met dijktypen en dijkfuncties.

Achterkade
Lage kade aan de achterzijde van een polder of ontginning (Van 
der Ven 2003).

Bandijk. 
Banne is een oude naam voor een rechtsgebied. Met de naam 
bandijk werd dan ook aangegeven dat een dijk gerechtelijk 
geschouwd werd. Rechtsdwang vormde de basis voor het 
onderhoud. Gewoonlijk gaat het bij bandijken om de winterdijken 
langs de grote rivieren (zie onder winterdijken). 

Beer
Dit is een gemetselde dam in een vestinggracht die het water van 
de gracht moest scheiden van het zoute of het sterk stromende 
water van een zee of rivier. Op deze beer bevindt zich vaak een 
monnik: een opgemetselde hindernis die moet voorkomen dat 
vijandelijke troepen via de beer de vesting kunnen bereiken. 

Afb. 3.1 Steenen Beer met monnik tussen Muiderslot en de Zuiderzeedijk bij Muiden, 
onderdeel van de Stelling van Amsterdam, bijgenaamd de Peperbus. Beeldbank RCE, 
foto Nanette de Jong. 
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Boezemkade
Lage kade langs een boezem. De boezem is dat deel van het 
oppervlaktewater binnen een waterschap dat geen vast peil heeft 
en dat gebruikt wordt om het uit de polders gepompte water 
tijdelijk op te slaan en te lozen naar een rivier, de zee, een meer of 
een ander water dat daarmee in verbinding staat. Bij een getrapte 
bemaling door poldermolens is sprake van meerdere ‘tussenboe-
zems’ met ieder een eigen waterpeil. Vanwege de veel grotere 
pompkracht van latere gemalen zijn veel van deze getrapte 
molenboezems en de bijbehorende kaden opgeruimd.

Afb. 3.2 Drietraps molenbemaling in de Driemanspolder bij Leidschendam 
gefotografeerd augustus 1993. Beeldbank Rijkswaterstaat).

Compartimenteringsdijk
Dijken waardoor de polder in compartimenten wordt opgedeeld 
om aldus de omvang van een overstroming na dijkdoorbraak te 
beperken. Voor veruit de meeste compartimenteringsdijken geldt 
dat deze oorspronkelijk niet voor dat doel zijn aangelegd. Meestal 
gaat het om voormalige zee- of rivierdijken. Een voorbeeld van 
een groep dijken die wel speciaal is aangelegd om al bedijkte 
polders in compartimenten te verdelen zijn de Zeeuwse vijfzoden-
dijken (vijf zoden hoog). 

Dam
Een dwars door een water gelegen afsluiting. 

Afb. 3 .3 De Afsluitdijk tussen IJsselmeer en Waddenzee is bijvoorbeeld een dam. 
Beeldbank RCE, foto  Chris Booms en Kris Roderburg.

Dam in (voormalige) getijdegeul of zeearm
Veel dammen zijn niet meer als zodanig herkenbaar omdat het 
‘binnendams’ gelegen gebied later is drooggelegd zodat de dam 
niet meer te onderscheiden is van de andere dijken ter plaatse.

Afb. 3.4 De RCE-Dijkenkaart geprojecteerd op de kaart van 1856 en op de actuele 
topografie. In zwart de afdamming van de kreek ten westen van de Angelina polder.

Defensiewerk
Een met een militair doel opgeworpen aardlichaam dat tevens 
functioneerde als waterkering. Hierbij kan het gaan om dijken en 
kaden voor het onder water zetten of onder water houden van een 
inundatiegebied (liniedijken, leidijken). Een inundatiegebied is een 
gebied dat ter verdediging onder water kon worden gezet. Het 
ging daarbij hooguit om enkele decimeters water, een peil dat 
nauwkeurig gehandhaafd moest blijven. Hierdoor werden de 
aanwezige watergangen aan het zicht onttrokken wat passeren 
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over land vrijwel onmogelijk maakte maar tevens was de 
waterdiepte te gering om goed met boten uit de voeten te 
kunnen. Daarnaast gaat het bij de in de dijkenkaart genoemde 
defensiewerken ook om vestingwerken met een waterkerende of 
waterscheidende functie, zoals vestingwallen, kaden van vesting-
grachten en stenen beren.

Defensiedijk
Niet nader gespecificeerde dijk die deel uitmaakt of maakte van 
een vesting of waterlinie. 

Dijk meer of plas
Een dijk of kade aangelegd langs een meer of plas.

