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Innovaties en nieuwe kennis ontwikkelen én 
toepassen is noodzakelijk voor het HWBP. 
Want dankzij innovaties wordt de Nederlandse 
dijk steeds slimmer, goedkoper, duurzamer 
en past de dijk beter in de omgeving. Daarom 
investeren we jaarlijks gemiddeld 10 miljoen 
euro in het stimuleren van innovaties. De 
impact hiervan is groot als we de ontwikkelde 
innovaties ook toepassen en daardoor verder 
brengen en opschalen.

Innoveren verbindt én is niet vrijblijvend. We hebben 
afgesproken dat HWBP-projecten innovatiemogelijkheden in 
beeld brengen en onderbouwen welke innovaties en nieuwe 
kennis doorontwikkeld en toegepast worden. Om daarbij te 
inspireren geeft deze waaier een overzicht van innovaties die 
klaar zijn voor uitvoeren van pilots en toepassing in de praktijk. 
In deze waaier staan de innovaties voor:
1. sterkere dijken

• piping
• macrostabiliteit 
• dijkerosie

2. duurzame dijken 
3. samenwerken aan innovaties 

Niet elk idee kan direct worden toegepast. 
Bij de ontwikkeling van een innovatie kunnen 
verschillende fasen worden onderscheiden. Deze 
waaier beoogt de toepassing van innovaties in 
projecten te stimuleren. Daarom staan in deze 
waaier alleen innovaties die zo ver zijn ontwikkeld 
dat ze daadwerkelijk in een versterkingsproject 
kunnen worden toegepast. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen innovaties waarvoor 
een demonstratie of (laatste) pilot nodig is voor 
voldoende vertrouwen in de werking van de aanpak 
of techniek en innovaties die deze fase voorbij 
zijn en bijna als ‘normale’ aanpak of techniek in 
projecten kunnen worden toegepast. Deze waaier 
betreft een update waarin de laatste inzichten 
zijn verwerkt. Het resultaat van enthousiaste 
dijkwerkers van waterschappen, Rijkswaterstaat, 
kennisinstituten en bedrijven! Benieuwd welke 
innovatie jij naar een hoger niveau brengt!

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met een collega 
van het HWBP begeleidingsteam, De 
Innovatieversneller, de collega’s van de 
innovatie projecten of met de innovatie 
coördinator van het HWBP.

Pilot

Toepassing



 

Contact
Han Knoeff
Han.Knoeff@deltares.nl
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Een heavescherm wordt gebruikt om piping te voorkomen door 
een scherm verticaal in de watervoerende zandlaag aan te 
brengen. Eventuele zand meevoerende wellen lopen dood tegen 
het scherm. De lengte van een scherm wordt bepaald door het 
verticaal verhang over het scherm. Deze moet zo klein zijn dat 
geen heave, verticale uitspoeling van zandkorrels, kan optreden. 
Traditioneel worden heaveschermen gerealiseerd door gebruik te 
maken van stalen damwandschermen.

Soil Mix heaveschermen
Een meer duurzaam en goedkoper alternatief voor een stalen 
damwand is een soilmix wand. Bij deze techniek wordt 
bestaande grond met een freestechniek gemengd met een 
toeslagmateriaal, waardoor een slecht waterdoorlatende 
wand wordt gecreëerd in de grond. In het versterkingsproject 
Gorinchem-Waardenburg, van Waterschap Rivierenland is 
de betrouwbaarheid van de soilmix techniek onderzocht. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden overweegt de Soil 
Mix Heaveschermen door te ontwikkelen in het Sterke Lekdijken 
Programma.  

Toepasbaarheid 
Generiek toepasbaar, met name voor 
locaties met dikkere deklagen waar over 
grote lengten een pipingopgave is.

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Kunststof heaveschermen
Een ander alternatief materiaal voor heavescherm is een 
kunststof scherm. Ook deze is goedkoper dan een stalen 
damwand. Bovendien reduceren de kunststof damwanden 
emissie op de bouwplaats doordat er met een andere heistelling 
en lichter materieel voor het transport kan worden gewerkt. 
De ervaringen van de eerste grootschalige toepassing van 
kunstof damwanden in het project Neder Betuwe worden begin 
2023 verwerkt in een ontwerp en beoordelingsrichtlijn. In 2022 
is in het project Zwolle – Olst is de toepassing van kunststof 
heavescherm voor de op die locatie beproefd.  

Toepasbaarheid 
Generiek toepasbaar, met name op 
locaties met beperkte ruimte waar geen 
andere techniek toepasbaar is.

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Piping

Heaveschermen



Filtertechnieken

Piping



Bij een filtertechniek wordt een filter aangebracht die water doorlaat 
maar voorkomt dat zandkorrels kunnen uitstromen. Een traditionele 
filterconstructie betreft een grindkoffer aan de binnenteen. De 
laatste jaren zijn enkele nieuwe technieken ontwikkeld.

Grofzandbarrière
De Grofzandbarrière (GZB) is een sleuf onder de deklaag waarin 
grof zand wordt geplaatst. De GZB wordt aan de binnendijkse teen 
aangebracht om de groei van de pipe tegen te gaan. Bij de GZB 
wordt geen onnatuurlijk materiaal in de ondergrond aangebracht. 
De innovatie is als versterkingsmaatregel toegepast bij Gameren. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden overweegt de ontwerp- 
en beoordelingsrichtlijn uit 2022 verder door te ontwikkelen. 

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar bij dunne deklagen

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Verticaal Zanddicht Geotextiel
Een verticaal zanddicht geotextiel (VZG) wordt op de overgang 
tussen de kleilaag en de zandlaag, in de baan van de pipe 
aangebracht om de pipegroei te stoppen. Het VZG is duurzamer 
dan een traditioneel heavescherm. Verschillende pilot en 
maakbaarheidsproeven zijn met de techniek uitgevoerd. Waterschap 
Drenst Overijsselse Delta overweegt de techniek toe te passen in 
het versterkingsproject IJselwerken Zwolle-Olst. Het project zal in 
2023 een nieuwe versie van een ontwerp en beoordelingsrichtlijn als 
onderdeel van de publicatie filtertechnieken schrijven.  

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar bij dunne deklagen

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Kunststof filterschermen
Het Prolock filterscherm is een kunststof scherm met kokers die 
geperforeerd zijn en gevuld met filtermateriaal. Deze kokers laten 
wel grondwaterstroming door maar geen zandkorrels. Het Prolock 
filterscherm kan ook bij dikkere deklagen kan worden toegepast. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de betrouw-
baarheid en maakbaarheid van Prolock filterschermen onderzocht en 
zal in 2023 een ontwerp en beoordelingsrichtlijn opstellen. 

