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Samenvatting
Toepassing van kennis en innovatie is onontbeerlijk om de programmadoelen 
van het Hoogwaterbeschermingsprogramma in 2050 te kunnen bereiken. Tot aan 
2050 investeren we jaarlijks gemiddeld 10 miljoen euro in kennisontwikkeling en 
innovaties om dijken sneller, goedkoper en slimmer te versterken. We werken aan 
de hand van een voortrollend Kennis & Innovatieportfolio. 

In de Kennis- & Innovatieagenda van 2019 zijn 3 kennis- en innovatiethema’s 
gedefinieerd: (1) Integrale ontwerp- en uitvoeringstechnieken, (2) Strategie en 
aanpak projecten (incl. duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit), (3) Benutten ruimte 
overstromingskansnormen. Deze thema’s zijn dan ook de basis voor het Kennis 
& Innovatieportfolio van 2023. Er is sprake van een evenwichtige verdeling van 
projecten over thema 1, 2 en 3. Het accent qua investeringen ligt nog op integrale 
ontwerp- en uitvoeringstechnieken omdat daar op korte termijn een groot 
rendement te realiseren valt. 

Bij de aanvulling van het K&I-portfolio zijn 3 trends zichtbaar: 
1. Er is nu veel aandacht voor projecten op het gebied van overslag en erosie. 

Dit past bij het denken in faalpaden zoals door RWS WVL ook is uitgewerkt 
in het Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium en de daarbij opgestelde 
Omgevingsregeling voor primaire waterkeringen. Ook in het HWBP wordt op 
het accent verlegd van ‘regels’ naar ‘hoe gedraagt de dijk zich’. Hierbij wordt 
samengewerkt met Kennis voor Keringen van RWS/WVL (i.o.v. DGWB) en met 
STOWA. Op het thema ontwerp en uitvoeringstechnieken zijn in dit portfolio  
3 projecten opgenomen.  

2. Duurzaamheid is een belangrijk thema van de alliantiepartners en leidt in veel 
versterkingsprojecten tot optimalisaties in ontwerp en een nieuwe aanpak (bijv. 
met gebiedseigen grond of duurzamere constructies van kunststof of soilmix). 
10 innovatieprojecten hebben een groot accent op duurzaamheid. Er is 1 project 
toegevoegd over de aanpak van laadinfrastructuur. 

 
 
Technische innovaties leiden ook tot duurzamere dijken omdat ze leiden tot   
minder of kleinere dijken. 

3. ‘Benutten ruimte overstromingskansnormen’ krijgt met dit portfolio concreet 
invulling. De voorstellen ‘waterveiligheidslandschappen’ en ‘Aanpak 
waterveiligheidsopgave op basis van veiligheidsrendement’ geven handvatten 
om de omgevings- en technisch-inhoudelijke aspecten in beeld te krijgen en te 
benutten bij de aanpak van de opgave en het definiëren van HWBP-projecten.

Bij de totstandkoming van dit portfolio hebben we samengewerkt met de 
indienende organisaties, met het programma Kennis voor Keringen van RWS WVL, 
STOWA en De Innovatieversneller en met het Adviesteam Dijkontwerp. De K&I-tafel1 
heeft positief geadviseerd op dit portfolio. 

Dit K&I portfolio 2023 stelt 6 nieuwe projecten voor: 
1. Sterkte onverzadigde zone (WDODelta): de schuifsterkte van klei in de 

onverzadigde zone wordt nu niet of beperkt meegenomen in het dijkontwerp. 
Als die schuifsterkte wel wordt meegenomen zullen dijken stabieler blijken te 
zijn dan we nu denken. Dit heeft effect op de stabiliteit en de dijkverbetering 
van circa 400 kilometer rivierdijken en levert besparing op van naar schatting  
50 a 100 miljoen euro. Dit vertaalt zich ook in duurzaamheidswinst. 

2. Stabiliteit bij overslag (WSRL): door faalpaden te hanteren bij situaties met 
overslag wordt de keten overslag, effect op waterspanning en stabiliteit in de 
dijk en effect op erosie aan de binnenkant van de dijk systematisch uitgewerkt. 
Dit leidt tot reëlere aannames bij het ontwerpen van dijken en meer vertrouwen 
in het accepteren van overslag. De potentiele besparing wordt geschat op meer 
dan 50 miljoen euro. 
 
 

1 De K&I tafel adviseert het HWBP over de aanpak van innovaties en het K&I portfolio. Aan deze tafel zitten drie waterschap-
pen, de TFDT, de STOWA, RWS WVL, een kennisambassadeur namens de kennisinstellingen en de innovatie coordinator 
van de PD HWBP
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3. Doorgaande Mixed in Place combinatiewand (HDSR): om sneller en goedkoper 
en duurzamer te kunnen uitvoeren wordt een haalbaarheidsstudie gedaan 
naar een versterkte doorgaande wand die zowel piping als beperkte 
stabiliteitsproblemen oplost.  

4. Aanpak waterveiligheidsopgave op basis van veiligheidsrendement 
(WDODelta): alliantiepartners gaan de landelijke beoordeling vertalen naar een 
langetermijnprioritering en -programmering. Het doel van dit innovatieproject 
is om met beheerders voor de alliantie beslisinformatie te genereren voor 
een transparante en onderbouwde prioritering en programmering van 
dijkversterkingsprojecten. Hierbij wordt voortgebouwd op ervaringen  
met de veiligheidsrendementsbenadering die het onderzoeksprogramma  
Allrisk heeft ontwikkeld. 

5. Naar een efficiënte energievoorziening voor emissieloos materieel (NZV): veel 
HWBP-projecten gaan (deels) emissieloos bouwen. Elk project zal dus ook 
laadinfrastructuur moeten ontwerpen. Dit kan efficiënter door als alliantie 
gezamenlijk uit te werken hoe energievoorziening doelmatig kan worden 
aangepakt. Deze gezamenlijke aanpak wordt in dit kennisproject opgesteld. 

6. Waterveiligheidslandschappen (WDODelta): door vanuit verwachte waarden  
op lange termijn terug te redeneren naar de opgaven op korte termijn, ontstaan 
gebiedsprocessen waarbij waterveiligheid en andere opgaves en partijen 
concreet zijn verbonden. 

Bij een aantal voorstellen is nadere uitwerking nodig. De voorstellen zijn wel 
dusdanig interessant dat we middelen willen reserveren om een snelle aanpak 
mogelijk te maken als de projecten verder zijn uitgewerkt. Over deze initiatieven 
adviseert de K&I-tafel in 2023:
1.  dijkvernageling/JLD
2.  toepassing lage temperatuur asfalt op dijken
3.  kwelders als onderdeel van veerkrachtig waterveiligheidslandschap
4.  meegroeidijk

Het voorstel ‘Taaie dijken’ was aanleiding om als HWBP een onderzoeksvoorstel 
van de Hogeschool Arnhem Nijmegen met een bijdrage in natura (menskracht van 
de PD HWBP). Tot slot is een reservering opgenomen voor het uitvoeren  
van proeven naar aanleiding van de projecten Sterkte Onverzadigde Zone en 
Stabiliteit bij Overslag. 

Het K&I-portfolio 2023 omvat 29 projecten getrokken door dertien waterschappen 
en Rijkswaterstaat. Met de voorgestelde projecten is een investering van ca. 
6 miljoen euro. gemoeid. Voor de initiatieven wordt circa 10 miljoen euro. 
gereserveerd. In de periode 2023-2028 is circa 20 miljoen euro opgenomen voor 
de projecten uit het bestaande portfolio 2022. Tot en met 2028 is er nog circa 34 
miljoen euro beschikbaar om nieuwe projecten op te nemen en risico’s van lopende 
projecten op te vangen. Doorkijkend naar 2050 is er bij een investering van 10 
miljoen euro per jaar nog 244 miljoen euro. beschikbaar voor innovatiesubsidies.