Dijk of dam sluizencomplex
Dijk of dam die deel uitmaakt van een sluizencomplex.

Dijk rivier, rivierarm of beek
Dijk langs een (gekanaliseerde) rivier of beek. 

Dijkring
Meerdere tot een grotere ring verbonden dijken waarbinnen 
meerdere polders kunnen liggen. Dit in tegenstelling tot de 
ringdijk die gewoonlijk een enkele polder omsluit. Voorbeeld van 
een dijkring is de Westfriese Omringdijk, een 126 km lange dijk, 
ontstaan nadat in de veertiende eeuw verschillende oudere dijken 
met elkaar werden verbonden.

Dijkval 
Verschijnsel waarbij een zeedijk zodanig door een stroomgeul is 
ondermijnd dat hij daarin verdwijnt. Vanwege de diepe stroom-
geul kon dit alleen gerepareerd worden door landinwaarts een 
inlaagdijk aan te leggen. 

Afb. 3.5 Kaart van de Wilhelmina- en Oost-Bevelandpolder waarin opgenomen de 
omvang van de schade door de dijkvallen van februari en maart 1856. Het Noorden 

ligt links. Gemeentearchief Goes. 

Dromerdijk
De dromer is de meest landinwaarts gelegen dijk van het rijtje 
waker, slaper, dromer. De waker keert direct het zee- of rivierwa-
ter, de slaper is een parallel verlopende reservedijk achter de 
waker en soms ligt verder landinwaarts nog een parallel met de 
slaper verlopende dromerdijk als extra bescherming voor als ook 
de slaperdijk het begeeft. Meestal gaat het bij de slaper- en 
dromerdijken om voormalige direct buitenwaterkerende wakerdij-
ken die meer landinwaarts zijn komen te liggen door de aanleg 
van een nieuwe dijk langs het water. 

Duin
Zeewering uit hoge, droge zandruggen langs de kust, vaak 
begroeid met helmgras. Anders dan wel gedacht wordt gaat het 
hierbij bepaald niet om pure natuur. De mens is vanouds bijzonder 
actief in het duingebied en heeft zowel bijgedragen aan het 
ontstaan van verstuivingen als aan het vastleggen ervan. De 
kustduinen zijn dan ook het resultaat is van een eeuwenlange 
wisselwerking van natuurlijke processen en menselijk handelen. 

Dwarsdijk
(1) Dwarsdijken kust. Deze liggen haaks op een (voormalige) 

buitenwaterkerende zeedijk. Vaak vormen ze de verbinding 
tussen de waker- en slaperdijken (zie ook schenkel- / schinkel-
dijk of opdijk). 

(2) Dwarsdijken rivierengebied. De grote dwarsdijken in het 
rivierengebied verminderen tijdens bovenstroomse dijkdoor-
braken al eeuwenlang de kans op wateroverlast voor het gebied 
stroomafwaarts en fungeren derhalve als compartimenterings-
dijk. Anderszins worden hierdoor de problemen stroomop-
waarts juist groter. Een dwarsdijk ligt dwars op de stroomrich-
ting. Een monumentaal voorbeeld van een dergelijke dwarsdijk 
is de in de Middeleeuwen aangelegde Diefdijk tussen Leerdam 
en Everdingen. Dwarsdijken kunnen zowel gebieden met 
verschillende ontginningsrichtingen van elkaar scheiden zoals 
het geval is bij de Diefdijk of daar juist dwars doorheen lopen als 
ze na de ontginning zijn aangelegd. Een voorbeeld van het 
laatste is de Meerndijk ten zuiden van Leidsche Rijn. 

Havendam
Een havendam is bedoeld is om een gedeelte van een groot water 
af te schermen zodat daarbinnen een beschutte plek ontstaat voor 
de schepen. Soms gaat het bij havendammen om de hergebruikte 
resten van een doorgebroken, oudere dijk. Zie onder nol. 

Hemdijk
Hiervoor bestaan verschillende definities. 
(1) Hemdijken liggen langs binnenwater in de Zuidwesthoek van 

Friesland. Ze omringden de zogenaamde hempolders en 
moesten water uit de niet ontgonnen veengebieden buiten de 
polders houden (Schroor 1993). 
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(2) Een dwarsdijk die een slaper- aan een wakerdijk verbindt. 

Hoogwaterkade
Kade speciaal aangelegd om rivierhoogwater te keren. 
Kenmerkend voor de oudere hoogwaterkaden die langs de Maas 
om de dorpen liggen is dat deze tot voor kort aan de stroomaf-
waartse  zijde niet waren gesloten.