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar

Trekker 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
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Drainagetechnieken
De aanleg van een drainagesysteem zorgt voor een verlaging van 
de waterspanning in de dijk en de ondergrond, wat een positieve 
invloed heeft op zowel macrostabiliteit als piping. Hiermee zijn 
kosten van brede bermen, schermen of dikke bekledingen te 
beperken. In 2021 is in het HWBP project Meanderende Maas 
een ontwerp- en beoordelingsrichtlijn Drainagetechnieken 
opgesteld welke door ENW als toepasbaar toepassing in de 
praktijk is beoordeeld. Drainageconstructies zijn toegepast door 
het Waterschap Rivierenland, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Waterschap Rijn en IJssel en Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden. 

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar, met name bij 
piping door tussenzandlagen 

Trekker 
Waterschap Aa en Maas

Verticale bronnen
Onttrekking van grondwater uit een verticale bron is een 
veelgebruikte methode om de waterdruk in een zandlaag te 
verlagen. Dit kan met zowel een passief systeem, waarbij 
water onder vrij verval uit de drain stroomt als een actief 
systeem waarbij een pomp grondwater uit het watervoerende 
laag onttrekt. Verticale bronnen zijn toegepast door 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Waterschap 
Rivierenland.

Toepasbaarheid 
De techniek wordt ook buiten 
waterkeringen toegepast

Horizontale drains
Bij horizontale drains wordt water opgevangen 
en afgevoerd door een horizontale filterbuis. Dit 
gebeurt onder vrij verval of geforceerd met behulp 
van een afvoerpomp. DMC betreft een innovatie 
waarbij een horizontale drain met een horizontaal 
gestuurde boring wordt aangebracht. Horizontale 
drains zijn toegepast door Waterschap 
Zuiderzeeland, Waterschap Noorderzijlvest (o.a. 
DMC-systeem), Waterschap Drents Overijsselse 
Delta en Waterschap Vallei en Veluwe (o.a. DMC-
systeem).

Piping

Drainage 



Verhogen weerstand 

Piping



Door de kwelweg te verlengen of de doorlatendheid van het 
zandpakket te verlagen wordt de weerstand tegen piping 
vergroot. Een berm of een kleiïngraving zijn traditionele 
voorbeelden van het verhogen van de weerstand tegen piping. 
De laatste jaren zijn ook een aantal andere technieken in 
ontwikkeling. 

Geoclayliner
De Geoclayliner bestaat uit een relatief dunne bentonietmat 
op enige diepte onder het maaiveld. Deze mat werkt als een 
ondoordringbare laag die de kwelweg verlengt. De toepassing 
van bentonietmatten op dijken wordt door verschillende 
waterschappen onderzocht. Waterschap Limburg gaat op 
twee dijkstrekkingen enkele honderden meters aanleggen. Ook 
het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden overweegt 
Bentonietmatten toe te passen.

Toepasbaarheid 
Toepasbaar bij voorlanden met dunne deklaag 

Trekker 
Waterschap Limburg 

SoSeal 
Middels het injecteren van SoSEAL in pipinggevoelige 
zandlagen ontstaat een barièrre die de doorlatendheid van 
het watervoerende pakket verlaagt. Door de verlaagde 
doorlatendheid neemt de stroomsnelheid af. Waterstromen 
zijn daardoor niet sterk genoeg meer om doorgaande pipes 
onder de dijk te laten ontstaan. Het idee komt van podzol 
vorming, dit proces speelt zich af in humusrijke grond waarbij 
een natuurlijk proces leidt tot slecht doorlatende lagen. Door 
de wijze waarop SoSEAL wordt aangebracht is er geen sprake 
van trillingen, daarnaast is relatief klein materieel benodigd. De 
SoSEAL barièrre is eenvoudig uit te breiden door het uitvoeren 
van extra injecties. De techniek is significant goedkoper dan 
traditionele oplossingen en heeft geen negatieve impact op het 
ecosysteem. 

Toepasbaarheid 
Pipinggevoelige zandlagen, afsluiting van 
tussenzandlagen of als kwelwegverlengd 
scherm 

Trekker 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden  
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Uitsluiten pipegroei getijdenplaatafzettingen
De huidige rekenregels die bij het beoordelen van dijken worden 
gebruikt, zijn gebaseerd op dijken op zand dat door rivieren 
is afgezet. In het getijdegebied bevat het zand echter relatief 
veel klei- en slibdeeltjes. Deze deeltjes zorgen voor een lagere 
doorlatendheid, waardoor minder debiet naar de pipe stroomt 
en doorgaande pipes moeilijker kunnen onstaan. Daarnaast 
kan de aanwezigheid van klei- en slibdeeltjes zorgen voor 
een grotere weerstand tegen erosie. Dit zorgt voor een hoger 
kritieke verval dan berekend met de huidige regels. Deze extra 
sterkte is aangetoond tijdens de HWBP innovatieprojecten 
Vijfhuisterdijk en Hedwigepolder. 

Toepasbaarheid 
Getijdeafzettingen (kust en estuaria) 

Trekker 
Wetterskip Fryslân en het Waterschap Hollandse Delta

D-Geo Flow 
In de huidige analyses wordt terugschrijdende 
erosie met de rekenregel van Sellmeijer 
bepaald. Voor toepassing van de rekenregel 
moet de werkelijkheid sterk worden 
geschematiseerd. Een zuiverdere analyse 
met het model van Sellmeijer kan worden 
uitgevoerd met D-Geo Flow. Door het 
kritiek verval aan de hand van D-Geo Flow 
te berekenen kan een betere inschatting 
gemaakt worden van het kritieke verval bij complexere 
ondergrondschematisaties. Met D-Geo Flow kan bijvoorbeeld 
de invloed van het voorland, anisotropie en meerlaagsheid 
worden bepaald. D-Geo Flow is een Eindige Elementen 
grondwaterstromingsmodel gekoppeld met het erosiemodel van 
Sellmeijer. D-Geo Flow is gratis software met een open source 
rekenhart. In het project Culemborg – Betrixsluizen is een 
koppeling met GEOLIB gemaakt waarmee eenvoudig en snel 
gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. In 2022 is D-Geo 
Flow als onderdeel van de D-GEO suite gereleased.  

