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Samenvatting Onderzoek Geulmanagement 
Uitgangspunt 

Op diverse plaatsen in de Waddenzee dreigt het gevaar dat een geul een dijk ondermijnt. Het 
Onderzoek Geulmanagement, onderdeel van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken, 
start in 2016 met de veronderstelling dat tijdig morfologisch ingrijpen (geulmanagement) harde, 
kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen voorkomt. Het hoofddoel van het onderzoek is de 
kansrijkheid van ‘zachte maatregelen’ verkennen. Die verkenning vindt plaats bij de 
Lauwersmeerdijk. In 2012 dreigt het Vierhuizergat deze dijk te ondermijnen. Daarnaast moet het 
onderzoek leiden tot advies aan Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest over het beheer van 
geulen en dijken in dergelijke situaties. 

Resultaten, inhoudelijk 

Uitgebreid technisch en morfologisch onderzoek plaatst vraagtekens bij de veronderstelde voordelen 
van geulmanagement. De verschillen in impact op de ecologische omgeving van harde en zachte 
maatregelen zijn minder groot dan gedacht. Onzekerheid over de levensduur van de beoogde zachte 
maatregel maakt de kans op herhaling groot. Herhaling veroorzaakt hogere Life Cycle Costs (LCC) en 
meer verstoring van het ecosysteem. Bovendien blijkt geulmanagement maatwerk, waardoor de 
kennis, opgedaan met een pilot op deze locatie, niet zonder meer toepasbaar is op andere locaties. 
Alhoewel een pilot de enige manier is om zekerheid te krijgen over levensduur en daarmee over 
kosten en andere effecten, weegt dit voordeel niet op tegen de genoemde nadelen. Daarom is geen 
pilot uitgevoerd. 

Resultaten, procesmatig 

Modelberekeningen, werksessies en individuele raadplegingen van technische experts en 
maatschappelijke stakeholders brengen gedurende het proces verrassende inzichten op tafel.  

Zorgvuldig omgevingsmanagement zorgt in dit proces voor samenwerking tussen de initiatiefnemers 
Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest, stakeholders en experts. Belangrijke aspecten 
daarvan zijn een onafhankelijke projectleider, open uitwisseling van belangen en stapsgewijze 
terugkoppeling aan bestuurders, experts en stakeholders. Dit proces leidt in oktober 2018 tot een 
bestuurlijk gedragen acceptatie van het resultaat: de beslissing geen pilot uit te voeren. De 
argumenten hiervoor betreffen de beperkte toename van kennis en de onzekerheid over de kosten, 
de effecten op de natuur en de waterveiligheid. Bovendien blijkt tegen harde maatregelen op deze 
locatie minder weerstand bij stakeholders te zijn dan oorspronkelijk gedacht. 

Een brug naar bestuurlijk gedragen oplossingen 

De uiteindelijke conclusie is dat de keuze voor een oplossingsrichting in situaties waarin een geul een 
dijk bedreigt, geomorfologisch en maatschappelijk maatwerk blijft. Voor de situatie bij het 
Vierhuizergat maken Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden in het beheer om de risico’s voor de waterveiligheid beheersbaar te maken.  

De aanbevelingen voor vergelijkbare, complexe situaties zijn gericht op bestuurlijk gedragen 
oplossingen ten behoeve van de waterveiligheid. Betrek de partijen met de grootste belangen in alle 
openheid bij de hypothesevorming en bij de verdere uitwerking van maatregelen. Accepteer 
wijzigingen in het projectplan als onderdeel van het proces. 

De tweede aanbeveling is te zorgen voor een goede inhoudelijke onderbouwing van maatregelen, 
door hydromorfologische modellen te gebruiken voor inschattingen van de morfologische, financiële 
en ecologische gevolgen van beoogde maatregelen. Morfologisch onderzoek in combinatie met 
omgevingsmanagement overbrugt verschillen tussen stakeholders en verhoogt de kans op bestuurlijk 
gedragen oplossingen voor waterveiligheid in een leefbare omgeving. 
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1. Onderzoek Geulmanagement in beeld, infographic  
 

Om de processtappen, tussenresultaten sinds 2012 en het uiteindelijke advies in beeld te brengen, 
heeft de projectgroep Geulmanagement een infographic ontwikkeld (Figuur 1). 