2023-2028

Nieuwe projecten 2023 6 miljoen euro

Reservering Initiatieven 2023 en proef 10 miljoen euro

Lopende projecten portfolio 2022 20 miljoen euro

Vrije ruimte en risicoreservering K&I projecten 34 miljoen euro

Totaal 70 miljoen euro

Innovaties met een tastbaar kwantitatief rendement komen tot bloei. Dit blijkt uit 
de uitgevoerde K&I-monitor. De nieuwe innovatievoorstellen die worden ingediend 
vragen intensievere gesprekken en vaak ook een aangepaste invulling om tot een 
goede bijdrage aan het HWBP te komen. Daarom wordt begin 2023 een evaluatie 
van het aanmeld-, beoordelings- en opschalingsproces uitgevoerd. 
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1. Inleiding
Om de programmadoelen van het HWBP in 2050 te kunnen bereiken is het 
essentieel dat we kennis en innovatie toepassen. Om de kosten en doorlooptijd van 
projecten te verlagen, en om de kwaliteit te verhogen. In september 2019 stemde het 
programmabestuur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) daarom in 
met de nieuwe HWBP Kennis- en Innovatieagenda (K&I-agenda). Met deze agenda 
geven we richting aan het prioriteren van innovaties bij dijkversterkingsprojecten 
voor de komende jaren. 

We ondersteunen initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren 
van de programmadoelstellingen. Daarbij letten we op 3 hoofdcriteria: tijd (sneller), 
geld (goedkoper), kwaliteit (slimmer; binnen dit abstracte begrip past onder meer 
uniformiteit in aanpak, omgeving, ruimte, landschap-, natuur- en cultuurwaarden 
(LNC), overlast, duurzaamheid).2 Deze doelen heeft de programmadirectie van het 
HWBP (PD HWBP) vertaald naar een redeneerlijn Innovaties en Monitoring3. 

Hierin staan de volgende principes centraal: 
• We zorgen dat innovatie een integraal onderdeel is van de werkzaamheden en 

ambities van het HWBP. Uit de Innovatie Monitor 2022 blijkt dat we hiervoor op de 
goede weg zitten. Veel innovaties zijn bekend, ruim de helft van de HWBP-projecten 
past HWBP-innovaties toe en ook binnen projecten wordt volop geïnnoveerd. 

• We dragen bij aan een effectief proces en een gevuld K&I-portfolio om innovaties 
te stimuleren. In 2022 hebben waterschappen 15 voorstellen ingediend, 
verdeeld over de 3 thema’s. Ook is de PD HWBP nu al in gesprek over potentiële 
voorstellen voor volgend jaar. Daarnaast creëren we in versterkingsprojecten 
ruimte om te innoveren, zoals in het programma Sterke Lekdijk. 

• Tot slot creëren we een cultuur waarin het leuk is om gezamenlijk (intern en 
extern) te werken aan innovaties. Dit doen we door op de Dijkwerkersdag en 
in Kennis en Innovatie Cafés inspirerende sessies te organiseren voor en door 
de alliantie. Ook moedigen we project aan om hun successen te delen en te 
evalueren, zoals recent bij de oplevering van de Brede Groene Dijk en bij de 
oplevering van de Grof Zand Barrière.

In de HWBP K&I-agenda 2019 zijn 3 kennis- en innovatiethema’s gedefinieerd: 
1. integrale ontwerp- en uitvoeringstechnieken
2. strategie en aanpak projecten
3. benutten ruimte overstromingskansnormen

Ieder jaar kunnen waterschappen voorstellen voor innovaties indienen. De PD HWBP 
bekijkt of en hoe deze voorstellen passen bij de thema’s van de K&I-agenda. De PD 
bundelt deze voorstellen jaarlijks in juni en beoordeelt ze vervolgens volgens het 
proces dat je in hoofdstuk 2 kunt lezen. In hoofdstuk 3 lichten we toe welke nieuwe 
voorstellen en welke bestaande voorstellen onderdeel uitmaken van dit portfolio. 

Dankzij de innovaties in het HWBP wordt de Nederlandse 
dijk steeds slimmer, goedkoper en past de dijk beter in de 
omgeving. Tot aan 2050 investeren we jaarlijks gemiddeld 10 
miljoen euro in innovaties. Ons doel is om onze alliantiepartners 
te stimuleren om kennis en innovaties (door) te ontwikkelen en 
toe te passen in de praktijk.

2 Programmaplan HWBP 2019-2023    3 Bijlage A bij HWBP Kennis- en Innovatieagenda 
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2. Context van het K&I-portfolio
2.1 K&I-portfolio als onderdeel van de kennis- en  
      innovatieaanpak
In het K&I-portfolio zitten de kennis- en innovatieprojecten die vanuit K&I-budget 
worden gesubsidieerd. In dit document geven we ook voorbeelden van kennis en 
innovaties die in versterkingsprojecten ontwikkeld en toegepast worden. 

De alliantie investeert niet alleen met het K&I-portfolio in kennis en innovatie, maar 
ook met: 
• het delen van leerervaringen (onder meer via De Innovatieversneller);
• begeleidingsteams;
• de aanpak Samen Innoveren (waar comply or explain onderdeel van uitmaakt). 

Uiteindelijk dragen alle onderdelen van de kennis- en innovatieaanpak bij aan de 
toepassing van kennis en innovaties. En daarmee aan een steeds beter programma 
dat oog heeft voor de maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op en 
beïnvloed worden door de uitvoering van het HWBP. 

  

Begin 2022 hebben we de impact van de K&I-aanpak op het programma 
gemeten en gepresenteerd. Met een enquête voor waterschappen, bedrijven, 
kennisinstellingen, Rijkswaterstaat en PD HWBP onderzochten we wat de impact 
van de HWBP Kennis- en Innovatieagenda is. Eind 2021 rapporteerde meer dan de 
helft van de 91 respondenten dat kennis- en innovatieprojecten leiden tot: 
• een kleinere opgave
• betere inpassing in de omgeving
• besparingen op projecten
• minder emissies en duurzamere oplossingen 
• betere samenwerking 
• een positieve uitstraling

Ook bleek dat veel innovaties bekend zijn en projectteams kennis vooral via het 
eigen netwerk vergaren. De grootste impact van de kennis- en innovatieprojecten 
zat in de ontwikkelde kennis over het falen van dijken. Dit past bij het beeld dat 
de doorwerking van nieuwe kennis tijd kost. We oogsten nu de resultaten van 
projectoverstijgende verkenningen (POV’s) die tussen 2015 en 2019 zijn uitgevoerd.

K&I
Portfolio

Samen 
InnoverenCommunity

Begeleidingsteams
De innovatieversneller

projectsupport, overzicht, afronding

Adviesteam 
dijkontwerp

Innovatie projecten Versterkingsprojecten

Veerkrachtig systeem 
Adaptieve benadering

Verhogen kwaliteit leefomgeving
Koppelen gebiedsprocessen

Beheersen overstromingsrisico
Slim (risicogestuurd) investeren waterveiligheid

Omgaan met overstromingsdreiging
Geen continue onrust / zorgen over overstromingskansen

http://Kennis- en Innovatiemonitor | Jaarverslag | Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp.nl)
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Volgens de monitor van 2020 hebben HWBP-projecten tot 2020 circa 170 
miljoen bespaard. Over 2020 en 2021 is aanvullend 200 miljoen aan besparingen 
gerapporteerd. Dit brengt het totaal aan besparingen op 370. De investering was 
139 miljoen euro. Het is realistisch om te streven naar een verdrievoudiging van 
deze besparing in 2030. Daarom willen we de financiële impact ook volgen via de 
reguliere processen van het aanvragen en vaststellen van beschikkingen. 

Tot slot vinden de respondenten de manier waarop de betrokkenheid van de  
markt en de aanbesteding wordt ingevuld van groot belang. Dit thema zal de PD 
HWBP daarom met de Taskforce Deltatechnologie (TFDT) en met advisering van  
de K&I-tafel verder uitdiepen.