Toepasbaarheid 
Alle gebieden 

Trekker 
Deltares, HWBP en Rijkswaterstaat

Piping
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Geohydrologische aanpak piping
Met een geohydrologische aanpak worden regionale 
(lokaal verfijnde) grondwaterstromingsmodellen gekoppeld 
aan reguliere sterktemodellen voor opbarsten, piping en 
heave. Geohydrologische modellen kunnen de belasting 
nauwkeuriger en scherper bepalen door heterogeniteit van 
de ondergrond mee te nemen. De verwachting is dat, met 
name in gebieden met veel voorland, de pipingopgave 
reëler wordt bepaald en tot besparing in ruimte en kosten 
kan leiden. De aanpak is door Waterschap Aa en Maas in 
het innovatieproject Meanderende Maas toegepast. In 2023 
wordt door DIV een publicatie opgesteld. 

Toepasbaarheid 
De GAP methode is uitgewerkt voor 
bovenrivierengebied 

Trekker 
Waterschap Aa en Maas
 

Meerlaagsheid en anisotropie
In de huidige analyses wordt terugschrijdende erosie met de 
rekenregel van Sellmeijer bepaald. Het toepassingsgebied 
van de rekenregel is echter beperkt. Dijktrajecten waar 
anisotropie van de doorlatendheid en meerlaagsheid van 
het watervoerend pakket een rol spelen geven met de 
regel een onderschatting van het kritiek verval en daardoor 
een overschatting van de faalkans. Anisotropie van de 
doorlatenheid houdt in dat de horizontale en verticale 
doorlatendheid niet gelijk zijn. De verticale doorlatendheid 
is doorgaans lager dan de horizontale doorlatendheid, 
door de manier waarop het zand is afgezet. Meerlaagsheid 
speelt een rol wanneer in het watervoerende pakket twee 
of meer verschillende type zandlagen aanwezig zijn. Met 
D-Geo Flow kan het effect van meerlaagsheid en anisotropie 
worden gekwantificeerd. Het meenemen van anisotropie en 
meerlaagsheid kan de overstromingskans door piping met 
een factor 10 reduceren. 

Toepasbaarheid 
Alle gebieden 

Trekker 
Waterschap Hollandse Delta 

Piping
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Meenemen voorland 
De intredeweerstand van het voorland heeft veel invloed op 
terugschrijdende erosie. Hoe langer de fictieve voorlandlengte, 
hoe kleiner de kans op piping. Tot nu toe is het gangbaar om 
maximaal twee keer de dijkbasis aan kwelweglengte (fictieve 
voorland lengte + dijkbasis) mee te nemen in de analyse. De 
reden voor deze limiet is dat het niet wenselijk is dat de pipe 
onder de dijkbasis uit komt, vanwege risico op kortsluiting of 
stroming door het voorland naar de pipe. In 2021 is voor het 
Kennis voor Keringen Voorlanden onderzoek een conceptueel 
model ontwikkeld dat de basis vormt voor een stappenplan 
om in veel gevallen het hele voorland mee te nemen in 
een piping berekening. Dit kan, voor gevallen met lange 
voorlanden, leiden tot een significante afname in de faalkans, 
orde 100-1000-voudige. Het conceptuele model is waar 
mogelijk gevalideerd met experimentele data en onderbouwd 
met berekeningen. 

Toepasbaarheid 
Alle gebieden met voorlanden 

Trekker 
Rijkswaterstaat, Kennis voor Keringen 

Opbarsten
Het opdrijven en opbarsten van de deklaag in het achterland 
zijn voorwaardelijk voor het optreden van piping. Het begrip 
van beide processen is echter nog beperkt waardoor in de 
praktijk met zeer conservatieve aannames wordt gewerkt. 
De verwachting is dat het meenemen van de sterkte van de 
deklaag leidt tot een signficante aanscherping van de kans 
op opbarsten. Het onderzoek bevat een literatuuronderzoek, 
numerieke analyses, schaalproeven in het laboratorium en een 
praktijkproef. De resultaten worden gebruikt om een rekenmodel 
te ontwikkelen dat vertaald wordt in handvatten en rekenregels 
voor de analyse van overstromingskansen van macrostabiliteit, 
piping en hun vervolg processen. 

Toepasbaarheid 
Alle gebieden met deklagen 

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Piping
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Meindert Van
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Publicatie langsconstructies
Langsconstructies zijn relatief slanke verticale elementen, 
die vooral op buiging worden belast en de stabiliteit van 
een dijk verhogen. In 2017 is een POVM-publicatie over 
langsconstructies opgesteld waarmee deze constructies 
kunnen worden beoordeeld en ontworpen. Tegelijkertijd is ook 
een publicatie Eindige-elementenmethode opgesteld om de 
benodigde analyses met eindige-elementen toe te passen bij 
innovatieve technieken. Daarnaast zijn een aantal aanvullende 
kennisdocumenten gemaakt over onder andere de invloed van 
zakkende grond op ankerkracht, schachtdraagvermogen van 
verankerde damwanden en snijden van grond bij damwand-
openingen. Alle documenten zijn te vinden op de HWBP wiki 
van De Innovatieversneller. 

Toepasbaarheid 
Langsconstructies worden op grote schaal 
toegepast in dijkversterkingen waar ruimtegebrek 
is of waar te grote vervorming wordt verwacht bij 
versterken in grond

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Dijkvernagelingstechnieken
Vernagelingstechnieken zijn stabiliteitsverhogende 
technieken waar het talud vernageld wordt met staafvormige 
elementen. Er zijn twee typen van vernagelingstechnieken: de 
dijkvernageling en de dijkstabilisator. Bij de laatste worden de 
staafvormige elementen ook verankerd en voorgespannen. 
Een publicatie Vernagelingstechnieken is beschikbaar om 
beide technieken in de praktijk toe te passen. In projecten 
kunnen op basis van deze publicatie verkennende analyses 
worden uitgevoerd om de haalbaarheid van de toepassing van 
vernagelingstechnieken en het effect op de opgave in kaart te 
brengen. Het ENW heeft aangegeven voldoende vertrouwen 
te hebben in de beschreven technieken voor kleinschalige, 
toepassing in de praktijk. Doorgaans zijn voor de uitvoering 
van dijksvernagelingstechnieken relatief kleinere machines 
nodig dan voor de andere langsconstructies. 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de JLD-Dijkstabilisator 
toegepast in het binnentalud van de Ringdijk in de Watergraafsmeer, 
een regionale kering. De techniek is toegepast vanwege de 
beperkte ruimte en de aanwezigheid van bomen op de groene dijk. 
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) overweegt 
om deze techniek ook bij de Sterke Lekdijk toe te passen. 

