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1  Algemeen 

1.1 Projectteam 
Guido Wolters:    projectleider / adviseur WTI + techn. leidraden 
M. Klein Breteler:  reviewer / algemene adviseur 
Wout Snijders:    adviseur praktijk- en milieuaspecten 
Helena Hulsman:  adviseur ecologische wetgeving + leidraden 
Bernadette Wichman:  adviseur geotechniek + leidraden 
Mieke Ketelaars:  adviseur praktijk- en milieuaspecten 
Mindert de Vries   adviseur ecologie 
Bregje van Wesenbeeck:  adviseur ecologie 

1.2 Overzicht rapport  
In hoofdstuk 2 wordt de Roadmap en achtergrond van dit rapport voorgesteld. In hoofdstuk 3 
worden de relaties met andere nationale projecten nader besproken. In hoofdstuk 4 wordt op  
algemene concepten voor waterkeren ingegaan die betrekking hebben op de inventarisatie. 
Het wettelijke toestinstrumentarium wordt geadresseerd in hoofdstuk 5. Een overzicht over 
het technische beleid omtrent eco-engineering is gegeven in hoofdstuk 6. Hetzelfde is 
gedaan in hoofdstuk 7 voor het ecologische beleid. In hoofdstuk 8 komen uitvoerings- en 
bedrijfsorganisatorische aspecten aan bod. Aspecten rond het toetsen van eco-concepten 
worden in hoofdstuk 9 uitgelegd. In hoofdstuk 10 worden de volgende stappen binnen dit SO 
project opgenoemd. 
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2  Ecologische Concepten Waterkeren 

2.1 Probleemstelling  
Eco-engineering is een van de kennisvelden van de Dienst Infrastructuur van RWS (DI), 
afdeling Water en Milieu. Het doel van DI is om te komen tot duurzame oplossingen voor 
bouw en onderhoud van infrastructuur, waarbij ecologie vanaf het begin volwaardig in 
planning en ontwikkeling van projecten wordt meegenomen in een eco-dynamisch 
ontwerpproces, waar wordt gericht op kansen om meerwaarde te genereren. Bij eco-
engineering draait het erom de kansen te leren benutten die de natuur biedt om 
waterbouwkundige doelen te bereiken en om meerwaarde voor ecologie, landschap en 
recreatie te genereren. 
 
Behalve bij DI - Water en Milieu groeit de belangstelling voor eco-engineering ontwerpen (en 
pilot-projecten) ook bij de Waterdienst van RWS, waterschappen en gemeenten. 
 
In het kader van Natuurlijker Markermeer IJmeer (NMIJ) wordt tot 2015 een groot programma 
uitgevoerd waarbij de doelstelling is om door de toepassing van eco-ontwerpen meerwaarde 
voor de ecologie te realiseren. 
 
Deze insteek past goed bij Deltares, waar kennisontwikkeling van een interdisciplinair thema 
als eco-engineering door combinaties van disciplines goed kan worden ingebed. Binnen 
Deltares is afgelopen jaren op verschillende thema’s gewerkt die aansluiten bij de 
vraagstukken van DI, maar ook bij die van andere RWS-diensten (o.a. de Waterdienst,  
Zeeland, IJsselmeergebied, Ruimte voor de Rivier en Noord-Holland). Het gaat hierbij om 
Rijke Dijk en Biobouwers oplossingen voor toepassing in zoute en zoete watersystemen. 
Deze projecten zijn onder de vlag van WINN (het WaterINNovatie programma van RWS) 
uitgevoerd. 
Belangrijkste drie eco-engineering vraagstukken vanuit het perspectief van DI zijn (zie memo 
Sharon Tatman, 8 juni 2009): 
• Systeemkennis (bv. werking eco-engineering ontwerp, interactie met omgeving, 

robuustheid eco-engineering) 
• Regelgeving (bv. vaststellen relevante regelgeving/richtlijnen, beleidsvraagstukken, 

criteria voor toetsing van eco-engineering ontwerpen) 
• Eco-dynamisch ontwerpproces (bv. ontwerpcriteria, meenemen van niet monetaire 

baten in ontwerpproces, creëren van breder draagvlak: inschakelen van beheerders-
kennisinstituten-bouwers) 

 
Onderscheid wordt gemaakt tussen het creëren van meerwaarde voor natuur bij het 
ontwerp/onderhoud van waterkeringen door optimalisatie van materialen en 
constructievormen (building for nature), en de aanleg van vooral golfremmende en 
sedimentstabiliserende vegetatie en riffen in de vooroever (building with nature). Waar het 
eerste project zich vooral bezig houdt met de invloed op de waterkering zelf richt het tweede 
project de aandacht op het voorland.  Raakvlakken van beide projecten zijn b.v. de 
aansluiting van de vooroever aan de constructie en de invloed van de golfremmende werking 
op de constructiebelasting.  
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2.2 Roadmap Innovatieve Concepten Waterkeren: Ecologische concepten 
Het uitgangspunt van “Ecologische Concepten Waterkeren” binnen de RM “Innovatieve 
Concepten Waterkeren” is om de waterveiligheid centraal te stellen en waarbij ecologie word 
ingezet om doelen gerelateerd aan waterbouw en waterveiligheid te kunnen verwezenlijken of 
om meerwaarde gerelateerd aan ecologie, landschap en recreatie te genereren. 
 
De in 2.1 identificeerde eco-engineering vraagstukken worden binnen “Ecologische 
Concepten Waterkeren” middels twee trajecten opgepakt: 
• Golfdemping door vegetatie: Het verkennen van mogelijkheden om natuurlijke 

materialen (bijvoorbeeld wilgen of oesters) toe te passen als golfdempend materiaal 
waardoor de golfbelasting op de achterliggende waterkering wordt gereduceerd. In deze 
projectfase zal er een kleinschalig experiment worden uitgevoerd in een golfgoot van 
Deltares zodat de golfremmende werking van vegetatie beter kan worden bepaald. In 
latere fases zal dit onderzoek op grotere schaal uitgevoerd dienen te worden 
(bijvoorbeeld Deltagoot) om schaaleffecten beter te kunnen onderdrukken. Beoogd 
wordt om dit grootschalige experiment uit te voeren binnen het Transnational Access 
programma van HYDRALAB IV (gefinancierd door de Europese Commissie) en hierbij 
andere (internationale) kennisinstituten en bedrijven op aan te laten sluiten. 

• Eco-dijken i.r.t. waterveiligheid: Het inventariseren van de beschikbare 
gereedschappen, beleid en regelgeving binnen eco-engineering (ontwerp- en 
toetscriteria, voornamelijk van dijken). Kennisleemtes die voor de voorspelbaarheid en 
toetsing van eco-concepten beperkend zijn, worden uitgezocht. Daarvoor wordt een 
nauwe samenwerking met overheid en industrie beoogd (RWS, waterschap, 
dijkbeheerders resp.aannemerij, materiaalfabrikanten). Gebaseerd op deze 
inventarisatie zullen in de vervolgfase nieuwe ontwerp- en toetscriteria voor eco-
engineering ontwerpen ontwikkeld worden (met name mbt constructie-, stabiliteits-, 
onderhoud- en veiligheidsrelateerde aspecten). 

 
De lange termijn doelstelling van het project “Ecologische Concepten Waterkeren” is om 
concrete tools, toets- en ontwerpcriteria te ontwikkelen voor ecologische concepten m.b.t. 
waterkeren (Een verkenning naar innovatieve ecologische kustverdedigingen wordt reeds 
binnen andere projecten opgepakt: WINN, Building with Nature). Daarbij wordt vooral op de 
twee laatste punten van de in 2.1 genoemde vraagstukken gefocusseerd (Regelgeving, toets- 
en ontwerpcriteria) met betrekking tot kust- en meerdijken, waar de typische hoofdbelasting 
wordt gegenereerd door golven. Benadrukt wordt dat veiligheid het primaire aspect is binnen 
de roadmap “Innovatieve Concepten Waterkeren”. 
Resultaten komen beschikbaar door publicaties, opname in ontwerpgereedschappen en 
leidraden (van bv. ENW), en toepassing in specialistische adviseringsprojecten van Deltares 
in samenwerking met Nederlandse bedrijven. 

2.3 SO 2010: Inventarisatierapport  eco-engineering 
In “Eco-dijken i.r.t. waterveiligheid” is de focus gezet op het inventariseren van de 
beschikbare tools, beleid en regelgeving binnen eco-engineering (ontwerp- en toetscriteria, 
voornamelijk van dijken). Dit houdt de volgende aspecten in: 
 
1. Inventarisatie ecologische aspecten (materialen en ontwerpen) 

a) uitzoeken waar eco-engineering ontwerpen een zinvolle bijdrage kunnen leveren 
(en waar niet zonder de dijkveiligheid te beïnvloeden) 

b) verkenning innovatieve, ecologische materialen/constructies in dijken  
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c) inventariseren van regelgeving, leidraden, beleid, criteria voor toetsing, relevante 
modellen 

d) reeds uitgevoerde studies / projecten / eco-engineering ontwerpen  

e) inventariseren veelbelovende eco-engineering technieken zoals (‘Rijke Dijken’), 
eco-tops en andere ecologische dijkbekledingen  

f) inventariseren van effecten van deze technieken op dijkveiligheid (incl. stabiliteit 
en -belasting). 

g) inventariseren kennisleemtes die het toetsen van eco-ontwerpen beperken. 

2. Inventariseren belangstellingen belangrijke partijen (RWS, waterschap, dijkbeheerders 
resp. industrie (aannemerij, materiaalfabrikanten)) 

3. Ontwikkeling van een toetsinstrumentarium / toetscriteria voor constructies waarin eco-
engineering is toegepast (bv. met name constructie-, stabiliteits-, onderhoud- en 
veiligheidsrelaterende aspecten) 

 
In 2010 zit de focus voornamelijk op punten 1c, f, g en 2. Punten 1a,b,d,e zijn al in eerdere 
studies gedeeltelijk uitgevoerd of worden binnen de programma’s WINN en Building with 
Nature opgepakt. Deze punten worden alleen op hoofdlijnen (referentie-niveau) besproken. 
Punt 3 zal in de vervolgfasen (2011 en daarna) verder uitgewerkt worden.  
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3  Relaties met andere projecten 

3.1 Algemeen 
Het werk binnen dit project wordt in nauwe samenwerking met verschillende Deltares units 
(Hydraulic Engineering, Zee- en Kustsystemen, Zoetwatersystemen, Verkenning & Beleid en 
Geo-engineering), industrie (bv. fabrikanten dijkbekledingen), RWS, Waterschap Zeeland, en 
dijkbeheerders uitgevoerd. 
 
Relaties bestaan met het project 2a (Golfdemping door vegetatie, Deltares 2010f), die de link 
van hydrodynamica, morfologie en biota nader onderzoekt. Relaties bestaan ook met de 
programmas “WINN” (http://www.rijkswaterstaat.nl/water/innovatie_en_onderzoek/) en 
“Building with Nature” (http://www.ecoshape.nl/) die verschillende eco-engineering aspecten 
nader onderzoeken. Door een nauwe samenwerking wordt dubbel-werk voorkomen en 
synergieeffecten versterkt. 

3.2 WINN 

3.2.1 Algemeen 
 
Binnen WINN bestaan relaties met de volgende projecten (zie 
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/innovatie_en_onderzoek/ ; De Vries 2010) 
 
1.  Innovatief waterkeren (dijken) 
Het doel van dit project is nieuwe innovative methodieken te ontwikkelen voor het keren van 
water en voor veiligheid tegen overstromingen. Dit bevat ook strategieen voor verificatie en 
testen van deze methodieken (“Toetsbaarheid Innovatieve Dijkconcepten”), en technieken 
voor monitoring en inspectie. Bij dijken ligt hier zover de focus op nieuwe geotechnische 
concepten (bv. Inside, korte damwanden, rijke dijken, smart soils toepassingen en 
deltadijken). 
 
2.  Levende Waterbouw 
Het doel is hier nieuwe ecologische concepten en tools te ontwikkelen om eco-engineering op 
grote schaal te kunnen toepassen. Ook zullen nieuwe richtlijnen voor het gebruik van 
ecologische concepten in het hydraulisch ontwerp ontwikkeld worden. In 2010 zit de focus op 
het samenstellen van een overzicht van pilotprojecten die op dit moment in Nederland 
worden toegepast en het in kaart brengen van hun ecologische meerwaarde, 
toepassingsgebieden, kosten-/baten effecten etc. 
 
Het inbedden van deze concepten in (rijks-)beleid wordt in latere fasen beoogd. O.a. de 
volgende activiteiten zijn al gestart: 
• Op basis van analyse van de toepasbaarheid van eco-engineering (EE) concepten in 

grote nationale projecten zoals HWBP en Deltaprogramma wordt overleg opgestart met 
relevante ministeries om de EE concepten over te dragen en in te bedden in cruciale 
beleidsnotities. Samenwerking wordt beoogd met DG-Water en Natuurmonumenten. De 
Waterdienst speelt een belangrijke rol als ingang tot relevant spelers bij het rijk. 

• Analyse van relevante organisaties, programma’s, commissies, beleidsmakers en 
bestuurders 

• Een analyse van knelpunten/belemmeringen/kansen. 
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Vooral het laatste project “Levende Waterbouw” heeft dus directe relaties met het voorliggend 
strategische onderzoeks- (SO) project. 

3.2.2 Levende Waterbouw: Ecologische pilotprojecten 
In verband met de ontwerp-  en toetsbaarheid van nieuwe ecologische concepten zijn in de 
laatste jaren al een aantal pilotprojecten uitgevoerd (bv. in relatie met WINN). Deze zullen in 
de praktijk de uitvoerbaarheid en werkzaamheid aantonen en mogelijke zwakke plekken 
aantonen. Een overzicht van deze projecten is gegeven in het 2010 rapport van project 
“Levende Waterbouw” binnen WINN (De Vries, 2010). Voor een overzicht over de lopende 
ecologische pilot- en marktprojecten (Deltares / WINN / BWN) wordt verwezen naar Appendix 
D. 
   
Uit de pilotprojecten wordt veel kennis beschikbaar. Deze kennis helpt de eco-criteria / 
toetsprocedures die binnen deze RM ontwikkeld worden verder aan te scherpen.  

3.2.3 Innovatief waterkeren: Geotechnische aspecten toetsbaarheid innovatieve dijkconcepten 
In WINN (2009), in verband met W+B (2009), zijn voor het eerst criteria voor de toetsbaarheid 
van innovative dijkconcepten bediscussieerd. Waar in het WINN rapport nieuwe 
geotechnische dijkconcepten worden bediscussieerd, wordt in het W+B rapport de focus op 
dijkbekledingen gelegd. Deze toetsbaarheidscriteria worden nader bekeken in hoofdstuk 9. 
 
In het WINN rapport is een eerste aanzet gegeven voor de eisen waaraan een innovatie dient 
te voldoen en met welke aspecten de ontwikkelaar rekening dient te houden. Dit betreft de 
wettelijke eisen en de eisen vanuit de primaire functie (m.n. vanuit geotechnische kant). Voor 
overige wettelijke eisen en eisen vanuit de primaire functie wordt verwezen naar het W+B 
rapport (2009).  
Het was niet de doelstelling van het WINN rapport om voor de innovatieve dijkconcepten aan 
te geven hoe deze dienen te worden getoetst. Wel wordt een eerste aanzet gegeven voor de 
aspecten / faalmechanismen die nodig zijn te onderzoeken i.v.m. de toetsbaarheid en dan 
vanuit het oogpunt van geotechnische stabiliteit van waterkeringen.  
 