2.2 Programmeerproces

We werken aan de hand van een voortrollend K&I-portfolio. Elk jaar kunnen 
waterschappen voorstellen voor kennis- of innovatieprojecten indienen bij het 
HWBP. Daarbij is het wel van belang dat het betreffende waterschap ook bereid  
is dat kennis- of innovatieproject te gaan trekken. Op 1 juni halen we het net op.  
Op basis van gesprekken met indienende organisaties, het Adviesteam  
Dijkontwerp en De Innovatieversneller vergelijkt de PD HWBP de ingediende 
voorstellen met de doelen en thema’s van de K&I-agenda. Dit leidt tot een  
concept-K&I-portfolio. Hierop adviseren de leden van de K&I-tafel en reflecteert  
de bestuurlijke ambassadeursgroep. Dit leidt tot een voorstel voor het K&I-portfolio 
aan het programmabestuur. Vervolgens besluit het programmabestuur van het 
HWBP over de K&I-portfolio voor het daaropvolgende jaar.

In juni 2022 hebben de leden van de K&I-tafel gereflecteerd op de eerste voorstellen 
en geadviseerd om de factsheets ook te beoordelen op hun bijdrage aan de 
duurzaamheidsambities. Daarnaast hebben we ze gevraagd om de samenwerking 
met projecten, RWS-WVL, de Taskforce Deltatechnologie en kennisinstellingen 
actief op te zoeken. Ook constateerden ze dat het laaghangend fruit is geplukt. 

Er zal:
• meer onzekerheid zijn over het rendement op de korte termijn; 
• vaak sprake zijn van een rendement dat breder gaat dan alleen het HWBP;
• verschuiving ontstaan naar sociale innovaties en procesinnovaties die bijdragen 

aan het lerend vermogen van de alliantie, de omgeving en integraliteit;
• meer in samenwerking worden uitgevoerd, waardoor het HWBP ook een deel 

van het gevraagde budget kan verstrekken. 

De leden van de K&I-tafel hebben in oktober positief geadviseerd over het  
K&I-portfolio. Ze constateerden dat er meer balans ontstaat tussen technische 
innovaties en procesinnovaties. De investeringen liggen wel nog meer op techniek 
omdat proeven snel hoge kosten met zich meebrengen. Verder blijkt dat innoveren 
steeds gewoner wordt in de versterkingsprojecten. Ook de resultaten van innovaties 
die zonder K&I-subsidie) plaatsvinden in de versterkingsprojecten moeten zichtbaar 
worden gemaakt. Daarom heeft de PD HWBP daar ook enkele voorbeelden van 
opgenomen in dit document. 

De bestuurlijke ambassadeursgroep (BAG)4 riep de PD HWBP in 2021 op het 
initiatief waterveiligheidslandschappen concreet te maken en na te gaan welke 
procesinnovaties kunnen bijdragen aan een balans tussen tempo, gebiedsaspecten 
en participatie, en natuurregelgeving. De BAG constateerde op 30 november 2022 
dat het gelukt is om aanvullend op technische innovaties goede procesinnovatiesop 
te nemen, zoals waterveiligheidslandschappen. De bestuurders zien veel relaties 
tussen de opgenomen innovaties en de dagelijkse praktijk in versterkingsprojecten. 
Ze hebben er daarom vertrouwen in dat deze innovaties een grote doorwerking 
kunnen hebben. De presentatie in de BAG van het project Sterke Lekdijk leidde 
tot het inzicht dat innovaties in rekentechnieken zorgen voor grote besparingen 
in kosten en CO₂- en stikstofuitstoot én dat het helpt om over projecten heen 
te innoveren. De BAG wil in 2023 verkennen welke innovaties nodig zijn en 
actief uitgevraagd kunnen worden. Bijvoorbeeld om de opgave te versnellen 
of participatie te verbeteren en inzicht te krijgen in de betekenis van ‘water- en 
bodemsturend’ voor oplossingsrichtingen voor waterveiligheid. 

4 In de bestuurlijke ambassadeursgroep participeren zes waterschapsbestuurders en de directeur van RWS WVL en de 
PD HWBP om de K&I aanpak bestuurlijk te ondersteunen en prioriteiten vanuit de alliantie aan te geven.  
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2.3 Impact K&I-portfolio op het HWBP

Thema 1: ontwerp- en uitvoeringstechnieken

Door te focussen op de dragende faalmechanismen van projecten kunnen we de 
kosten van het programma sterk reduceren. Dit doen we enerzijds door met meer 
(locatiespecifieke) kennis de opgave te verkleinen en anderzijds door goedkopere 
maatregelen te ontwikkelen. Het verkleinen van de opgave heeft ook direct 
effect op de duurzaamheid van het programma en vergroot de inpasbaarheid 
van dijkversterkingsmaatregelen. Een concreet voorbeeld van opbrengsten is de 
kleinere opgave bij Koehool-Lauwersmeer door de resultaten van pipingproeven. 
Ook de aanleg van de grofzandbarrière is een belangrijke mijlpaal. Ook het 
programma Sterke Lekdijk en projecten van Waterschap Rivierenland en Aa en 
Maas overwegen deze techniek nu. Een ander voorbeeld is dat de proeven met 
gras op zand de opgave langs de Vecht en IJssel verkleinen. Recent heeft het 
project Brede Groene Dijk erosieproeven gedaan op gerijpte ‘klei van dichtbij’ en  
op basis van die proeven een proefvak van 750 meter aangelegd. Ook dat draagt  
bij aan duurzaamheid en landschappelijk inpassing.

2 kennisprojecten versterken het thema ontwerp- en uitvoeringstechnieken: 
‘sterkte, onverzadigde zone’ en ‘impact bij overslag’. Beide kennisprojecten 
pakken we op samen met het Rijkswaterstaatproject Kennis voor Keringen. De 
2 voorstellen hebben onderling raakvlakken en ook een relatie met uitgevoerde 
en lopende K&I-projecten op het gebied van dijkerosie en stabiliteit. Om de rode 
draad vast te houden, begeleidt een vast team van RWS WVL, het HWBP en 
Deltares deze projecten. Met de evaluatie en het handelingsperspectief Mixed in 
Place (MIP) wordt de afweging om de MIP techniek toe te passen eenvoudiger. Een 
haalbaarheidsstudie naar een doorgaande MIP-combiwand voor piping en beperkte 
stabiliteitsproblemen kan de basis leggen voor een productinnovatie die bijdraagt 
aan het versnellen van de uitvoering van dijkversterking.

 
 
Thema 2: integraliteit en samenwerking (inclusief duurzaamheid)

In de K&I-agenda onderkenden we dat naast technische innovatie ook 
procesmatige en sociale innovaties van belang zijn. Het portfolio bevat projecten 
die zich richten op de projectaanpak (Systems Engineering), een specifieke 
opgave (kunstwerken), kennisdoorwerking en opschaling (De Innovatieversneller), 
kennisdragers (software Embankment Suite), en duurzaamheid. Daar voegen we 
nu een project over de efficiënte aanpak van laadinfrastructuur voor emissiearme 
uitvoering aan toe. 

Door samenwerking en integraliteit te bevorderen, kunnen projecten en het 
programma efficiënter (goedkoper, sneller en beter) worden uitgevoerd. In 2021 
startten we met het vertalen van Systems Engineering naar de dijkenopgave: 
herleidbaar en eenduidig over de hele levenscyclus (HEEL). Door met de 
Samenwerking Kunstwerken gezamenlijk kennis, ervaring en inzicht te ontwikkelen 
en structureren, realiseren we de HWBP-opgave rondom kunstwerken efficiënt (en 
versneld). 

Het inzicht van fase 1 is dat circa 400 kunstwerken versterkt moeten worden en dat 
het hierbij bij circa een derde om duikers gaat, bij een derde om betrouwbaarheid 
sluiten en bij een derde sprake is van een complexere opgave. 