  

Figuur 1: De Infographic Geulmanagement is op A4-formaat als bijlage toegevoegd aan deze handreiking. 

 

2 Definities Onderzoek Geulmanagement 

2.1 Geulmanagement 
Het Onderzoek Geulmanagement start met de veronderstelling dat tijdig morfologisch ingrijpen 
(geulmanagement) harde, kostbare en niet-natuurvriendelijke oplossingen voorkomt. Het hoofddoel 
van het onderzoek is de kansrijkheid van ‘zachte, zandige maatregelen’ te verkennen. 

De term geulmanagement verwijst in dit rapport naar zachte maatregelen om een geul op veilige 
afstand van een dijk te houden. Geulmanagement bestaat dus uit tijdig morfologisch ingrijpen. Harde 
bestortingen vallen hiermee buiten de definitie van geulmanagement. 

 

2.2 Bestuurlijke gedragenheid 
In het Onderzoek Geulmanagement heeft zorgvuldig omgevingsmanagement geleid tot een 
bestuurlijk gedragen acceptatie van het eindresultaat: de beslissing om geen pilot uit te voeren. 

De term bestuurlijke gedragenheid staat in dit rapport voor een brede maatschappelijke acceptatie 
van een maatregel. 

Bij het Onderzoek Geulmanagement zijn de volgende stakeholders betrokken: 

• Waterschap Noorderzijlvest 

• Rijkswaterstaat 

• Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

• Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

• Waddenvereniging 

• Staatsbosbeheer 

• Natuurmonumenten 

• Vogelbescherming 

• Beroepsvisserij 

• RWS-WVL, Informatiepunt Water, Verkeer en Leefomgeving 
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3 Wat is er gebeurd in het Vierhuizergat? 

3.1 Noodmaatregel in 2012 
In 2012 dreigt de geul Vierhuizergat de Lauwersmeerdijk (groene pijl, Figuur 2) te ondermijnen. De 
krachtige ebstroom veroorzaakt een direct gevaar voor de dijkstabiliteit. Eind 2012 voeren 
Rijkswaterstaat en waterschap Noorderzijlvest een harde bestorting uit als noodmaatregel.  

 

3.2. Onderzoek Geulmanagement als onderdeel van de POV-W 
Onderzoek in 20141 toont aan dat de veiligheid op die plek voorlopig voldoende is gewaarborgd. De 
situatie leent zich voor een verkenning van zachte, zandige oplossingsrichtingen als alternatief voor 
‘harde bestortingen’. Het Onderzoek Geulmanagement gaat daarom in 2016 van start als onderdeel 
van de POV-W2. Het procesverloop en de resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het 
Eindrapport Geulmanagement3. 

3.3 Besluit om geen pilot uit te voeren 
In oktober 2018 legt de projectgroep haar afwegingen voor aan de Stuurgroep POV-W. Het gevoerde 
omgevingsmanagement, open uitwisseling van belangen en regelmatige terugkoppeling naar 
bestuurders, experts en maatschappelijke organisaties, leiden in oktober 2018 tot een bestuurlijk 
gedragen acceptatie van het besluit: géén pilot met een zachte maatregel. 

3.4 Voorbeeld voor waterbeheerders  
Waterbeheerders die te maken hebben met een geul die een dijk dreigt te ondermijnen, vinden in 
deze handreiking praktische adviezen om tot een bestuurlijk gedragen besluit te komen over de 
technische, morfologische, juridische en maatschappelijke aspecten van mogelijke maatregelen. Het 
Onderzoek Geulmanagement heeft laten zien dat de keuze voor harde of zachte maatregelen op een 
bepaalde geografische plek morfologisch en maatschappelijk maatwerk blijft. Deze handreiking helpt 
waterbeheerders die afweging zorgvuldig te maken. 

3.5 Leeswijzer handreiking 
De handreiking is vormgegeven als een stappenplan met verwijzingen. De toepassing van de 
onderdelen in het stappenplan is in alle gevallen afhankelijk van de plaatselijke situatie en betrokken 

                                                           
1 Albert P. Oost, 2014; Quick Scan Vierhuizergat, Morfodynamiek van een geul onder de dijk, Deltares. 
2 Plan van Aanpak, Projectoverstijgende Verkenning - Waddenzeedijken, fase 2, oktober 2015. 
3 Projectgroep Geulmanagement POV-W, februari 2019, Eindrapport Geulmanagement. 