Inlaagdijk 
(1) Een preventief aangelegde dijk achter een inlaag. Dat is een 

(oorspronkelijk) binnendijks stuk land ter hoogte van een 
bedreigd dijkvak waarachter voor de zekerheid een nieuwe dijk 
wordt aangelegd: de inlaagdijk. De inlaagdijk werd met beide 
uiteinden verbonden met de buitendijk. Op verschillenden 
plekken zijn zowel de inlaagdijk als inlaag en de oorspronkelijke 
dijk bewaard gebleven. Uit de inlaag werd vaak klei gewonnen 
voor aanleg en onderhoud van de dijken. Dit had soms een 
averechts effect omdat daardoor de kwelwaterstroom onder de 
dijk werd versterkt. 

(2) Een binnendijks aangelegde dijk om een doorbraakgat, kolkgat, 
wiel, waai of weel wordt ook wel een inlaagdijk genoemd 
(vergelijk vingerling en kweldijk of -kade). 

Afb. 3.6 Flaauwers Inlaag Schouwen-Duiveland, fragment van de RCE-dijkenkaart. 
Hier liggen zowel een oude, preventief aangelegde inlaagdijk (uit 1651) als een 
inlaagdijk die aangelegd is ter reparatie van een doorbraakgat van de ramp van 1953. 
Een flink deel van het door de dijken beschermde agrarisch gebied is sinds 2004 
omgezet in natte natuur.

Inundatiedijk
Defensiedijk speciaal aangelegd om een gebied ter verdediging 
onder water te kunnen zetten. 

Kade aangelegd voor turfwinning
Kade aangelegd om op een deel van een perceel of perceelsblok 
turf te kunnen afgraven. 

Kade inundatiekanaal
Defensiewerk. Inundatiekanalen zijn speciaal aangelegd om een 
gebied onder water te kunnen zetten.

Kade langs kanaal of vaart
Kade of dijk langs gegraven watergang die als belangrijkste functie 
scheepvaart heeft. 

Kade langs wetering of afwateringskanaal
Kade langs een gegraven watergang met als belangrijkste functie 
de regulering van de afwatering.

Kade veenontginning
Kades die aangelegd zijn tijdens de ontginning van een gebied. Zie 
ook achter- of zijkade. 

Kade vestinggracht
Defensiewerk. Kade langs een vestinggracht, vaak aan de overkant 
van het eigenlijke vestingwerk.
 
Kadijk
Deze benaming wordt gebruikt voor een laag type dijk, tussen een 
ijk en een kade in. 

Kolk
Kolkgat van een dijkdoorbraak. Zie onder wiel. Daarnaast ook de 
naam voor de vijver achter een poldermolen (molenkolk) of 
gemaal waarin het uitgeslagen water tot rust kan komen. Tevens 
het water tussen de deuren van een schutsluis. 

Afb. 3.7 Kwelkade achter de bandijk van de Tielerwaard ten zuiden van Tiel. 

Rivierkaart 1e druk serie 1 (1830-1835).

Kwelkade of –dijk 
Een binnendijks gelegen extra kade of lage dijk die bij hoge 
rivierstanden doorsijpelend water (kwel) tegen moet houden. 
Vaak liggen of lagen deze meteen achter een rivierdijk ter hoogte 
van watervoerende zandbanen in de ondergrond. Kwelkaden 
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sluiten aan beide uiteinden aan op de rivierdijk. De ruimte tussen 
kwelkade en hoge dijk heet kwelkom. Het in de kwelkom 
opgezette water zorgt voor tegendruk waarmee de kwel kan 
worden gestuit. Soms wordt ook de binnendijkse kade langs een 
met water gevuld doorbraakgat (wiel, braak, weel, waai, waal of 
kolk) kwelkade genoemd. Het wiel dient dan als kwelkom. 

Landscheiding
(1) Grens en waterscheiding tussen twee poldergebieden (of 

waterschapsterritoria). Vaak een lage dijk of kade tussen twee 
sloten. 

(2) Kade en achtergrens aan de verste zijde van het punt waar een 
veenontginning begonnen was. 

Leidijk
In algemene zin een dijk die bedoeld is om het water in een 
gewenste richting af te leiden. Militaire leidijken moesten 
voorkomen dat drassige terreinen met een defensieve functie 
leegliepen om te voorkomen dat hun barrièrewerking verloren 
ging. 