De Innovatieversneller is in 2021 gestart met het stimuleren van de toepassing en 
doorontwikkeling van kennis en innovaties in het HWBP. De Innovatieversneller 
geeft met een team van experts en een wiki-overzicht van de beschikbare en 
benodigde kennis in de HWBP-projecten. In de teams zitten waterschappen, RWS 
WVL, het Adviesteam Dijkontwerp, adviesbureaus en Deltares. 
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De Innovatieversneller biedt:
1. ondersteuning van versterkingsprojecten bij vragen over de toepassing of 

doorontwikkeling van innovaties; 

2. inhoudelijke doorontwikkeling die nodig is voor de opschaling van kennis naar 
brede toepassing; 

3. een overzicht van de ontwikkelde kennis en technieken en hoe we daar in 
projecten mee om kunnen gaan. 

Vanuit het thema Macrostabiliteit is er bijvoorbeeld gewerkt aan het 
handelingsperspectief onverzadigde zone. De toepassing hiervan resulteert in 
een afname van de kans op macro-instabiliteit met een factor 10 tot 10.000. Dit 
handelingsperspectief wordt door diverse projecten gebruikt. Ook is de wiki gevuld 
De Innovatieversneller (DIV) - HWBP-DIV - Deltares Public Wiki en zijn er ruim 25 
vragen binnengekomen. 

Het softwareproject Embankment Suite heeft in 2022 samen met Rijkswaterstaat en 
Deltares ‘D-Geo Flow 2022’ gebouwd. Hiermee kunnen waterschappen scherper 
beoordelen en meer gedetailleerd ontwerpen op de faalmechanismen piping en 
stabiliteit. In combinatie met de Probabilistische Toolkit kun je faalkansen bepalen 
en er is een Python interface beschikbaar zodat adviesbureaus de software 
kunnen integreren in hun eigen applicaties. Hiermee hebben de beheerders het 
gereedschap tot hun beschikking om betere analyses te doen en onzekerheden en 
projectkosten te reduceren.

In het K&I-portfolio zitten verschillende projecten waarmee de projecten duurzamer 
worden (klimaat & energie en circulariteit) en de impact op omgeving kleiner 
wordt (ruimtelijke kwaliteit). Binnen deze hoofdthema’s hebben we subthema’s 
gedefinieerd. Deze kun je zien in de duurzaamheidsroos van het HWBP. De 
projecten dragen bij aan landelijke beleid en wetgeving voor het klimaat en aan de 
ambities die waterschappen hebben om te streven naar klimaatneutrale en circulaire 

dijkversterkingen. In verschillende projecten ontwikkelen en testen we momenteel 
duurzame bekledingen. Denk aan zetstenen van baggerspecie bij Hansweert, en de 
inschatting van de sterkte van soortenrijke grasbekleding in het project Future Dikes 
van Waterschap Rivierenland. Verder hebben we een handreiking ontwikkeld voor 
duurzame dijkversterking Bouwstenen Duurzame Dijkversterkingen | Handreiking | 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (hwbp.nl). Als vervolg op het voorbeeldproject 
Wolferen-Sprok en de daar verzamelde kennis en inzichten wordt emissieloos 
steeds meer toegepast. Bijvoorbeeld bij Stenen Dijk Hasselt, Hansweert, Sterke 
Lekdijk en Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. Het team achter ‘Grebbedijk Circulair’ 
ontwikkelt en deelt kennis over circulariteit binnen de alliantie. Het Dashboard 
Duurzaamheid, dat momenteel gemaakt wordt, ondersteunt projecten bij de 
afwegingen die ze ten aanzien van duurzaamheid moeten maken. Ook werkt het 
projectteam Dijken en Natuur aan natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. 

https://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPDIV
https://www.hwbp.nl/documenten/handreikingen/2022/4/15/bouwstenen-duurzame-dijkversterkingen
https://www.hwbp.nl/documenten/handreikingen/2022/4/15/bouwstenen-duurzame-dijkversterkingen
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Thema 3: benutten ruimte overstromingskansnormen

Het nieuwe voorstel Waterveiligheidslandschappen heeft als doel de waarde van 
de HWBP-projecten op lange termijn te borgen en waar mogelijk maximaal bij te 
dragen aan andere opgaven. Ook maakt de aanpak Waterveiligheidslandschappen 
mensen en organisaties achter de dijk bewust van de interventies die nodig zijn om 
bescherming tegen overstromingen te blijven bieden. Zo kunnen alliantiepartners 
goed aansluiten op andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, 
natuurontwikkeling en de energietransitie, en mogelijk meekoppelen met deze 
ontwikkelingen. Met waterveiligheidslandschappen krijgt het HWBP een concreet 
‘gezicht’ in omgevingsvisies en NOVEX. Deze aanpak bouwt voort op de bestaande 
integrale scopebenadering die het HWBP samen met RWS Ontwerpt heeft 
ontwikkeld. Het project ‘Aanpak op basis van Veiligheidsrendement’ vertaalt  
de mogelijkheden die de overstromingskansbenadering in tijd en ruimte biedt  
naar een optimale investeringsaanpak voor de lange termijn. 
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3. Nieuwe innovatieprojecten K&I-portfolio
3.1 Overzicht portfolio

Voor 2023 voegen we 6 projecten toe aan het K&I-portfolio. Voor deze projecten 
kan dus innovatiesubsidie worden aangevraagd en verleend. Er zijn 4 initiatieven die 
de waterschappen nog in overleg met de PD HWBP en de K&I tafel verder moeten 
uitwerken tot concrete projectvoorstellen voordat dat waterschap over kan gaan 
tot de aanvraag van subsidie. In 2022 en begin 2023 worden 6 projecten afgerond: 
Pipingproef Hedwigepolder, 3 duurzaamheidsprojecten (emissieloos, bouwstenen 
en Dubocalc), Geo Clay Liner en Soilmix heaveschermen. 18 bestaande projecten 
lopen door in 2023. 

3.2 Nieuwe voorstellen: beoordeling en aanpak

In 2023 zijn in eerste instantie 15 voorstellen ingediend bij de PD HWBP. 11 
daarvan zijn uiteindelijk verder uitgewerkt. 3 voorstellen zijn teruggetrokken door 
de indieners (versterking teenconstructies, versnelling verkenning, CO₂-opslag in 
begroeiing op en om dijken). Met de indieners van het voorstel ‘betrekken beheer 
organisatie bij innovatie’ hebben we geconstateerd dat dit voorstel zich vooralsnog 
concentreert op het programma Sterke Lekdijk. Met de ervaringen in dit project  
kan Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met collega-waterschappen en  
de PD HWBP nagaan welke opschaling zinvol is voor de alliantie. 

We hebben de uitgewerkte voorstellen beoordeeld op de innovatiedoelen van 
het HWBP. Daarnaast heeft de PD HWBP in overleg met de waterschappen 
verbeteringen aangebracht in de timing, fasering, aanpak en samenwerking  
van de voorstellen.
 
 

Doelen Indicatoren

Vergroten doelmatigheid om 
binnen budget te blijven

Kostenbesparing (€)

< 
Re

pr
od

uc
tie

 fa
ct

or
 >

Implementeren 
duurzaamheidsdoelen overheid

Duurzaamheidsbijdrage  
(CO2, circulariteit, biodiversiteit)

Voorspelbaar programma Stabielere scope projecten en 
programma

Inpassing in de omgeving Draagvlak projecten  
(minder hinder, meer kwaliteit)

Adaptiviteit Verbreding oplossingen/ meerwaarde 
voor andere opgaven

Bij het beoordelen op deze aspecten is van belang dat de referentie aan het 
veranderen is. We hebben een inschatting gemaakt ten opzichte van gangbare 
aanpak, en K&I-projecten binnen het HWBP die afgerond zijn of nog lopen  
(zie innovatiewaaier). De beoordeling is gebaseerd op de adviezen van het  
team Techniek en Duurzaamheid van de PD HWBP, het Adviesteam  
Dijkontwerp en De Innovatieversneller.
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Rendement 
x = <10 mln.
xxx>50 mln.
? = Nog nader te bepalen

Duurzaam Voorspelbaar
programma 

Draagvlak
omgeving

adaptief Reproductie

Sterkte onverzadigde zone (WDODelta) xxx xx xx xx xx xx (heel NL, m.n. rivierengebied)