Figuur 1: De ebstroom uit het Vierhuizergat bedreigt de Lauwersmeerdijk 



Handreiking Geulmanagement, 01 april 2019 
 

6 van 14 
 

partijen. 

4.  Handreiking waterkeringbeheerders 
 

Deze handreiking geldt vanaf het moment waarop de waterkeringbeheerder vaststelt dat een geul 
potentieel een bedreiging vormt voor de waterveiligheid. Dit komt bijvoorbeeld naar voren uit de 
zorgplicht (deelspoor ‘Lange termijn’ en ‘Over de grenzen’). 

Deze handreiking is bedoeld voor primaire waterkeringen die grenzen aan de Rijkswateren. De 
methodiek is ook toepasbaar op andere situaties. Het verschil zit dan in de verantwoordelijke 
beheerders. Het stramien komt in grote lijnen overeen met de MIRT-systematiek. 

 

4.1 Toelichting op de tabel 
Betekenis van de kleuren in de tabel: 

 STAP 1 tot en met 4: regulier beheerproces, gericht op samenwerking tussen 
waterkeringbeheerder en waterbeheerder 

 STAP 5 tot en met 10: verkenning maatregelen 

 STAP 11: planvorming en uitvoering 

 activiteiten die gelijktijdig plaatsvinden of een keuze vormen 

 activiteiten die na elkaar plaatsvinden 

 
 

4.2 Stappen van beheerproces tot en met uitvoering maatregelen 
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STAP 1: Organiseer het beheerproces van de waterkering 

 

Leg contact met de waterbeheerder (Rijkswaterstaat, regionale directie).  

Maak afspraken over taken, verantwoordelijkheden, verdeling van kosten en 

rapportage van gegevens. 

 

Organiseer de beheerorganisatie (intern waterschap). 

Creëer bewustwording van het mogelijke risico van de geul.  

Pas (kering-)beheerplannen aan.  

Denk ook aan calamiteitenplannen. 

 

Zorg voor verbinding op bestuurlijk niveau. 

Richt een Stuurgroep op, met daarin een vertegenwoordiger van zowel de 

waterkering- als de waterbeheerder. De Stuurgroep neemt op bestuurlijk niveau 
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beslissingen. 

Leg de escalatieroute vast indien een Stuurgroep niet mogelijk/wenselijk is.  

  

STAP 2: Breng beschikbare gegevens in kaart en maak een (voorlopige) analyse 

 

Verzamel gegevens over drie aspecten: 

1 2 3 

Geul:  

- historie ligging geul 

- sedimentsamenstelling 

- opbouw geulbodem 

Waterbeweging: 

- waterstanden 

- debiet en 

stroomsnelheden 

Dijkstabiliteit:  

- dijkopbouw 

- ondergrond 

- historie versterkingen en 

reparaties 

 

Analyseer de ontwikkeling van de geul en maak een inschatting van de mogelijke 

ontwikkelingen van de geul en van de snelheid van deze ontwikkelingen. 

 

Analyseer de mogelijke faalmechanismen van de dijk en de invloed van de 

geulontwikkeling daarop.  

 

Maak een stakeholderanalyse (bepaal de partijen, belangen, rollen en taken). 

 

Ga in gesprek met de belangrijkste stakeholders. 

Verifieer hun belang en vraag naar hun standpunt over eventuele maatregelen. 

 

STAP 3: Stel knikpunt waterveiligheid vast 

 

Gebruik de verzamelde gegevens voor de bepaling van: 

• de ligging van de geul, waarbij een negatieve invloed op de faalmechanismen 

van de waterkering ontstaat; 

• de termijn waarop deze situatie naar verwachting ontstaat; 

• de interventiegrens/-waarde waarbij een verkenning van mogelijke 

maatregelen noodzakelijk is. 

Houd rekening met de voorbereidingstijd voor maatregelen (dit gaat vaak om jaren). 