Moerdijk
Turfwinning. Dijkje dat werd aangelegd om een af te turven 
perceel veen zodat geen water uit het naastgelegen veen kon 
instromen. Deze dijkjes bestaan gewoonlijk uit veenplaggen of 
–brokken. 

Muraltmuur
Een muraltmuur is goedkope, alternatieve vorm van dijkverster-
king in de vorm van een betonnen een muurtje van omstreeks 1 
meter hoog boven op een dijk. Na een stormvloed in 1906 zijn ze 
ontwikkeld door jonkheer Ingenieur R.R.L. de Muralt om dijken op 
een goedkope manier te verhogen zonder het dijklichaam te 
verbreden. Tussen 1906 en 1935 werd ongeveer 120 km van deze 
muraltmuurtjes aangelegd. Bij de watersnoodramp van 1953 
bleken ze echter niet te voldoen. Na die tijd zijn dan ook de 
meeste muraltmuurtjes afgebroken bij dijkverzwaringen. 

Afb. 3.8 Muraltmuur Scharendijke, Schouwen-Duiveland. Beeldbank RCE.

Nol
Provincie Zeeland. Restant van een doorgebroken dijk die als een 
strekdam in zee steekt. Verschillende van deze nollen zijn nog in 
gebruik als havendam.

Opdijk
Zie schenkel- of schinkeldijk.

Overlaat
(1) Een verlaagd dijkgedeelte waardoor bij rivierhoogwater een 

deel daarvan kan worden afgevoerd via een tijdelijke 
nevenstroom. 

(2) Met de tijd is de betekenis van het woord overlaat verschoven 
van de overlaatdijk naar de bedding van de bovengenoemde 
nevenstroom als geheel. Bekend is bijvoorbeeld de Beerse 
Overlaat die ook wel de Groene rivier werd genoemd. Als deze 
in werking trad, volgde het overstromende water een oude 
Maasbedding parallel aan de huidige Maas. Deze veranderde 
dan in een meer dan een kilometer brede rivier die begon bij 
Beers.

Afb. 3.9 Overlaatdijk in de Pannerdense overlaat. In 2014 is deze vervangen door een 
betonnen constructie die een preciezere regeling van de hoeveelheid doorstroom 
toelaat . Beeldbank RCE, foto Bert van As. 

Overige dijken en kaden
Restcategorie. Bijvoorbeeld dijken die oorspronkelijk niet waren 
bedoeld als waterkering maar als verhoogde wegverbinding. 
Inmiddels kunnen deze toch deel uitmaken van het stelsel van 
waterkeringen.

Primaire waterkering
Dit zijn de waterkeringen die ons land beschermen tegen buiten-
water uit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het 
IJssel- en Markermeer. Hiervoor zijn de veiligheidsnormen 
vastgelegd in de Waterwet. Het gaat daarbij niet alleen om de 
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vaak indrukwekkende, metershoge zee- en rivierdijken. Ook de 
meer bescheiden hoogwaterkaden langs de Maas vallen sinds 
2006 onder de primaire waterkeringen. Daarnaast kunnen ook 
sluizen, dammen en duinen primaire kering zijn. Het beheer van 
deze primaire keringen is in handen van de waterschappen en 
Rijkswaterstaat. 

Regionale waterkeringen
Waterkeringen die ons land beschermen tegen binnenwater uit de 
vele meren, kleine rivieren en kanalen. Deze worden beheerd door 
de waterschappen.

Ringdijk
In algemene zin een dijk rond een polder. Een ringdijk kan 
aangelegd zijn rond een droogmakerij (zie onder Ringdijk of -kade 
droogmakerij). Ook dijken rond nieuw aangelegde polders aan de 
kust en dijken rond oudere veenpolders worden wel ringdijk 
genoemd. Een ander oud type ringdijk zijn de dijken die in het 
rivierengebied werden aangelegd rond dorpen of akkers voordat 
de rivieren zelf werden bedijkt. 

