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BOUWSTENEN DUURZAME DIJKEN
Dit document maakt gebruik van pop-ups. Open het bestand in Adobe PDF reader of
Foxit PDF Reader om gebruik te maken van de volledige functionaliteiten.

Handleiding
Welkom bij de ‘Bouwstenen Duurzame Dijken’ tool. De tool is opgebouwd
langs de verschillende fasen van een dijkversterkingsproject (initiatief, verkenning, planuitwerking, realisatie* en beheer*). Navigeer door het document via
de knoppen bovenin het scherm, of via de de klassieke inhoudsopgave op de
vorige pagina.
Elke fase is onderverdeeld in verschillende stappen. Onder iedere stap zijn
nuttige tools en documenten opgenomen waarmee je direct aan de slag
kan of waardoor je je kan laten inspireren. De duurzaamheidsroos
bij elk
document geeft weer op welk thema het document betrekking heeft: energie
en klimaat, circulariteit en/of ruimtelijke kwaliteit. Door op het informatie-knop
te klikken verschijnt een pop-up met daarin een een korte beschrijving
over het document en de toepassing in die specifieke fase van het project.
Door op de link
te klikken verlaat je de tool en kan het betreffende document worden geraadpleegd en gedownload. Sluit altijd eerst de pop-up door
op het kruisje
te klikken voor je een nieuwe pop-up probeert te opoenen.
Onder iedere stap is ook een checklist opgenomen die kan helpen om alle
noodzakelijke onderwerpen af te gaan voor duurzame dijkversterkingen. Vink
de items af door op het witte vierkantje van een checklist-item te klikken. Sla
het document op om de voortgang te bewaren.
Voor meer informatie over de totstandkoming van de bouwstenen, bekijk de
website van het HWBP .

Legenda
Druk op de home-knop linksboven om terug te
keren naar deze pagina
Druk op de terugknop om terug te keren naar
het vorige scherm
Klik op de i om voor informatie over de
betreffende tool/document of om gekoppelde
bestanden te bekijken
Sluit de pop-up door op het kruisje te klikken
Klik op de tekst of dit icoon om de handreiking
te verlaten en naar een (externe) link te gaan
om het betreffende bestand te raadplegen
De kleuren in de duurzaamheidsroos geven
aan welk thema een document of tool beslaat:
Lichtblauw: Energie & klimaat
Donkerblauw: Circulariteit
Groen: Ruimtelijke Kwaliteit

* de fases ‘realisatie’ en ‘beheer’ worden in een later stadium toegevoegd
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1. INITIATIEF
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A. Trajectaanpak

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

5. BEHEER

B. Richtinggevende opdracht

INITIATIEFFASE
In de Initiatieffase (ook wel Voorverkenning) van een project wordt de
scope van het project bepaald. Dit betekent dat de geografische grenzen en opgaven vanuit waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid worden benoemd. De Unie van Waterschappen heeft hiervoor
de ‘Trajectaanpak’ opgesteld en het HWBP verwacht dat projecten
deze aanpak volgen. Naarmate er meer verwevenheid bestaat tussen
de waterveiligheidsopgave en ontwikkelingen in de omgeving kan het
project integraler aangepakt worden. De Initiatieffase bestaat uit de
trajectaanpak en het opstellen van een richtinggevende opdracht.
De aanleiding voor een Initiatieffase is in eerste instantie een waterveiligheidsopgave, die volgt uit de wettelijke beoordeling. Nederland staat daarnaast voor grote maatschappelijke opgaven en ambities, zoals de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie, de transitie naar circulaire economie en de
energietransitie. Om te komen tot doelmatige projecten met maatschappelijke
meerwaarde, die op draagvlak in de omgeving kunnen rekenen, is het belangrijk om in de initiatieffase inzicht te krijgen hoe de waterveiligheidsopgave zich
verhoudt tot de gebiedscontext. De waterkeringen liggen vaak in karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle landschappen of gebieden waar de druk
op de ruimte hoog is. Het betrekken van de partijen in de omgeving is daarom
noodzakelijk.
Grondverzet bepaalt voor gemiddeld zo’n 80% de voetafdruk van dijkversterkingen. Om het grondverzet zo minimaal mogelijk te laten zijn, zal in de initiatieffase inzicht verkregen moeten worden welke opgaves in het gebied van de
dijk gecombineerd kunnen worden. Denk daarbij aan het combineren van een
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dijkversterking met natuurontwikkeling, rivierverruiming of Kaderrichtlijn water
maatregelen.
Het doel is om aan het eind van de initiatieffase een richtinggevende opdracht
te hebben waarin duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit in geborgd zijn. Dit zal
leiden tot een plan dat: voldoet aan de randvoorwaarden voor wat betreft inpassing in de leefomgeving; en daarnaast kansen verzilverd voor verbetering
van ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. In de richtinggevende opdracht is
het passende niveau van integraliteit bepaald met behulp van de handreiking
Integrale scopebepaling:
1.