Toepasbaarheid 
Toepasbaar bij beperkte stabiliteitsopgave 
en weinig ruimte 

Trekker 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
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Grondverbeteringstechnieken 
Grondverbeteringstechnieken verhogen de schuifsterkte 
binnen een grondvolume waardoor de macrostabiliteit 
toeneemt. Een publicatie Grondverbeteringen is al 
beschikbaar om deze techniek in de praktijk toe 
te passen. Met de publicatie kunnen projecten 
verkennende analyses uitvoeren om de haalbaarheid 
en het effect in kaart te brengen of een ontwerp voor 
grondverbeteringstechnieken maken.  

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar

Trekker 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Drainage technieken
Drainage-constructies zijn op een aantal plaatsen al 
toegepast om de waterdruk tijdens een hoogwater in het 
diepe zand of een tussenzandlaag te verlagen. Drainage 
van een dik watervoerend zandpakket kan leiden tot 
wateroverlast als de debieten bij hoge buitenwaterstanden 
water groot zijn en niet zijn op te vangen in het achterland. 
Een ontwerp en beoordelings richtlijn is opgesteld die 
aansluit op de publicatie Drainagetechnieken. In projecten 
kunnen met dit document verkennende analyses worden 
uitgevoerd om de haalbaarheid van de toepassing van 
drainagetechnieken in kaart te brengen. Daarnaast kan 
dit document als richtlijn worden gebruikt voor het maken 
van een ontwerp voor drainagetechnieken en geeft het 
handvatten voor beheer. Het ENW beveelt aan te oefenen 
met de ontwerp en beoordelings richtlijn. 

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar

Trekker 
Waterschap Aa en Maas

Macrostabiliteit

Grondverbeterings- en 
drainagetechnieken



Sterkte van grond

Macrostabiliteit



Sterkte onverzadigde zone 
De gemobiliseerde schuifsterkte van kleilagen verschilt 
afhankelijk van de aanwezige, of in verleden opgetreden, 
verzadigingsgraad doordat de (initieel) onverzadigde kleiige 
grondlagen een hogere schuifsterkte hebben dan de altijd 
verzadigde lagen. Onder relatief droge omstandigheden 
blijkt, tot enkele meters onder het maaiveld (te zien 
doordat de oorspronkelijke verzadigde grijze klei hier bruin 
geoxideerde klei is geworden), een hogere schuifsterkte dan 
de ongedraineerde schuifsterkte te worden gemobiliseerd. 
Om onderscheid te maken in deze onverzadigde lagen 
is in 2021 een handelingsperspectief opgesteld op basis 
van twee meetlocaties: bij Aa en Maas (meetlocatie 
Oijen) en bij Rijn en IJssel (meetlocatie Westervoort). Het 
handelingsperspectief is toepasbaar voor de grijze en 
bruine klei bovenin de dijk en kan worden gebruikt voor 
het beoordelen en ontwerpen van macrostabiliteit van 
waterkeringen. 

Uit een in 2022 uitgevoerde consequentie-analyse blijkt 
dat verschillen in modellering van de schuifsterkte van de 
(initieel) onverzadigde zone kunnen leiden tot een afname 
van de macrostabiliteit faalkans met een factor 10 tot 
10.000.

Toepasbaarheid 
Kleidijken of dijken met kleilagen

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt aan een 
doorontwikkeling van het handelingsperspectief

Sterkte deklaag 
Het opdrijven en opbarsten van de deklaag in het achterland 
is van invloed op de macrostabiliteit van een dijk. Het begrip 
van beide processen is echter relatief beperkt, wat heeft geleid 
tot mogelijk te conservatieve rekenregels. Om beter beeld te 
krijgen van wat er precies in de praktijk gebeurt, is het Reevediep 
project opgestart. Het project omvat een literatuuronderzoek, 
analyse met numerieke modellen, centrifuge-schaalproeven en 
een full-scale praktijkproef. De resultaten worden gebruikt om 
een rekenmodel te ontwikkelen dat vertaald wordt in handvatten 
en rekenregels voor de analyse van overstromingskansen 
van macrostabiliteit en piping. De handvatten zullen landen in 
handreikingen voor toepassing in de praktijk. De proef staat 
gepland voor zomer 2023. Tussenresultaten worden al eerder 
verwacht.  

Toepasbaarheid 
Overal waar opdrijven speelt

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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Actuele sterkte 
Onder de noemer ‘Actuele Sterkte’ is een succesvolle 
aanpak ontwikkeld voor het scherper bepalen van de 
overstromingskans door een macroinstabiliteit. De aanpak 
bestaat uit drie stappen. De eerste stap bestaat uit een 
kansenscan om de potentie van Actuele sterkte te verkennen. 
Daarna wordt een scherpere overstromingskans berekend 
via een verbetering van de schematisering eventueel 
gevolgd door een probabilistische analyse. De publicatie 
voor Actuele Sterkte beschrijft deze stapsgewijze aanpak, 
geeft inzicht in het effect voor projecten (winstkans 
versus projectinpassing) en illustreert de aanpak met 
praktijkvoorbeelden van uitgevoerde cases. De publicatie 
geeft ten slotte aanbevelingen voor doorontwikkeling. Het 
resultaat van Actuele sterkte is veelal dat de scope van 
projecten kleiner is geworden of zelfs helemaal is verdwenen.  

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar bij een dijk zonder 
constructies

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Macrostabiliteit

Scherper bepalen opgave



Dijkerosie

Contact
David Jan smeenge
d.smeenge@zuiderzeeland.nl





Scherper bepalen 
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Dijkerosie



Intergrale analyse erosie grasbekleding
Door Waterschap Zuiderzeeland is een aanpak ontwikkeld 
waarbij integraal naar erosie van het binnen- en buitentalud 
wordt gekeken. Hierbij zijn effectief de volgende aspecten 
aangescherpt: 
• zuivere analyse met een cumulatieve 

overbelasting methode voor graserosie de 
kruin en binnentalud (GEKB) 

• gecombineerde probabilistische analyse van 
graserosie in de oploop- en golfklapzone van 
het buitentalud (GEBU) 

• scherpere bepaling van hydraulische 
belasting voor de beschouwing van de 
graserosie op het buitentalud en 

• mogelijkheid om via een foutenboom de graserosie 
op het buitentalud in de golfoploop en golfklapzone 
in gezamenlijkheid te beschouwen met de 
graserosie op de kruin en het binnentalud. 

Deze vier aspecten zorgen voor een aanscherping 
van de benodigde kruinhoogte en benodigde 
hoogte van de harde bekleding. 