De toetsbaarheid van nieuwe dijkconcepten (bv. door de inzet van nieuwe ecologische 
materialen) trekt hier bijzonder aandacht, omdat in de ontwikkeling van nieuwe concepten 
doorgaans het ontwerp het meeste op de voorgrond staat. Uiteraard moet het concept na de 
bouw/toepassing ook regelmatig (elke 5 jaren) getoetst kunnen worden conform het VTV 
(Voorschrift Toetsen op Veiligheid). In het VTV kunnen echter hiervoor nog geen regels zijn 
opgenomen. Een toetsing volgens de VTV blijkt daarom op dit moment nog niet mogelijk.  
 
Enkele conclusies uit het rapport: Om een nieuwe ecologische concept succesvol te kunnen 
toetsen moeten alle relevante veiligheids-, stabiliteits- (faalmechanismen), beheer- en 
onderhoudscriteria nauwkeurig in kaart gebracht worden. Vaak zijn met het nieuwe concept 
(bv. in verband met een verhoogd voorland) andere faalmechanismen verbonden en een 
andere veiligheids-, beheer- en onderhoudsfilosofie. De relevante toetsstappen moeten dus 
opnieuw vastgelegd en geaccordeerd worden. 

3.3 Building with Nature (BWN) – Ecodynamisch ontwerpen 
 
Het programma BWN (www.ecoshape.nl, http://bwn.deltares.nl), een initiatief van de 
Nederlandse industrie, adviesbureaus, specialist instituten en universiteiten, is veel breder 
afgebakend dan dit strategische onderzoekstraject. Dit wordt duidelijk uit de volgende BWN 
vertrekpunten (Ecoshape, 2009): 
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“Het vertrekpunt voor Building with Nature is dat er bij gebiedsontwikkeling integraal gedacht, 
gerekend, getekend, gebouwd en beheerd moet worden. Integratie begint dus al in de visie- 
en planvorming en gaat door na de uitvoering van een waterbouwkundig werk. Een werk 
wordt niet exclusief met de eis van een zo hoog mogelijk technische kwaliteit tegen zo laag 
mogelijk kosten ontworpen, maar speelt optimaal in op de dynamiek van het natuurlijke 
systeem, waarbij de kosten en baten voor mens en maatschappij tegen elkaar worden 
afgewogen. 
Ecodynamisch ontwerpen vraagt om functioneel specificeren van zowel de (technische) 
bouwvraag als de gewenste interactie met de natuurlijke omgeving: building with nature. Er 
wordt gewerkt met een integraal pakket van functionele eisen waar het ontwerp aan moet 
voldoen. Dus niet alleen aandacht voor technische aspecten als veiligheid of capaciteit van 
de te realiseren infrastructuur, maar ook voor natuurlijke aspecten, zoals de te realiseren, te 
behouden, te versterken en/of te benutten eigenschappen van het abiotische en biotische 
systeem waarin wordt gewerkt. Kortom: maximale (integrale) ruimtelijke kwaliteit tegen 
aanvaardbare maatschappelijke kosten. 
Ecodynamisch ontwerpen is een innovatie die vraagt om een andere manier van denken en 
doen. Het vraagt, naast het genereren van kennis en know-how, ook om bewustwording en 
gedragsverandering. Dit is ingrijpend en vergt dan ook een stapsgewijze aanpak….” 
 
“…Het innovatieprogramma Building with Nature is gericht op het maken van de volgende 
stap in de waterbouw: van defensieve ontwerpmethoden die gericht zijn op het minimaliseren 
van negatieve effecten naar ontwerpmethoden en ontwerpen die zich richten op het 
maximaliseren van systeempotenties. Het gaat om planontwikkeling waarbij beleidsmakers, 
ontwerpers, uitvoerders en beheerders van projecten gezamenlijk oogmerken als veiligheid, 
natuurlijkheid, economisch potentieel, leefbaarheid en duurzaamheid met elkaar verenigen en 
elkaar laten versterken. We gaan leren bouwen met de natuur, in plaats van bouwen met 
beperking van de gevolgen voor de natuur. 
Om de stap naar bouwen met de natuur te kunnen maken, zal een aantal essentiële barrières 
moeten worden geslecht. We zullen moeten leren wat bouwen met de natuur betekent voor 
besluitvorming en samenwerking tussen partijen die bij de ontwikkeling van infrastructuur 
betrokken zijn. Er is meer kennis nodig over de impact die bouwen met de natuur heeft op de 
ontwerpprocessen – van initiatief en ontwerp tot aan realisatie en beheer – die rondom 
infrastructurele projecten een rol spelen. Kennishiaten (zowel disciplinair, interdisciplinair als 
transdisciplinair) rond bouwen met natuurlijke processen en het maximaliseren van 
systeempotenties zullen moeten worden weggenomen. Tools die de toepassing van het 
concept vergemakkelijken zullen moeten worden ontwikkeld. Het programma positioneert 
zich daarmee centraal in de driehoek van kennis over bouwen/uitvoeren, natuur en 
bestuurlijk/maatschappelijke processen….” 
 
“Het proces waarmee we Building with Nature oplossingen in de praktijk willen realiseren 
wordt in het programma benoemd met het begrip ecodynamisch ontwikkelen en ontwerpen.” 
 
Daaruit volgt dat er sprake is van Building with Nature wanneer: 
• in het ontwikkel- en ontwerpproces ingespeeld wordt op en gebruik gemaakt wordt van 

natuurlijke processen, 
• in het ontwerp de potentie voor het robuuster maken van het ecosysteem en het 

verbeteren van biodiversiteit wordt benut, 
• ontwerp, bouw en gebruik duurzaam ruimte bieden aan natuurlijke dynamiek. 
 
Het programma BWN heeft derhalve ook bredere doelstellingen: 
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• Verzamel/ontwikkel ecosysteemkennis om (water)bouwen met de natuur mogelijk te 
maken 

• Onderzoek hoe het BwN-concept ingang kan vinden in de maatschappij en zorg dat het 
gebeurt 

• Ontwikkel wetenschappelijk onderbouwde ontwerpregels en -normen 
• Ontwikkel expertise m.b.t. de toepassing van het BwN-concept 
• Maak het concept concreet aan de hand van voorbeelden van BwN-oplossingen in de 

natte waterbouw 
 
Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door interactieve case-studies (pilot Zandmotor, 
slibproblematiek Markermeer, peilaanpassing IJsselmeer, Oesterrif in de Oosterschelde, 
landaanwinning en kustverdediging in Singapore), ondersteunend generiek onderzoek en 
productontwikkeling, zie ook Ecoshape (2009).  
 
Vanwege de brede aanpak zal het nog enige tijd duren voordat de eerste producten binnen 
BWN beschikbaar komen (productoplevering in 2012). 
 
De relaties met dit SO project zijn vooral op twee gebieden: 
• Ondersteunend generiek onderzoek: inventarisatie van leerpunten uit de praktijk, 

identificatie van case-overstijgende kennisvragen en invulling van kennisleemten via 
onderzoek, inclusief de analyse van de relevante maatschappelijke en bestuurlijke 
processen; aspecten van ontwerp, engineering en uitvoering; onzekerheden en risico’s 
en hoe daarmee om te gaan. 

• Productontwikkeling omvat activiteiten die leiden tot het opleveren van kennis en 
gereedschap die in de dagelijkse ontwerp en natte waterbouw praktijk kunnen worden 
toegepast. Hierbij staat het ontwikkelen van het zogenaamde Ecodynamisch Ontwikkel 
en Ontwerp Principe (BWN-EDD) centraal. Om dit te realiseren, worden in interactieve 
cases en in een aantal historische cases aspecten als besluitvorming, ontwerp, 
uitvoering, monitoring en modellering in samenhang bestudeerd. De ervaring die daarbij 
wordt opgedaan wordt vastgelegd in EDD. Daarnaast wordt een platform voor het 
uitwisselen van kennis, expertise, modellen en data ontwikkeld (Data Management, 
verder in dit programma aangeduid met DM). 
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4   Algemene concepten waterkeren 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt op algemene aspecten van beleid omtrent waterkeringszorg, veiligheid 
(en overige functies) en verdeling van verantwoordelijkheden (rijk, provincie, gemeente, 
waterkeringbeheerder) ingegaan die betrekking hebben op de toetsing van ecologische 
concepten. Voor een grote deel zijn die hier besproken concepten uit de “Grondslagen voor 
Waterkeren”, het  “Leidraad Zee- en Meerdijken” en het CUR rapport “Natuurvriendelijke 
Oevers” overgenomen. 
 

4.2 Waterkeringzorg 
De waterkeringzorg omvat het geheel aan verantwoordelijkheden en instrumenten voor 
beleidskeuzen, ontwerp, aanleg en instandhouding van waterkeringen. De eerst 
aangewezene daarvoor is de waterkeringbeheerder (waterschap of regionale directie van 
rijkswaterstaat). De provincie houdt toezicht op de zorg en op het integreren van veiligheid 
met overige belangen. Het rijk schept de wettelijke- en beleidskaders en heeft het 
oppertoezicht. 
 
Naast het kennen van de doelen, die in het beleid van de verschillende bestuurslagen zijn 
vastgelegd, is ook gebiedspecifieke kennis nodig voor het opstellen van een plan ter 
verbetering van een waterkering. Die kennis bevindt zich in de eerste plaats bij de 
waterkeringbeheerder. Daar is bekend op welke plaatsen en in welk opzicht de waterkering 
niet voldoet aan de veiligheidseisen. Daar is ook bekend welke functies planologisch zijn 
toegekend aan welk deel van de waterkering. Daar is ook van elk deel bekend hoe dit 
maatschappelijk wordt gebruikt (wonen, verkeer, industrie, landbouw, recreatie, natuur).  
 
Veel kennis bevindt zich ook bij de provincie en het rijk, bijvoorbeeld in de provinciale 
natuurinventarisaties, bij rijksmonumentenzorg of bij oudheidkundig bodemonderzoek. 
Tenslotte bevindt zich een belangrijke informatiebron bij particuliere organisaties voor natuur 
en milieu. Sommige zijn landelijk georganiseerd, zoals Natuurmonumenten, 
Vogelbescherming, Vleermuizenwerkgroep, Das en Boom, andere zijn op de provincie 
gericht, zoals de provinciale landschappen, of lokaal gericht, zoals historische kringen en 
natuurgroepen. 

4.3 Veiligheid en overige functies 
De veiligheidsnorm voor de waterkering wordt bij wet vastgesteld (zie hoofdstuk 5) . Het 
toekennen van (andere) ruimtelijke functies gebeurt door bestuurlijke organen en berust op 
maatschappelijke overwegingen en keuzes. 
 
Naast de hoofdfunctie ‘veiligheid’, die altijd aan een waterkering is toegekend, is een dijkvak 
doorgaans ook aangewezen voor één of meer andere maatschappelijke functies (Multi-
functionaliteit): 
• landschap, natuur en cultuurhistorie, 
• landbouw, 
• recreatie, 
• industrie en wonen, 
• waterhuishouding, en 
• verkeer en vervoer 
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Kennis van deze functies en het aanwijzen van prioriteiten is nodig om te weten waar de zorg 
zich op moet richten. De overige functies zijn toegewezen in plannen en beleidsnota’s van 
rijk, provincie en gemeente.  
 
Zo zijn veel dijken opgenomen in de Ecologische Hoofdstructuur van het Natuurbeleidsplan. 
(zie hoofstuk 7.2.7). Dit houdt in, dat daaraan een betekenis is toegekend voor het behoud 
van de daarop aanwezige natuur of voor het ontwikkelen van nieuwe natuur door 
natuurtechnisch beheer. Voor dijken en dammen, die liggen langs de door het rijk beheerde 
wateren staan de functies in het Beheersplan voor de Rijkswateren (zie ook hoofdstuk 7.2.7: 
Programma Rijkswateren). Op provinciaal niveau liggen de functies vaak in het Streekplan. 
Sommige functies zijn verder uitgewerkt, bijvoorbeeld in een provinciaal beleidsplan natuur 
en landschap of in een LNC-richtlijn dijken en uiteindelijk in de gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Het niet voldoen aan één van de overige functies zal in eerste instantie 
worden opgelost door bijsturen van het dagelijks beheer. Als dit niet voldoende effect heeft 
kunnen, na een multifunctionele afweging op basis van het beheerplan, herstelmaatregelen 
nodig blijken.  
 
Voor een behandeling van de vormgeving van een dijk vanuit landschap, natuur en 
cultuurhistorie (LNC) wordt verwezen naar de grondslagen (zie 6.4.1). Aanvullende informatie 
is ook te vinden in de nota Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde en de 
Oosterschelde (Van Berchum et al., 1995a,b). De op behoud van LNC gerichte doelen zijn 
niet star maar impliceren dynamiek (versterking, ontwikkeling), zoals omschakelen op 
natuurtechnisch beheer van grasvegetaties, het maken van nieuwe habitats zoals 
paddenpoelen of het ontwikkelen van een ecologische verbindingszone of een fietsroute. 
 
Naast de LNC-functies zijn ook nog private gebruikfuncties te noemen. De belangrijkste zijn 
bewoning, waterwinning en economische functies, in het bijzonder recreatie en toerisme met 
de daarop afgestemde voorzieningen. 
 

 
Figuur 4.1 Gebruik en betekenis van oevers en aangrenzend land en water 
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Samenvattend zijn voor de maatschappelijke en overige functies (LNC-functies en -waarden) 
dus de volgende belangrijke plannen & beleidsnota’s relevant: 
• Natuurbeleidsplan (Min LNV, 1990a) 
• Beheersplan voor de Rijkswateren (Ministerie van V+W, 1998) 
• Provinciale beleidsplannen natuur en landschap  
• LNC-richtlijnen 
• Streekplannen 
• Bestemmingsplannen 
 
Verder zijn te noemen: 
• Rijks- Kustnota’s (Min V+W, 1990, 1996, 2000) 
• Structuurschema Groene Ruimte (Min LNV, 1992a),  
• Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw (Min LNV, 2000), als opvolger en 

vervanger van het Natuurbeleidsplan  
• Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Min VROM, 2000).  

4.3.1 Keuzes en maatschappelijk draagvlak 
Uit deze functies moet een keuze worden gemaakt waaraan men waarde wil toekennen. 
Omdat het om een keuze gaat is dit subjectief. Dat houdt in dat voor de nieuw benoemde 
waarden politieke verantwoordelijkheid genomen moet worden. Maatschappelijk draagvlak is 
daarvoor een vereiste. Om dit draagvlak te bereiken moeten adviesgroepen 
(klankbordgroepen) worden ingesteld. Daarin zijn alle belangengroepen vertegenwoordigd. 
Aan het overleg nemen ook deskundigen en bestuurlijk verantwoordelijken deel. De 
adviesgroepen zijn gericht op het bereiken van consensus. De uitkomst daarvan is een lijst 
van LNC-waarden en van andere te behouden of te ontwikkelen maatschappelijke functies. 
Deze lijst wordt toegevoegd aan die van de geautoriseerde waarden en van de planologisch 
vastgelegde of gewenste functies. Daarmee is het overzicht aan waarden en functie-eisen 
compleet. 
 