Inpassing

2.

Meervoudige inrichting

3.

Gebiedsontwikkeling

Lees meer ...
Handreiking trajectaanpak - UVW (2018)
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Trajectaanpak

In de Initiatieffase doorloop je de Trajectaanpak en
bepaal je de scope. Door te redeneren vanuit het
gebied, kun je de maatschappelijke ontwikkelingen en
ambities in de omgeving van de dijk in relatie brengen

Aan de slag met ...

3. PLANUITWERKING

tot de waterveiligheidsopgave. Naarmate er meer
verwevenheid bestaat tussen die ontwikkelingen en
de waterveiligheidsopgave is een gebiedsgerichtere
aanpak nodig.

Laat je inspireren ...
Een Blauwgroen Netwerk

Omgevingswijzer

Breder dan de dijken

Integrale scope bepaling

Gelders DijkDNA

Strategie klimaatneutrale en
circulaire infrastructuur

Handreiking Omgevingskwaliteit
IJsselmeergebied

- IenW, RWS, Prorail

5. BEHEER

B. Richtinggevende opdracht

Ambitieweb

- RWS (2020)

4. REALISATIE

- UVW (2021)

- Provincie Zuid Holland (2018)

- Provincie Gelderland e.a. (2019)

CHECKLIST:
Beleid inventariseren
Beleid waterschap t.a.v. energie en
klimaat, circulariteit en ruimtelijke
kwaliteit inventariseren

Integrale scope bepalen
Omgevingswijzer en ambitieweb
invullen voor project of programma

Belangrijkste stakeholders (intern en
extern) raadplegen

- Ministerie van IenW (2020)

Routekaart schoon en
emissieloos bouwen - SEB

Masterplan de gastvrije Waaldijk

Succesfactoren en potentieel
dijkversterking met gebiedseigen
grond - POV DGG (2020)

Panorama Waal - WSRL en

- Waterschap Rivierenland (2021)

Provincie Gelderland (2019)

Alle opgehaalde aspecten
samenbrengen in een integrale
duurzaamheidsscope (energie en
klimaat, circulair en ruimtelijke kwaliteit)

Positionpaper Biodiversiteit
- UVW (2020)

Kaart gebiedsbiografieën
- RCE (2021)

Toelichting bij de RCE
dijkenkaart - RCE (2019)
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Trajectaanpak

Het passende niveau van integraliteit (inpassing,
meervoudige inrichting of gebiedsontwikkeling)
leg je vast in een richtinggevende opdracht. Deze
opdracht legt de basis voor een oplossing van

Aan de slag met ...
Strategie duurzaam opdracht
geverschap waterschappen
2021-2030 - UVW (2021)

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

5. BEHEER

B. Richtinggevende opdracht

de waterveiligheidsopgave die ingepast is in de
leefomgeving, met kansen voor maatschappelijke
meerwaarde.

CHECKLIST:
Richtinggevende opdracht opstellen

Laat je inspireren ...