Stabiliteit bij overslag (WSRL) xxx xx xx xx xx xxx (heel NL)

Dijkvernageling/JLD (HDSR) x x ? x 0 x (bij beperkt stab tekort)

Mixed in place combiwand (HDSR) xx x ? ? 0 x (piping en beperkt stab tekort) 

Lagetemperatuurasfalt (WF) x xx x ? x xx (dijken met asfalt)

Aanpak laadinfrastructuur (NZV) x xx xx x x xxx (heel NL)

Aanpak waterveiligheidsopgave op basis van 
veiligheidsrendement (WDODelta) xx xx xxx x xx xxx (heel NL)

Waterveiligheidslandschappen (WDODelta) xx xx xx xx xxx xxx (heel NL)

Golfreductie kwelders (WF) x xx xx xx xx x (Wadden en Delta)

Meegroeidijk (NZV) ? xx ? ? xx xx (slibrijke gebieden)

Taaie dijken (WSRL) x ? ? ? xx xxx (heel NL)

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat elk ingediend voorstel (potentiële) waarde 
heeft voor de alliantie. Daarom hebben we na de beoordeling gekeken:

1. Welke voorstellen nu opgenomen kunnen worden omdat de aanpak en 
meerwaarde voldoende helder zijn en er sprake is van urgentie. Deze voorstellen 
staan vetgedrukt in het onderstaande overzicht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Welke voorstellen nog verdere uitwerking nodig hebben vanwege 
onduidelijkheden en vragen over de verhouding tussen investering en baten. 
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3.3 Opgenomen projecten

Sterkte onverzadigde zone

Tot nu toe werd de schuifsterkte van klei in de onverzadigde zone (de zone boven 
het grondwaterpeil) niet meegenomen. Het blijkt dat de dijk stabieler wordt als je 
die schuifsterkte wel meeneemt: dit kan meer dan een factor 1.000 schelen op de 
overstromingskans voor macrostabiliteit bij met name de oostelijke rivierdijken (circa 
400 kilometer). Kennisontwikkeling vanuit Kennis voor Keringen, de POV M en De 
Innovatieversneller heeft geleid tot een aanpak waarmee je de schuifsterkte voor 
grijze (permanent verzadigde) klei kunt inschatten. De kennis hierover staat onder 
meer in de WBI schematiseringshandleiding macrostabiliteit (I&W, 2021). Dit leidt 
tot een kleinere veiligheidsopgave. Nu is er verdere verbetering in het dijkontwerp 
mogelijk door de sterkte van zogenaamde ‘bruine klei’ mee te nemen. Het inschatten 
van de sterkte van deze klei vraagt vervolgstappen, omdat de waterstand in deze  
klei fluctueert en omdat scheurvorming invloed heeft op de sterkte. WDODelta is 
initiatiefnemer voor dit project. Rijkswaterstaat WVL draagt aan dit onderzoek bij 
door het handelingsperspectief te actualiseren.

Op basis van de resultaten van fase 1 kan in 2023 worden ingeschat of een grote 
proef noodzakelijk is. Voor zo’n proef hebben we een reservering opgenomen. Bij 
een eventuele proef kijken we ook of we deze kunnen combineren met proeven die 
mogelijk volgen uit het kennisproject over stabiliteit bij overslag.

Stabiliteit bij overslag

Hoe moet ik omgaan met overslag bij mijn dijkontwerp? Met die vraag 
worstelen veel beheerders in de HWBP-projecten. In modellen, parameters 
en veiligheidsfilosofie is er geen eenduidige gedragen manier waarop 
versterkingsprojecten omgaan met stabiliteit bij golfoverslag. Dit leidt tot 
inconsistentie tussen ontwerpen en onnodig conservatisme in ontwerpen. 
Vervolgprocessen worden (nog) niet meegenomen. 

Het project ontwikkelt een eenduidige, gedragen en onderbouwde methode 
waarmee je dit kunt voorkomen voor alle relevante dijktypen. Het richt zich op 
kleidijken, zanddijken en dijken met een zandscheg met een kleibekleding.  
Daarmee is de kennis die dit project ontwikkelt relevant voor bijna alle  
primaire dijken in Nederland die geen grote överhoogte hebben.

Waterschap Rivierenland is initiatiefnemer voor dit project. In dit portfolio is een  
1ste fase opgenomen. Over een tweede fase (een grote proef) besluiten we in 2023. 
We hebben een reservering opgenomen voor zo’n proef. Kennis voor keringen levert 
in 2022 een raamwerk op voor de geïntegreerde analyse van afschuiven (diepe 
en ondiepe schuifvlakken), afdrukken en uitspoelen. Dit raamwerk beoogt een 
geïntegreerde aanpak van alle processen die bij een talud kunnen spelen.  
Dit raamwerk wordt als basis gebruikt voor dit innovatieproject.
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Mixed in Place: doorgaande combiwand

Het voorstel Mixed in Place van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is 
veelomvattend en sluit aan op de innovatie ambitie in de Sterke Lekdijk (SLD). 
Het voorstel gaat in op de ontwerpaanpak en maakbaarheid van Soilmix heave-
schermen. Dit bouwt voort op de innovatie die Waterschap Rivierenland heeft 
ontwikkeld als alternatief voor stalen damwanden. Het voorstel omvat ook het 
evalueren en analyseren van verbeteringen rondom Soilmix-toepassingen in de 
breedte. Tot slot staat de haalbaarheid en maakbaarheid van een doorgaande 
Mixed in Place-combiwand in het voorstel. Met een dergelijk combiwand zouden 
piping en stabiliteitsproblemen duurzaam, goedkoper en sneller opgelost kunnen 
worden dan met stalen damwanden. 

 
In het K&I-portfolio wordt de haalbaarheid van een doorgaande Mixed in Place-
wand opgenomen omdat een dergelijk uitdagend plan bijdraagt aan versnelling, 
duurzaamheid en besparingen. Omdat de haalbaarheid en business case nog 
onduidelijk zijn, nemen we nu nog geen beslissing over een maakbaarheidsproef. 
De Innovatieversneller zal met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een evaluatie van bestaande 
toepassingen en een afweegkader over de toepassing van verschillende MIP-
technieken opstellen. De Soilmix heave-schermen staan ook in het innovatieplan 
van Sterke Lekdijk. Op basis van de business case voor innovaties van Sterke 
Lekdijk, kan deze activiteit binnen de het project opgepakt worden.

1. Faalpadenaanpak
• Methodiek / faalpad / correlaties
• Faalkanseis overloop en golfoverslag (GABI/GEKB/STBI|overslag) 
• Kansbepaling per knoop incl. probabilistische aanpak GABI

a) Belasting: overslagdebiet en -volumes, infiltratie, ontwikkeling waterspanning

b) Sterkte: schuifsterkte gestructureerde toplaag

c) Rekenmodellen: eenvoudig, gedetailleerd, geavanceerd

2. GABI / 
STBI|overslag

3. Vervolgprocessen: uitspoelen, afschuiven, erosie

5. GEKB: conform huidige aanpak

4. Kenmerken dijk(bekleding)

• dijktype (klei, zand, bekleding)
• kruinhoogte
• dikte en gewicht bekledingslaag
• structuur- en (trek)scheurvorming
• verouderingseffecten 
• drainage
• erosiesterkte / erodeerbaarheid
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Efficiënte energievoorziening voor emissieloos materieel

Binnen projecten die met emissieloos materieel willen werken is de laad-
infrastructuur een uitdaging omdat de mogelijkheden voor laden beperkt zijn en 
de kosten toenemen. Projecten zoeken en vinden uiteenlopende voorzieningen 
waardoor de kosten zeer divers zijn. Om de stap naar emissieloos bouwen te 
maken stelt Waterschap Noorderzijlvest voor om kennis over de laadinfrastructuur 
te verzamelen en voorstellen te doen aan de alliantie om dit efficiënter te maken. 
Dit sluit aan op het advies van het duurzaamheidsteam van de PD HWBP om 
vroegtijdig de aanpak van laadinfrastructuur in beeld te brengen, zodat projecten 
niet met (onverwacht) hoge kosten voor duurzaamheidsambities worden 
geconfronteerd omdat aannemers snel een oplossing moeten vinden. 