De volgende stap is het zoeken naar maatregelen ter verbetering van de veiligheid, die de 
waarden zoveel mogelijk ontzien of zelfs versterken. Oplossingen, die technisch voldoen, 
maar slecht scoren op het behoud of genereren van de waarden, vallen af. De meest 
kansrijke oplossingen blijven over. Door die verder uit te werken in de richting van de 
projectnota worden verlies en winst van de waarden van de oplossingsmogelijkheden 
concreet gemaakt. Die informatie levert de uiteindelijke keuze voor de technische aanpak van 
de aanleg, respectievelijk de verbetering. 
 
Het voorafgaande bevat, samengevat, vijf te doorlopen stappen (visie-ontwikkeling en keuze 
van ontwerp): 
1) Inventarisatie van de eisen die gesteld worden aan de nieuw aan te leggen waterkering, 

respectievelijk van de tekortkomingen van de bestaande waterkering, van de aanwezige 
LNC-aspecten en van de overige functies. 

2) Definiëren van de vereiste verbeteringen voor de veiligheid, van de geautoriseerde LNC-
waarden, van de aanvullende gebiedspecifieke LNC-waarden en van de overige 
gebruikswensen. 

3) Opsporen van de knelpunten. Dat zijn de situaties waar een benoemde waarde aangetast 
dreigt te worden door de vereiste technische ingreep. 
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4) Selecteren van technische oplossingen (dwarsprofiel en tracékeuze), die voldoen aan de 
gestelde veiligheidseis, maximaal gericht zijn op behoud en ontwikkeling van waarden en 
de andere functies zo goed mogelijk inpassen. 

5) Uitwerken van één of meer kansrijke ontwerpen en kiezen van het voorkeursontwerp. 
 
De eerste vier stappen betreffen de visie-ontwikkeling, de laatste stap de keuze van het uit te 
voeren ontwerp. 
Het proces van visie-ontwikkeling komt overeen met beleidsanalyse, namelijk het genereren 
en selecteren van alternatieven. 
 
Belangrijke uitgangspunten voor punt 4 (hier in het bijzonder gericht op het creeren van 
meerwaarde voor natuur) 
• Streef een zo groot mogelijke natuurlijkheid na, en pas constructies alleen toe waar dit 

niet anders kan om de oever aan zijn functies te laten voldoen. 
• Probeer verlies van natuurgebied door de aanleg of verbetering van een waterkering te 

compenseren met de gelijktijdige aanleg van nieuwe stukjes natuurgebied. 
• Breng een overgangsmilieu tussen water en land tot stand door ruimte te maken voor 

oevers 
• Gebruik voor eventuele constructies materialen die milieuhygiënisch verantwoord zijn. 

Dit geldt niet alleen voor de uitloging, doorgroeibaarheid en begroeibaarhied, maar ook 
het ontstaan van afval en het vernietigen van natuur en landschap bij de 
produktieprocessen van die materialen. Daarnaast moet rekening worden gehouden 
met de mogelijke gevolgen van sloop in de toekomst. 

• Pas materialen toe in hoeveelheden die zo klein zijn als men in redelijkheid verantwoord 
acht. 

• Werk met planten die zoveel mogelijk uit het eigen gebied of de nabije omgeving 
komen. Inheemse soorten, bij voorkeur van lokale herkomst, zijn het best aangepast 
aan de plaatselijke situatie. Bovendien worden hierdoor de erfelijke eigenschappen van 
de nog ter plaatse aanwezige planten het minst verstoord. Ook de voor de constructie te 
gebruiken materialen kunnen het best natuurlijk of gebiedseigen zijn.  

• Ontwikkeling van een vegetatie met de daarbij behorende fauna en een zo natuurlijk 
mogelijke oever kost tijd. Een ideale situatie ontstaat niet van de ene op de andere dag. 
Geef de oever deze tijd. 

 
MER (Milieu Effect Rapportage) 
Het uitwerken van kansrijke alternatieven plus de keuze van het voorkeursalternatief is de 
essentie van het MER. Hierdoor voegen zich visie-ontwikkeling (beleidsanalyse) en 
projectnota naadloos in het proces van de m.e.r. Er is dus maar één procedure nodig voor het 
hele dijkverbeteringstraject en deze is gekenmerkt door een trechterstructuur, die efficiënt 
leidt tot een oplossing die vanuit alle gezichtshoeken het optimum is. 
 
Het uitvoeren van een multicriteria-analyse blijft zinvol als veel verschillende oplossingen 
mogelijk zijn met veel kenmerken waaraan (nog) geen waarde is toegekend. Het beleid is bij 
de waterkeringen doorgaans dat station al gepasseerd en vastgelegd in een bovenliggend 
kader.  
 
Voor meer informatie over de MER is ook verwezen naar hoofdstuk 7.2.3.1. 
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4.4 Samenhang wetgeving met provinciale beleid en regelgeving 
 
Bij het instandhouden, het beheren en onderhouden van een waterkering heeft het daarvoor 
verantwoordelijke waterschap, of Rijkswaterstaat, te maken met een complex pakket aan 
wetten en regels die door verschillende overheden zijn opgesteld. Deels kunnen die 
beheerders zich beroepen op dezelfde wetten en regels. Maar er kunnen verschillen zijn, al 
naar gelang wie de beheerder is. Hier wordt enig licht geworpen op al die wetten en regels 
die bij beheer en onderhoud van waterkeringen van toepassing zijn. Ook wordt inzicht 
gegeven in hun onderlinge samenhang. 
 
Wetten, regels, reglementen, plannen en verordeningen worden door verschillende 
overheidslichamen opgesteld: 
• Het Rijk; 
• De provincie; 
• De gemeente; 
• De waterkeringsbeheerder. 
 

 
 
Figuur 4.2 Van toepassing zijnde wetten en regels bij de instandhouding van primaire waterkeringen (Uit 

Leidraad Zandige Kust, TAW, 2002) 

4.4.1 Rijk 
Op Rijksniveau zijn de volgende wetten en regelingen van belang: 
• Waterwet (zie hoofdstuk 6.2) 
• Natuur- en milieuwetten (zie hoofdstuk 7.2) 
• Verdere wetgeving (zie hoofdstuk 6.3) 
• Regelingen ter uitvoering van de waterwet (Regeling veiligheid primaire waterkeringen, 

zie hoofdstuk 5):  
• Voorschrift toetsen op veiligheid primaire waterkeringen (VTV) 
• Hydraulische Randvoorwaarden primaire waterkeringen (HR 2011) 
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In nota’s, die periodiek kunnen worden herschreven, wordt het beleid voor een bepaalde 
periode vastgelegd. Momenteel zijn van kracht: 
• 4e  Nota over de Ruimtelijke Ordening (Extra); 
• 3e  Kustnota. 
• 3. Nota Waterhuishouding 
• Nationaal Milieubeleidsplan (Plus) 
• Natuurbeleidsplan 
• Beheersplan voor de Rijkswateren 
• Structuurschema’s (bv. Groene Ruimte, Openluchtrecreatie) 
• Structuurnota’s (bv. Landbouw) 
• Landinrichtingsplannen 
• Beleidslijn voor de kust  
• Nota Ruimte voor de Rivier.  
• Nota Waterbeheer in de 21e eeuw. 
• Rijksrivierdijkenreglement 
• Rijkszeeweringenreglement 
• Baggerreglement 

4.4.2 Provincie 
De provincie is verantwoordelijk voor de volgende producten die een directe relatie hebben 
met, dan wel een direct uitvloeisel zijn van één van bovengenoemde wetten: 
• Streekplannen; 
• Verordening op de waterkering; 
• Reglement waterschap. 
• Natuurbeleidsplannen 
• Milieubeleidsplannen 
• Waterhuishoudingsplannen 

4.4.3 Gemeente 
Op gemeentelijk niveau worden  
• bestemmingsplannen  
• landschapsbeleidsplannen 
• milieubeleidsplannen 
geformuleerd. 

4.4.4 Waterkeringsbeheerder 
In het algemeen is het waterschap waterkeringsbeheerder; in sommige gevallen echter is 
Rijkswaterstaat dat. Voor de uitoefening van de beheerstaak maakt de beheerder van een 
aantal beheersinstrumenten gebruik: 
• Beheersplan; 
• Technisch-beheersregister; 
• Legger; 
• Overzichtskaart; 
• Keur (voor zover de beheerder een waterschap is); 
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken. 
 
De belangrijkste instrumenten die de beheerder ten dienste staan, zijn: 
• De overzichtskaart, minimaal op schaal 1:100.000, waarop de onderscheiden trajecten 

staan waaruit de primaire waterkering is samengesteld; 
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• De Legger waarin de ligging, afmetingen, aard en samenstelling van de primaire 
waterkering worden beschreven en is aangegeven wie of welk orgaan met nader 
aangeduide onderhoudsverplichtingen is belast; 

• Het Beheersplan dat omschrijft wat de beheerder van plan is te doen in het kader van 
zijn beheerstaak en onder meer het te voeren beleid bij het verlenen van vergunningen 
bevat; 

• Algemene wet bestuursrecht waarin de procedures betreffende het vaststellen van 
onder meer de Keur en de Legger zijn vastgelegd en procedureregels zijn opgenomen 
die moeten worden gehanteerd bij het verlenen van vergunningen; 

• De Verordening op de primaire waterkering. Hierin bepaalt de provincie onder meer aan 
welke eisen het Technisch-beheersregister en de Legger moeten voldoen; 

• De Keur, een verordening van het waterschap met onder meer verbods- en 
gebodsbepalingen, gericht op de instandhouding van de waterkering. In de Keur worden 
ook de mogelijkheid tot het verlenen van vergunning geregeld. Ook de straf op 
overtreding van de bepalingen van de Keur wordt daarin vastgelegd; 

• De Waterschapswet waarin diverse bevoegdheden aan het waterschap worden 
toegekend, waaronder die voor het vaststellen van de verordeningen (zoals de Keur) 
die het voor de uitoefening van zijn taken nodig acht; 

• De Wet beheer rijkswaterstaatswerken. De inhoud van deze wet, te hanteren door de 
Rijkswaterstaat bij het beheer van onder meer de waterkeringen waarover het Rijk het 
beheer voert, is vergelijkbaar met die van de Keur van een waterschap. 

 
De laatste drie zijn niet op alle beheerders van toepassing. Keur en Waterschapswet zijn 
namelijk instrumenten die op het beheer door een waterschap betrekking hebben, terwijl de 
Wet beheer rijkswaterstaatswerken alleen door de Rijkswaterstaat wordt toegepast. 

4.4.5 Onderlinge samenhang 
In het schema in Figuur 4.2 is aangegeven hoe de verschillende beheersinstrumenten, van 
wet tot Keur, van de verschillende overheidsinstanties, van Rijk tot waterschap, in elkaar 
grijpen. 
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5  Wettelijk toetsinstrumentarium  

Het wettelijke toetsinstrumentarium (WTI) bestaat uit: 
• Voorschrift Toetsen op Veiligheid VTV (Min V&W, 2007b) 
• Hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen (Min V&W, 2007a) 
 
Uit de naam leidt zich al af dat het WTI in eerste instantie beperkt is op de primaire 
waterkeringen in Nederland.  
Ook is het WTI voornamelijk gericht op het waarborgen van de primaire functie ‘veiligheid 
tegen overstromen’, eisen aan overige functies (bv. ecologische aspecten) worden hier niet 
bediscussieerd en vallen buiten het bereik van het WTI. 

5.1 Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV 2006) 
Het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV 2006) is vastgesteld door de staatssecretaris van 
V+W voor de derde toetsronde 2006-2011. Dit voorschrift wordt gebruikt samen met de HR 
2006 en het Draaiboek Toetsen. 

Het Voorschrift bevat de volgende katern: 
• Katern 1 (Dijkringbebieden en primaire waterkeringen) 

Naast een beschrijving van de dijkringgebieden en categorieën primaire waterkeringen 
wordt ook de wettelijke norm aangegeven waaraan de primaire waterkering moet 
voldoen. 

• Katern 2 (Beoordeling van de veiligheid) 
In katern 2 wordt aangegeven op welke wijze de veiligheid van een waterkering dient te 
worden beoordeeld, zie Appendix A. Hier wordt ook verwezen naar het Draaiboek 
Toetsen (Appendix A) 

• Katern 3 (Presentatie van de veiligheid) 
Hier worden richtlijnen gegeven voor de presentatie van de veiligheidsbeoordeling 

• Katern 4  (Belastingen) 
Dit katern geeft een toelichting op het gebruik van de HR2006 in combinatie met de 
toetsingsregels in dit voorschrift. 

• Katern 5 – 7 (Dijken en dammen, Duinen, Waterkerende kunstwerken) 
Hier wordt voor verschillende types waterkeringen (dijk, dam, duin, kunstwerk) 
aangegeven op welke wijze de waterkering dient te worden beoordeeld.  Voor de 
deelaspecten bekleding, voorland en niet-waterkerende objecten word verwezen naar 
Katern 8-10. 

• Katern 8 (Bekledingen: Steenzettingen, Asfaltbekledingen, Grasmat) 
Hier wordt voor de deelaspect bekleding aangegeven op welke wijze de waterkering 
dient te worden beoordeeld.   
Toetsregels voor in Nederland voorkomende bekledingen (grasbekledingen, gezette 
bekledingen en asfaltbekledingen) zijn opgenomen. Voor overige bekledingen wordt 
verwezen naar meer specialistische literatuur. Verband wordt gelegd met het TR 
Steenzettingen en het nieuwe TR Gras (in wording) en TR Asfalt. 

• Katern 9 (Voorland) 
Katern 9  kijkt naar het voorland, wiens veiligheid wordt beoordeelt t.o.v. afschuiving en 
zettingsvloeiing en de effecten deze hebben op de veiligheid/stabiliteit van de 
waterkering. Alleen als het voorland een eindscore goed/voldoende bereikt mag de 
invloed hiervan op de golfrandvoorwaarden worden meegenomen in de toetsing van de 
achterliggende waterkering. Verband wordt gelegd met het nieuwe Technisch Rapport 
Erosie Voorland (in wording) 
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• Katern 10 (Niet-waterkerende objecten) 
Katern 10 van de VTV kijkt naar niet-waterkerende objecten (objecten die geen 
functioneel deel uitmaken van de waterkering zoals begroeiing, bebouwing etc.).  

• Katern 11 (Literatuur en rekenmodellen) 
Hier is een overzicht gegeven van de literatuur en rekenmodellen. Voor 
steenbekledingen zijn bijvoorbeeld nieuwe rekenregels beschikbaar gekomen in het 
rekenmodel STEENTOETS 2008.  

 
Vooral van belang m.b.t. eco-engineering zijn de katern 2, 4, 9 en 10. Voor uitgebreide 
informatie over deze katern is verwezen naar de VTV. Aspecten van al deze katernen worden 
in deze inventarisatie besproken.  

