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HWBP projectenboek 2021
• Uitstoot productie, transport, beheer
• Circulariteit
• Ruimtelijke kwaliteit



Stand van zaken

• Fase 2 inventarisatie techniek / marktconsultatie aug - dec 2020
opstellen Technisch Kader DGG 2021 - medio 2022

• Plan voorbereiding 2017
• Fase 1 brede verkenning mogelijkheden 2018 - medio 2020

Fase 1 rapport  



Grond als uitgangspunt i.p.v. sluitpost

Waarom zijn we hier ooit 
mee gestopt?

normale praktijk UK, BE, FR

huidige praktijk NL

Lokaal winbare 
grond

Analyse, eisen & 
randvoorwaarden

Ontwerp, geometrie

Analyse, eisen & 
randvoorwaarden

Ontwerp, geometrie Materialiseren, 
zoeken naar partijen 
grond

• Grond als uitgangspunt i.p.v. sluitstuk, vraagt meer ontwerpvrijheid en - verantwoordelijkheid.
• Beschikbaarheid en geschiktheid bepalen de waarde en de risico’s van aangeboden grond.



Beschikbare grond

Grondleverende projecten
• Natuur- en milieuwetgeving, milieukundige bodemkwaliteit
• Eigendom, kwaliteit en geschiktheid, hoeveelheid, afstand
• Kosten, baten, organisatie, risico’s (www.mindergrondrisico.nl)

Begin op tijd
• Kansenscan: globaal beeld op riviertakniveau (HWBP <> KRW, PAGW, IRM, …)
• Kansenkaart: gedetailleerd beeld op projectniveau, startpunt variantenontwikkeling
• Redeneerlijn Financiering Integrale Opgaven van het HWBP, etc.

PFAS
CO2

Stikstof

Ook grond uit 
de dijk zelf …



Grondgestuurd ontwerpen

1. Tijdig in kaart brengen beschikbare grond
2. Geschiktheidsbeoordeling voor dijkonderdelen
3. Integraal ontwerpen op basis van functionele eisen
4. Ontwerpparameters aantonen met verificatiemethode
5. Keuzes en aanpassingen tijdens de uitvoering
6. Levensduureffecten op beheer en onderhoud

Grond als uitgangspunt i.p.v. als sluitstuk

• Grondgestuurd ontwerpen
• Lessen uit de praktijk
• Grondeigenschappen
• Aanbevelingen



Toepassen GG in 
versterkingsproject

GG voldoet aan 
standaard specs?

ja

gelijkwaardigheid 
aantoonbaar?

standaard ontwerp 
met GG

ja

nee

afwijking 
acceptabel

maatwerk / 
vernieuwend ontwerp

ja

standaard ontwerp 
zonder GG

nee

• Richtlijn-ontwerp
• Restrisico’s nazorgfase

nee

• Grondgestuurd ontwerp
• Restrisico’s nazorgfase

Institutioneel
(beleid en rvw)

Juridisch
(milieuregels)

Financiëel
(marktwerking)

• PFAS 
• stikstof
• Natura2000
• etc.

• scope 
• afstemming
• beschikbare tijd
• beschikbare ruimte
• duurzaamheid

Streven : gesloten grondbalans
Grondsoort : klei, leem, bagger, dijkzand, … 
Onderdeel : deklaag, berm, kern, voorland, … 
Bewerking : geen, verbeterd, verpakt

Technisch
(duurzaam veilig)

• EMVI
• eisen

en

• Standaard grond aanvoeren
• GG afvoeren / niet ontgraven

vooraf opgelost en meegenomen in projectrandvoorwaarden 
(beschikbare tijd en ruimte, vergunningen).

Ontwerp- en grondkeuzes



Levensfasen /projectfasen

Trechteringsproces van boven naar beneden:

• flexibiliteit in het ontwerpproces neemt af
• project- en grondonzekerheden nemen af

DGG vraagt een iets bredere trechter



Grondeigenschappen

Technische eigenschappen
- grondeigenschappen
- levensduureffecten

Ontwerpverificatie
- functionele eisen
- referentie-ontwerpen

Ontwerpparameters
- referentie-grondsoorten
- gevoeligheidsindicatoren

• Natuurlijke grond
• Uit bestaande dijk

• Ontwerpkeuzes
• Beheer en onderhoud

• Technisch comfort
• Vraag en aanbod

TRWG2001

NEN-EN-ISO 14688

− Mineralogie / classificatie
− Verdichting / rijpingsgraad
− Veroudering / droogte

− Volumegewicht
− Sterkte en stijfheid
− Doorlatendheid
− Erosiebestendigheid
− Begroeibaarheid

− Integraal ontwerpen
− Deklaag vs kernkwaliteit
− Klimaatbestendig
− Maakbaar
− Onderhoudbaar

geschiktheidsbeoordeling, ontwerpverificatie, opleveringscontrole, restrisico’s beheer en onderhoud 



Klimaatverandering?
• Grondsoort, mineralogie en classificatie
• Effect dichtheid/rijpingsgraad/watergehalte
• Verouderingsgevoeligheid (incl. droogte)

• Volumegewicht
• Sterkte en stijfheid
• Doorlatendheid
• Erosiebestendigheid (golven, stroming)
• Begroeibaarheid



Technisch Kader
Accentverschuivingen i.o.m. 
productteam en 
begeleidingsteam HWBP

daarnaast ook
• Storylines
• Kansenkaart / database
• Mindergrondrisico.nl

Vervolgstappen Q2 Q3 Q4

Q3 Q4

Q4



Geaccepteerde voorbeelden

leren in de projecten en in het programma 
leren van het verleden en de bestaande dijken
leren van het buitenland



… en nu naar Marco
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