 

Maak aanvullende morfologische analyses - met technische hulpmiddelen zoals 

modellen - bij onzekerheid over de ontwikkeling van de geul. 

 

Bied de Stuurgroep (of bestuurders) helderheid over de monitoring en de beoordeling 
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van de resultaten. 

Neem besluiten over de taak- en kostenverdeling van de monitoring en beoordeling. 

 

STAP 4: Monitor de situatie 

 

Leg na elke monitoring de situatie vast in de reguliere beheerrapportage. 

Elke monitoring leidt tot vier mogelijke uitkomsten met vervolgstappen: 

1 2 3 4 

geul vormt geen 

risico meer 

geul vormt op 

termijn een 

bedreiging voor de 

waterkering 

overschrijding van 

de 

interventiewaarde/

-grens 

een (onverwacht) 

veiligheids- 

probleem  

actief/aanvullend 

beheer afbouwen 

blijf monitoren en 

analyseer periodiek 

de ontwikkelingen 

(Stap 4) 

start verkenning 

van mogelijke 

maatregelen 

(Stap 5) 

bereid een 

noodmaatregel 

voor 

 koppel dit terug 

naar de 

belangrijkste 

stakeholders 

ga in gesprek met 

de stakeholders 

koppel dit terug 

naar de 

belangrijkste 

stakeholders 

leg de 

vervolgstappen uit 
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STAP 5: Voorverkenning/probleemanalyse 

 

Maak een nadere probleemanalyse. 

Maak een nauwkeurigere inschatting van het moment waarop daadwerkelijk een 

veiligheidsprobleem ontstaat.  

Stel - afhankelijk van de uitkomsten - de urgentie van de verkenning bij. 

 

Informeer de Stuurgroep/bestuurders. 

 

STAP 6: Start/organiseer een project 

 

Kies een projectmatige aanpak voor de uitvoering van de verkenning. 
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Organiseer de benodigde middelen voor het project. 

Overweeg de waterbeheerder op te nemen in het projectteam.  

Breng het juridisch kader in beeld (Wet Natuurbescherming, Waterwet, MER e.d.). 

 

Schrijf een projectplan. 

Neem in de planning de volgende twee stappen op: 

1 2 

update van de stakeholderanalyse met 

het oog op de verkenning van de 

volgende gebieden: 

• technisch 

• juridisch 

• maatschappelijk 

vorming projectgroep met leden die 

kennis hebben van: 

• techniek 

• morfologie 

• omgeving/stakeholders 

• waterkering 

• waterbeheer 

 

Benoem een onafhankelijke projectleider als voorzitter van de projectgroep. De 

projectleider zorgt ook voor de verbinding met het bestuurlijke niveau. 

 

STAP 7: Breng mogelijke maatregelen voor herstel van de dijkstabiliteit in beeld 

 

Formuleer voor elke mogelijke maatregel:  

• effecten op de natuur 

• kosten/LCC4 

• levensduur 

Bespreek het probleem en de wijze van beoordeling van de mogelijke maatregelen 

met (wetenschappelijke) experts. 

 

 

STAP 8: Betrek de omgeving erbij 

                                                           
4 Life Cycle Costs van een maatregel, rekening houdend met een mogelijke herhaling van maatregelen. 
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Verzamel standpunten, belangen, doelen en oplossingen van alle betrokken partijen. 

Gebruik hiervoor interactieve werkwijzen: 

• joint fact finding 

• interview 

• vragenlijst 

• breed overleg 

Verifieer de status van ambtelijke standpunten in relatie tot bestuurlijke 

standpunten. 

Bespreek de maatregelen en effecten met vertegenwoordigers van alle stakeholders. 

 

 

STAP 9: Selecteer haalbare oplossingen 

 

Selecteer de haalbare oplossingen op basis van: 

• de gesprekken met stakeholders en experts; 

• juridische aspecten (o.a. N2000) en wettelijke kaders; 

• een integrale effectbeoordeling. 

 

STAP 10: Besluitvorming voorkeursvariant/alternatief  

 

Maak een integrale afweging en stel vast welke oplossing de voorkeur heeft.  

Betrek de resultaten van het (concept) plan-MER (indien van toepassing). 

 

Leg de oplossing voor aan de Stuurgroep/bestuurders.  