5.2 Hydraulische Randvoorwaarden (HR)   
De hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen (HR 2006) zijn voor elke 
toetsronde vastgesteld door de staatssecretaris van V+W. Ze worden gebruikt samen met de 
VTV 2006. Bijgesloten bij de HR2006 zijn rekenmodellen waarmee de hydraulische 
randvoorwaarden per locatie worden bepaald. Dit zijn de HYDRA-modellen. Indien de 
HYDRA-modellen niet de informatie opleveren die nodig is, kan uitgegaan worden van de in 
het boek bij HR2006 gegeven hydraulische randvoorwaarden. Golfrandvoorwaarden zijn 
nodig voor de beoordeling van de hoogte en voor de beoordeling van de stabiliteit van 
bekledingen. 

In de VTV 2006 (katern 4) is al een werkwijze opgenomen voor het in rekening brengen van 
golfreductie door een voorland in het veiligheidsoordeel. Deze wordt hieronder uitgebreid 
toegelicht, omdat deze werkwijze als voorbeeld kan dienen voor andere (eco-) ontwerpen die 
invloed hebben op de HR, zoals bijvoorbeeld andere dijkbegroeiingen (geen gras). Het 
schema geeft aan, hoe de veiligheid van de constructie gewaarborgd wordt als het voorland 
wordt meegenomen in het toetsproces. 
 
Golfreductie door ondiepe voorlanden 
“In het gebied tussen het uitvoerpunt van de HYDRA-rekenmodellen en de waterkering 
kunnen de golfrandvoorwaarden worden beïnvloed door obstakels of ondiepten. Het effect 
van golfreducerende obstakels of ondiepten kan worden meegenomen in de toetsing. 
Golfreductie is met name van belang indien de hoogte of de bekleding van de waterkering 
niet voldoet in de situatie waarin eventueel aanwezige obstakels niet meegenomen zijn in de 
bepaling van de golfrandvoorwaarden. Indien een waterkering niet voldoet zonder dat 
golfreductie in rekening is gebracht, dient alsnog de golfreductie te worden bepaald en dient 
de toetsing alsnog te worden uitgevoerd met inachtneming van de golfreductie.” 
 
“De belangrijkste golfreducerende invloeden zijn van ondiepe voorlanden en havendammen. 
Ondiepe voorlanden kunnen kadeterreinen, uiterwaarden, schorren of slikken of ander 
buitendijks gebied zijn. Ondiep voorland leidt tot een beperkte waterdiepte waardoor golven 
breken en afnemen in hoogte. Havendammen kunnen golven doen breken en beperken de 
indringing van golven in havens. Om te voorkomen dat voor alle (voor)havens en voorlanden 
direct complexe en geavanceerde modelstudies uitgevoerd dienen te worden, zijn er in het 
kader van de toetsing meerdere in moeilijkheidsgraad oplopende mogelijkheden ontwikkeld 
om golfreductie te bepalen. Zo kan de golfreductie bepaald worden binnen het toetsingskader 
met de HYDRA-rekenmodellen of met het rekenmodel bij ‘Golfbelastingen in havens en 
afgeschermde gebieden.” 
 
In Figuur 5.1 is de werkwijze voor het in rekening brengen van golfreductie schematisch 
weergegeven van eenvoudig naar complex en geavanceerd. Opgemerkt wordt dat dit geen 
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beoordelingsschema is, maar een handreiking aan de toetser. De stappen in het schema 
worden hieronder toegelicht. 
 

 
 
Figuur 5.1 In rekening brengen van golfreductie in veiligheidsoordeel 
 
Werkwijze (overgenomen uit VTV, 2006): 
 
Stap I:  Veiligheidsoordeel bij gebruik van HR2006 zonder golfreductie. 
 
Stap II: Aanwezigheid van ondiepe voorlanden of (haven)dammen 
Bij de toetsing mag alleen worden uitgegaan van golfreductie door ondiepe voorlanden of 
(haven)dammen als deze op de peildatum aanwezig zijn en voldoen aan de norm. De 
aanwezigheid van voorland is alleen relevant voor de toetsing indien aan alle volgende 
voorwaarden is voldaan: 
• de afstand tussen het uitvoerpunt van het HYDRA-model en de waterkering is groter 

dan de halve golflengte op diep water. De golflengte op diep water (L0p) wordt bepaald 
uit de piekperiode Tp volgens L0p  g Tp 2/(2· ), waarbij g de zwaartekrachtversnelling 
is (g = 9,81 m/s2); 

• de diepte van het voorland is niet groter dan 3·Hs; 
• de helling van het voorland is gelijk aan 1:10 of flauwer; 
• indien de hoek tussen de dijknormaal en de golfvoortplantingsrichting groter is dan 45°. 
 
(Haven)dammen worden beoordeeld volgens hoofdstuk 5 van Katern 5 en voorlanden 
worden beoordeeld volgens Katern 9. Indien een (haven)dam of voorland de eindscore ‘goed’ 
of ‘voldoende’ toegekend krijgt, mag de invloed hiervan op de golfrandvoorwaarden worden 
meegenomen in de toetsing van de achterliggende waterkering, mits voor voorlanden 
voldaan is aan de hiervoor genoemde voorwaarden. De invloed op de golfrandvoorwaarden 
wordt bepaald in stap III. Indien geen sprake is van ondiepe voorlanden die aan alle hiervoor 
genoemde voorwaarden voldoen en/of geen sprake is van (haven)dammen, dan is het 
oordeel uit stap I direct het eindoordeel. 
 
Stap III: Bepaling randvoorwaarden met golfreductie 
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Indien volgens stap II de aanwezigheid van (haven)dammen en ondiepe voorlanden relevant 
is, worden de golfrandvoorwaarden opnieuw bepaald met medeneming van golfreductie. Voor 
het bepalen van de golfreductie zijn verschillende methodes beschikbaar. De mate waarin 
deze aansluiten op het toetsinstrumentarium verschilt. 
 
De verschillende methodes voor de bepaling van de golfreductie zijn: 
 
• gebruik van HYDRA-rekenmodellen 

In de HYDRA-rekenmodellen is de mogelijkheid aanwezig om de golfreductie ten 
gevolge van ondiepe voorlanden of de aanwezigheid van (haven)dammen mee te 
nemen in de bepaling van de randvoorwaarden. De invloed van ondiep voorland kan 
worden bepaald door het voorland te betrekken in het dwarsprofiel, de voorlandmodule 
te gebruiken of door de bodemdiepte aan te passen in het onderliggende GIS-bestand. 
Het effect van een (haven)dam kan meegenomen worden door deze aan te vinken bij 
de selectie van het dwarsprofiel. Voor het gebruik van de HYDRA-rekenmodellen wordt 
verwezen naar de bijbehorende gebruikershandleiding. De HYDRA-rekenmodellen 
kunnen alleen gebruikt worden voor het bepalen van golfreductie bij eenvoudige 
geometrieën (maximaal 3 taluddelen) waarbij geen sprake is van mogelijke 
driedimensionale effecten. Indien de HYDRA-rekenmodellen niet geschikt zijn voor het 
bepalen van de golfreductie kan gebruik gemaakt worden van een van de twee hierna 
genoemde methodes; 

• ‘Golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden’  
Voor havenbekkens kan de golfreductie worden bepaald met behulp van het 
rekenmodel bij ‘Golfbelasting in havens en afgeschermde gebieden’. In (RWS, 2002) 
staan voorwaarden genoemd voor de toepassing van deze methode. Indien niet aan 
deze voorwaarden wordt voldaan kan gebruik gemaakt worden van de hierna 
genoemde methode; 

• Modelstudies 
Met behulp van complexe golfvoorspellingmodellen zoals SWAN en ENDEC kunnen 
golfrandvoorwaarden aan de voet van de waterkering worden bepaald. Dit is 
specialistisch werk dat als geavanceerd bestempeld kan worden. 

 
De golfrandvoorwaarden die in deze stap zijn bepaald, worden gebruikt voor 
de beoordeling van de waterkering in stap IV. 
 
Stap IV: Beoordeling van de waterkering bij gebruik van HR2006 met golfreductie 
De waterkering wordt beoordeeld met de gereduceerde golfrandvoorwaarden uit stap III. De 
toetsing wordt uitgevoerd volgens Katern 5 tot en met Katern 10. Het resultaat van deze 
beoordeling is het veiligheidsoordeel van de betreffende sectie. De eindscore van de 
havendam maakt onderdeel uit van de rapportage indien de aanwezigheid van de 
(haven)dam noodzakelijk is voor het voldoen van de achterliggende waterkering. Indien de 
aanwezigheid van de voorlanden en/of de (haven)dam noodzakelijk is voor het voldoen aan 
de norm van de waterkering, dan is het aan te bevelen deze op te nemen in de legger. 
 
Opmerkingen 
Op dit moment wordt al gewerkt aan een nieuwe SWAN-VEG module die het invloed van een 
begroeid voorland kan meenemen in de berekening van de hydraulische randvoorwaarden. 
Ook wordt verwezen naar CUR 168 (Natuurlijke oevers): Hier wordt een (ruwe) 
rekenmethodiek voor golfdemping door vegetatie (rekenmethodiek) gegeven: toelaatbare 
belasting en belastingreductie voor verschillend vegetatie (wilgen, grasmatten, onverdedigd 
oever, riet). 
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Het is duidelijk uit dit stappenplan, dat het meenemen van een voorland (ecologisch concept) 
in het toetsproces betrekking heeft op vele toetsaspecten die apart beoordeeld moeten 
worden binnen de VTV: 
• Beoordeling van voorland zelf op stabiliteit en veiligheid (katern 9) 
• Invloed van voorland op hydraulische randvoorwaarden (katern 4) 
• Wisselwerking met niet-waterkerend objecten (katern 10) 
 
Verder wordt opgemerkt dat alle hier besproken beoordelingssporen en belastingen, die bij 
de toetsing van primaire waterkeringen vanuit veiligheidsaspecten meegenomen moeten 
worden (katern 4: waterstanden, golven, stroomsnelheden, wind, ijs, verkeer, schepen enz.), 
alleen betrekking hebben tot de veiligheid van de constructie. Een toetsing van ecologische 
criteria staat hier nog buiten. 

5.3 Voorbeeld Voorland 
 
Het voorbeeld voorland (wat al gedeeltelijk in de toetsvoorschriften is geïntegreerd) wijst o.a. 
de volgende punten op: 
• Het effect van een voorland (of eco-concept) moet alleen meegenomen worden in de 

veiligheidstoetsing als dit voor de veiligheid noodzakelijk is. 
• Algemene methodieken (zoals voor het voorland) moeten worden ontwikkeld om 

mogelijke belastingen (hydraulische en overige) door ecologie te kwantificeren. Dit 
houdt in het ontwikkelen van rekenregels / tools om de invloed te bepalen op de 
belasting door een ecologisch aangepaste ontwerpsgeometrie (ecologische 
meerwaarde) of op de (geotechnische) stabiliteit van de constructie door begroeiing met 
bv. planten en bomen. 

• Afhankelijk van de belasting moet onderscheid gemaakt worden tussen belastingen die 
de primaire functie (veiligheid tegen overstroming) belemmeren en andere (niet kritieke) 
belastingen. 
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6  Overzicht technisch beleid 

6.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven over de wetgeving m.b.t. eco-engineering en de 
beschikbare regelgeving (technische rapporten, leidraden) op technisch gebied. In hoofdstuk 
7 wordt hetzelfde gedaan voor het ecologisch gebied. 
 
Het wordt erop verwezen dat nieuwe eco-concepten (ontwerpen) aan alle aspecten van de 
wetgeving moeten voldoen, dus niet alleen aan de waterkeringsveiligheid, maar ook aan 
overige bepalingen ten aanzien van milieukwalitiet, ARBO, etc. Dit kan met name t.a.v. alle 
milieuaspecten uitvoerig onderzoek en studie vergen. Indien het eco-concept niet kan 
voldoen aan alle wettelijke eisen is de innovatie niet toepasbaar. 

6.2 Waterwet 
De waterwet is in November 2009 in werking getreden. Het vervangt een aantal wetten 
(waaronder het Wet op de waterkering) die vroeger los van elkaar zaten: 
• Wet op de waterhuishouding 
• Wet op de waterkering 
• Grondwaterwet 
• Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
• Wet verontreiniging zeewater 
• Wet droogmakerijen en indijkingen  
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken (het zogenaamde ‘natte gedeelte’) 
• Waterstaatswet 1900 
• Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming 
 
Daardoor is ook hier de prioritering verschoven naar een integrale aanpak van het 
waterbeheer in Nederland.  
 
De Waterwet 2009 regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook 
de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De Waterwet biedt instrumenten 
om het waterbeheer op een doeltreffende en doelmatige manier op te pakken. Op rijksniveau 
wordt een Nationaal Waterplan gemaakt. Dit plan bevat de hoofdlijnen van het nationale 
waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijk beleid. De 
provincies maken één of meer regionale waterplannen. Deze plannen bevatten het 
provinciale beleid. De ruimtelijke aspecten van die plannen van Rijk en provincies worden 
aangemerkt als structuurvisies in de zin van de Wro (Wet ruimtelijke ordening). Op basis van 
deze structuurvisies kunnen AMvB’s of provinciale verordeningen worden opgesteld. Op deze 
manier kunnen de plannen van de Waterwet doorwerken in de ruimtelijke ordening en ervoor 
zorgen dat de waterbelangen op een goede manier worden geborgd. 
 
Vanaf constructieaspecten was tot nu toe vooral de “Wet op de waterkering” (nu opgenomen 
in de Waterwet) van belang, omdat zijn doel was de veiligheid tegen overstromen te 
waarborgen. Deze veiligheid is gedefineerd als een waterstand met een 
overschrijdingsfrequentie, die een kering veilig kan keren. Verder schrijft de Wet op de 
waterkering (nu Waterwet) een zesjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen voor 
waar per dijkringgebied de aanwezige veiligheid tegen overstroming wordt getoetst aan de 
norm, die in de wet is vastgelegd. 
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Uit de wet volgt dat de provincie verantwoordelijk is voor de vaststelling van een Verordening 
op de waterkering. Hierin worden de belangrijkste verplichtingen van de beheerder en de 
daaraan verbonden termijnen vastgelegd. Het Beheersplan komt direct voort uit hetgeen in 
art. 3 van deze verordening gesteld is. Verder volgt uit de wet de verplichting om te zorgen 
voor documenten als Overzichtskaart, Technisch-beheersregister en Legger. 
N.B. In de Kustnota formuleert het Rijk de hoofdlijnen van het waterstaatkundig beleid voor 
de kust. Er is een ontwikkeling gaande waarbij in deze nota de sectorale waterstaatkundige 
benadering wordt verbreed tot een integraal kustzonebeleid. Dit zal in de 4e Kustnota naar 
verwachting zijn beslag krijgen. 
 
Voor uitgebreide informatie is verwezen naar de Waterwet en naar hoofdstuk 7.2.6. In dit 
hoofdstuk wordt het verband met de natuur- en milieuwetten (Ecologisch beleid) nader 
besproken.  

6.3 Verdere wetgeving 
De natuur- en milieuwetten worden in hoofdstuk 7 (Ecologisch beleid) behandeld. In dit 
hoofdstuk wordt ook het Wet op de Ruimtelijke Ordening (Wro) en de Watertoets beschreven. 
 