Toepasbaarheid 
Algemeen toepasbaar waar overloop niet  
dominant is  

Trekker 
 Waterschap Zuiderzeeland 

GEBU faalkanstool voor rivierdijken
Als het gras op het buitentalud van de dijk onvoldoende 
veiligheid biedt, is het aan te bevelen om de erosie van de 
kleilaag te beschouwen. Deze kan een aanzienlijke bijdrage aan 
de waterveiligheid geven. Met de GEBU-faalkanstool kan voor 
rivierdijken de faalkans van de grasbekleding en de hieronder 
aanwezige kleilaag worden bepaald. Deze kan direct vergeleken 
worden met de faalkanseis.

Door te rekenen met de GEBU-faalkanstool volstaat op veel meer 
dijken een grasbekleding op een afdeklaag van klei. Het behoud 
van gras en klei op de dijk, in plaats van een harde bekleding, 
scheelt in de kosten en biedt grotere landschappelijke waarde. 

Toepasbaarheid 
De GEBU faalkanstool is momenteel geschikt 
voor rivierdijken met een grasbekleding op 
een onderlaag van klei van teen tot kruin. In 
de toekomst is het plan om de tool ook voor 
zeedijken geschikt te maken  

Trekker 
Waterschap Rivierenland (rivierdijken) 
Noorderzijlvest & Fryslan (zeedijken)

Dijkerosie

Scherper bepalen 
opgave buitentalud



Erosiebestendigheid klei op het boventalud     
Bij de meeste zee- en meerdijken ligt er een harde 
bekleding op het buitentalud met in de golfoploopzone 
een grasbekleding op een kleilaag. Op veel plaatsen in 
Nederland is met de standaard instrumenten de sterkte van 
de grasbekleding niet afdoende als er sprake is van een 
‘open zode’ en in sommige gevallen zelfs met een ‘gesloten 
zode’. Hoewel de hydraulische belasting op het bovenste 
deel van het buitentalud op deze dijken zodanig is dat het 
gras met open zode beschadigd raakt, is het nog de vraag 
of daardoor een dijkdoorbraak zou kunnen ontstaan. Na 
het beschadigd raken van het gras moet daarvoor eerst de 
kleilaag eroderen en vervolgens de kruin van de dijk lager 
worden door erosie. Pas dan is er een dijkdoorbraak. Doordat 
de kracht van de golven in de golfoploopzone maar beperkt 
is, is de verwachting dat dit op vele dijken niet gebeurt tijdens 
extreme condities. 

Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren in 
samenwerking met Deltares onderzoek uit naar de sterkte van 
grasbekleding op het boventalud van de Waddenzeedijken. 
Hiertoe worden Deltagootproeven uitgevoerd en worden 
ook berekeningen gedaan met een numerieke model. De 
resultaten gaan gebruikt worden voor probabilistische 
berekeningen voor het ontwerpen van de benodigde 
kleilaagdikte op het boventalud en het niveau van de 
overgang van de harde bekleding naar de grasbekleding. 
Naast toepassing in de projecten Lauwersmeerdijk-
Vierhuizergat en Koehool-Lauwersmeer, is het doel om de 
resultaten breder toe te passen. De verwachting is dat na dit 
onderzoek de harde bekleding op het buitentalud minder ver 
opgetrokken hoeft te worden. 

Toepasbaarheid 
Waddenzeegebied  

Trekker 
Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân

Dijkerosie
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Brede Groene dijk 
Waterschap Hunze en Aa’s verbetert de zeedijk. In 
plaats van een toepassing van een harde bekleding op 
het buitentalud, kiest het waterschap voor een meer 
natuurlijke dijk die mooi in het landschap past. De dijk 
wordt breder, met een flauw talud, voorzien van een dikke 
laag klei en een grasbekleding. Dat flauwe talud is van 
belang om de golfbelasting goed op te kunnen vangen. 

Voor de versterking van de totale dijk tussen 
Kerkhovenpolder en de Duitse grens is 1,7 miljoen 
m3 klei nodig. Deze klei wordt gemaakt van slib uit 
het Eems - Dollard gebied. Het slib wordt gerijpt tot 
klei in speciaal daarvoor aangelegde kleirijperijen. 
In 2022 is 750 meter van de Dollarddijk verbreed en 
verhoogd met deze gerijpte klei. Deze Brede Groene 
dijk wordt de komende drie jaar gemonitoord. Als 
de pilot een succes is, dan wordt de rest van de dijk 
op deze manier versterkt, “met klei van dichtbij”. 

Toepasbaarheid 
Dijken in slib rijke gebieden  

Trekker 
Waterschap Hunze en Aa’s 

Geschiktheid deltaklei     
Lokaal beschikbare grond, die (net) niet voldoet aan de 
strenge eisen voor klei, wordt in Nederland nauwelijks 
toegepast. Wat betekent bijvoorbeeld een hoger 
zout- of organisch stofgehalte voor de waterveiligheid? 
Hoe kunnen we de erosiebestendigheid afleiden uit 
meetbare parameters? Onze huidige rekenmodellen 
zijn ongeschikt voor afwijkende klei, een flauw talud 
en hoge golven. In dit project wordt lokaal gewonnen 
kweldermateriaal en de gerijpte baggerspecie 
onderzocht. Deze informatie wordt gebruikt in een 
nieuwe ontwerpmethode voor brede groene dijken. 
Vanuit de duurzaamheidsdoelstellingen van het HWBP 
wordt onderzocht of er met een aangepast ontwerp en 
een adequate uitvoering een veilige dijk gemaakt kan 
worden van gebiedseigen klei. Dit wordt onder andere 
gedaan met een proef in de Deltagoot. Dit innovatieproject 
is een onderdeel van het demonstratieproject 
Brede Groene dijk langs de Dollardkust. 

Toepasbaarheid 
Waddenzeegebied 

Trekker 
Waterschap Hunze en Aa’s

Dijkerosie
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Harde bekleding

Dijkerosie



Nieuwe asfaltmengsels 
Nieuwe asfaltmengsels kunnen resulteren in 
ontwerpen van asfaltbekledingen die sterker en/
of slanker zijn, een langere levensduur hebben 
en goedkoper zijn in aanleg dan wel beheer 
en onderhoud. In de POV Waddenzeedijken 
zijn diverse onderzoeken naar nieuwe 
asfaltmengsels en funderingen uitgevoerd. 
Ook is onderzoek gedaan naar de oorzaken 
van verval van asfalt. Het resultaat is een 
pakket functionele eisen en testmethoden waarmee een beter 
ontwerp van een asfaltbekleding kan worden gemaakt. In 
september 2019 zijn zes proefvakken aangelegd met innovatieve 
asfaltmengsels en overlagingen van huidige asfaltbekledingen. 
Deze proefvakken worden de komende jaren gemonitord.  