Het primaire doel is om de kosten van het laden van elektrisch materieel zoveel 
mogelijk te beperken en hierover richtlijnen en handreikingen te geven voor 
dijkversterkingsprojecten. De aanpak is:
• Inzicht krijgen in de mogelijkheden voor het laden van elektrisch materieel.
• De huidige kennis en aanpak bij projecten inventariseren. 
• Op basis hiervan met deskundigen de mogelijkheden in beeld brengen en een 

gewenste aanpak ontwerpen. 
• Hierbij aangeven welke inzet van betrokkenen (waterschap, aannemer, 

energiebedrijf en HWBP) gewenst is om kosten van het laden zoveel te 
beperken.

Aanpak waterveiligheidsopgave op basis van veiligheidsrendement

De resultaten van LBO-1 laten zien dat er een grote waterveiligheidsopgave is  
om in 2050 op orde te zijn. De veiligheidsrendement-methode stelt waterschappen 
en Rijkswaterstaat in staat om op basis van diezelfde resultaten inzicht te krijgen 
in hoe en op welk moment de opgave van een dijktraject vanuit waterveiligheids-
perspectief het meest doelmatig kan worden opgelost. De deelnemende beheerders 
gaan met Waterschap Drents Overijsselse Delta met hun eigen opgave aan de slag  

 
 
om de ruimte die de overstromingskansbenadering biedt goed te benutten. Ze 
ontwikkelen de methode door, zodat deze landsdekkend toepasbaar wordt voor 
een doelmatige aanpak van hun opgave en een stabiele scope voor de te definiëren 
projecten. Met deze beslisinformatie wordt de vertaling van veiligheidstekort naar 
versterkingsopgave en -aanpak helder, objectief en transparant onderbouwd. 
Daarmee vormt het een belangrijke bouwsteen voor de alliantiedoelstelling om in 
2050 alle dijken op orde te hebben. Op basis van de resultaten van fase 1 (pilots bij 
de deelnemende beheerders) volgt een go/no go voor fase 2. In fase 2 is het doel 
om de methodiek ook op alliantieniveau toepasbaar te maken. 

Bij dijkversterkingsproject Streefkerk-Ameide-Fort Everdingen heeft 
Waterschap Rivierenland de veiligheidsrendementmethode ontwikkeld 
(in onderzoeksproject Allrisk voor de faalmechanismen piping 
en macrostabiliteit). Om op basis van een veiligheidsoordeel een 
afweging te maken op dijktrajectniveau, heeft het onderzoeksteam 
(met beperkte aanvullende informatie) bepaald welke delen van het 
dijktraject het beste kunnen worden versterkt en hoe. Voor deze 
optimalisatie heeft het team 3 vrijheidsgraden benut: tijd (wanneer ga 
je versterken), ruimte (welk deel ga je versterken) en faalmechanismen 
(voor welke faalmechanismen ga je versterken). De kortetermijnscope 
van de dijkversterking SAFE is hiermee aangescherpt en kleiner 
gemaakt. Bijkomend voordeel is dat het waterschap met deze 
methode ook een forse reductie van de totale versterkingskosten 
realiseert in vergelijking met een integrale dijkversterking op basis van 
standaarddoorsnede-eisen.
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Waterveiligheidslandschappen

De HWBP Kennis & Innovatieagenda beschrijft hoe we, via het werken aan de 
huidige opgaven, toewerken naar een adaptief systeem om Nederland nu en in 
de toekomst te beschermen tegen overstromingen. Het concept Waterveiligheids-
landschappen biedt perspectief om voor maatschappelijk aanvaardbare kosten 
het beoogde beschermingsniveau te blijven realiseren, ook als er meer druk 
komt op ruimte en draagvlak en als de druk vanuit het water toeneemt door 
klimaatverandering. 

De aanpak zorgt onder meer voor handvatten om bestaande, maar weinig  
benutte, oplossingen mee te wegen en te implementeren. Denk hierbij aan  
adaptief ruimtegebruik om gevolgen en slachtoffers te beperken. Of denk aan  
het bewust inbouwen of benutten van een vertraging in dijkdoorbraken (taaie dijken, 
benutting sterkte kleikern en inzichten uit Kennis voor keringen rondom bresgroei). 
Hierbij kun je aansluiting zoeken op het innovatieproject Dijken en Natuur van 
het HWBP. Dat innovatieproject verkent al bredere veiligheidsoplossingen om 
bouwen in Natura 2000-gebieden (makkelijker) mogelijk te maken. Concepten als 
meegroeidijken, brede groene dijken, steilranddijken, de aanleg van vooroevers, 
dubbele dijken en de aangroei van kwelders zijn ook interessante bouwstenen  
die het projectteam Waterveiligheidslandschappen zal ontsluiten in het kader  
van waterveiligheidslandschappen.

Het project biedt:
1. Een aanpak die zich heeft bewezen in de praktijk waarmee je met regionale 

partners heel transparant werkt aan toekomstbestendige waterveilige 
landschappen die gelijk ook het integratiepotentieel met andere sectoren 
benutten en aanjagen (waardecreatie). 

2. Een versterking van de technische kennisbasis waarmee je de effectiviteit van 
oplossingen rondom de dijk en in de tweede laag van het waterveiligheidsbeleid 
goed kunt meewegen.  
 

 

3. Een versterking van de positionering van waterschappen en het HWBP in 
discussies over de openbare ruimte – zij worden een logische, voorspelbare en 
toch wendbare gesprekspartner in ruimtelijke ordening op basis van water en 
bodem. Dijkversterkingen en waterveiligheid worden een aanjager voor andere 
ontwikkelingen, en andersom. 

4.  Herbruikbare instrumenten 
Het project bouwt voort op een concept van Deltares en op de uitwerking 
van een theoretisch raamwerk door Reframing Studio waarvoor RWS Kennis 
voor Keringen opdracht heeft gegeven. Het HWBP kan de theorie in de 
praktijk testen en zo de dijkwerkers aan gereedschap helpen om effectief te 
opereren in een breed maatschappelijk debat over ruimtelijke ontwikkeling en 
gebiedsinrichting. Op basis van deze casus kunnen alliantiepartners bepalen 
hoe waterschappen de aanpak verder kunnen benutten in bijvoorbeeld hun 
trajectaanpak of beleidstrajecten.
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3.4 Initiatieven

Een aantal voorstellen is nu nog onvoldoende uitgewerkt of onvoldoende gedragen 
om als voorstel op te nemen. Omdat het wenselijk is om hiermee in 2023 verder te 
gaan, hebben we deze als initiatief opgenomen. Aan de K&I-tafel zullen uitgewerkte 
of verbeterde voostellen in 2023 worden voorgelegd.

Dijkvernageling/JLD

Voor JLD dijkvernageling heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden dit 
jaar een innovatievoorstel ingediend. Dit voorstel heeft een sterke relatie met de 
innovatieaanpak in de Sterke Lekdijk. De PD HWBP adviseert om binnen SLD 
eerst de projectambitie voor dijkvernageling helder te maken. Het huidige voorstel 
bevat verschillende componenten waarvan de verbinding met de toepassing 
van JLD beter gelegd kunnen worden als de projectambitie helder is. DIV en het 
Adviesteam Dijkontwerp kunnen ondersteuning bieden bij het scherper krijgen van 
de projectambitie. Om kennisdeling en -ontwikkeling bij een eerste toepassing van 
dijkvernageling binnen de Sterke Lekdijk mogelijk te maken, blijft dit project als 
initiatief op het portfolio gehandhaafd. Bij verder uitwerking zal de focus liggen op 
eerste toepassing in primaire kering en op het breed beschikbaar maken van de 
techniek gezien de investeringen die het HWBP al heeft gedaan.

