
binnendij ken voor de betreff ende dij kring. Een bestuurlij k 
platform per dij kring stelt het eindresultaat vast.

2020-2025: in deze periode komen de Zeeuwse bestuurders 
tot een defi nitief besluit over het stelsel van binnendij ken 
voor de hele provincie. De bestuurders letten daarbij  op 
allerlei zaken, zoals draagvlak, kosten, verschillen in 
veiligheidsrisico’s en alternatieve maatregelen. Daarom kan 
het defi nitieve Zeeuwse stelsel afwij ken van de 
eindresultaten per dij kring.
Misschien is het nodig het stelsel van binnendij ken op 
sommige plaatsen aan te passen. Die werkzaamheden vinden 
dan plaats tussen 2025 en 2050.

Binnendijken:
EXTRA VEILIGHEID BĲ  OVERSTROMINGEN

Meer weten?
Wilt u meer weten over het deelproject Binnendij ken? Stuur 
een bericht aan nrw@zeeland.nl of neem contact op met de 
projectleider via 0118-63 10 11.
We stellen uw inbreng zeer op prij s.
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 Laag 1

Daarnaast is het belangrijk bij nieuwbouw over het gevaar bij 
overstromingen na te denken. De inrichting van Nederland 
moet uiterlijk in 2050 veilig zijn.

Gewenst stelsel binnendijken
De provincie Zeeland wil een stelsel van binnendijken kiezen 
om extra veiligheid bij overstromingen te bieden. Het is 
belangrijk precies aan te wijzen welke binnendijken deze 
functie krijgen. Deze binnendijken moeten namelijk voldoen 
aan normen voor de hoogte en de sterkte en dat kost geld.

Het is onbetaalbaar om alle binnendijken deze functie te 
geven. Daarom wil de provincie samen met andere 
organisaties het gewenste stelsel binnendijken voor Zeeland 
kiezen. Dat gebeurt in het deelproject Binnendijken.

Deelproject Binnendijken
Het deelproject Binnendijken maakt onderdeel uit van het 
project Normering Regionale Waterkeringen (NRW) en 
bestaat uit twee fasen:

2015-2020: in deze periode vinden per dijkring workshops 
plaats. Organisaties die werken aan de inrichting van het 
landschap of de veiligheid krijgen een uitnodiging, zoals 
gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat, veiligheidsregio en 
belangenorganisaties. Tijdens de workshops werken de 
organisaties samen aan een optimaal stelsel van 

klein is. Maar de natuur is grillig en sterke waterkeringen 
bieden geen garantie dat er nooit meer een overstroming 
optreedt. Daar kunnen we maar beter op voorbereid zijn.

Als er toch een overstroming optreedt, kunnen de 
binnendijken weer van pas komen. Deze lage dijkjes in het 
landschap houden het water enige tijd tegen. Dat geeft meer 
tijd om een veilige plek te zoeken. Ook kunnen binnendijken 
droge vluchtroutes bieden naar veilige plaatsen.
De binnendijken kunnen op deze manier het aantal 
slachtoffers en de schade beperken.

Drie lagen van veiligheid
Nederland zet meerdere ‘lagen’ van veiligheid in voor de 
bescherming tegen overstromingen:

• Laag 1: sterke dijken, duinen en dammen

• Laag 2: veilige inrichting

• Laag 3: goede rampenbestrijding

Met een goed stelsel binnendijken wordt de inrichting van het 
Zeeuwse landschap veiliger. De binnendijken krijgen daarmee 
een rol in laag 2. Ook andere maatregelen kunnen hieraan 
bijdragen. Denk bijvoorbeeld aan terpen, veilige zones in hoge 
gebouwen en overstromingsbestendige elektriciteitshuisjes. 

Het ontstaan van Zeeland: A= ca. 1200, B= ca. 1400, C= ca.1600, D= ca. 1900

Sterke dijken, duinen en dammen beschermen Zeeland 
tegen overstromingen. In bijna alle Zeeuwse polders liggen 
ook nog lagere dijkjes, de zogenaamde binnendijken. Als er 
toch een overstroming komt, kunnen deze binnendijken heel 
belangrijk zijn. Ze vertragen bijvoorbeeld de overstroming 
of vormen droge vluchtwegen. De provincie onderzoekt 
samen met andere organisaties welke binnendijken een 
functie bij overstromingen moeten krijgen.

Wat zijn binnendijken?
Op veel plaatsen in het Zeeuwse landschap liggen lage 
dijkjes. Vroeger waren het zeedijken. Door inpoldering liggen 
ze nu midden in het land. Vaak ligt er op zo’n binnendijk een 
smal weggetje of een fietspad. Bekend zijn de ‘bloemendijken’ 
die in het voorjaar een lust voor het oog zijn en belangrijk 
voor de natuur. Alle huidige Zeeuwse binnendijken bij elkaar 
hebben een lengte van 1700 kilometer.

Binnendijken en overstromingen
Langs de zee en de zeearmen liggen tegenwoordig hoge 
deltadijken en duinen. Samen met de dammen beschermen 
ze Zeeland tegen overstromingen. Deze waterkeringen zijn zo 
hoog en sterk dat de kans op een overstroming ontzettend 

Voorbeeld van een binnendijk
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Het concept Meerlaagsveiligheid: laag 1 t/m laag 3 van onder naar boven
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