Toepasbaarheid 
Dijken met asfaltbekledingen

Trekker 
Wetterskip Fryslân 

Innovatieve steenzetting  
Bij grote golfbelastingen wordt het buitentalud van dijken voorzien 
van zetsteen van beton. Door nieuwe normen en de stijging van 
de zeespiegel wordt de zetsteen van veel dijken de komende jaren 
vernieuwd of verder doorgetrokken naar boven. De milieu-impact 
en de kosten van deze bekledingen zijn relatief hoog. 

Bij het baggeren van sloten komt veel materiaal vrij, wat als 
afval wordt gezien. In het project Dijkversterking Hansweert 
voert Waterschap Scheldestromen een onderzoek uit naar het 
produceren van zetsteen van bagger. Zetsteen voor dijken is een 
uitdagende toepassing vanwege de grote krachten waaraan de 
blokken worden blootgesteld. Als het mogelijk is om met bagger 
zetsteen te produceren, betekent dit dat het bouwen met bagger 
nog veel meer potentie heeft. 

 

Toepasbaarheid 
Buitenbekleiding van de meeste dijken 

Trekker 
Waterschap Scheldestromen

Dijkerosie

Harde bekleding 



 

Erosiebestendigheid 
zachte bekleding
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Erosiebestendigheid gras op zand   
Langs de Overijsselse Vecht en op delen langs de IJssel ontbreken 
modellen en rekenregels om grasbekledingen te beschouwen. De 
huidige rekenregels voor grasbekledingen zijn niet toepasbaar bij 
de zandige dijken langs de IJssel en Vecht. 

Op basis van onderzoek naar de erosiebestendigheid van 
gras op zandbekledingen zijn voor deze dijken rekenregels 
afgeleid. Bij dit onderzoek zijn veldproeven uitgevoerd met de 
golfklapgenerator en de golfoverslagsimulator. 

Toepasbaarheid 
Vecht- en IJsseldijken 

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Soortenrijke begroeiing - Future Dikes  
Een soortenrijke dijkvegetatie draagt bij aan biodiversiteits-
herstel en de reductie van uitstoot van CO2- en stikstof. Nieuwe 
zaadmengsels met meer en andere soorten grassen en kruiden 
leiden tot een duurzamere grasbekleding die minder kwetsbaar 
is voor weer- en klimaatinvloeden (droogte) en mogelijk ingezet 
kan worden als natuurcompensatie. In het innovatieproject 
Future Dikes wordt grasbekleding van de toekomst onderzocht 
met golfoverslagproeven en grastrekproeven. 

Toepasbaarheid 
Rivierengebied

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Gras en kleibekleding 
Het vermoeden is dat aan huidige grasbekleding op de 
Waddenzeedijken meer sterkte toegekend kan worden. 
Doel van dit onderzoek is inzicht in de erosie-
bestendigheid van de huidige grasmat en een 
vegetatie te ontwikkelen die erosiebestendiger 
is dan de standaard grasmengsels. De 
erosiebestendigheid van de huidige 
grasbekleding is reeds onderzocht door 
golfoploopproeven uit te voeren. In 2019 zijn op 
4 proefvakken nieuwe grasmengsels ingezaaid. 
Deze worden nu gemonitord en beproefd met 
golfoploopproeven in 2023. 

Toepasbaarheid 
Locatie met weinig ruimte voor dijkversterking 

Trekker 
Waterschap Hunze en Aa

Dijkerosie

Erosiebestendigheid 
zachte bekleding
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Geo clay lining   
De toepassing van Geo Clay Liners ofwel bentonietmatten op 
dijken wordt door verschillende waterschappen onderzocht. 
Daarbij wordt een relatief dunne bentonietmat op enige 
diepte onder het maaiveld aangelegd. Deze mat werkt als 
een ondoordringbare laag en als erosiebestendige bekleding 
onder een deklaag. Hierdoor kunnen minder hoge eisen 
gesteld worden aan het materiaal van de deklaag en sneller 
gebiedseigen grond worden toegepast Waterschap Limburg 
gaat op twee dijkstrekkingen enkele honderden meters 
aanleggen. 

Toepasbaarheid 
Grasbekledingen  

Trekker 
Waterschap Limburg 

Kalk-in-klei
Door aan de klei van de bekledingslaag een kleine hoeveelheid 
kalk toe te voegen wordt de klei op het binnentalud 
erosiebestendiger gemaakt. Hierdoor kan meer overslag worden 
toegelaten waardoor kan worden volstaan met een lagere 
kruinhoogte. Ook kan hiermee de ersoiebestendigheid van 
kwetsbare locaties rondom bebouwing, trappen of overgangen 
worden verbeterd. Door het toevoegen van 
kalk kan minder goede (lokale) klei worden 
opgewaardeerd voor toepassing in dijken. 
Op deze manier hoeft er minder grond te 
worden aangevoerd. Dit zorgt voor lagere 
kosten en minder CO2 uitstoot. In de winter 
van 2022 zijn in de Hedwige- Prosper polder 
golfoverslagproeven uitgevoerd op met kalk 
versterkte klei. 

Toepasbaarheid 
Locaties met weinig ruimte voor dijkversterking 
(kruinhoogte-opgave), rondom objecten en 
overgangen en bij gebruik van lokale klei

Trekker 
Waterschap Limburg

Dijkerosie

Versterken van 
bekleding
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De Innovatieversneller
De Innovatieversneller (DIV) maakt deel uit 
van de kennis- en innovatieagenda van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
DIV stimuleert en versnelt de toepassing 
en doorwerking van slimme en innovatieve 
oplossingen in het HWBP. 

De Innovatieversneller geeft overzicht van beschikbare 
en benodigde kennis in de HWBP-projecten en 
verbindt innovaties en projecten met elkaar. Als kennis- 
en innovatiemakelaar ondersteunt DIV de HWBP 
alliantie. De Innovatieversneller biedt daarbij:

• Projectinnovatiesupport
Ondersteunen van de projecten, specifiek gericht op vragen 
over toepassing of doorontwikkeling van innovaties binnen 
een versterkingsproject.

• Innovatieversnelling op specifieke onderwerpen
Opvullen van kennishiaten bij innovatieve oplossingen. Denk 
aan uitvoering of begeleiding van een specifieke inhoudelijke 
slag of doorontwikkeling die nodig is voor opschaling naar 
toepassing in andere projecten.