Verdere wetten die van belang kunnen zijn: 
• Waterschapswet 
• Grondwet en Bouwstoffenbesluit  
• Wet Bodembescherming 
• Rivierenwet 
• Baggerreglement 
• Hinderwet 
• Afvalstoffenwet 
• Wet Chemische Afvalstoffen 
• Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden 
• Waterleidingswet 
 
Op deze wetten wordt hier niet nader ingegaan. Afhankelijk van het project / ontwerp moeten 
ze echter wel in acht genomen worden: het Bouwstoffenbesluit richt zich bijvoorbeeld op het 
toepassen van bouwstoffen in grond- en bouwwerken. De doelstelling van het Wet 
Bodembescherming is de bescherming van de bodem tegen verontreinigingen. Bij Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) kunnen op grond van de Wet Bodembescherming regels 
worden gesteld met betrekking tot het verrichten van handelingen waarbij stoffen die de 
bodem kunnen verontreinigen of aantasten, in de bodem worden gebracht. 
 
De wetgeving die in deze inventarisatie is besproken is zeker niet volledig en zal verder 
uitgebreid moeten worden binnen het verloop van dit SO project.  
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6.4 Overzicht leidraden 
 

 
Figuur 6.1 Vigerende TAW / ENW - leidraden en - technische rapporten  
 
Van de in Figuur 6.1 gegeven leidraden zijn inmiddels het leidraad voor het ontwerpen van 
rivierdijken (deel 1+2), het leidraad voor het beoordelen van de veiligheid van duinen als 
waterkering en het leidraad cementbetonnen dijkbekledingen verouderd. In plaats ervan zijn 
het leidraad Rivieren (2007), het leidraad Zandige Kust (2002), en het TR Steenzettingen 
(2003) verschenen. 
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Figuur 6.2 Overige vigerende voorschriften en richtlijnen voor toetsen, ontwerpen en beheren van 

(primaire) waterkeringen 
 
De integrale leidraden (Grondslagen voor waterkeren, Voorschrift toetsen op veiligheid) 
geven algemene regels, die voor alle typen waterkeringen van belang zijn, zie Figuur 6.3.  De 
leidraden per waterkeringstype geven waterkeringsbeheerders instrumenten om hun 
beheertaak uit te voeren. Per waterkeringstype wordt de uitwerking van de methoden voor 
ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud gegeven. Deze leidraden zijn in principe zelfstandig te 
gebruiken. Deelaspecten zoals materialen en achtergronden worden in aparte publikaties, 
basisrapporten of technische rapporten behandeld.  
 
Andere leidraden en publicaties die van belang zijn (niet genoemd in de overzicht): 
• CUR 168: Handboek Natuurvriendelijke Oevers 
• CUR 168a: Oeverbeschermingsmaterialen 
• CUR 200: Natuurvriendelijke oevers, Aanpak en toepassingen 
• CUR 201: Natuurvriendelijke oevers, Belasting en sterkte 
• CUR 202: Natuurvriendelijke oevers, Oeverbeschermingsmaterialen 
• CUR 203: fauna 
• CUR 204: vegetatie langs de grote wateren 
• CUR 205: water- en oeverplanten 
• CUR 214: Geotextiele zandelementen 
• CUR 217: Ontwerpen met geotextiele zandelementen 
• RWS, Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Wester- en Osterschelde (1995) 
• RWS, Afwegingsmethodiek renovatie-alternatieven blokkenbekledingen 
 
Deze overzicht is zeker niet volledig en zal verder uitgebreid moeten worden binnen het 
verloop van dit SO project. Verder worden niet alle bovengenoemde leidraden in detail in 
deze inventarisatie besproken (ook vanwege tijdgebrek). Hoofdaandacht is besteed aan 
leidraden m.b.t. de kust en primaire waterkeringen en eco-engineering. Zover van belang, 
worden aspecten van rivieren / rivierdijken op later termijn opgepakt. 
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Figuur 6.3 Samenhang tussen TAW leidraden en – Technische rapporten 

6.4.1 Grondslagen voor waterkeren (GvW) 
De GvW is een integrale leidraad en gefungeerd als overkoepelend document. Zo bevat 
Grondslagen voor waterkeren het maatschappelijk kader, het bestuurlijke kader, de 
veiligheidsbenadering, de multifunctionele benadering, een globale beschrijving van de 
faalmechanismen, dimensioneringtechnieken en andere algemeen toepasbare zaken. De 
Grondslagen voor waterkeren zijn het scharnierpunt tussen de Waterwet en de overige 
leidraden van de TAW / ENW. De leidraad Toetsen op veiligheid (zie hoofdstuk 5.1) geeft de 
rekenregels voor de zesjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire waterkeringen, die in het 
kader van de Waterwet plaatsvindt. 
 
Maatschappelijke en bestuurlijke kader 
Waterkeren gaat in de eerste plaats over veiligheid. Maar in de besluitvorming over 
waterkeringen spelen veel meer aspecten een rol. Bij alle beslissingen worden ook 
economische, milieu-, cultuur-historische en andere maatschappelijke belangen 
meegewogen. Het zijn processen waarin vele partijen betrokken zijn, ieder vanuit een eigen 
specifieke visie, doelstelling, belang of overtuiging. Grondslagen voor Waterkeren geeft een 
overzicht van dit veld.  
Uitgangspunt van het beleid is de integrale ontwikkeling van het watersysteem gericht op 
duurzaamheid. Dat betekent, dat milieu- en leefbaarheidsmotieven daarin een even 
belangrijke rol (zouden moeten) spelen als economische motieven (zie ook Vierde Nota 
Waterhuishouding). Waterkeringen vormen een onderdeel van de watersystemen. 
 
Multifunctionele benadering - Functies en streefbeelden per watersysteem 
Waterkeringen begrenzen en/of maken deel uit van watersystemen. Bij zowel de aanleg als 
de instandhouding van een waterkering moet zorg worden besteed aan de kwaliteit van 
grond- en oppervlaktewater en waterbodems. Per watersysteem zijn functies vastgesteld met 
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streefbeelden (en daaruit afgeleide eisen) waaraan (op termijn) moet worden voldaan. Deze 
functies staan in nationale plannen (waaronder het Beheersplan voor de Rijkswateren (zie 
ook hoofdstuk 7.2.7), streekplannen en bestemmingsplannen. Dit zijn bijvoorbeeld de functies 
veiligheid, landschap, natuur, cultureel erfgoed en een aantal overige functies. 
De beoordelingscriteria voor Landschap, natuur en cultureel erfgoed woorden ook LNC 
waarden genoemd. Algemeen aanvaarde integrale beoordelingscriteria voor de LNCwaarden 
bestaan niet. Aangezien het kiezen van prioriteiten en doelen gebiedsspecifiek is, moet dit in 
elk dijktraject opnieuw gebeuren. De wijze waarop dit gebeurt, is aangegeven in de 
grondslagen. 
 
Veiligheidsbenadering 
De Wet op de waterkering (nu Waterwet) geeft de indeling van Nederland in dijkringgebieden 
met de bijbehorende wettelijke veiligheidsnorm; voor de behandeling hiervan wordt verwezen 
naar de grondslagen. Hiermee is ook bepaald welke waterkeringen tot de primaire 
waterkeringen gerekend moeten worden en voor welke categorie waterkering welke norm 
gehanteerd moet worden. 
Voor primaire keringen, die niet direct buitenwater keren, geldt, tot het ogenblik dat de 
inundatienorm wordt vastgesteld, als norm, dat ze tenminste gelijke veiligheid moeten blijven 
bieden als op de dag van de inwerkingtreding van de Wwk (15 januari 1996). 
Voor de niet-primaire keringen (regionale waterkeringen), die nu echter wel een rol kunnen 
(gaan) spelen in het beperken van de risico’s van overstroming door het buitenwater, is nu 
nog geen veiligheidsnorm gegeven. Hiertoe behoren die waterkeringen, die in het verleden 
aangemerkt waren als ‘tweede’ waterkeringen en/of compartimenteringsdijken en als zodanig 
ook een publiekrechtelijke bescherming genoten. 
 
Voor nadere informatie over matschappelijk kader en functies wordt ook verwezen naar het 
Leidraad Zee- en Meerdijken (1999). 

6.4.2 Leidraad Zee- en Meerdijken (dec. 1999) 
Sinds het verschijnen van het rapport van de Deltacommissie (1960) is er geen landelijke 
richtlijn voor het ontwerpen van zeedijken uitgebracht. Voor meerdijken heeft nooit een 
specifieke ontwerp-richtlijn bestaan. De TAW heeft deze lacune in 1999 met de Leidraad Zee- 
en Meerdijken gevuld. Gezien de overeenkomsten tussen zee- en meerdijken zijn beide 
typen waterkeringen in een leidraad behandeld. 
De leidraad behandelt het dimensioneren van waterkeringen volgens de huidige 
veiligheidsbenadering, de dimensionering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de eerder 
verschenen leidraden voor rivierdijken en waterkeringen. De leidraad Zee- en Meerdijken is 
nadrukkelijk afgestemd op het rapport Grondslagen voor Waterkeren (1998). 
 
De leidraad Zee- en Meerdijken reikt instrumenten aan om tot een integraal waterbeheer te 
komen (maatschappelijk kader, systeem waterkeringen, waterkeringszorg, dimensionering, 
uitvoering, dagelijks beheer). De leidraad is de eerste nieuwe integrale leidraad zoals bedoeld 
in het rapport Grondslagen voor Waterkeren.  

6.4.3 Leidraad Zandige Kust  + Basisrapport zandige kust 
De leidraad Zandige Kust (2002) is speciaal toegesneden op het beheer en onderhoud van 
zandige kusten. Ook toetsing op veiligheid, handhaving van de kustlijn en dimensionering van 
kustverdedigingsmaatregelen worden er in uitgewerkt, soms tot in detail. 
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De leidraad beschrijft uitgebreid de zandige kust met alle belangrijke processen die er spelen, 
het maatschappelijke kader, het beleid, beheer en onderhoud van de zandige kust en 
toekomstige ontwikkelingen. 
 
Verder gaat de Leidraad in op de andere -soms strijdige- functies van de zandige kust, zoals 
landschap, natuur en cultureel erfgoed (LNC-functies), wonen en werken, recreatie en 
toerisme en waterbeheer. Deze Leidraad bevat informatie over de waterkerende functie van 
de zandige kust. Informatie over harde waterkeringen, zoals dijken, dammen en boulevards, 
is te vinden in de Leidraad Zee- en Meerdijken (TAW, 1999). Ook de aansluiting van een 
harde kering op een waterkerend duin komt daar aan de orde. 

6.4.4 Technische Rapporten  Waterkerende Grondconstructies, Steenzettingen, Asfalt voor 
Waterkeren 

 
TR waterkerende grondconstructies 
Dit rapport geeft een samenhangende beschrijving van de geotechnische hoofdaspecten van 
de waterkering (zoals bv. bekledingen). Het rapport vormt een intermediair tussen de diverse 
leidraden en de verschillende technische rapporten op deelaspecten.  
 
TR Steenzettingen 
Dit Technisch rapport heeft een ontwerp en een toetsingsdeel. Voor diverse type bekledingen 
worden faalmechanismen onderscheiden. 
 
TR Asfalt voor Waterkeren 
Samen met het Addendum beschrijft deze de achtergronden bij ontwerp, aanleg, toetsing en 
beheer van asfaltdijkbekledingen. 
 

6.4.5 Technische Rapporten Zandmeevoerende Wellen en Waterspanningen bij Dijken  
 
TR zandmeevoerende wellen 
Dit rapport geeft de achtergronden bij de toetsingsregels t.a.v. de faalmechanismen 
opbarsten,  piping en heave. De relatie met een eventueel aanwezig voorland is aangegeven.  
 
TR Waterspanningen bij dijken 
Dit rapport geeft aan hoe waterspanningen in en rond dijken moeten worden 
geschematiseerd, uitgaande van combinaties van belastingen. Infiltratie van (extreme) 
neerslag is hierbij ook meegenomen. Er zijn diverse dijktypen onderscheiden. 
 
De dijksterkte wordt in belangrijke mate bepaald door de in en rond de dijk aanwezige 
waterspanningen. Als er substantiële overslag, dus infiltratie, optreedt kunnen deze 
waterspanningen een ongewenst grote waarde krijgen. Dit is beschreven in het TR 
Waterspanningen bij dijken. Ecologische concepten kunnen ervoor zorgen dat de 
hoeveelheid overslag vermindert (golfremmend voorland of flauwer en ruwer buitentalud), of 
dat deze minder kwaad kan (bredere dijk met flauwer binnentalud). In het TR waterkerende 
grondconstructies en het TR gras wordt ingegaan op de faalmechanismen bij overslag.  
 
Ecologische concepten zoals een voorland of brede dijk (bredere kruin, en/of flauwere taluds, 
en/of bredere binnenberm) dragen over het algemeen positief bij aan de gewenste stabiliteit 
van de dijk. Echter bij aanleg kunnen er ten gevolge van het extra gewicht extra 
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waterspanningen ontstaan mogelijk leidend tot vervormingen of zelfs stabiliteitsverlies 
(afschuiving). 

6.4.6 TR Actuele sterkte 
‘Actuele Sterkte’ is in feite niets anders dan een verzamelnaam voor een aantal methoden 
waarmee, in die gevallen waarin de standaard aanpak om wat voor reden dan ook niet tot de 
gewenste of verwachte resultaten leidt, tot een meer op maat gesneden aanpak of 
optimalisatie te komen. Bij al deze methoden wordt getracht de onzekerheden over de 
werkelijke sterkte te verkleinen en daarmee het inzicht in de werkelijke sterkte te vergroten. 
Uitdrukkelijk zij vermeld dat hierbij op geen enkele wijze aan de bestaande norm wordt 
getornd. Slechts de gemaakte keuzes in de standaard aanpak worden vanuit een 
onzekerheidsoogpunt nogmaals tegen het licht gehouden. 
‘Actuele Sterkte’ omvat momenteel vier in meer of mindere mate samenhangende 
beoordelingsmethoden voor het aspect binnenwaartse macrostabiliteit. Deze vier methoden 
zijn achtereenvolgens: 
• ‘Restbreedte bij Overhoogte’: Overgedimensioneerde dijken, die gekenmerkt worden 

door overbreedte en/of overhoogte, kunnen na een eerste afschuiving van het 
binnentalud over voldoende restprofiel beschikken om ook na secundaire afschuivingen 
hoge waterstanden (Toetspeil of MHW) veilig te kunnen keren. 

• ‘Bewezen Sterkte’ (deterministisch): De berekende stabiliteitfactor wordt gecorrigeerd 
op grond van voorkennis omtrent het gedrag van de dijk bij in het verleden aantoonbaar 
opgetreden hoge waterstanden. De methode gaat er vanuit dat de schijnbare 
tegenstelling tussen overleven van een historisch hoogwater en een voor die situatie 
berekende stabiliteitfactor met een waarde kleiner dan 1,0 geheel te wijten is aan een te 
conservatieve inschatting van de schuifsterkte eigenschappen. 