 

Stel de deadline vast voor de uitvoering van de maatregel om de waterveiligheid te 

borgen. 

Start de planvorming (STAP 11). 

 

Leg de besluitvorming vast. 

Maak afspraken over de verantwoordelijkheden voor de planfase en uitvoering.  

Communiceer het procesverloop en de resultaten met alle betrokken partijen. 
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STAP 11: Planvorming en uitvoering 

 

Doorloop de benodigde vergunningprocedures: 

• toetsing maatregel aan het wettelijk kader; 

• afstemming met vergunningverleners. 

 

Stel een monitoringplan inclusief effectbeoordeling op voor de uitvoering. 

Overleg dit plan met stakeholders en vergunningverleners.  

 

Leg alle uitvoeringsdetails vast in een Projectplan uitvoering. 

 

4.3 Algemene tips 
 

Het inhoudelijke eindresultaat van het Onderzoek Geulmanagement (de keuze om geen pilot uit te 
voeren) is wellicht teleurstellend voor sommige partijen, maar het procesmatige resultaat is van 
grote waarde voor toekomstige projecten waarbij geulen dijken dreigen te ondermijnen. 

Het stappenplan in deze handreiking geeft structuur aan de noodzakelijke activiteiten in een situatie 
van dreigende dijkinstabiliteit. De keuze voor een bepaalde maatregel blijft geomorfologisch en 
maatschappelijk maatwerk. 

De projectgroep Geulmanagement heeft naast het stappenplan de volgende algemene adviezen 
geformuleerd, gebaseerd op de eigen ‘lessons learned’: 

1. Begin op tijd als er een probleem dreigt. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de 
meest geschikte maatregel kost al gauw minimaal een jaar (STAP 1 tot en met 9). 

2. Check voordat een onderzoek start de juistheid van de standpunten van de stakeholders en 
van de hypotheses over de oorzaken van het probleem en de mogelijke oplossingen. 

3. Werk als waterkeringbeheerder zo vroeg mogelijk samen met de waterbeheerder. 
4. Betrek bij de samenstelling van een projectgroep de beschikbaarheid van de leden. 
5. Maak voor alle betrokkenen het onderscheid tussen proces en project helder. 
6. Betrek de omgeving vroegtijdig bij de probleembeschrijving en (mogelijke) maatregelen.  
7. Voer de communicatie omwille van de efficiëntie zoveel mogelijk met vaste 

vertegenwoordigers van diverse partijen. 
8. Houd de interactie met de omgeving tijdens het hele proces in stand. 
9. Neem bezwaren, irritaties en adviezen uit de omgeving serieus. 
10. Wees flexibel ten aanzien van wijzigingen in de processtappen of in het projectplan. 
11. Ga altijd uit van de specifieke situatie ter plaatse bij het bedenken en beoordelen van 

maatregelen voor dijken en geulen. Geulmanagement blijft maatwerk. 
12. Neem de ontwikkeling van de geul die een dijk dreigt te ondermijnen op in de reguliere plan-

do-check-actcyclus van de waterbeheerder en de waterkeringbeheerder. 
13. Maak beheerafspraken, ook voor de toekomst, in alle situaties waarbij een dergelijk 

probleem zich kan voordoen.  
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5 Bronnen voor informatie over geulmanagement 
 

De volgende rapporten zijn beschikbaar: 

• Albert P. Oost, 2014; Quick Scan Vierhuizergat, Morfodynamiek van een geul onder de dijk, 
Deltares 

• Jelmer Cleveringa, Eline van Onselen, 2017; Verkenning geulmanagement varianten 
Vierhuizergat, Arcadis 

• Hein Sas, 11-10-2017; Geulmanagement, Rapportage fase B1 (inclusief doorkijk naar fase B2), 
POV-W 

• Sonja Ouwerkerk, september 2018; Onderzoek Geulmanagement, fase B2, HKV 

• Plan van Aanpak, Projectoverstijgende Verkenning - Waddenzeedijken, fase 2, oktober 2015 

• Projectgroep Geulmanagement POV-W, februari 2019, Eindrapport Geulmanagement 

 

 

Bijlage: Infographic Geulmanagement 
Op de volgende twee pagina’s is de Infographic Geulmanagement afgebeeld. 
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