• Kennisdoorwerking- en borging
Zorgen voor project overstijgende kennisdoorwerking en 
-borging. Onder andere door overzicht in de ontwikkelde 
kennis en technieken te creëren. Daarbij gaat het over 
volwassenheid van de innovaties, het toepassingsbereik en 
acceptatie door de omgeving. 

Toepasbaarheid 
Projecten die kennis en innovaties 
(door)ontwikkelen

Trekker
Waterschap Rivierenland

Contact
Dirk van Schie
d.van.schie@wsrl.nl

Samenwerken 
aan innovaties



Innovatiepartnerschap 
Binnen het programma Sterke Lekdijk worden een zestal HWBP 
projecten langs de noordelijke Lekdijk tussen Schoonhoven en 
Amerongen versterkt. Al snel na de start van het programma 
werd duidelijk dat innovatie noodzakelijk was om evenwichtig 
aandacht te kunnen geven aan alle zeven bestuurlijk 
doelstellingen van Sterke Lekdijk. Hierbij gaat het om een mix 
van productinnovaties (voornamelijk opschaling), procesinnovatie 
(hoe passen we onze werkwijze aan om productinnovaties 
een plaats te kunnen geven in HWBP projecten) en sociale 
innovatie (hoe moeten we onze wijze van samenwerken met 
de verschillende stakeholders aanpassen om product- en 
procesinnovaties te laten slagen).

Binnen het Innovatiepartnerschap Sterke Lekdijk werken partijen 
vanuit de gehele keten samen. Een zestal opeenvolgende 
projecten, van de planvorming tot en met realisatie, vormen de 
basis voor het stapsgewijze leren en ontwikkelen van innovaties 
over de projecten heen. Het innovatiepartnerschap is door 
Waterschap Rivierenland ook toegepast bij de dijkversterking 
Gameren. 

Toepasbaarheid 
Innovatiepartnerschap is een generieke Europese 
aanbestedingsvorm (zie www.Pianoo.nl)

Trekker 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Contact
Waldo Molendijk
waldo.molendijk@hdsr.nl

Samenwerken 
aan innovaties



Samenwerken aan kunstwerken
Het is een uitdaging om 400 kunstwerken binnen 30 jaar op 
te leveren. Dat is iedere 3 weken 1 kunstwerk op orde! Een 
uniforme aanpak helpt daarbij zodat de waterschappen zien wat 
voor hen de meest handige aanpak is. Het project Samenwerken 
aan Kunstwerken streeft naar grotere ‘productie’ binnen de 
HWBP alliantie, door te werken aan: 
• het optimaliseren van het ‘productieproces’ 

met een uniforme aanpak 
• het borgen van stabiliteit voor zowel 

HWBP als voor marktpartijen 
• kennisinfrastructuur én kenniscultuur 
• verbinding tussen waterschappen en 

RWS, en in de gouden driehoek
• aandacht voor (de urgentie) van 

waterkerende kunstwerken.

Door het project is een Kunstwerkroute opgesteld met 
een stappenplan die laat zien of een kunstwerk alleen 
onderhoud nodig heeft of vernieuwd moet worden. De 
opgave binnen Samenwerken aan Kunstwerken helpt om 
de risico’s beheersbaar te maken, de kosten te beperken 
en de stabiliteit te vergroten zodat de alliantie hun 
kunstwerkopgave in een hoger tempo kunnen oppakken. 

Toepasbaarheid 
Waterkerende kunstwerken in het primaire systeem 

Trekker 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Contact
Ellen Tromp
sk@hhnk.nl

Samenwerken 
aan innovaties



Systems Engineering HEEL
HEEL betekent Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken 
over de hele Levenscyclus. Het doel van dit programma is het 
versterken en standaardiseren van de Systems Engineering-
methode (SE-methode) binnen de waterschappen.Zo ontstaat 
versnelling en eenheid in HWBP-projecten en in de raakvlakken 
met beheer (asset managemnt en informatie management). We 
werken aan tools met Het Waterschapshuis, de markt (TFDT) 
en de Unie van Waterschappen. Daarbij delen 
we de ontwikkelde kennis continu. Binnen 
HEEL werken we verschillende processen uit 
zodat deze inzetbaar zijn op HWBP-projecten. 
Klanteisen, specificatie, verificatie en validatie 
zijn daarbij volledig afgerond en voorzien van 
informatiebladen en procesbeschrijvingen. 
Voor andere processen is ondersteuning in 
ontwikkeling.

Toepasbaarheid 
Toepasbaar voor de gehele levenscyclus van 
een waterkering

Trekker 
Waterschap Vallei en Veluwe

Contact
Miranda van Ark
info@mirandavanark.nl

Meenemen voorlanden 
Met de resultaten van de POV Voorlanden 
kunnen waterschappen het effect van 
voorlanden optimaal meenemen. Dit helpt 
bijvoorbeeld bij het scherper bepalen van 
van hydraulische belastingen tegen de dijk 
en weerstand tegen piping. Hierbij is het 
van belang dat een bewuste, expliciete en 
traceerbare afweging wordt gemaakt door 
de beheerder over het wel, niet (of deels) 
meenemen van voorlanden bij beoordelen, 
ontwerpen en beheren van waterkeringen. Dat 
betekent dat er op het gebied van techniek, 
organisatie, wet- en regelgeving en financiën 
geen belemmeringen meer zijn om deze keuze 
bewust en transparant te maken.   

Toepasbaarheid 
Alle dijken met voorlanden 

Trekker 
Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard 

Samenwerken 
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Veiligheidsraamwerk Kabels en Leidingen 
Het doel van de POV Kabels & Leidingen was om ‘gedoe’ met 
kabels en leidingen bij dijkprojecten te minimaliseren. Dit kan 
met nieuw ontwikkelde nieuwe kennis en een inhoudelijke 
systematiek om te kunnen rekenen aan de veiligheid van dijken, 
kabels en leidingen. En door elkaar vroegtijdig 
op te zoeken om samen de stappen (inhoudelijk 
en procesmatig) te doorlopen. Deze innovatie 
werd getrokken door het Hoogheemraadschap 
van Delfland, in samenwerking met 
netbeheerders, en heeft gezorgd voor 
aanzienlijke besparingen in de praktijk.

Toepassingen van de inhoudelijke systematiek voor de interactie 
tussen leidingfalen en dijkfalen door middel van integrale 
faalkansanalyses zijn vastgelegd in het Veiligheidsraamwerk 
Kabels & Leidingen. Deze systematiek wordt al benut door 
partijen die aan de POV K&L deelnamen. Voorbeelden zijn 
kruisende leidingen bij Waterschap Rivierenland, Waterschap 
Vallei en Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland. 