Ringdijk of -kade droogmakerij
Dijk of kade rond een droogmakerij. Een droogmakerij is een 
bemalen gebied (polder) dat van oorsprong een meer of een ander 
groot open water was. Het gaat daarbij dus niet om de inpoldering 
van droogvallende kwelders. Voorbeelden van bekende en grote 
droogmakerijen zijn de Beemster (1612), de Purmer (1622), de 
Wormer (1626), de Haarlemmermeer (1849-1852 ), de Prins 
Alexanderpolder (1865-1874) en de IJsselmeerpolders. Minder 

bekend is dat er ook zeer kleine droogmakerijen zijn van slechts 
enkele hectaren zoals de Heintesbraak bij Hoorn (6,5 ha in 1882). 
Vooral in Zuid-Holland zijn veel veenpolders afgegraven voor de 
turfwinning en vervolgens drooggemaakt. De droogmaking was 
daarbij gewoonlijk een eis die werd gesteld bij de uitgifte van de 
concessie om het veen te mogen afgraven. 

Sas
Oud woord voor een sluis.

Schaardijk/Schoordijk
Een schaardijk is een dijk direct aan het water ligt dus zonder of 
met maar weinig voorland.

Schenkeldijk/Schinkeldijk
Een schenkel- of schinkeldijk is een dijk die twee andere dijken 
verbindt, meestal dwars daarop. 

Slaperdijk
Zie onder dromer.

Spuikade of spuidijk
Kade langs een spuikolk of boezem waarlangs naar het buitenwa-
ter afgewaterd wordt.

Stouwdijk 
Een stouwe is een waterkering of kade binnen de grenzen van het 
waterschap, om het binnenwater te keren. Het woord ‘stouwe’ 
wordt vooral in Overijssel en op de Veluwe gebruikt.

Afb. 3.10 De Gecombineerde Veenpolder van Zwammerdam en Reeuwijk na afgraven van het veen omstreeks 1881 en na de drooglegging (1887) op de topografische kaart van 
1899.
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Stuifdijk
Een zeewering uit duinzand die opgeworpen is om de opstuiving 
te bevorderen op plaatsen waar de kust bedreigd wordt. In plaats 
van met een opgeworpen wal kan het opstuiven ook geïnitieerd 
zijn door middel van rietschermen. Voorbeelden van stuifdijken of 
duinen die begonnen zijn als stuifdijk zijn te vinden tussen 
Camperduin en Callantsoog, tussen Callantsoog en Den Helder, op 
Texel tussen De Koog en De Cocksdorp, op Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog.

Tiendweg
Met een tiendweg wordt gewoonlijk een stelsel bedoeld dat 
bestaat uit een weg/kade met aan één of aan beide kanten een 
wetering. Ze liggen vrijwel uitsluitend op de veen- of kleigronden 
in het westelijk deel van het gebied van de grote rivieren. 
Kenmerkend is de ligging parallel met de rivieren. Over de functie 
en de ouderdom van de tiendwegen bestond lange tijd discussie. 
Tegenwoordig wordt er vooral van uitgegaan dat tiendwegen zijn 
aangelegd voor de waterbeheersing. Het weglichaam zelf is dan 
de kade die aan beide zijden een verschillend polderpeil mogelijk 
maakt wat handig is om zonder problemen overtollig water uit het 
hoger gelegen achterland af te voeren of kwelwater dat vanuit de 
rivier de ontginning binnenkwam. Voor meer informatie over 
tiendwegen zie de publicaties van Minkjan (2016 en 2005). 

Vingerling
Is de naam voor een binnendijks rond een wiel (zie daar) gelegde 
lage kade die aan twee kanten aansluit op de hoge rivier- of 
zeedijk. Het wiel was vaak te diep om te dempen zodat de dijk er 
omheen moest worden gelegd. Waterstaatkundig gaat het om een 
kwelkade waarbij het wiel de kwelkom vormt (zie onder kwel-
kade). Dit komt soms terug in de naamgeving van de vingerling. 

Wakerdijk 
Zie onder dromer.

Wiel (braak, weel, waai, waal of kolk). 
Doorbraakgat gevuld met water dat achtergebleven is na een 
dijkdoorbraak. Deze kunnen meters diep zijn uitgesleten door het 
geweld van het kolkende, instromende water. Vanwege de diepte 
was dempen vaak geen optie zodat men gedwongen was om de 
nieuwe dijk om het gat heen te leggen. Daarbij kwam het wiel 
binnen- of buitendijks te liggen. Om een binnendijkswiel werd 
vaak een lage kade aangelegd die op beide uiteinden aansloot op 
de hoge dijk (zie onder Vingerling). In tegenstelling tot de 
binnendijkse zijn buitengedijkte wielen meestal weer dichtgeslibd 
zodat alleen de kronkel in de dijk nog herinnert aan de oude 
dijkdoorbraak. 

