
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
Dijktraject: 20 (normtraject 20-3)
Urgentie: 22
Deltaprogramma: Rivieren

WATERSCHAP SCHELDESTROMEN
Dijktraject: 30 (normtraject: 30-3)
Urgentie: 33

WATERSCHAP SCHELDESTROMEN
Dijktraject: 30 (normtraject: aansluiting 30-3 op 30-4)
Urgentie: 35 (40)
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Zuid-Beveland West, 
Westerschelde S2
Hansweert - Borssele

ZB3
Zuid-Beveland West, 
Westerschelde S3
Borssele

 Opgave
De versterking van het dijktraject Geervliet - Hekelingen op 
het eiland Voorne-Putten is een van de veertien projecten die 
vanwege de hoge urgentie vroegtijdig in het Hoogwater-
beschermings programma zijn opgenomen. Bij dit dijktraject 
is er sprake van een pipingopgave.

 Context
Het dijktraject loopt langs het Hartelkanaal, de Oude Maas en 
het Spui, gelegen aan de oostzijde van Voorne-Putten, en 
heeft een totale lengte van circa 22 kilometer. Met name het 
stedelijk gebied van Spijkenisse wordt door dit traject 
beschermd. In de normering van 2017 heeft dit traject 
vanwege het groepsrisico (de impact van een calamiteit met 
veel dodelijke slachtoffers tegelijk) dan ook een zwaardere 
norm gekregen. 
In de voorverkenning is veel onderzoek verricht naar de 
gelaagdheid binnen een zandpakket, zoals de anisotropie van 
de doorlatendheid van wadzanden. Naar verwachting kan 
hiermee de opgave voor piping aanzienlijk worden verkleind.

 Verkenningsfase
De voorverkenning is medio 2020 afgerond. De verkenning 
start begin 2021, zodat begin 2023 een voorkeursalternatief 
kan worden vastgesteld. In het traject van de verkenning is 
het de bedoeling om de resultaten van de HPT-AMPT-sonde-
ringen en het effect daarvan voor het faalmechanisme piping 
te valideren en toepasbaar te maken voor dit project en 
andere projecten met een vergelijkbare bodemopbouw. Dit 
gebeurt door middel van een praktijkproef bij het Living Lab 
Hedwige en de Prosperpolder onder de vlag van de Stichting 
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). De praktijk-
proef Hedwige is opgenomen op de Kennis- en Innovatie-
agenda van het Hoogwaterbeschermings  programma.

 Opgave
Gezien de complexiteit en de diversiteit van de problematiek 
en de normering uit 2017 is het oorspronkelijk project 
Zuid-Beveland West gesplitst in drie delen. De delen liggen in 
dijkring 30 langs de Westerschelde en hebben allemaal een 
verschillende veiligheidsnorm. Normtraject 30-2 bij 
Hansweert heeft een overstromingskans van 1:100.000. Voor 
normtraject 30-3 tussen Hansweert en Borssele is dat 
1:3000, en voor normtraject 30-4 – de aansluiting op de 
kerncentrale van Borssele – geldt een overstromingskans van 
1:1.000.000.
Dit project omvat het normtraject 30-3 dat ligt tussen 
Hansweert en de kerncentrale bij Borssele, met uitzondering 
van de aansluitingen op dijktrajecten met strengere normen 
(30-2 en 30-4). In de Derde Toetsing is de waterkering op dit 
dijktraject op vier korte deeltrajecten met een totale lengte 
van 400 meter afgekeurd op binnenwaartse stabiliteit. 

 Context
In 1953 is er slechts één dijkdoorbraak ontstaan, direct 
grenzend aan één deeltraject (bij de Hoek van Baarland). In 
de periode 2011-2012 is op het betreffende deeltraject 
bestorting aangebracht en nu resteert alleen nog de afkeu-
ring op binnenwaartse stabiliteit. Voor de meeste deeltrajec-
ten betreft het achterland een agrarisch gebied. Bij een enkel 
deeltraject ligt er een camping direct achter de dijk. Bij één 
deeltraject ligt er achter de dijk een inlaag. 
De voorbereiding en de realisatie worden uitgevoerd door de 
Projectorganisatie Waterveiligheid, een samenwerkingsver-
band van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. 
Verder worden gemeenten en de direct belanghebbenden 
betrokken bij de planuitwerking. 