• ‘Probabilistische stabiliteitsanalyse’: Door middel van de probabilistische 
stabiliteitsanalyse kunnen aanwezige onzekerheden geheel of gedeeltelijk expliciet 
worden meegenomen in de beoordeling van de stabiliteit. Beoordeling van de stabiliteit 
op basis van een probabilistische analyse komt neer op het vaststellen van een 
instabiliteitkans in plaats van een stabiliteitfactor. Door middel van Bayesian Updating 
van deinstabiliteitkans kan ook bewezen sterkte in de probabilistische stabiliteitsanalyse 
worden meegenomen. 

• ‘Lokaal Onderzoek’: Voorspelling vooraf van de mogelijke winst die behaald kan worden 
met laboratoriumproeven op locaal gestoken monsters. Weliswaar bieden de bestaande 
Leidraden en Technische Rapporten reeds de mogelijkheid locaal onderzoek uit te 
voeren, maar wordt geen indicatie gegeven van de kans dat dit locale onderzoek ook 
werkelijk resulteert in hogere sterkteparameters of gunstigere ontwerpuitgangspunten. 

 
De beschreven methoden sluiten aan bij de bestaande veiligheidsbeschouwingen zoals 
verwoord in de huidige Leidraden en Technische Rapporten, en maken gebruik van de 
geboden ruimte aangaande de modellering van de ruimtelijke verdeling van waterspanningen 
en (schuif)sterkte. Er wordt niet getornd aan de bestaande veiligheidsnorm. 

6.4.7 Technisch Rapport Gras en TR erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding 
 
Technisch Rapport Gras (nog uit te komen) 
Dit rapport gaat onder meer in op de achtergronden bij de in ontwikkeling zijnde nieuwe 
criteria voor toetsing van grasbekledingen op dijken. Er wordt ook ingegaan op het benodigde 
beheer en onderhoud. Er is vooralsnog alleen een inhoudsopgave beschikbaar.  
 
TR erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding 
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Dit TR is uitgekomen in 1998, en bevat inzichten uit destijds uitgevoerd grootschalig 
onderzoek naar de erosiebestendigheid van grasbekleding. Aspecten m.b.t. aanleg, toetsing 
en beheer krijgen hierbij aandacht. Tevens zijn beschrijvingen van gedrags- en schade door 
erosie modellen opgenomen.  

6.4.8 Technisch Rapport Voorland (nog uit te komen) 
Het TR voorland bestaat nog niet, wel een gepland onderdeel: 
• SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer, Management Rapportage ten behoeve van 

WTI Onderdeel Zettingsvloeiing, concept, Deltares juli 2010, kenmerk 1200503-001-
GEO-0005 

 
Afschuiving en zettingsvloeiing worden behandeld in relatie tot de stabiliteit van het 
dijklichaam. Extra aandacht krijgen erosie ten gevolge van stroming en golfaanval en afslag 
ten gevolge van golfaanval. Hierbij wordt ook een deklaag van gras behandeld. Andere type 
begroeiing, zoals bomen worden gezien als een niet waterkerend object (NWO). Er zijn 
vuistregels gegeven voor een bepaling van het afslagprofiel, en de afmetingen van 
optredende ontgrondingen. Deze vuistregels zijn noodzakelijkerwijs erg conservatief. Er wordt 
ook aandacht besteed aan hoe deze schades moeten worden meegenomen bij de bepaling 
van de veiligheid van het aangrenzende dijklichaam. Tevens wordt aandacht besteed aan 
oeverbeschermingen en kademuren e.d. Er is een concept toetsmethode voor voorland met 
NWO’s opgesteld. 
In katernen 9 en 10 van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006, resp. voorland en niet 
waterkeren objecten wordt ook aandacht besteed aan de relatie tussen voorland, NWO’s en 
de dijkveiligheid, maar dan minder uitgebreid t.a.v. erosie. 

6.4.9 CUR rapport 168:  Natuurvriendelijke oevers 
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk 
rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Dit geldt zowel bij aanleg, inrichting als 
bij onderhoud. Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die andere functies 
aan de oever stellen. 
 
Het CUR rapport Natuurvriendelijke oevers is het enige handboek wat het beheer, uitvoering, 
onderhoud van oeverprojecten omvattend beschrijft. Het is uit het jaar 1994 en daarom niet 
meer volledig actueel maar toch nog steeds een goed startpunt voor alle beheerders en 
ontwerpers van natuurvriendelijke (oever-) constructies. 
 
In het rapport is een uitgebreid overzicht gegeven van oeverbeschermingsvormen, ecologie, 
oeverplanten en dieren, materialen, groene dijken en golfwerende constructies (zoals bv. 
drijvende constructies, doorgroeiconstructies, structuurmatten, geotextielen enz.). 
Oeverbeschermingsmaterialen zijn in een aparte handboek opgenomen (CUR 168a). 
Vanwege zijn brede aanpak kan hier niet in detail op ingegaan worden. In Figuur 6.4 is een 
overzicht gegeven over alle besproken aspecten. Voor meer informatie is verwezen naar het 
handboek zelf en Appendix B. 
De positie van “Natuuvriendelijke oevers” binnen het ecologisch beleid is besproken in 
hoofdstuk 7.2.7 
 
Natuurvriendelijke oevers hebben een onwrikbare basis gevonden in het landelijke beleid 
voor natuur-, milieu- en waterbeheer 
• Derde Nota Waterhuishouding,  
• Natuurbeleidsplan,  
• Nationaal Milieubeleidsplan   
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• Nationaal Milieubeleidsplan Plus,  
• Vierde Nota Ruimtelijke Ordening   
• Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra  (Min VROM,1991) 
• Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (Min VROM, 2000) 
 
Deze beleidsplannen komen neer op: ‘duurzame ontwikkeling van ruimte, milieu en 
waterhuishouding in de Nederlandse samenleving in de compartimenten lucht, water en 
bodem’. 
 

 
Figuur 6.4 Opzet van het handboek Natuurvriendelijke Oevers 

6.5 Andere rapporten en handreikingen (in wording) 
 
Hier worden de volgende (voor eco-engineering relevante) rapporten en handreikingen 
besproken: 
• Criteria voor toepassingen van bekledingen op waterkeringen (W+B, 2009) 
• Handreiking Innovaties voor Waterkeren, ontwerp en toetsing van innovaties (Royal 

Haskoning, 2010) 
• Handreiking Geavanceerd Toetsen (Deltares, 2010) 
 
De handreiking Innovaties voor Waterkeren is zeer nuttig wanneer in het kader van 
dijkversterking het toepassen van innovatieve eco-concepten wordt overwogen. 

Er worden aandachtspunten gegeven voor het traject van idee tot uitvoering, waarbij de 
toetsbaarheid op veiligheid speciale aandacht krijgt. Binnen de aangegeven werkwijze is 
aangegeven wanneer geavanceerd moet worden getoetst. De handreiking Geavanceerd 
Toetsen kan hierbij gebruikt worden. 
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Het handboek ‘Criteria voor toepassing van bekledingen op waterkeringen’ geeft een goed 
overzicht van alle eisen, wensen en aspecten die van belang zijn bij het toepassen van een 
innovatieve bekleding op een waterkering. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire 
functies, secundaire functies waterbouwkundig en secundaire functies niet waterkerend. 

Uitgaande van de noodzaak tot dijkversterking is de primaire functie van de bekleding het 
beschermen van de waterkering zodat deze haar functie kan vervullen. Bij toepassing van 
eco-concepten voor bekleding moet aan deze eis zijn voldaan. De secundaire functies 
waterbouwkundig, zoals reductie van golfoploop, waterdichtheid van de kering, beperken van 
onderhoud, verhogen van macrostabiliteit, kunnen ook van belang zijn voor eco-concepten 
voor bekleding. Een inventarisatie van deze functies is nodig en het effect van het toepassen 
van de innovatie hierop moet duidelijk zijn. Zo’n indeling in primaire en secundaire 
waterbouwkundige functies kan ook voor andere elementen uit de waterkering, dan bekleding 
worden gemaakt, waarbij de aandachtspunten voor mogelijke innovatieve eco-concepten 
kunnen worden aangegeven. Niet waterkerende secundaire functies zijn onder meer 
ecologie, agrarisch medegebruik, recreatie, wonen of verkeer. Al deze functies kunnen 
meerwaarde geven aan het toepassen van het waterkerende eco-concept. 

Uitgaande van geen noodzaak voor dijkversterking moet de aanpak anders zijn. De primaire 
eis betreft dan een versterking van de ecologie, geen waterkeren. Toch kan er meerwaarde 
zijn voor waterkeren, bijvoorbeeld een vergroting van de robuustheid van de kering of een 
extra veiligheid. Verder moeten mogelijk negatieve invloeden op waterkeren worden 
afgecheckt. 

6.5.1 Criteria voor toepassingen van bekledingen op waterkeringen 
In november 2009 is een rapport verschenen van Witteveen en Bos en Deltares met de titel 
“Criteria voor toepassingen van bekledingen op waterkeringen” (W+B, 2009). Hierin wordt 
specifiek voor toepassing van innovatieve bekledingen op dijken een proces / stappenplan 
aangegeven om van een concept naar een geaccepteerde toepassing te komen. 
 
Het rapport geeft een overzicht van welke (primaire en secundaire) functies een bekleding 
dient te vervullen, aan welke functionele eisen de bekleding dient te voldoen en welke 
wensen en aspecten in de praktijk een rol spelen. Het rapport geeft ook aan welke stappen 
de ontwikkelaar moet of kan doorlopen, die nodig zijn om de innovatieve bekleding toegelaten 
te krijgen. Het geeft de dijkbeheerder een overzicht van de aspecten die beoordeeld dienen 
te worden bij een innovatieve dijkbekleding voordat deze kan worden toegepast. 

6.5.2 Handreiking Innovaties voor Waterkeren, ontwerp en toetsing van innovaties 
De management samenvatting van de handreiking innovaties luidt als volgt: 
Innovaties in de waterkeringswereld verlopen vaak moeizaam wegens ontbreken van 
ervaring, onzekerheid over de levensduur en ontbreken van een methode voor beoordeling in 
het kader van de zesjaarlijkse toetsing. De Waterdienst wil met de ontwikkeling van een 
toetsmethode en het opstellen van een handreiking enkele barrières wegnemen, met name 
het ontbreken van een toetsmethode. 
Royal Haskoning en Fugro hebben in opdracht van Deltares een aanzet voor een handreiking 
opgesteld. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met een Klankbordgroep, met hierin 
vertegenwoordigers van ingenieursbureaus en een Adviesgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van waterkeringbeheerders en kennisinstituten die betrokken zijn bij 
innovaties. 
De toetsmethode voor innovaties is gebaseerd op het principe van RAM-specificaties 
(Reliability, Availability and Maintainability). De toetser dient te verifiëren of de veiligheid 
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voldoet op basis van de beschikbare documentatie. Dit is overigens een principe dat voor elk 
regulier ontwerp toegepast zou moeten worden. 
Innovatieve ontwerpen verschillen doorgaans maar beperkt van ontwerpen volgens reeds 
geaccepteerde regels en wel voornamelijk op de volgende punten: 
• Bij innovaties is het creëren van draagvlak in de ontwikkelfase essentieel, maar dit blijkt 

in de praktijk een zoekproces te zijn, waarvoor kaders wenselijk zijn; 
• Bij innovaties dient extra aandacht besteed te worden aan monitoring om te kunnen 

leren; 
• Terugvalscenario’s dienen bij innovaties te worden ontwikkeld voor het geval de 

innovatie niet voldoet aan de verwachtingen in de aanleg– of gebruiksfase. 
 
Doorontwikkeling van de handreiking wordt gewenst geacht. De handreiking dient te focussen 
op de topeis “Voldoen aan de wet”, ondersteund door een aantal voorbeelden voor de 
aspecten van innovaties die in de praktijk het lastigst worden gevonden. 
Voor meer informatie wordt verwezen naar hoofdstuk 9 waar de handreiking wordt nader 
voorgesteld en naar de handreiking zelf (Royal Haskoning, 2010). 

6.5.3 Handreiking Geavanceerd Toetsen  
De handreiking dient het toepassen van de geavanceerde toets te vergemakkelijken en de 
onbekendheid met de geavanceerde toets te verkleinen. De geavanceerde toets geeft de 
mogelijkheid na de gedetailleerde toets de nieuwste inzichten toe te passen. Dit is belangrijk 
om onterecht afkeuren te minimaliseren. De handreiking beschrijft een werkwijze hoe het 
proces van geavanceerd toetsen dient te worden opgezet, uitgevoerd en gerapporteerd. 
 
De geavanceerde toets bestaat uit het toepassen van methoden of technieken die niet in de 
leidraden of technische rapporten zijn verwerkt. Dit kan zijn omdat de methode of techniek 
recent is ontwikkeld en daarmee te nieuw is om in een leidraad of technisch rapport te zijn 
opgenomen. Of het kan zijn dat de methode of techniek situatie afhankelijk is, waardoor ze 
niet in de algemeen toepasbare leidraden of technisch rapporten kunnen worden 
opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn veldmetingen in de vorm van proefbelastingen of 
modelonderzoek. 
 
Het toetsproces is echter geen eindeloos proces waarin altijd weer nieuwe rekentechnieken 
en analyses achter de hand worden gehouden waardoor de toetsing eindeloos kan worden 
opgerekt. Aan de hand van stop criteria geeft de handreiking de mogelijkheid de toetsing af te 
ronden voordat een definitief eindoordeel is toegekend.  
 
Voor meer informatie wordt verwezen naar de handreiking zelf (Deltares, 2010d). 

6.6 Belang van de technische rapporten voor eco-engineering 
De genoemde wetgeving (bv. waterwet) en de Grondslagen voor waterkeren / VTV vormen 
het kader (technische en maatschappelijk/bestuurlijk) voor de navolgende technische 
rapporten. Zij geven dus ook de aanknopings- en referentiepunt voor alle nieuw te 
ontwikkelende ecologische leidraden en toepassingen. 
 
 
 
TR gras, Addendum bij TR Asfalt voor Waterkeren, en TR Steenzettingen zijn van belang als 
referentiekader voor te ontwikkelen innovatieve varianten van bekledingen met ecologische 
meerwaarde (zie het handboek “Criteria voor toepassing van bekledingen op waterkeringen”, 
Witteveen+Bos en Deltares, 15 december 2009) . Ze zijn ook van belang bij het bepalen van 
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de dijksterkte als er een golfremmend voorland met ecologische meerwaarde wordt 
aangelegd. De bekleding biedt namelijk een bescherming tegen erosie, zodat het dijklichaam 
zijn functie kan vervullen. 
 
De dijksterkte wordt in belangrijke mate bepaald door de in en rond de dijk aanwezige 
waterspanningen. Als er substantiële overslag, dus infiltratie, optreedt kunnen deze 
waterspanningen een ongewenst grote waarde krijgen. Dit is beschreven in het TR 
Waterspanningen bij dijken. Ecologische concepten kunnen ervoor zorgen dat de 
hoeveelheid overslag vermindert (golfremmend voorland of flauwer en ruwer buitentalud), of 
dat deze minder kwaad kan (bredere dijk met flauwer binnentalud). In het TR waterkerende 
grondconstructies en het TR gras wordt ingegaan op de faalmechanismen bij overslag.  
 