Wierdijk 
Een wierdijk is een dijk met aan de zeezijde een muur- of walvor-
mige versterking van samengedrukt zeegras (de wierriem) die is 
vastgezet met houten palen. Na de massale aantasting van het 
hout door de paalworm omstreeks 1732 moesten de wierdijken 
versterkt worden en verdwenen de wierriemen onder nieuwe 
glooiingsbeschermingen van natuursteen.

Winterdijk 
Een winterdijk is een dijk langs rivieren die hoog en zwaar genoeg 
is om ook de hoge (winterse) hoogwaters te kunnen keren. Deze 
lange, aaneengesloten dijken werden langs de rivieren gelegd en 
zijn vaak jonger dan de daar gelegen kortere dwarsdijken. Vaak 
was een hogere rechtsmacht nodig om dit werk gedaan te krijgen 
(zie ook bandijk).

Zanddijk
Zie onder stuifdijk.

Zideling
Turfwinning. Lage zijdijkjes langs turfvaarten 
(Zeeuws-Vlaanderen).

Zijdewende (zijdwende)
(1) Een kade loodrecht op de stroomrichting van een rivier, ter 

afleiding van water van de bovenstroomse gronden (ook wel 
een sidewende, Sydwend, ziende, ziendijk, zijveling of zuwe). 
Van deze kleinere dwarsdijken in het rivierengebied wordt wel 
aangenomen dat deze teruggaan op de zij- en leikaden die al 
aangelegd waren voor de realisatie van aaneengesloten dijken 
langs de rivieren. 

(2) Een strook niet ontwaterd land aan de zijkanten van veenont-
ginningen. Doordat deze niet worden ontwaterd, klinken ze 
beduidend minder in dan het wel ontgonnen land en vormen 
aldus brede kaden. Deze zijn dus niet opgeworpen maar 
uitgespaard.

Zijdewenden moeten niet verward worden met de (veel) langere 
dwarsdijken. Een zijdewende is gewoonlijk korter en beschermt 
tegen het binnendringen van water uit naburige kavels. Verder 
verloopt een zijdewende altijd parallel met de ontginningsrichting 
van een polder en ligt daarom aan de lange zijde van kavels. Bij 
een dwarsdijk hoeft dit niet het geval te zijn. 

Zomerdijk
Een zomerdijk of een zomerkade is een lage dijk die de in de 
zomer voorkomende relatief lage waterstanden kan keren maar in 
de winter kan overstromen. Dit heeft als voordeel dat de zee of de 
rivier ter plaatse een laag vruchtbare slib kan achterlaten. 
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Bronnen

websites
Cultuurhistorie-DNA-kaart lijn-identiteiten provincie Gelderland:
https://data.overheid.nl/data/dataset/
cultuurhistorie-dna-kaart-lijn-identiteiten-provincie-gelderland 

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Limburg, kaartlaag 
cultuurhistorische elementen (lijn):
http://www.limburg.nl/e_Loket/Atlas_Limburg/Thematische_vie-
wers/Kunst_en_Cultuur

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant:
http://noord-brabant.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/
index.html?id=1dab0b45b3234fffa8090a4bc8ae06f8

Cultuurhistorische atlas provincie Utrecht (CHAT), lijnelementen: 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/
cultuurhistorie-0/

Cultuurhistorische waardenkaart provincie Overijssel, kaartlaag 
dijkenstelsels:
http://gisopenbaar.overijssel.nl/viewer/app/cwk_discipline/v1

Cultuurhistorische atlas provincie Zuid-Holland, kaartlaag 
landschappelijke lijnkenmerken:
http://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas

Landschapskaart provincie Groningen, kaartlaag Dijken:
http://kaarten.provinciegroningen.nl/viewer/app/landschap

Landschappen van Noord-Nederland (Rijksuniversiteit Groningen):
http://landschapsgeschiedenis.nl/index.html

Oude kaarten en atlassen
Atlas Maior: De Lage Landen, Joan Blaeu 1665, uitgave Taschen 
(2006), Amsterdam.
Atlas van Zeeland, Willem Tiberius Hattinga 1744 – 1751.
Kaart van Brugse Vrije. Pieter Pourbus 1571: Stadsarchief Brugge.
Kaart van de bedykte en droog gemaakte gecombineerde Noord 
Plas. Vis, K., 1768. Universiteitsbibliotheek Utrecht.
Kaart van de Beneeden Rivier de Maas en de Merwede van de 
Noordzee tot Hardinksveld. M. Bolstra 1741.
Kaart van het hoogheemraadschap van Rijnland, Johannes Dou & 
Steven van Brouckhuijsen 1687.
Kaart van den tegenwoordigen zeedijk, liggende voor de landen 
van Huisduinen en De Helder, Van den Berger 1774.
Nederland in vroegere tijd: deel XIX Zeeland, Isaak Tirion 1753, 
Amsterdam.
Polderkaart van de landen tusschen Maas en IJ, W.H. Hoekwater, 
1910.

