UITNODIGING

Dijkversterking Afsluitdijk
Van contract tot realisatie

Dit jaar bestaat de Afsluitdijk 90 jaar. De Afsluitdijk wordt klaargemaakt voor de toekomst. Aan de kant van de Waddenzee versterken we de dijk met 70.000 speciaal voor de Afsluitdijk
ontwikkelde, innovatieve betonblokken: Levvel-blocs. Deze blokken zijn zo sterk, dat ze de golven die tijdens een zware storm tegen de dijk slaan kunnen weerstaan. De dijk wordt met 2
meter verhoogd en wordt overslagbestendig. Sinds 2019 werken we aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Eind 2022 is de dijkversterking zo goed als klaar. Maar wat ging
hieraan vooraf? Van contract tot realisatie, kom erachter op 5, 6 of 7 september aanstaande.
Kijkje in de keuken
Wij nodigen jou, als (civiel) ingenieur, graag uit om vanaf het water een kijkje te nemen in de keuken van project Afsluitdijk. We nemen je mee van contract tot realisatie van de
dijkversterking. Naast de dijkversterking vertellen we ook hoe en waarom we een coupure in de dijk maken voor de Vismigratierivier. Collega’s die meewerken aan het project geven de
volgende presentaties:
Programma
Inleiding door Rijkswaterstaat en Levvel
Contract, voorbereiding en keuzes door RWS
Ontwerp door Levvel en Deltagoot Deltares
Uitvoering door Levvel
Bouw Vismigratierivier door Levvel
Wanneer?
Maandag 5 september van 13.00 tot 16.00 (voertaal Engels)
Dinsdag 6 september van 14.00 tot 17.00 –presentatie Levvel-blocs door uitvinder Bas Reedijk
Woensdag 7 september van 13.00 tot 16.00 – presentatie ecologische dijk en vismigratierivier
Inschrijven
Schrijf je in via deze link. Kies de dag waarop jij aanwezig wilt zijn en noteer de datum en tijd gelijk in je agenda. Kan je toch niet? Graag afmelden via afsluitdijk@rws.nl.
Kosten (geen)
Deze dag wordt aangeboden door bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel en Invesis) en Rijkswaterstaat. Deze dag is bedoeld om kennis te delen met en door waterbouwers.
Locatie
De boot ‘Regina Andrea’ vertrekt vanaf Den Oever. Twee weken voor vertrek ontvang je per e-mail meer informatie over de precieze locatie in de haven.
Een groot deel van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dat maakt ons land kwetsbaar voor overstromingen. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen
overstroming vanuit de zee. Maar de dijk is aan vernieuwing toe. Hij voldoet niet aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Ook moet er meer water worden afgevoerd.
Daarom werkt Rijkswaterstaat aan de versterking en vernieuwing van de Afsluitdijk. Zodat Nederland ook in de toekomst beschermd is tegen het water.
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