Richtinggevende opdracht voor de
verkenning opstellen

Beleidskader circulaire economie
- Waterschap Vallei en Veluwe (2018)

Beleidskader energietransitie

- Waterschap Vallei en Veluwe (2018)

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit
Gorinchem Waardenburg
- Waterschap Rivierenland (2015)

Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit
Noordelijke Maasdijken
- Waterschap Limburg (2017)
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

3. PLANUITWERKING
B. Doorontwikkeling in alternatieven

4. REALISATIE

5. BEHEER
C. Afweging VKA

VERKENNINGSFASE
De Verkenning is er op gericht om door middel van een zorgvuldig
afwegingsproces van mogelijke alternatieven te komen tot een
voorkeursalternatief (VKA) dat voldoet aan de randvoorwaarde van
waterveiligheid, recht doet aan betrokken belangen en voldoet aan de
wet- en regelgeving die er is voor de leefomgeving. Daarbij kan het
project kansen benutten om beleidsdoelen en ambities op het gebied
van bijvoorbeeld energie & klimaat of circulariteit in het project op te
nemen en kunnen omgevingspartijen hetzelfde doen door maatregelen
als meekoppelkansen toe te voegen. De verkenning bestaat uit drie
stappen: de projectopdracht en organisatie, doorontwikkelen van
alternatieven en het afwegen van het VKA.
In de voorgaande fase zijn ambities voor duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit vastgesteld. Deze ambities worden bij de start van de Verkenning
vertaald naar zo concreet mogelijke doelen (KPI’s) die vervolgens naar
ontwerpuitgangspunten worden vertaald en opgenomen kunnen worden in
het afweegkader om de kering weer te laten voldoen aan de norm. Vanuit
de probleemanalyse en beeld van de opgave wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijke alternatieven, binnen de gegeven randvoorwaarden
en uitgangspunten. Met de ontwerpuitgangspunten als basis worden de
oplossingsrichtingen en alternatieven in beeld gebracht en onderzocht. In
de mogelijke alternatieven zitten tevens de invulling van ruimtelijke kwaliteit,
circulariteit en energie en klimaat. Er zijn verschillenden instrumenten en
best-practices die hierbij kunnen ondersteunen.
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Na elke ontwerpstap kan de stand van zaken omtrent het behalen van de
gestelde doelen bepaald worden. Door voortdurend de vinger aan de pols
te houden en te rapporteren over de mate waarin de doelen (KPI’s) worden
gehaald wordt het mogelijk in het ontwerpproces duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit te optimaliseren. Als het VKA is vastgesteld kan de balans worden
opgemaakt. Daarnaast wordt er een doorkijk gemaakt naar de Planuitwerking
en welke ontwerpuitgangspunten van het VKA verder moeten worden uitgewerkt om de gestelde doelen te halen.

Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit
in de verkenningsfase

Hieronder zijn enkele belangrijke generieke tools en handreikingen opgenomen die behulpzaam zijn gedurende de
gehele Verkenningsfase.

Projectenboek 2020 HWBP (thema
circulariteit) - HWBP (2020)
Projectenboek HWBP 2022 (thema
biodiversiteit) - HWBP (2021)
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

In de Initiatieffase zijn ambities voor duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Deze ambities
worden bij de start van de Verkenning vertaald naar
zo concreet mogelijke doelen (KPI’s). Deze doelen

Aan de slag met ...
Ambitieweb
Integrale scope bepaling

3. PLANUITWERKING
B. Doorontwikkeling in alternatieven

borg je in de projectorganisatie (duurzaam opdrachtgeverschap) en in het plan van aanpak.

4. REALISATIE

5. BEHEER
C. Afweging VKA

CHECKLIST:
Ambitiebepaling en afkadering

Laat je inspireren ...
Inspiratieboek circulair
ontwerpen - RWS (2019)

Duurzaamheidsthema’s en ambities
in beeld brengen met behulp van het
Ambitieweb en de Omgevingswijzer
Opdracht voor project en de
verkenningsfase vaststellen

- RWS (2020)

Strategie klimaatneutrale en
circulaire infrastructuur
- Duurzame Infra

Routekaart schoon en
emissieloos bouwen - SEB
Positionpaper Biodiversiteit
- UVW (2020)

Toelichting bij de RCE
dijkenkaart - RCE (2019)
Een dijk van een verhaal poster
- RCE (2018)

Leidraad archeologie
- RWS (2009)

Ambassadeur voor de (voor het project
relevante) duurzaamheidsonderwerpen
regelen (klimaat en energie, circulariteit
en ruimtelijke kwaliteit)

Plan van Aanpak
Per duurzaamheidsthema de
specifieke doelen formuleren op
basis beleid waterschap en ambities
richtinggevende opdracht
Verantwoordelijkheden
voor geformuleerde
duurzaamheidsdoelstellingen in IPM
team expliciet beleggen

1 2
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

In de Initiatieffase zijn ambities voor duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit vastgesteld. Deze ambities
worden bij de start van de Verkenning vertaald naar
zo concreet mogelijke doelen (KPI’s). Deze doelen

Aan de slag met ...
Ambitieweb
Integrale scope bepaling

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

5. BEHEER

B. Doorontwikkeling in alternatieven

C. Afweging VKA

borg je in de projectorganisatie (duurzaam opdrachtgeverschap) en in het plan van aanpak.