 Verkenningsfase
Na het verkrijgen van het Rijksoordeel wordt in 2021 gestart 
met de verkenningsfase. De veiligheidsbeoordeling wordt in 
de eerste helft van 2020 afgerond. Vervolgens wordt een 
veiligheidsanalyse uitgevoerd om de omvang van het 
veiligheidsprobleem nader in beeld te brengen. De analyse is 
volledig gebaseerd op de normeisen en omvat het totale 
normtraject 30-3 (zonder de aansluitingen 30-2 en 30-4). 
Hiervoor is in 2015-2016 onderzoek uitgevoerd en zijn er 
stabiliteitsberekeningen gemaakt. Ook zijn diverse peilbuis-
metingen gedaan om minder conservatieve aannames bij 
beschouwingen van piping en stabiliteit mogelijk te maken. In 
2020/2021 wordt extra grondonderzoek uitgezet om een 
gedetailleerder beeld van de grondopbouw te krijgen. Zonder 
de aansluitingen omvat het project een lengte van 26 kilome-
ter. Waarschijnlijk zijn slechts voor een deel van het tracé 
maatregelen nodig om aan de normeisen te voldoen.

 Opgave
Gezien de complexiteit en de diversiteit van de problematiek 
en de normering uit 2017 is het oorspronkelijk project 
Zuid-Beveland West gesplitst in drie delen. De delen liggen in 
dijkring 30 langs de Westerschelde en hebben allemaal een 
verschillende veiligheidsnorm. Normtraject 30-2 bij 
Hansweert heeft een overstromingskans van 1:100.000. Voor 
normtraject 30-3 tussen Hansweert en Borssele is dat 
1:3000. Voor normtraject 30-4 – de aansluiting op de 
kerncentrale van Borssele – geldt een overstromingskans van 
1:1.000.000.
Dit project omvat de aansluiting van dijktraject 30-3 op 
dijktraject 30-4 bij de kerncentrale. Dijktraject 30-3 is een 
van de veertien dijktrajecten die het hoogst staan in de 
landelijke prioriteringslijst (nr. 11) en is daarom nieuw aan het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma toegevoegd. Dat 
betekent dat als het traject in de nieuwe beoordelingsronde 
wordt afgekeurd, het direct kan worden aangepakt. In de 
Derde Toetsing is de waterkering niet afgekeurd.

 Context
In 1953 is hier geen dijkdoorbraak ontstaan. Achter de dijk ligt 
een natuurgebied en aan de buitenzijde een slik. De voorbe-
reiding en de realisatie zijn in handen van de 
Projectorganisatie Waterveiligheid, een samenwerkingsver-
band van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen. 
Verder worden gemeenten en de direct belanghebbenden 
betrokken bij de planuitwerking.

 Verkenningsfase
In het vierde kwartaal van 2016 is een gedetailleerde veilig-
heidsanalyse uitgevoerd, gebaseerd op de normering van 
2017. Hiervoor zijn in 2015-2016 stabiliteitsberekeningen 
gemaakt. Ook zijn diverse peilbuismetingen gedaan om 
minder conservatieve aannames bij de beschouwingen van 
piping en stabiliteit mogelijk te maken. Een volledige beoorde-
ling conform het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 
wordt in 2020 opgesteld. 
De maatregel is deels meegenomen in een project van 
TenneT voor de aanlanding van de energiekabel van het 
beoogde offshore windmolenpark (2018 en 2019). Voor dit 
deel met een lengte van 150 meter wordt de waterkering op 
identieke wijze versterkt als de dijk voor de kerncentrale.
Uit praktische overwegingen is gekozen om een lengte van 
800 meter aan te merken als projectgebied. Hierbij is in 
beschouwing genomen dat het Kennisplatform 
Risicobenadering een afstand van 300 meter adviseert (juni 
2016) als maat voor de benodigde lengte van de aansluiting.
Na het verkrijgen van een Rijksoordeel wordt in 2021 de 
verkenningsfase uitgevoerd. 
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WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 
Dijkring: 17, 20 en 25
Urgentie: 23
Deltaprogramma:  Rivieren

WATERSCHAP SCHELDESTROMEN 
Dijkring: 27 (normtraject: 27-2)
Urgentie: 54 (VF)

WATERSCHAP SCHELDESTROMEN
Dijkring: 32 (normtraject: 32-2)
Urgentie: 54 (VF)