Ecologische concepten zoals een voorland of brede dijk (bredere kruin, en/of flauwere taluds, 
en/of bredere binnenberm) dragen over het algemeen positief bij aan de gewenste stabiliteit 
van de dijk. Echter bij aanleg kunnen er ten gevolge van het extra gewicht extra 
waterspanningen ontstaan, mogelijk leidend tot vervormingen of zelfs stabiliteitsverlies 
(afschuiving) (zie ook TR Waterspanningen bij dijken en TR Waterkerende 
grondconstructies). 
Het aanleggen van een hoog voorland kan er mogelijk toe bijdragen dat de grondwaterstand 
in de dijk hoger komt te liggen bij extreme neerslag. 
 
Het TR zandmeevoerende wellen geeft inzicht in de rol van een voorland (met mogelijk 
ecologische waarde) bij opbarsten en piping. De opbouw qua grondsoort van dit voorland is 
hierbij een belangrijke factor. Alleen een voorland met een relatief ondoorlatende deklaag 
geeft een langere kwelweglengte, en dus een lager risico. 
 
Het TR voorland (in wording) zal beschrijven met welke rekenregels de erosie en afslag 
kunnen worden bepaald, afhankelijk van de waterstand, stroming, wind- en golfbelasting.  
Er wordt aandacht besteed aan de sterkte van een deklaag van gras, en andere begroeiing, 
die als een niet waterkerend object wordt beschouwd. Tevens zijn zettingsvloeiing en 
afschuiving van de voorlandtaluds beschreven. Er wordt aandacht besteed aan hoe schades 
moeten worden meegenomen bij de bepaling van de veiligheid van het aangrenzende 
dijklichaam. Dit alles is relevant voor ecologische voorland concepten. 
 
Het CUR rapport Natuurvriendelijke oevers omvat vele aspecten die van directe relevantie 
zijn voor ontwerp- en toetsing van eco-engineering projecten. Voor oevers introduceert het 
handboek al een integrale aanpak voor het beheer, de uitvoering en onderhoud van 
oeverprojecten. Deze aanpak wordt al vaak toegepast om de milieu- en natuur- doelen 
volgens de nieuwe Europese richtlijnen (KRW ) te halen. 
 
De in hoofdstuk 6.5 genoemde rapporten (Criteria voor toepassingen van bekledingen op 
waterkeringen, Handreiking Innovaties voor Waterkeren, Handreiking Geavanceerd Toetsen) 
geven de vorderingen van de laatste jaren weer, waar al begonnen was aan het ontwikkelen 
van nieuwe criteria en regelgeving voor innovatieve toepassingen op waterkeringen. Zij 
kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het opstellen van nieuwe ecologische 
toetscriteria. 
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7  Overzicht ecologisch beleid 

7.1 Introductie 
De innovatieve toepassing van eco-engineering concepten loopt tegen een wereld van natuur 
en milieu wet- en regelgeving aan. Om conflicten met deze wet- en regelgeving te 
voorkomen, wordt in dit onderdeel een verkenning gedaan naar de relevante richtlijnen en de 
toetsingscriteria binnen deze richtlijnen, om zo in staat te zijn al in de ontwerpfase van eco-
engineering toepassingen en maatregelen met deze criteria rekening te houden. 
 
In dit deel wordt onder meer een overzicht gegeven van de Europese en Nederlandse natuur- 
en milieuwetten en richtlijnen waar eco-engineering projecten mee te maken kunnen krijgen 
en de toetsingscriteria binnen deze wetten en richtlijnen. Welke wetten, richtlijnen en toetsen 
zijn het meest relevant om rekening mee te houden? Wanneer gelden welke richtlijnen? Hoe 
passen eco-engineering projecten binnen deze kaders? Hoe kan er in de eco-engineering 
ontwerpfase rekening worden gehouden met de toetsingscriteria; vallen de criteria te 
integreren in ontwerp- of toetsregels voor eco-engineering projecten? 
 
Ook wordt er verkend of alle positieve aspecten van eco-engineering concepten voldoende 
worden behandeld en erkend door de richtlijnen. Zijn er mogelijkheden om eco-engineering 
concepten te presenteren als mitigerende maatregelen, of het meest milieuvriendelijke 
alternatief?  
 
Definitie Eco-engineering 
Om de inventarisatie van natuur- milieu- en waterwetten vanuit het juiste oogpunt te bezien, 
is het belangrijk om een duidelijke definitie van Eco-Engineering te hebben. Voor deze 
inventarisatie moet onderscheid worden gemaakt tussen twee typen Eco-Engineering 
maatregelen: 
• Building for Nature: Eco-Engineering wordt hier gedefinieerd als een technische 

aanpak die voor bestaande of nieuw te ontwerpen (tijdelijke) waterkeringen meerwaarde 
voor natuur gecreëerd. Eco-Engineering is in deze zin te zien als een technische 
aanpak die gebaseerd is op standaard ontwerpprocessen en –procedures (materialen 
en constructievormen), maar in het ontwerp ook sterker ecologie ïntegreert zonder de 
veiligheid van de constructie/waterkering aan te tasten.  

• Building with Nature: Onder Building with Nature wordt de aanleg van compleet 
nieuwe structuren begrepen (bv. golfremmende en sedimentstabiliserende vegetatie en 
riffen in de vooroever) die niet in het standaard ontwerpproces zitten. 
De natuur wordt zodanig de ruimte gegeven, dat het de waterkering versterkt. 

 

7.1.1 Verklarende woorden 
 
Activiteiten:  Activiteiten zijn handelingen in of buiten een Natura 2000-gebied, die schadelijk 
kunnen zijn voor de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 
 
Beheerplan: Dit is een plan waarin duidelijk wordt vastgelegd hoe het gebied zal worden 
beheerd en welke maatregelen daartoe zullen worden genomen. In een beheerplan wordt 
vastgelegd hoe, op welke wijze  en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden 
(instandhoudingsdoelstellingen). 
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Bestemmingsplan: Een besluit van de gemeenteraad, waarbij voor het gemeentelijk 
grondgebied vastgesteld wordt welke bestemming aan de in het plan begrepen gronden en 
opstallen wordt gegeven (in voorschriften en op een plankaart). Een bestemmingsplan in 
Nederland beschrijft wat er met de ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren. Past 
een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde 
voorwaarden ontheffing verlenen. 
 
Compensatie: Het crëeren van nieuwe waarden die vergelijkbaar zijn met verloren gegane 
waarden. Indien het volledig onvervangbare waarden betreft, heeft compensatie betrekking 
op het crëeren van zo vergelijkbaar mogelijke waarden. Bijvoorbeeld de aanleg elders van 
een soortgelijk milieu- of natuurtype als dat wat door de activiteit verloren zal gaan. 
 
Gedragscode: Gedragscodes geven aan hoe bij bepaalde werkzaamheden schade aan de 
beschermde dier- en plantensoorten wordt voorkomen of tot een minimum wordt beperkt. Een 
goedgekeurde gedragscode geeft vrijstelling voor een aantal verbodsbepalingen van de 
Flora- en faunawet.  
 
Instandhoudingsdoelstellingen: De instandhoudingsdoelstellingen zijn de doelen voor de 
instandhouding van de leefgebieden, natuurlijke habitats en populaties in het wild levende 
dier- en plantensoorten, zoals vereist door de Vogel- en Habitatrichtlijn. 
 
Mitigatie: Dit betekent letterlijk ‘verzachten’, het treffen van maatregelen zodat negatieve 
effecten worden verminderd of voorkomen. Met name het verzachten van effecten van een 
ruimtelijke ingreep op de lokale flora en fauna. 
 
Regelgeving: Regelgeving bevat directieve kaders, voor het correct implementeren of 
toepassen van wetgeving. In regelgeving stelt een regelgever uitvoeringskaders aan anderen. 
Regelgeving is bedoeld om: de strekking van wetgeving nader toe te spitsen op een 
specifieke bedrijfstak of samenlevingsaspect, en de wijze waarop wetgeving 
geïmplementeerd wordt (tijdelijk) bij te sturen. 
  
Richtlijn: Een Europese richtlijn is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De 
richtlijn kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie. Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke 
lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid 
gelaten vorm en middelen te kiezen. 
 
Stroomgebiedbeheersplan: Kaderrichtlijn Water verplicht Member States om voor de 
Europese stroomgebieden stroomgebiedbeheersplannen op te stellen. In deze plannen wordt 
vastgelegd hoe, en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden, en welke 
maatregelen daartoe genomen worden. 
 
Wet: Een wet is een algemeen verbindend voorschrift voor de rechtsonderhorige(n) en van 
toepassing is op een specifieke territoriale eenheid. 

7.1.2 Europese vs Nederlandse regelgeving 
Het EU beleid wordt ondervangen door Nederlands beleid, op het gebied van natuur- en 
soortsbescherming en op het gebied van waterbeheer. Als een maatregel voldoet aan 
Nederlands beleid, voldoet het zeker aan Europees beleid. 
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7.1.3 Waterbeheer vs natuurbeheer 
De opstelling en de implementatie van richtlijnen en beleidsdoelstellingen gericht op het 
waterbeheer in Nederland (KRW, Nationaal Bestuursakkoord Water) vindt veelal gescheiden 
plaats van die op het gebied van het natuurbeheer (Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn), zie Alterra 
(2006). In het Programma Rijkswateren (december 2009) zijn echter de beleidsprogramma’s 
Waterbeheer 21e eeuw (WB1), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura2000 
(N2000) gebiedsgericht uitgewerkt in een onderling afgestemd en samenhangend pakket van 
doelstellingen en maatregelen. Hiermee vormt het programma  
een belangrijk uitgangspunt voor de toetsing van onder meer vergunningverlening aan 
derden, en voor de eigen kernactiviteiten van Rijkswaterstaat: beheer, aanleg en onderhoud. 
(Programma Rijkswateren 2010-2015), zie paragraaf 7.2.7 (Programma Rijkswateren). 

7.2 Wetten 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\Figuur 7.1 Overzicht van heersende Milieu-, Natuur- en Waterwetgeving in Nederland, relevant voor Eco-

engineering maatregelen. 
 
In Figuur 7.1 is een overzicht gegeven over de heersende Milieu-, Natuur- en 
Waterwetgeving in Nederland, inclusief de te doorlopen toetsprocessen. In de volgende 
parafen worden de individuele wetten nader beschouwd.  

7.2.1 Wet Ruimtelijke Ordening  (Wro) 
 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening; WRO) is een 
Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en 
gewijzigd worden.  
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Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke 
plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het belangrijkste instrument, welke 
ook juridisch bindend is. Hoe de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is 
geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, die vanaf 1 juli 2008 van kracht is. Deze wet bepaalt 
de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen. 
 
Ruimtelijke plannen moeten voldoen aan wetgeving. Daarom is onderzoek of toetsing 
noodzakelijk om na te gaan of het plan aan de vereisten voldoet. 
 
De hoofdlijnen van het nationale ruimtelijk beleid worden door een nota vastgelegd: de Nota 
over de Ruimtelijke Ordening. In streekplannen worden de hoofdlijnen van de toekomstige 
ontwikkelingen van een bepaald gebied door de provincie aangegeven. De gemeenten 
kunnen door middel van een raadsbesluit bestemmingsplannen vaststellen voor gebieden 
binnen de bebouwde kom (en voor gebieden buiten de bebouwde kom zelfs moeten 
vaststellen).  
N.B. De Nota Planbeoordeling is een provinciaal document waarin Gedeputeerde Staten 
(GS) aangeven hoe zij bestemmingsplannen beoordelen en op grond van welke criteria deze 
al dan niet worden goedgekeurd. 
 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) schrijft voor dat bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg plaatsvindt tussen gemeente, waterschap(pen), het Rijk en de 
provincie. Aan de praktijk wordt overgelaten hoe het overleg wordt gevoerd. Het zal zo 
moeten worden ingevuld dat de overlegpartners voldoende kunnen beoordelen of het plan in 
overeenstemming is met hun belangen. 
 

 
Figuur 7.2 Relatie tussen Waterwet en Wro (Watertoets), zie Helpdesk Water 
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7.2.1.1 Watertoets 
De 'watertoets', onderdeel van de Wro, is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen 
expliciet laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is een 
proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in 
gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium, om in elk afzonderlijk plan met maatwerk 
het reeds bestaande waterhuishoudkundige en ruimtelijke beleid goed toe te passen en uit te 
voeren.  
 
In het Bro (Besluit ruimetelijke ordening) is het uitvoeren van een watertoets juridisch 
verplicht bij bestemmingsplannen, inpassingsplannen en projectbesluiten. Het 
watertoetsproces wordt verder toegepast op alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke 
plannen en besluiten van Rijk, provincies en gemeenten. De waterhuishoudkundige aspecten 
omvatten zowel oppervlakte- als grondwater, gevaar van overstroming vanuit meren, rivieren 
en de zee, wateroverlast veroorzaakt door neerslag of grondwater, waterkwaliteit, verzilting 
en verdroging, in alle wateren: rijkswateren, regionale wateren, gemeentelijke en particuliere 
wateren en grondwater. 
 
Eén van de belangrijkste onderdelen in het watertoetsproces is het wateradvies van de 
waterbeheerder. Bij de besluitvorming dient vervolgens gemotiveerd te worden op welke 
manier rekening is gehouden met dit wateradvies. De initiatiefnemer verantwoordt de 
ruimtelijke keuzen ten aanzien van water in de waterparagraaf, als onderdeel van het 
ruimtelijke plan. 
 
Het watertoetsproces is verbonden aan ruimtelijke planvormingsprocedures, dus niet direct 
aan de waterplannen (Waterwet). Wel gelden de ruimtelijke aspecten van waterplannen als 
sectorale structuurvisie, in het kader van de Wro. Omdat structuurvisies vorm- en 
procedurevrij zijn, is het niet verplicht het watertoetsproces hiervoor uit te voeren. Tijdens het 
vooroverleg kunnen betrokken partijen afspraken maken over inbreng van wateraspecten. 
 
In het volgende schema zijn de watertoetsstappen in relatie tot een ruimtelijk initiatief 
weergegeven: 
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Figuur 7.3 Overzicht stappen binnen Watertoets proces. 

7.2.2 Flora en Faunawet (Ffw) 
 
Op 1 april 2002 is de Nederlandse Flora- en faunawet in werking getreden. Deze nieuwe wet 
regelt de bescherming van dier- en plantensoorten. De Flora- en faunawet bundelt de 
bepalingen die voorheen in verschillende wetten waren opgenomen, de: 
• Vogelwet 1936;  
• Jachtwet;  
• Natuurbeschermingswet (hoofdstuk V: soortenbescherming);  
• Nuttige Dierenwet 1914;  
• Wet bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten.  
Tevens is de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn (Europees) en het CITES-verdrag 
geïmplementeerd in deze wet. Hierdoor moet het inzichtelijker zijn wat wel en niet mag. 
Hierdoor heeft Nederland nu één wet voor de bescherming van in het wild voorkomende 
soorten. 
 