CHECKLIST:
(vervolg)

Laat je inspireren ...

Afwegen hoe borging van expertise
wordt georganiseerd

Inspiratieboek circulair
ontwerpen - RWS (2019)
Voorafgaande punten verwerken in
plan van aanpak

- RWS (2020)

Strategie klimaatneutrale en
circulaire infrastructuur
- Duurzame Infra

Routekaart schoon en
emissieloos bouwen - SEB

Inhuren adviesbureau voor de
onderdelen die waterschap niet zelf gaat
doen
Duurzaamheidsdoelen opnemen in
de opdracht van het adviesbureau

Positionpaper Biodiversiteit
- UVW (2020)

Toelichting bij de RCE
dijkenkaart - RCE (2019)
Een dijk van een verhaal poster
- RCE (2018)

Duurzaamheidsadviseur/expertise
uitvragen bij inzet adviesbureau

Landschapsarchitect of expertise
uitvragen bij inzet adviesbureau

Leidraad archeologie
- RWS (2009)

1 2
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

De vastgestelde doelen vertaal je naar (ontwerp)
uitgangspunten voor de oplossingsrichtingen, alternatieven en het afweegkader. Met behulp van het afweegkader maak je bij elke ontwerpstap een integraal

Aan de slag met ...
Handreiking POV Voorlanden
- HWBP (2019)

Circulaire peiler

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

DuboCalc
Emissieloos bouwen

- Waterschap Rivierenland (2021)

Factsheet circulaire dijken
- RWS (2020)

Succesfactoren en potentieel
dijkversterking met gebiedseigen
grond - POV DGG (2020)
Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)
Handelingsperspectief LCC
- HWBP (2021)

Rijke Dijk Handreiking

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

B. Doorontwikkeling in alternatieven

afgewogen keuze. Na elke ontwerpstap bepaal je de
stand van zaken omtrent het behalen van de gestelde
doelen (KPI’s) en op basis daarvan wordt het ontwerp
geoptimaliseerd.

Laat je inspireren ...
Afwegingskader type
waterkering

5. BEHEER
C. Afweging VKA

CHECKLIST:
De volgende onderwerpen expliciet
opnemen in kansrijke alternatieven:
Ruimtelijke uitgangspunten
(ruimtelijke visie/ruimtelijke
kwaliteitskader)

- Waterschap Limburg (2020)

Nota van Uitgangspunten
dijkversterking JaarsveldVreeswijk - HDSR (2020)
Duurzaamheidsrapportage
IJssselmeerdijk

- Waterschap Zuiderzeeland (2021)

POV Brede groene dijk en
Dubbele Dijk - Waterschap Hunze &

Circulaire ontwerpprincipes

Milieueffecten (MKI, bepaalt met
DuboCalc)

Aa’s en Noorderzijlvest (2020)

Cultuurhistorische analyse
deelgebieden dijkversterking

Lange termijn efffecten

Hoornwerk Grebbedijk

Kansen meekoppel projecten met
bijdragen aan duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit

- Waterschap Rivierenland (2019)

- Erfgoeddeal (2021)

Ruimtelijk Kwaliteitskader
Jaarsveld-Vreeswijk
- HDSR (2021)

Ruimtelijk Kwaliteitskader
Ravenstein-Lith
- Meanderende Maas (2017)

1 2

- HWBP (2020)
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3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

B. Doorontwikkeling in alternatieven

afgewogen keuze. Na elke ontwerpstap bepaal je de
stand van zaken omtrent het behalen van de gestelde
doelen (KPI’s) en op basis daarvan wordt het ontwerp
geoptimaliseerd.