Rhenolandia et Amstellandia van Nicolaas Visscher 1670.
Zeeland kaart. Visscher N. (1587-1652) en Roman Z. (1595 – 1675), 
ca 1656.

Archiefstukken
Gelders Archief, archief Staten van het Kwartier van Veluwe en hun 
gedeputeerden, inventarisnr. 985
Hoogheemraadschap van Rijnland, Oud Archief Rijnland, inventa-
risnr. 157, d.d. 1647
Regionaal Archief Rivierenland, inventaris archief ambtsbestuur 
Beesd en Rhenoy
Rijksarchief Gent, St Pieter nr.1514, rek. 1424/25.
Waterlands Archief, Purmerend. Toegang 1032 Polder de 
Oosterkoog, 1890 – 1973 (NL-PmWA 1032). Inleiding inventaris 
Zeeuws Archief inv. nr. 474, Verzameling J. de Hullu, 13e-20e eeuw, 
Hullu J. de. (1925) Aanteekeningen over de veranderingen langs de 
noordkust van westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen van omstreeks 
1415-1640.
Zeeuws Archief inv. nr.292: doss.1320-1321; G.P. Roos, 1873.
Zeeuws Archief inv. nr . 612  A.G. Verhoeven; 2.03. Plannen tot 
bedijking Braakman (1917-1919) [5.183-5.221].
Zeeuws Archief. Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven 
Zeeuwse Eilanden nr. 3584 f° 98.
Zeeuws Archief ’s-Heer Arendskerke, inv. Nr. 869. 1955.
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Bijlage 1 Algemeene Rivierkaart van Nederland. Tabel met de verschenen drukken en series.  
Bron: Hoofs & Van der Pijl (red.) 2002

Druk Serie Geografie Jaar
1ste I De Rijn, Waal en Merwede, Oude Maas en Nieuwe Maas en Dordtsche Kil 1830-1835
1ste II  Neder-Rijn, Lek, Nieuwe Maas en Noord 1830-1842
1ste III IJssel 1840-1846
1ste IV Boven Maas 1849-1856
1ste V Oude- en de Nieuwe Merwede, de Werkendamsche Killen en het Hollandsen Diep 1858-1864
1ste VI De Hollandsche IJssel 1859-1860
1ste herz. I Boven-Rijn, Waal, Merwede, Noord, Dordtsche Kil, Oude Maas, Spui, Nieuwe Maas, 

Scheur, Nieuwe Waterweg
1873-1888

1ste herz. II Boven-Rijn, Neder-Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg 1873-1881
1ste herz. III IJssel en Zwartewater; 1877-1908
1ste herz. IV & V Maas (eerste en tweede gedeelte) IV 1893-1903  

1874-1899
1ste herz. VI Oude Maas, Amer, Hollandsch Diep en Haringvliet 1884-1886
1ste herz. VII Bergsche Maas 1915
1ste herz. VIII Hollandsche IJssel 1902-1907
1ste herz. IX Beneden Linge 1876/1884
Vassen-herz. I Boven-Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Noord, Dordtsche Kil, Oude Maas, Spui, 

Brielsche Nieuwe Maas
1920-1931

Vassen-herz. II Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn, Lek, Nieuwe Maas, Scheur en Nieuwe Waterweg 1920-1931
2de herz. I Boven-Rijn, Waal, Boven- en Beneden Merwede, Dordtsche Kil, Oude Maas, Noord, 

Brielsche Maas, (later Brielsche Meer) en Spui
1909-1961

2de herz. II Pannerdensch Kanaal, Neder-Rijn, Lek, Nieuwe Maas Scheur en Nieuwe Waterweg 1909-1961
2de herz. IIA Hollandsche IJssel 1909-1961
2de herz. III Maas, Afgedamde Maas, Boven- en Beneden Merwede, Bergsche Maas, Amer, Biesbosch, 