ZET
Zettingsvloeiing V3T

V10
Sint Annaland

V11
Kop van Ossenisse

 Context
De afgekeurde dijktrajecten liggen langs de Oude Maas ter 
hoogte van Hoogvliet en Spijkenisse, in het Haringvliet bij 
Middelharnis, en in de Grevelingen nabij Ouddorp. In 2015 is 
de landelijke verkenning Zettingsvloeiing uitgevoerd om de 
problematiek te onderzoeken en de beschikbare kennis te 
verzamelen. 
Zettingsvloeiing wordt veroorzaakt door voortgaande erosie, 
waardoor in de rivierbodem diepe gaten met steile taluds 
kunnen ontstaan. Op plaatsen met weinig voorland en 
voortgaande erosie langs de oevers kan hierdoor de stabili-
teit van de dijk in gevaar komen. Ook kunnen dijken spontaan 
bezwijken door verweking van zand in de ondergrond, 
waardoor dit gaat vloeien. Dit is onveilig. Met name trillingen in 
de bodem kunnen zettingsvloeiing inleiden. De natuurlijke 
ondergrond ligt in Nederland over het algemeen lager dan de 
laagste grondwaterstand of buitenwaterstand, waardoor het 
grondwater het zand in de ondergrond verweekt. Verweking 
kan altijd voorkomen, zowel bij hoogwater of een normaal 
waterpeil als bij droogte. De polders in kust- en beneden-
rivierengebied liggen meestal onder de hoogwaterstand van 
het dagelijks getij. Daar kan zettingsvloeiing tot overstroming 
leiden. Afhankelijk van de waterstand in het inundatiegebied 
en van wat zich in de polder bevindt, kan de schade aanzien-
lijk tot enorm zijn. Naar aanleiding van de landelijke verken-
ning Zettingsvloeiing is de plaats van het project Zettings-
vloeiing V3T in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
bevestigd.

 Planvormingsfase
Waterschap Hollandse Delta (WSHD) heeft vier versterkin-
gen op zettingsvloeiing gerealiseerd: Dordtse Kil, Oude Maas, 
Zettingsvloeiing Spui en Zettingsvloeiing Spijkenisserbrug. 
Hierin is met name in samenwerking met het HWBP-2, 
Deltares en Fugro de nodige ervaring opgedaan. Hieruit blijkt 
dat er slechts één versterkingsvariant mogelijk is. De 
projectoverstijgende verkenning (POV) Zettingsvloeiing heeft 
nog geen innovatieve alternatieven opgeleverd. Uit eerdere 
marktconsultaties vanuit de POV blijkt eveneens dat markt-
partijen geen mogelijkheden zien voor investering in verdere 
ontwikkeling van alternatieven.
Omdat er dus waarschijnlijk één versterkingsmaatregel 
mogelijk is en dus één voorkeursalternatief, heeft WSHD in 
2019 aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma voorge-
steld om voor de resterende dijkvakken voorverkenning, 
verkenning en planstudie samen te voegen tot één fase: 
planvorming. Dit leidt volgens WSHD tot versnelling en lagere 
voorbereidingskosten. Eind 2019 heeft het Hoogwaterbe-
schermingsprogramma hiermee ingestemd. In 2020 is 
gestart de inkoop van adviesdiensten. In 2020 en 2021 wordt 
de planvormingsfase doorlopen. De realisatiefase start vanaf 
2022. 

 Opgave
In de Verlengde Derde Toetsing (V3T) zijn diverse dijktrajecten 
langs de Oude Maas, het Spui, het Haringvliet en de Grevelingen 
afgekeurd op zettingsvloeiing. De totale lengte van deze 
dijktrajecten is 6.050 meter. In 2013 heeft onderzoeksinstituut 
Deltares een second opinion gegeven over de toetsingsresulta-
ten. Hierin zijn enkele trajecten als urgent tot zeer urgent 
aangemerkt. Dit vormde aanleiding om in augustus 2013 op 
enkele plekken noodmaatregelen te nemen, vooruitlopend op de 
voorbereiding van het hele project.

 Opgave
Het tracé in de haven bij Sint-Annaland op Tholen is in de 
Derde Toetsing over een lengte van 100 meter afgekeurd op 
binnenwaartse stabiliteit. De noodzaak tot verbetering was al 
eerder aangetoond door een adviesbureau dat de gemeente 
had ingeschakeld om de consequenties van gewenste 
ruimtelijke ontwikkelingen in het havengebied voor de 
waterkering te analyseren. 