Laat je inspireren ...
Afwegingskader type
waterkering

- Waterschap Limburg (2020)

Nota van Uitgangspunten
dijkversterking JaarsveldVreeswijk - HDSR (2020)
Duurzaamheidsrapportage
IJssselmeerdijk

5. BEHEER
C. Afweging VKA

CHECKLIST:
(vervolg)
Kansen gebiedseigen grond

Kansen ecologische structuur en
biodiversiteit

Kansen duurzame energieopwekking

- Waterschap Zuiderzeeland (2021)

POV Brede groene dijk en
Dubbele Dijk - Waterschap Hunze &
Aa’s en Noorderzijlvest (2020)

Cultuurhistorische analyse
deelgebieden dijkversterking

Kansen opname broeikasgassen

- Waterschap Rivierenland (2019)

Hoornwerk Grebbedijk
- Erfgoeddeal (2021)

Energie en klimaat, circulariteit en
ruimtelijke kwaliteit een onderdeel
maken van het afweegkader

Ruimtelijk Kwaliteitskader
Jaarsveld-Vreeswijk
- HDSR (2021)

Ruimtelijk Kwaliteitskader
Ravenstein-Lith
- Meanderende Maas (2017)

1 2

- HWBP (2020)
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

In deze stap staat de uitwerking van kansrijke oplossingsrichtingen tot een voorkeursalternatief en
beoordeling hiervan centraal. Van de eerder geformuleerde alternatieven worden de effecten beschreven

Aan de slag met ...
Dubocalc
Factsheet circulaire
ontwerpprincipes
- RWS (2020)

Handreiking Aquathermie
- STOWA (2018)

Handreiking windturbines
waterkeringen
- STOWA (2018)

3. PLANUITWERKING
B. Doorontwikkeling in alternatieven

en kosten voor aanleg en beheer bepaald. De onderwerpen ruimtelijke kwaliteit, circulariteit en energie
klimaat zijn hier een expliciet onderdeel van. Deze
stap wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit.

Laat je inspireren ...

C. Afweging VKA

CHECKLIST:
Expliciet maken in de afweging van het
VKA:
Uitwerking van de landschappelijk
inpassing (inpassingsvisie)

- Waterschap Aa en Maas (2019)

Circulaire peiler

Mate van circulariteit

POV Dijkversterking met
gebiedseigen grond Fase 2 best
practices - Waterschap Limburg (2021)

Grootte van MKI CO2 footprint

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

Proef zonnepanelen dijk Ritthem
- Waterschap Scheldestromen (2020)

Nota Kansrijke Oplossingen
Jaarsveld-Vreeswijk - HDSR (2021)

Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)

Oogstkalender IJsselmeerdijk

Natuurpunten achtergrondstudie

5. BEHEER

Voorkeursalternatief
Meanderende Maas

Zon op dijken vooronderzoek
- STOWA (2018)

4. REALISATIE

- Waterschap Zuiderzeeland (2021)

Onderbouwing omgaan met lange
termijn effecten

Overzicht meekoppel projecten met
bijdragen aan duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit

- PBL (2014)

1 2 3
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In deze stap staat de uitwerking van kansrijke oplossingsrichtingen tot een voorkeursalternatief en
beoordeling hiervan centraal. Van de eerder geformuleerde alternatieven worden de effecten beschreven

Aan de slag met ...
Dubocalc
Factsheet circulaire
ontwerpprincipes
- RWS (2020)

Handreiking Aquathermie
- STOWA (2018)

Handreiking windturbines
waterkeringen
- STOWA (2018)

3. PLANUITWERKING
B. Doorontwikkeling in alternatieven

en kosten voor aanleg en beheer bepaald. De onderwerpen ruimtelijke kwaliteit, circulariteit en energie
klimaat zijn hier een expliciet onderdeel van. Deze
stap wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit.