Kwantificering kwelders als onderdeel van veerkrachtige waterveiligheidslandschappen

Het benutten van kwelders voor de waterveiligheid is in het HWBP al sinds de 
POV Voorlanden en de POV Waddenzeedijken een belangrijk onderdeel van de 
waterveiligheidsbenadering. Het doel van dit voorstel (initiatiefnemer is Wetterskip 
Fryslan) is om voldoende zekerheid te krijgen over de golfhoogtereductie door de 
kwelder met vegetatie en de mate van erosie aan de kwelders door golven, zodat 
we de bijdrage aan het waterveiligheidssysteem beter kunnen kwantificeren en mee 
kunnen nemen in het ontwerp van de waterkering. 

Het beoogde eindproduct is enerzijds de kwantificering van de golfhoogte-reductie 
door de begroeide kwelder voor de onderzochte omstandigheden. Anderzijds 
bestaat het eindproduct uit formules voor het berekenen van de erosie als gevolg 
van golfbelasting op de kwelder (afslag aan de zeezijde en erosie van het oppervlak) 
voor de onderzochte omstandigheden. Het mee kunnen nemen van kwelders leidt 
tot lagere dijken en/of minder steenbekleding op het ondertalud.

Voor het HWBP staat buiten kijf dat kwelders meegenomen kunnen en moeten 
worden bij het bepalen van de scope en het dijkontwerp. De vraag is of het 
voorgestelde onderzoek significante toegevoegde waarde heeft ten opzichte van 
alle kennis die al ontwikkeld is over kwelders, vegetatie en de erodeerbaarheid 
van gras-klei-bekledingen. Daarom is het wenselijk om eerst een overzicht op te 
stellen van de huidige mogelijkheden en onderzoeken en vervolgens in te vullen 
hoe kwelders nu en in de toekomst maximaal benut kunnen worden. Daarnaast 
is de vraag of we informatie rondom de erosie van kwelders ook op een andere 
manier dan via een Deltagootproef kunnen verkrijgen (bijvoorbeeld via historische 
analyses of monitoring). Om de aansluiting met het project Living Dikes en Koehool 
Lauwersmeer en Schiermonnikoog te kunnen houden nemen we dit voorstel als 
initiatief op. 
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Meegroeidijken

Een meegroeidijk is een dijk waar regelmatig slib op of bij wordt aangebracht. 
Waterschap Noorderzijlvest heeft dit project ingediend bij het HWBP. Het project 
wil de uitvoerings- en wetenschappelijk-technische, financiële en bestuurlijke 
haalbaarheid van de Meegroeidijk (MGD) testen in het veld . Het project hanteert 
een gefaseerde aanpak van 3 pilots bij de 3 betrokken waterschappen, gekoppeld 
met opschalings- en kennisdisseminatietrajecten bij overheden en marktpartijen. 
Het beoogd resultaat is onder meer:
• een handreiking met het nut en noodzaak voor versterkingsprojecten
• een ontwerphandreiking voor meegroeidijken (MGD) met aandacht voor 

uitvoeringsmogelijkheden en beperkingen
• een overzicht van uitvoeringsmethoden
• een afwegingskader ‘MGD: ja of nee’, met daarin verwerkt op basis van 

technische achtergrondrapporten. 

Dit project gebruikt kennis en ervaring van de projecten Kleirijperij, Pilot Ophogen 
Landbouwgrond, de Brede Groene Dijk, maar ook VLOED en POV-Dijkverbetering 
Gebiedseigen Grond. Door de opschalingspotentie in Nederland te bepalen en 
kennis en ervaringen te dissemineren kunnen andere projecten dit gebruiken voor 
bredere toepassing.

Als het Meegroeidijkconcept bij Waterschap Noorderzijlvest toegepast kan worden 
op de zeedijken, zal er in de toekomst een verlaging zijn van de kosten om de 
dijken op te hogen. Het Meegroeidijkconcept bij Waterschap Brabantse Delta zal 
rendement hebben door het baggeroverschot te gebruiken om de dijk te versterken. 
Het Meegroeidijkconcept bij Waterschap Rijnland zal rendement hebben doordat 
er lagere kosten zijn voor het beheer en onderhoud van de dijk doordat het slib 
mogelijk de scheuren in de dijken kan verhelpen.

Dit voorstel vroeg aanvankelijk een bijdrage van 1,4 miljoen euro van het HWBP. Na 
de zomer bleek dat er een bijdrage van 4 miljoen euro gewenst is. Zowel STOWA als 
de betreffende waterschappen overwegen circa 500.000 euro mee te financieren. 

 
 
Het directe rendement voor de waterveiligheid achten we beperkt. Er is sprake 
van een opgave rondom baggerslib en er is een fors component rondom 
regionale keringen. Voor het HWBP is de eerste stap (nut en noodzaak voor 
versterkingsprojecten) relevant. Daarom wil het HWBP samen met STOWA en de 
initiatiefnemers kijken of een kleinere projectdefinitie met een focus op de primaire 
kering haalbaar is.

Lagetemperatuurasfalt

Over enkele jaren is lagetemperatuurasfalt de norm. Regulier Waterbouwasfaltbeton 
(WAB) is dan mogelijk niet meer leverbaar. Daarom is het nodig dat we nagaan of 
lagetemperatuurasfalt voldoende sterk is. Daarvoor moeten we eerst eisen aan asfalt 
bepalen en vervolgens nagaan of aan die eisen kan worden voldaan. Daarnaast biedt 
hoogwaardige recycling van bestaand WAB met lagetemperatuurasfalt kansen om 
duurzaamheidswinst te boeken en kosten te besparen. Het doel is het opstellen van 
een raamwerk voor kwaliteitsborging bij hoogwaardige recycling op locatie van oud 
WAB, toe te passen in lagetemperatuurasfalt. Daarnaast is het doel te onderzoeken 
welke functionele eisen we aan lagetemperatuurasfalt op dijken kunnen en moeten 
stellen. Als niet op tijd duidelijk wordt dat dit nieuwe type asfalt aan de (deels nog te 
stellen) eisen voldoet, dan moeten waterschappen binnenkort terugvallen op een veel 
duurdere steenbekleding. 

Lagetemperatuurasfalt is straks een gegeven. Daarom wil het HWBP weten wat dat 
kan betekenen voor de versterkingsprojecten. Wetterskip Fryslan wil hier gezien het 
areaal van het wetterskip initiatiefnemer zijn voor de K&I-aanvraag. Bij dit voorstel 
heeft de PD HWBP samen met het wetterskip geconstateerd dat een samenwerking 
met Rijkswaterstaat op het gebied van asfalt (ook gezien de ervaring in de 
wegenbouw en de kennisontwikkeling bij RWS WVL) vormgegeven moet worden 
en dat samenwerking met de waterschappen die asfaltbekledingen aanleggen en 
beheren relevant is. Gezamenlijk investeren ligt hierbij voor de hand. De PD HWBP, 
Wetterskip en Rijkswaterstaat werken daarom dit voorstel samen verder uit. 
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Reservering grote proeven

In aanvulling op de inactieven nemen we een reservering op voor het uitvoeren van 
proeven naar aanleiding van de projecten Sterkte onverzadigde zone en Stabiliteit 
bij overslag. Zo kun je weloverwogen besluiten over het nut en de noodzaak van 
proeven en kun je nagaan of er 1 gecombineerde proef of 2 verschillende proeven 
nodig zijn. Ook biedt dit de tijd en de ruimte om volgend jaar te inventariseren welke 
proeven waterschappen, STOWA, Rijkswaterstaat en het HWBP nog meer zinvol 
vinden bij de verwachte dijkverlegging bij Paddenpol.