Hollandsch Diep, Haringvliet en ged. Volkerak
1909-1961

2de herz. IV IJssel, Zwartewater, Zwolsche Diep, Keteldiep, Kattendiep, Ganzendiep en Goot 1909-1961
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Bijlage 2 Gegevensvelden GIS-bestand RCE-dijkenkaart 

Informatieveld 
(veldnaam in database)

Inhoud 

ID
(ID)

unieke identifier voor de dijksectie

Naam
(NAAM)

naam van de dijk 

Begin aanleg
(AANLEG_BEGIN)

jaar of periode waarin met de aanleg van de dijk begonnen moet zijn 

Einde aanleg
(AANLEG _EIN)

jaar of periode waarin de dijk voltooid is (zonder eventuele later dijkversterkingen)

Aanleg indicatief
(AANLEG_IND)

indicatief jaartal van aanleg

Huidige staat
(STATUS)

waterkerend, relict, verdwenen of niet kerend waterstaatswerk

Wanneer verdwenen
(VERDWENEN)

indien verdwenen: periode waarin dat is gebeurt

Oorspronkelijke functie
(OORSPRFUNC)
de (belangrijkste) functie van 
de dijk toen deze opgewor-
pen werd. Deze kan 
aanzienlijk afwijken van de 
huidige. Bijvoorbeeld omdat 
de oorspronkelijk aan zee 
gelegen dijk inmiddels ver 
landinwaarts is komen te 
liggen.

- compartimenteringsdijk
- dam
- defensiewerk
- dijk meer of plas
- dijk rivier, rivierarm of beek
- havendijk, -dam of -kade
- kade aangelegd voor turfwinning
- kade langs kanaal of vaart
- kade langs wetering of afwateringskanaal
- kade veenontginning
- overige polderdijken
- ringdijk of -kade droogmakerij
- ringdijk of -kade veenpolder
- zeewering
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Nadere specificatie functie
(NASPFUNC)

- achter-/zijkade
- beer (dam)
- boezemkade
- compartimenteringsdijk
- dam
- dam in (voormalige) getijdegeul of zeearm
- deels inlaagdijk
- defensiedijk
- dijk of dam sluizencomplex
- duin
- dwarsdijk
- dwarsdijk rivierengebied
- geestdijk
- havendam
- havendijk, -dam of -kade
- hoogwaterkade
- inlaagdijk
- innundatiedijk
- kade innundatiekanaal
- kade langs kanaal of vaart
- kade veenontginning
- kade vestinggracht
- kwelkade
- landscheiding
- leidijk
- liniedijk
- nat. hoogte / terp met dijkfunctie
- nol
- overlaatdijk
- polderdijk aan- of opwas
- polderdijk oude land
- ringdijk
- ringdijk of -kade droogmakerij
- ringdijk of -kade veenpolder
- ringwalburg
- schenkel of dwarsdijk
- slaperdijk
- steilrand
- strekdam
- stuifdijk
- vestingswerk
- vijfzodendijk
- vingerling
- wal
- wierdijk
- winter- of bandijk
- zijdewende
- zijkade
- zomerkade

Bijlage 2 Gegevensvelden GIS-bestand RCE-dijkenkaart (vervolg)
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Hebt u vragen?
Bel dan 033 – 421 7 456 of stuur een mail naar info@cultureelerfgoed.nl.

www.cultureelerfgoed.nl

Tekst: M.A. Lascaris , Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Afbeeldingen: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, tenzij anders 

vermeld.

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Juni 2019

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de 

toekomst een verleden.

Bijzonderheden
(BIJZONDERHEDEN)

informatie over de geschiedenis van de dijk. reden van aanleg en/of verdwijnen, bijzondere gebeurte-
nissen zoals doorbraken en overstromingen, dijkversterkingen en andere informatie over de geschie-
denis van de dijk 

Bron data
(BRON_DATA)

bron informatie over de dijk

Bron ID
(BRON_ID)

oorspronkelijke Identifier lijnelement 

Bron geometrie
(BRON_GEO)

bron lijn op kaart

Waternaam
(WATERNAAM)
Poldernaam
(POLDER)
Lengte dijksegment
(shape_leng)

lengte van het dijksegment (in meters)

Opmerkingen
(OPMERKING)

bijvoorbeeld of de dijk een beschermd monument is

Laatste bewerking
(LAATST_BEW)

wanneer de betreffende dijklijn het laatst veranderd is omdat bijvoorbeeld informatie is toegevoegd.

Bijlage 2 Gegevensvelden GIS-bestand RCE-dijkenkaart (vervolg)
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