Laat je inspireren ...
Voorkeursalternatief
Meanderende Maas

- Waterschap Aa en Maas (2019)

Circulaire peiler

5. BEHEER
C. Afweging VKA

CHECKLIST:
(vervolg)
Definiëren grondbalans en bijdrage
aan alternatief

Definiëren bijdrage aan natuur en
biodiversiteit

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

POV Dijkversterking met
gebiedseigen grond Fase 2 best
practices - Waterschap Limburg (2021)

Bijdrage duurzame energieopwekking
berekenen/bepalen

Proef zonnepanelen dijk Ritthem
- Waterschap Scheldestromen (2020)

Zon op dijken vooronderzoek

Nota Kansrijke Oplossingen
Jaarsveld-Vreeswijk - HDSR (2021)

Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)

Oogstkalender IJsselmeerdijk

- STOWA (2018)

4. REALISATIE

- Waterschap Zuiderzeeland (2021)

Bijdrage aan opname broeikasgassen
berekeken/bepalen

Energie en klimaat, circulariteit en
ruimtelijke kwaliteit een onderdeel
maken van het afweegkader

Natuurpunten achtergrondstudie
- PBL (2014)

1 2 3
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A. Projectopdracht & organisatie

In deze stap staat de uitwerking van kansrijke oplossingsrichtingen tot een voorkeursalternatief en
beoordeling hiervan centraal. Van de eerder geformuleerde alternatieven worden de effecten beschreven

Aan de slag met ...
Dubocalc
Factsheet circulaire
ontwerpprincipes
- RWS (2020)

Handreiking Aquathermie
- STOWA (2018)

Handreiking windturbines
waterkeringen
- STOWA (2018)

3. PLANUITWERKING
B. Doorontwikkeling in alternatieven

en kosten voor aanleg en beheer bepaald. De onderwerpen ruimtelijke kwaliteit, circulariteit en energie
klimaat zijn hier een expliciet onderdeel van. Deze
stap wordt afgesloten met een bestuurlijk besluit.

Laat je inspireren ...
Voorkeursalternatief
Meanderende Maas

C. Afweging VKA

CHECKLIST:
Resultaat
VKA met borging van duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit

Circulaire peiler

POV Dijkversterking met
gebiedseigen grond Fase 2 best
practices - Waterschap Limburg (2021)

Presentatie oogst duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

Proef zonnepanelen dijk Ritthem
- Waterschap Scheldestromen (2020)

Nota Kansrijke Oplossingen
Jaarsveld-Vreeswijk - HDSR (2021)

Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)

Oogstkalender IJsselmeerdijk

Natuurpunten achtergrondstudie

5. BEHEER

(Ontwerp)uitgangspunten
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
voor uitwerking VKA

- Waterschap Aa en Maas (2019)

Zon op dijken vooronderzoek
- STOWA (2018)

4. REALISATIE

- Waterschap Zuiderzeeland (2021)

Duurzaamheidsthema’s en ambities
aanscherpen en verwerken in plan van
aanpak (omgevingswijzer, ambitieweb,
ontwerpsessie)

Opdracht voor de planuitwerking
vaststellen

- PBL (2014)

1 2 3
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1. INITIATIEF
A. Projectopdracht & organisatie

2. VERKENNING

3. PLANUITWERKING

B. Doorontwikkeling in ontwerp

4. REALISATIE

C. Definitief ontwerp

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

PLANUITWERKINGSFASE
In de planuitwerking wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot
een Projectplan waterwet/Projectbesluit. In dit plan worden keuzes
vastgelegd over de vormgeving, materiaalkeuze en inpassing van het
project in de leefomgeving. Dit zijn keuzes die belangrijk zijn voor de
ruimtelijke kwaliteit die behaald kan worden én worden belangrijke
afwegingen gemaakt ten aanzien van circulariteit en klimaat & energie. De planuitwerking bestaat vier stappen: de projectopdracht en
organisatie fase, het doorontwikkelen van het ontwerp, het definitief
ontwerp en de voorbereiding voor inkoop en realisatie.
In de Planuitwerking wordt het voorkeursalternatief technisch verder uitgewerkt tot een gereed plan. De doelen en ontwerpuitgangspunten worden
bij de start van de planuitwerking geactualiseerd en aangescherpt. Met
de ontwerpuitgangspunten als basis wordt het voorkeursalternatief verder
uitgewerkt. Ook in deze fase zijn er nog keuzes te maken die negatieve