Kennis wordt doorontwikkeld in De Innovatieversneller en de 
samenwerking en opbrengst van de POV K&L wordt voortgezet 
in de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders 
(SSWN). Vanuit de SSWN stimuleren we de verbinding tussen 
water- en netbeheerders en zoeken we gezamenlijk naar een 
oplossing voor praktijksituaties. Zo zijn recent tonnen bespaard 
bij de kruising van een gastransportleiding en een regionale 
kering. Wil je meer informatie hierover? Stuur een bericht naar 
sswn@wsrl.nl 

Toepasbaarheid 
Waar leidingen en dijken samenkomen

Trekker 
Hoogheemraadschap van Delfland

Contact
Dirk van Schie
d.van.schie@wsrl.nl

Samenwerken 
aan innovaties
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Bouwen in of met natuur     
Het project Dijken en Natuur werkt uit welke 
kennisontwikkeling nodig is voor het oplossen van 
belemmeringen en benutten van kansen bij werken in 
Natura 2000-gebieden en bij natuurlijke oplossingen voor 
waterveiligheid. Met partners uit de praktijk werken we in 
een Community of Practice samen aan ontwikkeling én 
implementatie. 

Toepasbaarheid 
Voor dijkversterkingen in Natura 2000 gebieden

Trekker 
Waterschap Drents Overijsselse Delta

Contact
Karin Snel
Karinsnel@wdodelta.nl

Integrale scope bepaling
De methode ‘Integrale Scopebepaling 
Waterveiligheidsopgaven’ helpt ruimtelijke 
en duurzaamheidsaspecten mee te nemen 
in de waterveiligheidsopgave en laat zien 
hoe die waterveiligheidsopgave zich tot de 
gebiedscontext verhoudt. Deze methode 
biedt handvatten om ruimtelijke- en 
duurzaamheidsopgaven in een gebied 
mee te nemen in de scope van een 
waterveiligheidsopgave. Het doel is om 
te komen tot doelmatiger projecten met maatschappelijke 
meerwaarde, die op draagvlak in de omgeving kunnen rekenen

Toepasbaarheid 
Alle trajecten en projecten die hun scope 
willen bepalen

Trekker 
HWBP en Rijkswaterstaat

Contact
Regina Havinga
regina.havinga@rws.nl

Duurzaamheid



Duurzame projectaanpak
Waterschap Rivierenland nam het voortouw 
om innovatief aan de slag te gaan met 
duurzaamheid en emissie beperking. 
De ontwikkelde Bouwstenen Duurzame 
Dijkversterking vormen de bibliotheek waarin 
projectmedewerkers kunnen zoeken naar 
geschikte informatie om duurzaamheid 
en ruimtelijke kwaliteit op te nemen in hun 
werkprocessen. DuboCalc is een rekentool 
om de milieu impact, uitgedrukt in de Milieu 
Kosten Indicator (MKI), van een bouwproject in 
alle projectfases te berekenen. Een handreiking 
is beschikbaar voor het gebruik van de MKI 
in de aanbesteding en de realisatiefase. Het terugbrengen 
van emissies in dijkversterkingsprojecten is uitgewerkt door 
Waterschap Rivierenland in het project Wolferen-Sprok. 

Toepasbaarheid 
Alle projecten en alle projectfases

Trekker 
Waterschap Rivierenland

Contact
Peter Willems
p.willems@wsrl.nl

Circulair ontwerp
Circulaire Peiler is een beoordelingsinstrument om een 
aantal scores op te leveren over de circulariteit van een 
dijkversterkingsproject. Deze Excel-tool is toegepast bij de 
gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk. In een latere fase van het 
project gaan de metingen meer uit naar hergebruik van materiaal. 
Bij een circulair schaduwontwerp worden twee ontwerpen tegelijk 
gemaakt. Een ‘gewoon’ circulair ontwerp en een super-circulair 
ontwerp. Alles wat in het super-circulaire ontwerp goed haalbaar 
blijkt te zijn, kan uitgevoerd worden. 
Het materialenpaspoort geeft een lijst van al het materiaal van de 
dijk en het omliggende gebied. Zo is het duidelijk welk materiaal 
beschikbaar is om opnieuw te gebruiken. Hiermee kan zo zuinig 
mogelijk worden omgaan met materiaal.

Toepasbaarheid 
Bij alle dijkversterkingsprojecten en in elke 
fase van het project

Trekker 
Waterschap Vallei en Veluwe

Contact
Robbert Bruin
rbruin@vallei-veluwe.nl

Duurzaamheid



Dijken van gebiedseigen grond
Vroeger was bouwen met lokaal beschikbare 
grond normaal, maar om de kwaliteit van dijken 
te borgen zijn er strenge regels opgesteld. 
Lokale grond voldoet vaak niet aan de strenge 
regels. De POV-DGG stimuleert en faciliteert 
met een technisch kader en een kansenscan 
het bundelen van kennis om het gebruik van 
gebiedseigen grond bij dijkversterkingen te stimuleren.
 
Het gebruik van gebiedseigen grond betekent milieuwinst door 
minder transportbewegingen en zorgt ook voor minder overlast 
in het gebied. Belangrijke randvoorwaarden zijn voldoende tijd 
en ruimte voor een ‘grondgestuurd ontwerp’ als volwaardig 
alternatief. Dit vraagt afstemming van grondstromen om de 
leverende locatie aan de dijkversterking te koppelen.
 
De beheerders kunnen met de resultaten van 
de POV-DGG hun duurzaamheidsbeleid in de 
versterkingsprojecten vormgeven. Daarvoor 
kan gebruik worden gemaakt van beschikbare 
kennis over het gebruik van ‘afwijkende’ grond 
of kan binnen het project nieuwe grondkennis 
worden ontwikkeld. Met de kansenscan kunnen 
de mogelijkheden om projecten te combineren 
in beeld worden gebracht. Het Technisch 
Kader helpt vervolgens om met afwijkende 
grondparameters een veilige dijk te ontwerpen. 
Tenslotte zijn er praktijkervaringen opgetekend 
in een aantal storylines.

Toepasbaarheid 
Alle dijken waar grond in de buurt 
voorhanden is

Trekker 
Waterschap Limburg

Contact
Jasper van de Hoef
j.vandehoef@waterschaplimburg.nl 

Duurzaamheid





Postadres
Hoogwaterbeschermingsprogramma
Locatie B4
Postbus 2232
3500 GE  Utrecht

Bezoekadres
Griffioenlaan 2
3526 LA  Utrecht

www.hwbp.nl