4. Huidige innovatieprojecten in het HWBP
4.1 Innovaties in versterkingsprojecten

In versterkingsprojecten worden ook veel innovaties ontwikkeld en uitgevoerd. Deze 
zijn een waardevolle en essentiële aanvulling op de innovaties die het HWBP 100% 
subsidieert en laten zien dat innovaties in het HWBP breed gedragen worden. In 
2023 gaat De Innovatieversneller deze innovaties ook ontsluiten. Bij de keuze om 
innovaties in een versterkingsproject mee te laten lopen spelen 3 aspecten een rol:
1. Het past bij de ambitie van de beheerder op dat project.
2. Er is een business case op het project.
3. Het risicoprofiel past bij het project en kun je in de reguliere beschikking 

afdekken.
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele voorbeelden van ontwikkelingen in versterkingsprojecten zijn:
1. De ontwikkeling van kunststof filterschermen tegen piping bij Sterke Lekdijken 

(HDSR).
2. De ontwikkeling van SoSeal; bacteriën om de ondergrond minder doorlaatbaar 

te maken (HDSR).
3. Parametrisch ontwerpen bij de Sterke Lekdijk (HDSR).
4. Kunststof heaveschermen (WOS, WSRL).
5. Optimalisaties langs constructies (WOS, WSRL).
6. Het rekenen aan binnenwaartse macrostabiliteit (Neder Betuwe, WSRL).
7. Een gecombineerde faalkanstool voor GEBU en GEKB (Ijsselmeerdijken, ZZL).
8. Een GeBu-tool voor graserosie buitentalud (Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan).
9. De Deltagootproef erosie kleilaag buitenkant dijk (Noorderzijlvest).
10. Het effect van een freatische lijn onder asfalt (Wetterskip Fryslan).

Enkele voorbeelden van succesvol op elkaar voortbouwen in reguliere 
versterkingsprojecten, zijn:
1. De toepassing van kunststof heave-schermen en/of verticaal zanddicht 

geotextiel (WDODelta). 
2. De toepassing van de kansenscan Gebiedseigen Grond Sprok Sterreschans 

Heteren (WSRL).
3. De toepassing en doorontwikkeling van een grofzandbarrière (Aa en Maas, 

WSRL en HDSR).
4. De uitvraag van een filterconstructie (Stad Tiel).
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4.2 Overzicht lopende projecten

De volgende tabel geeft een beknopt overzicht van de lopende projecten.

Thema/project waterschap afronding

Ontwerp en uitvoeringstechnieken

POV DGG en Onderzoek kalk in klei: Grondgestuurd 
ontwerpen en erosiebestendigheid verbeteren door 
middel van het toevoegen van kalk aan klei 

WL 2023

Brede groene Dijk (inclusief toepasbaarheid & 
voorspelbaarheid lokaal kweldermateriaal en gerijpte 
baggerspecie): ontwerp van een duurzame groene dijk 
met lokaal materiaal 

WSHA 2024

Onderzoek Gras en Klei (POV W):  
continuering monitoring erosiebestendigheid

WSHA 2024

Erodeerbaarheid buitenkant dijk: generiek kader voor 
inschatting erodeerbaarheid van klei   

WSNZV 2024

Erosiebestendigheid overgangen tussen gras en  
harde materialen

ZZL 2024

IJsseldijken Reevediep: praktijkproef opbarsten voor 
piping en macrostabiliteit om sterkte aan de deklaag die 
opdrijft/opbarst toe te kunnen kennen. 

WDODelta 2024

Meerjarige monitoring JLD Dijkstabilisator AGV 2024

Eemshaven-Delfzijl – meerjarige veldmetingen  
golven Eems Dollard

NZV 2027

Meerjarige monitoring degeneratie asfalt WF 2027

Thema/project waterschap afronding

Integraliteit en samenwerking (inclusief duurzaamheid)

Westerschelde Hansweert: zetsteen van baggerspecie WSSS 2022

Grebbedijk circulair: circulaire pijler, materialendatabase, 
circulair schaduwontwerp

WSVV 2023

Dashboard Duurzaamheid: gemeenschappelijk gereedschap 
om duurzaamheidsambitie te volgen

ZZL 2023

Future dikes: sterkte van soortenrijke grasbekleiding inschatten 
zodat er meer biodiversiteit gerealiseerd kan worden

WSRL 2023

HEEL: eenheid in werkwijzen via System engineering, met 
als doel de doelmatigheid beter te beoordelen, meer grip op 
kwaliteit, meer ‘in een keer goed’

WSVV 2023

Samenwerking Kunstwerken: samenwerking en 
kennisontwikkeling aanpak kunstwerken voor  
efficiëntere aanpak kunstwerken

HHNK 2023

De Innovatieversneller: ondersteuning bij toepassing van 
innovaties, geeft overzicht en verbindt, kennisoverdracht/
borging, laatste afronding van ontwikkelde kennis/innovaties 

WSRL 2023

Embankment Suite: software tool die nieuwe kennis toepassen 
en ontwerpen efficiënter maakt, in samenwerking met BOI. 
Waterschappen vertegenwoordigd via gebruikersgroep.

RWS WVL 2023

Dijken en Natuur: afwegingskader en mogelijkheden voor 
versterken in Natura 2000 en meerwaarde natuurlijke 
oplossingen voor waterveiligheidsopgave  

WDODelta 2024

Duurzame en vergunbare dijkversterking (beheerfase 
Dubocalc en bouwstenen duurzame dijkversterking)

WSRL 2025
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In 2020 heeft het HWBP subsidie verleend voor de innovatie HEEL (Herleidbaar, 
Expliciet en Eenduidig werken over de hele Levenscyclus van een dijk). Om de 
werkwijze HEEL nog steviger te verankeren in de HWBP-werkprocessen, hebben 
we de innovatie inmiddels verlengd. Voor de verlenging is aanvullende subsidie 
nodig en beschikbaar. Om de ontstane cultuurverandering door te zetten en het 
werken met gebiedseigen grond nog beter te verankeren in de projecten, verlengen 
we de projectoverstijgende verkenning Gebiedseigen Grond met een jaar tot eind 
2023. De innovatie zoekt daarbij de aansluiting bij De Innovatieversneller. Voor 
afronding stellen we een aanvullend budget beschikbaar. 

4.3 Overzicht afgeronde projecten

In 2022/begin2023 worden de volgende projecten afgerond: 
1. Pipingproef Hedwigepolder (WHD): uit de proef blijkt dat de kans op piping bij 

zandige getijde-afzettingen kleiner is dan bij zandige rivierafzettingen. Omdat 
pipingberekeningen tot nu toe zijn gebaseerd op rivierafzettingen betekent dit 
dat er minder dijkversterkingen nodig zijn in kust en delta. Bij plaatafzettingen 
kun je met beslisregels onderbouwen dat de kans op piping verwaarloosbaar 
is. Bij geulafzettingen komen adviezen beschikbaar waarmee je kunt inschatten 
of een verdere uitwerking van de pipingrisico’s überhaupt nog nodig is. 
Verschillende waterschappen gebruiken deze inzichten. 

2. Aanleg Geo clay lining (WSL): de geo glay cliner kan standaard klei vervangen. 
Met een dunne laag kun je gebiedseigen grond beschermen of de weerstand in 
het voorland verhogen. Dit scheelt in kosten en is duurzamer. Deze oplossing 
kun je verder toepassen op de dijk of in het voorland bij bijvoorbeeld WS Lim-
burg, WSRL, HDSR, WDODelta. 

3. Aanpak Soilmix Heave schermen (WSRL): in het programma Sterke Lekdijk 
bouwt HDSR met innovatiepartners en De Innovatieversneller voort op  
deze aanpak die WSRL heeft opgesteld. 

4. 3 duurzaamheidsprojecten (WSRL): emissieloos, Dubocalc en bouwstenen duur-
zame dijkversterking. Om de ontwikkelde instrumenten te beheren verlengen we 
dit project met een beheerfase van 3 jaar. Dit vraagt een aanvullende bijdrage 
van circa 200.000 euro.

https://www.hwbp.nl/documenten/handreikingen/2022/4/15/bouwstenen-duurzame-dijkversterkingen
https://www.hwbp.nl/documenten/handreikingen/2022/4/15/bouwstenen-duurzame-dijkversterkingen
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