INHOUD

of positieve effecten hebben op duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. De
uitwerking kan nog grote invloed hebben op de hinder voor de omgeving,
op de kansen voor het meekoppelen van belangen en de beleving van het
project. Deze effecten neem je mee in de afweging voor ontwerpkeuzes.
In het integrale ontwerpproces wordt ook in deze fase bij het maken van
keuzes steeds bekeken wat dit voor de doelen (KPI’s) betekent. Hoe
staan we ervoor en wat is nodig om de doelen te halen? Aan het eind van
de planuitwerkingsfase, wanneer Projectplan waterwet/Projectbesluit is
vastgesteld, kan de balans worden opgemaakt. In hoeverre zijn de vooraf
gestelde doelen gehaald? Daarnaast kan worden bekeken hoe de doelen
en ontwerpuitgangspunten mee worden genomen in de aanbesteding voor
de realisatie.
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

B. Doorontwikkeling in ontwerp

De doelen (KPI’s) worden bij de start van de planuitwerking geactualiseerd en aangepast aan het detail
niveau dat past bij deze fase. Deze doelen borg je in
de projectorganisatie (duurzaam opdrachtgeverschap)

Aan de slag met ...

3. PLANUITWERKING

C. Definitief ontwerp

en in het plan van aanpak. Het borgen van expertise
op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit zijn in deze stap van groot belang.

Laat je inspireren ...
Duurzaamheidsvergelijking
Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Circulaire peiler

BlauwGroen netwerk
biodiversiteit op dijken

Strategie klimaatneutrale en
circulaire infrastructuur
- Duurzame Infra

Routekaart schoon en
emissieloos bouwen - SEB
Positionpaper Biodiversiteit
- UVW (2020)

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

CHECKLIST:
Ambitiebepaling en afkadering

Ambitieweb

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

4. REALISATIE

- Wetterskyp Fryslan (2021)

- Waterschap Rivierenland (2021)

Opdracht voor de planuitwerking
vaststellen

Plan van aanpak planuitwerking
De specifieke doelen per
duurzaamheidsthema actualiseren

Verantwoordelijkheden
duurzaamheidsdoelstellingen in IPMteam expliciet beleggen
Afwegen hoe de borging van
duurzaamheidsexpertise wordt
georganiseerd tussen de partijen

Verwerken in plan van aanpak
voorgaande punten

1 2
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

B. Doorontwikkeling in ontwerp

De doelen (KPI’s) worden bij de start van de planuitwerking geactualiseerd en aangepast aan het detail
niveau dat past bij deze fase. Deze doelen borg je in
de projectorganisatie (duurzaam opdrachtgeverschap)

Aan de slag met ...

3. PLANUITWERKING

C. Definitief ontwerp

en in het plan van aanpak. Het borgen van expertise
op het gebied van duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit zijn in deze stap van groot belang.

Laat je inspireren ...
Duurzaamheidsvergelijking
Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Circulaire peiler

BlauwGroen netwerk
biodiversiteit op dijken

Strategie klimaatneutrale en
circulaire infrastructuur
- Duurzame Infra

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

CHECKLIST:
Inhuren adviesbureau

Ambitieweb

- Waterschap Vallei en Veluwe (2020)

4. REALISATIE

- Wetterskyp Fryslan (2021)

De specifieke doelen per
duurzaamheidsthema opnemen in
uitvraag adviesbureau/aannemer

Duurzaamheidsadviseur/expertise
uitvragen bij inzet adviesbureau

- Waterschap Rivierenland (2021)

Landschapsarchitect of expertise
uitvragen bij inzet adviesbureau

Routekaart schoon en
emissieloos bouwen - SEB
Positionpaper Biodiversiteit
- UVW (2020)

1 2
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

B. Doorontwikkeling in ontwerp

Bij het uitwerken van het voorkeursalternatief maak je
keuzes over de vormgeving, materiaalkeuze en inpassing in de leefomgeving. De ontwerpuitgangspunten
actualiseer je op basis van de vastgestelde doelen en

Aan de slag met ...

3. PLANUITWERKING

C. Definitief ontwerp

gebruik je voor de uitwerking. In het integrale ontwerpproces bekijk je ook in deze fase de effecten van
keuzes op de KPI’s.

Laat je inspireren ...

DuboCalc

Emissieloos bouwen

Factsheet circulaire dijken

Factsheet bloemrijke sterke
dijken - STOWA (2019)

- RWS (2020)

Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)
Kennisblad duurzaam zetsteen
- HWBP (2019)

4. REALISATIE

- Waterschap Rivierenland (2021)

Inrichtingsplan dijkversterking
Hansweert

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

CHECKLIST:
Expliciet onderdeel van uitwerking van
het VKA
(ontwerp)uitgangspunten VKA
vertalen naar onderdelen van de
planuitwerking: materialisatie,
vormgeving, materieel, grond
stromen, ruimtebeslag, beheer, enz.