 Context
Sint-Annaland is in de vijftiende eeuw ingepolderd voor 
landaanwinning. Bij de voormalige coupure in de haven van 
Sint-Annaland is in 1953 een gat ontstaan van acht meter 
breed. De polder kwam dras te staan. De bekleding van de 
havendam bij Sint-Annaland is in 2014 versterkt binnen het 
project Zeeweringen. Hierdoor was het niet nodig om de 
bekleding van de achterliggende waterkering aan te pakken. 
In het havengebied van Sint-Annaland heeft de gemeente 
verschillende ruimtelijke ontwikkelingen in gang gezet. Voor 
verdere ontwikkeling, met name in de erachter gelegen 
Suzannapolder, is het belangrijk dat de waterkering zo snel 
mogelijk op sterkte wordt gebracht om extra kosten en 
inpassingsproblemen te voorkomen. De haven ligt op 
normtraject 27-2 met een overstromingskans van 1:10.000 
(signaleringswaarde). De voorbereiding en de realisatie 
worden uitgevoerd door de Projectorganisatie Waterveilig-
heid, een samenwerkingsverband tussen Rijkswaterstaat en 
waterschap Scheldestromen. Verder worden gemeenten en 
de direct belanghebbenden betrokken bij de planuitwerking. 

 Verkenningsfase
Op 21 februari 2019 stemde de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (ILT) in met het definitieve tussentijdse veiligheids-
oordeel en onderschreef ILT dat dit dijktraject in de veilig-
heidscategorie D valt. 
In 2017 is als eerste stap van de verkenningsfase een 
veiligheidsanalyse van de relevant geachte toetssporen 
uitgevoerd, waarbij de consequenties van de normering uit 
2017 op de omvang van het veiligheidsprobleem zijn meege-
nomen (de noodzaak van de maatregel is reeds in 2010 
bevestigd). Extra onderzoek is in 2016 uitgezet om de 
stabiliteitsberekeningen te kunnen maken. Voor dit project 
wordt de achterliggende waterkering in de hele haven met 
een lengte van 600 meter meegenomen. 

 Opgave
Bij de kop van Ossenisse is in de verlengde toetsing van 2013 
een tracé van 1.600 meter afgekeurd op piping. Hierbij is 
geadviseerd om voor 1.200 meter de grondopbouw te 
controleren, omdat onder dagelijkse omstandigheden een 
flinke kwelstroming optreedt in de grotendeels betegelde 
sloot. 
Door de projectoverstijgende verkenning (POV) Piping is 
onderzoek uitgevoerd om het effect van tijdsafhankelijkheid 
op de stijghoogte onder dijken in met name estuaria in beeld 
te brengen. Hiermee is de methodiek die bij de toetsing in 
2010-2013 is gebruikt, verder verbeterd. 

 Context
Bij de ramp in 1953 zijn op dit traject geen doorbraken 
geweest. Het tracé ligt op normtraject 32-3 met een overstro-
mingskans van 1:3.000 (signaleringswaarde). Tussen 1970 en 
1985 is een binnenwaartse dijkverzwaring voor de Deltawer-
ken uitgevoerd. De harde bekleding is binnen het project 
Zeeweringen in 2007 aangepast. Hierbij is de buitenberm 
verhoogd naar 6,5 meter boven NAP (ontwerppeil 2060). 
De voorbereiding en de realisatie worden uitgevoerd door de 
Projectorganisatie Waterveiligheid, een samenwerkingsver-
band tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen. 
Verder worden gemeenten en de direct belanghebbenden 
betrokken bij de planuitwerking. 

 Verkenningsfase
Na het verkrijgen van het Rijksoordeel wordt in 2022 met de 
verkenningsfase gestart. De veiligheidsanalyse om de 
omvang van het veiligheidsprobleem te bepalen wordt 
gebaseerd op de normering uit 2017. De afronding van de 
veiligheidsbeoordeling conform het Wettelijk Beoordelings-
instrumentarium 2017 van normtraject 32-2 is voorzien in 
2020/2021. In 2018 is op dit tracé voor de POV Piping het 
onderzoek Effect tijdsafhankelijkheid op stijghoogte bij 
getijdewateren afgerond. Voor piping en stabiliteit is een toets 
op maat noodzakelijk om het effect van de tijdsafhankelijk-
heid te kunnen meenemen. 
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