Tips voor plaatsen van
zandzakken bij hoogwater
Met zandzakken kunt u bij hoogwater het water uit uw pand houden.
Het is daarbij wel belangrijk dat u de zandzakken op een juiste manier gebruikt.
De twee volgende werkwijzen zijn heel effectief:

Met een houten schot en klei
Benodigdheden: Houten schot (op maat gemaakt voor uw deur), klei, zandzakken. Zorg dat het
houten schot goed tegen uw deurpost past, niet ertussen.
Werkwijze:
1

Breng een laagje klei aan tegen de drempel en de deurpost.

3

Leg een aantal zandzakken tegen het houten schot zodat het
goed op zijn plek blijft.
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2

Plaats het houten schot er tegenaan en druk goed aan.

Toelichting:
Door de druk van het water tegen de zandzakken
en het schot wordt het schot stevig tegen de klei
gedrukt. Daardoor kan er geen water langs het
schot komen. We adviseren klei, omdat dit later
makkelijk van uw deurpost te wassen is en geen
beschadigingen achterlaat. Het voordeel van deze
werkwijze is dat u relatief weinig zandzakken
nodig heeft.

Benodigdheden: Plastic afdekfolie (goedkoopste van de bouwmarkt is goed genoeg); zandzakken.
Werkwijze:
1

Spreid het plastic afdekfolie uit over de grond voor de deur,
ruim voorbij de deurposten.

3

Vouw het plastic afdekfolie over de zandzakken heen.

2

Plaats de zandzakken dakpansgewijs in de hele breedte
tegen de deur aan, tot de gewenste hoogte.

4

Leg een aantal zandzakken op het folie, zodat die niet loswaait.

Toelichting:
Als de zandzakken goed gestapeld zijn en het afdekfolie goed gelegd, drukt het water alles nog extra
stevig aan. Hierdoor kan het water er niet doorheen of langs. Voordeel van deze werkwijze is dat u geen grote
schotten in huis hoeft te bewaren. Wel heeft u hierbij meer zandzakken nodig.

Zandzakken
Als er hoge waterstanden worden verwacht met veel water
op de kades, zorgt de gemeente Dordrecht dat er zandzakken
beschikbaar zijn voor bewoners en organisaties in het
historisch havengebied.
Hoogte schot/zandzakken
In de jaarlijkse brief van de gemeente staat hoe hoog de straat
voor uw pand is ten opzichte van N.A.P. Als er hoogwater komt
geeft de gemeente in de waarschuwingsberichten aan hoe
hoog het naar verwachting van Rijkswaterstaat kan worden.
Vergelijk de hoogte voor uw pand met de verwachte waterhoogte.
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Zo kunt u de benodigde hoogte van een schot of de zandzakken
bepalen.
Goede voorbereiding, half werk
Het is verstandig om voorbereid te zijn op hoogwater. Zo kunt u
al ver voor het hoogwaterseizoen zorgen voor passende schotten
en voldoende klei, of een voorraadje afdekfolie. Zandzakken die
de gemeente beschikbaar stelt bij hoogwater mag u houden.
Zo hoeft u ze een volgende keer niet opnieuw op te halen.
Kijk op www.dordrecht.nl/hoogwater voor een filmpje van deze
instructie, meer tips en informatie over hoogwater in Dordrecht.
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