Inpassingsvisie uitgewerkt tot
landschapsplan (inclusief beheer)

- Waterschap Scheldestromen (2021)

Circulaire ontwerpprincipes toepassen
voor optimalisatie

DuboCalc toepassen voor optimalisatie

In beeld brengen lange termijn effecten
van de keuzes

Opnemen in het definitief ontwerp

INHOUD
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1. INITIATIEF
A. Projectopdracht & organisatie

2. VERKENNING

B. Doorontwikkeling in ontwerp

In het definitieve ontwerp, na vaststelling van
Projectplan waterwet/Projectbesluit is het belangrijk
om de oogst van ruimtelijke kwaliteit, circulariteit en
energie en klimaat weer te geven. In hoeverre zijn de

Aan de slag met ...
DuboCalc

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

C. Definitief ontwerp

vooraf gestelde doelen (KPI’s) gehaald? Hiervoor zijn
verschillende methodes beschikbaar zoals de MKI en
CO2-uitstoot. Voor ruimtelijke kwaliteit zijn dit veelal
ruimtelijke kwaliteitskaders en ontwerpprincipes.

Laat je inspireren ...
Plan Duurzaamheid
Dijkversterking GoWa - Graaf

Reinald Alliantie (2022, groeidocument)

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

CHECKLIST:
Oogst weergeven van duurzaamheid en
ruimtelijke kwaliteit en de mate waarin de
doelen voor duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit worden gehaald:
Ruimtelijke kwaliteit

Factsheet circulaire ontwerp
principes - RWS (2020)
Framework Circulair Bouwen
Versie 1.0 - CB23 (2020)

Mate van circulariteit

Grootte van MKI, CO2 footprint

Omgaan met lange termijn effecten

Mate waarin aan de doelen van het
project worden gehaald

INHOUD
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1. INITIATIEF

2. VERKENNING

A. Projectopdracht & organisatie

B. Doorontwikkeling in ontwerp

Het is belangrijk om duurzaamheid en ruimtelijke
kwaliteit goed te borgen in de uitvraag, zodat de inspanningen in de voorgaande stappen en fasen goed
tot hun recht komen. Neem de vastgestelde doelen uit

Aan de slag met ...
DuboCalc
Strategie Duurzaam opdracht-
geverschap waterschappen
2021-2030 - UVW (2021)
CO2 Prestatieladder

3. PLANUITWERKING

4. REALISATIE

C. Definitief ontwerp

de planuitwerking mee in de aanbestedingsprocedure
en het bijbehorende dossier.

Laat je inspireren ...

5. BEHEER

D. Voorbereiding inkoop & realisatie

CHECKLIST:
(ontwerp)uitgangspunten en eisen
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit
voor opname in aanbestedingsdossier/
specificaties:
CO2 prestatieplan vragen en CO2
prestatieladder

Opnemen in EMVI

Referentie MKI bepalen en MKI
vragen
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COLOFON
De Bouwstenen Duurzame Dijken tool is opgesteld in opdracht van Waterschap Rivierenland, met subsidie
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het doel van het deze handreiking is om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit nog beter op te nemen in de HWBP-projecten en dijkwerkers hiervoor de juiste
tools en inspiratie te bieden.
Titel: Handreiking Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen
Versie: April 2022
Opdrachtgever: HWBP en Waterschap Rivierenland
Redactie en ontwerp: WSP, Jonge Honden

Meer informatie
Bezoek de website van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor meer informatie over dijkversterkingen en de rol van duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.
www.hwbp.nl

Meebouwen aan deze tool?
Heb je goede tools, voorbeelden, beleidskaders of documenten ter kennisdeling die in dit overzicht thuis
horen? Dan horen we graag van je.
Neem contact op met: Regina Havinga (regina.havinga@hoogwaterbescherming.nl) of
Jan Baltissen (jan.baltissen@hoogwaterbescherming.nl).

Dit document maakt gebruik van pop-ups. Open het bestand in Adobe PDF reader of Foxit PDF Reader om
gebruik te maken van de volledige functionaliteiten.
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