De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- 
en diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met 
een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op 
schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. 
Daarnaast stelt de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens van 
onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde).  
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7.2.2.1 Soortenbeschermingstoets 
Als bij werkzaamheden in de openbare ruimte een schadelijk effect optreedt voor 
beschermde soorten is een ontheffing of vrijstelling nodig van artikel 75 van de Flora- en 
faunawet. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ( LNV) kan deze ontheffing 
verlenen. In de soortendatabase is te zien of een soort beschermd is. Bij het verlenen van 
een ontheffing geldt voor bepaalde soorten een uitgebreide toets en voor andere soorten een 
lichte toets.  
 
Vrijstelling 
Sommige activiteiten kunnen zonder ontheffing worden uitgevoerd. Dit mag zelfs als er 
schadelijke effecten optreden voor beschermde dier- en plantensoorten. Voor de volgende 
activiteiten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet: 

 regulier beheer en onderhoud (bijvoorbeeld beheer van infrastructuur, natuurbeheer, 
landbouw, bosbouw);  

 regulier gebruik (bijvoorbeeld defensie, recreatie);  
 ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (bijvoorbeeld woningbouw, aanleg van 

infrastructuur, natuurontwikkeling).  
 
De vrijstelling geldt alleen als er daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gewerkt volgens een 
goedgekeurde gedragscode.  
 
Voor ruimtelijke ontwikkelingen is in veel gevallen een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
uit de Flora- en Faunawet van toepassing. Bij de vrijstellingsregeling zijn twee criteria 
belangrijk: de zeldzaamheid van de aangetroffen soort en de ingrijpendheid van de 
werkzaamheden. Hoe zeldzamer de soort en hoe ingrijpender de activiteit, hoe strikter de 
regeling. Via onderstaand stappenplan wordt bepaald of een vrijstelling geldt of dat een 
ontheffing nodig is en hoe de bijbehorende toets wordt uitgevoerd.  

 

Figuur 7.4 Overzicht van stappen in Soortenbeschermingstoets proces. 
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7.2.3 Wet Milieubeheer (Wm) 
De Wet milieubeheer is een Nederlandse wet die op 1 maart 1993 de oude "Hinderwet" heeft 
vervangen. Op basis van de Wet milieubeheer worden milieuvergunningen afgegeven. Het 
oogmerk van de Wet milieubeheer is ruimer dan de Hinderwet; het gaat niet enkel om het 
voorkomen van hinder, maar ook over ‘de bescherming van het milieu’.  
Op 1 oktober 2010 zal de juridische basis voor vergunningen worden gevormd door de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

7.2.3.1 Milieu Effect Rapportage 
De Europese regelgeving voor milieueffectrapportage (m.e.r) is in Nederland 
geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm). De Wm verwijst naar het Besluit 
milieueffectrapportage (1994) waarin onder andere is aangegeven wanneer een projectmer 
moet worden toegepast. Daarnaast biedt de Wm de mogelijkheid dat provincies in 
milieuverordeningen aanvullende eisen stellen aan de projectmer. Een projectmer-plicht kan 
gelden voor vaststelling of wijziging van het bestemmingsplan, inpassingsplan en vrijstellings- 
of projectbesluit (www.vrom.nl). 
 
De essentie van een milieueffectrapport is dat er verschillende alternatieven worden 
ontwikkeld die tegemoet komen aan de gestelde opgave. Van deze alternatieven worden hun 
milieueffecten beschreven. Door de milieueffecten van de verschillende alternatieven met 
elkaar te vergelijken, ontstaat inzicht in de milieugevolgen van de verschillende oplossingen 
van de opgave. Hiermee biedt het milieueffectrapport de mogelijkheid om milieu-informatie 
een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. 
In de Wet Milieubeheer-toets staat de activiteit centraal, terwijl in de Natuurbeschermingswet 
1998 toetsing de instandhoudingsdoelstellingen aan/van het Natura 2000-gebied centraal 
staan (Waterloket.nl). 
 
Planmer 
De handreiking ‘Milieueffectrapportage van plannen’ is bedoeld voor degenen die te maken 
krijgen met milieueffectrapportage van plannen, kortweg planmer. Planmer is uitsluitend van 
toepassing op plannen die worden opgesteld door de overheid. Het doel van plan-m.e.r. is 
om de milieugevolgen van een plan in beeld te brengen voordat er een besluit over genomen 
wordt. Zo kan het milieubelang volwaardig meegewogen worden in de besluitvorming door 
het ‘bevoegd gezag’ (de overheid die het besluit moet nemen). Planm. e.r. is bedoeld voor 
strategische afwegingen op de verschillende overheidsniveaus. 
Bij de rijksoverheid kan het bijvoorbeeld gaan over tracés voor hoogspanningsverbindingen 
door heel Nederland. Op gemeentelijk niveau , bijvoorbeeld over locaties voor woningbouw of 
bedrijventerreinen. (Commissie voor plan-m.e.r.) 
 
Ook in het planMER (milieueffectrapport voor plannen) Nationaal Waterplan worden daarom 
verschillende alternatieven met elkaar vergeleken voor zover dit mogelijk is. In dit planMER 
worden niet alleen de effecten van kaderstellende beleidskeuzen uit het Nationaal Waterplan 
beschreven. Ook de effecten van reële alternatieven voor deze beleidskeuzen worden 
beschreven. 
 
Projectmer 
Het doel van projectmer is verontreiniging en aantasting van het milieu zo veel mogelijk te 
voorkomen door aanpassing van een project, het treffen van maatregelen of het geen 
doorgang laten vinden van een project. Projectmer is de procedure die de informatie levert 
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die nodig is om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij besluiten over projecten met 
grote milieugevolgen. Daarnaast heeft het instrument twee nevendoelstellingen. Zo dient de 
projectmer er ook toe verschillende procedures te stroomlijnen die nodig zijn voor het al dan 
niet toestaan van een activiteit. Daarnaast dient milieueffectrapportage de houding ten 
aanzien van het milieu te verbeteren (verinnerlijking)(www.vrom.nl). 
 
Wanneer is een mer verplicht? 
Op grond van onderdeel C uit het Besluit m.e.r. is het verplicht een projectmer uit te voeren 
bij activiteiten die zijn opgesomd in kolom 1 van de C- lijst én waarbij de omvang van die 
activiteit groter of gelijk is aan de (eventueel gestelde) drempelwaarde (kolom 2) én daarover 
nu het aangewezen besluit zal worden genomen (kolom 3). Daarnaast kan de provincie in 
een provinciale milieuverordening activiteiten als m.e.r.-plichtig hebben aangewezen. 
(www.vrom.nl).  
Onder mer plichtige activiteiten vallen o.a. de aanleg, wijziging of uitbreiding van een 
waterweg, de aanleg van een marinehaven of een met het land verbonden en buiten een 
haven gelegen pier voor lossen en laden, de inrichting van het landelijk gebied, de aanleg 
van een primaire waterkering, de wijziging of uitbreiding van  een zee- of deltadijk of een 
rivierdijk, en de aanleg van een waterbekken of een stuwdam. Het is dus waarschijnlijk dat 
grootschalige eco-engineering projecten in havens, dijken en waterwegen merplichtig zijn. 

7.2.4 Natuurbeschermingswet (NbW) 

7.2.4.1 Wat is de Natuurbeschermingswet? 
De Natuurbeschermingswet 1998 (NB-wet) is een Nederlandse wet die oorspronkelijk in 1967 
is vastgesteld maar in 1998 ingrijpend is gewijzigd. Het belangrijkste kenmerk van de nieuwe 
Natuurbeschermingswet is dat deze de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn vervangt. 
Vervangen in die zin dat de nieuwe Natuurbeschermingswet een Nederlandse ‘vertaling’ is 
van de twee Europese richtlijnen. In procedures en regelgeving zal dus niet meer gerefereerd 
hoeven worden aan de Europese richtlijnen, maar is de Nederlandse wet voortaan het 
wettelijk kader voor de bescherming van de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden.  
 
De volgende gebieden zijn aangewezen en beschermd op grond van de wet: 
• Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden)  
• Beschermde Natuurmonumenten  
• Wetlands  
 
Nederland heeft enkele jaren geleden al aangegeven welke gebieden onder de Habitat- en 
Vogelrichtlijn vallen. Voor die 162 gebieden geldt dan nu ook meteen de 
Natuurbeschermingswet. Samen heten deze de Natura-2000 gebieden. Daarnaast geldt de 
wet ook voor de bestaande beschermde natuurmonumenten die nog onder de oude 
Natuurbeschermingswet vielen. Voor een deel vallen die bestaande beschermde 
natuurmonumenten al samen met de aangewezen Natura-2000 gebieden. De status van 
‘beschermd natuurmonument’ vervalt: alle beschermde gebieden heten voortaan Natura-
2000-gebied. 
 
Op grond van de Natuurbeschermingswet moet worden bepaald welke effecten een bepaalde  
activiteit heeft op de instandhoudings doelstellingen van een Natura 2000-gebied. In de wet is 
uitgangspunt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van habitats kunnen 
verslechteren of die een significant verstorend effect kunnen hebben op Natura 2000-
gebieden, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, niet mogen plaatsvinden zonder 
vergunning. De instandhoudingsdoelstellingen (behoud, verbetering, uitbreiding per Natura 
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2000-gebied) zijn gebaseerd op de landelijke staat van instandhouding. De landelijke staat 
van instandhouding van de verschillende habitattypen, soorten en vogels staat vermeld in het 
aanwijzingsbesluit van een Natura 2000-gebied.  

7.2.4.2 Natura 2000 
 
Wat is Natura2000? 
Om de rijke natuur en biodiversiteit in Europa te beschermen heeft de Europese Unie (EU) de 
Natura 2000 ingesteld. De Natura 2000 is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden binnen de lidstaten van de EU. De Natura 2000-gebieden worden 
aangewezen en beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. De 
Natuurbeschermingswet 1998 is gericht op gebiedsbescherming (www.rijksoverheid.nl). 
 
Ligging Natura 2000 gebieden 
Een overzicht van Natura 2000 gebieden is gegeven in de structuurvisiekaart van Nederland. 
Op de overzichtskaart ligging Natura 2000 gebieden zijn de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 
gebieden apart aangegeven. 
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Figuur 7.5 Overzicht van de ligging van Natura 2000 gebieden in Nederland (LNV/Alterra 2006). 
 
 
Natura2000 gebieden in Deltawateren 
Voor de eilanden van Zeeland en Zuid-Holland zijn de in Figuur 7.6 gegeven gebieden 
aangewezen als Natura2000 gebied. Voor Zuid-Holland staan niet alle gebieden in verbinding 
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met de Deltawateren. Voor de waterbekkens (Haringvliet , Hollandsch Diep , Volkerak-
Zoommeer , Grevelingenmeer) zijn de Natura2000 gebieden uitvoerig beschreven op 
http://public.deltares.nl/display/DV/Natura2000. 
 
 

 
Figuur 7.6 Overzicht van Natura2000 gebieden in de Zuid Westelijke Delta (groen) 
 
Natura 2000 implementatie 
De implementatie van Natura 2000 in Nederland verloopt in fasen. De eerste fase is het 
aanwijzen van Vogelrichtlijnengebieden en het aanmelden van Habitatsrichtlijngebieden. De 
tweede fase is het vaststellen van de doelen. Het Natura 2000 doelendocument - een 
beleidsnotitie van de minister van LNV - geeft een toelichting op de instandhoudingsdoelen 
voor de 162 Natura 2000-gebieden en de bijbehorende systematiek. In de derde fase worden 
de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de Natura 2000-gebieden gepubliceerd. De definitieve 
besluiten van de eerste gebieden zijn al gepubliceerd (rijksoverheid.nl), uiterlijk december 
2013 moeten er beheerplannen liggen voor alle 162 gebieden. 

7.2.4.3 Habitattoets 
 
Vergunningverlening 
Het ondernemen van activiteiten in en rondom een Natura 2000-gebied kan gevolgen hebben 
voor de natuur in dat gebied. Projecten of andere handelingen die mogelijk een 
verslechterend of duidelijk verstorend effect hebben op de beschermde natuurwaarden in een 
Natura 2000-gebied (of Beschermd Natuurmonument) zijn vergunningplichtig, hiervoor is het 
de zaak een habitattoets uit te voeren. Gedeputeerde Staten verlenen meestal deze 
vergunningen. Maar ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) 
verleent vergunningen. Dat gebeurt bij bepaalde specifieke activiteiten en gebieden, zoals 
omschreven in het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet. Bij LNV is de Directie 
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Regionale Zaken, namens de minister, verantwoordelijk voor de behandeling van en 
besluiten op vergunningaanvragen.  
 
Het voorzorgsbeginsel speelt een belangrijke rol bij vergunningaanvragen. Dit 
voorzorgsbeginsel houdt in dat alle aspecten moeten worden onderzocht die de 
instandhoudingsdoelstellingen mogelijk in gevaar kunnen brengen. Op basis van een 
zogenaamde Voortoets wordt bepaald in hoeverre een activiteit mogelijk tot verslechtering, 
dan wel significante verstoring van de beschermde habitats of soorten kan leiden en er 
derhalve sprake is van een vergunningplicht. Voor zover voor een project afzonderlijk dan wel 
in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen daarbij niet kunnen 
worden uitgesloten, dient een uitgebreide vervolgtoetsing te worden uitgevoerd in de vorm 
van een passende beoordeling. Indien uit deze passende beoordeling blijkt dat significante 
gevolgen ook niet na het nemen van mitigerende maatregelen kunnen worden voorkomen, 
dan dient voor projecten het zogenoemde ADC-spoor worden doorlopen. Hierbij wordt 
gekeken naar alternatieven voor het voorgenomen project, indien deze er redelijkerwijs niet 
zijn bezien er sprake is van een reden van groot openbaar belang en mocht deze er zijn dan 
dient de schade aan de natuur te worden gecompenseerd.  
 
Uitzonderingen vergunningplicht  
Hierboven is aangegeven dat de Natuurbeschermingswet 1998 de vergunningplicht als 
uitgangspunt heeft voor het regime voor Natura 2000 gebieden. Deze vergunningplicht is niet 
aan de orde indien projecten of handelingen in een Natura 2000 beheerplan kunnen worden 
opgenomen en daarmee zijn vrijgesteld van de vergunningplicht. Per Natura 2000 gebied 
dient een beheerplan te worden opgesteld waarin enerzijds bestaande gebruiksvormen, maar 
ook op verzoek voorgenomen projecten worden getoetst aan de instandhoudingsdoelstelling 
en anderzijds wordt voorzien in maatregelen ter realisatie van die instandhoudingsdoelstelling 
(actief beheer).  
 
Habitattoets 
De habitattoets is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. De wet bepaalt dat 
projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen verslechteren of die 
een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden zonder 
vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de Natura 2000-
gebieden. 
De habitattoets dient om vast te stellen of, en zo ja, onder welke voorwaarden een menselijke 
activiteit in en rondom een Natura 2000-gebied kan worden toegelaten. Meer concreet heeft 
de habitattoets de volgende twee doelen: 
• Zekerheid bieden dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden 

aangetast;  
• Zekerheid bieden dat een verslechtering van de kwaliteit van de natuurlijke habitats en 

de habitats van soorten, dan wel een verstoring van soorten niet optreedt.  
 
De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 
• Voortoets (en vooroverleg);  
• Verslechterings- en verstoringstoets;  
• Vervolgtoets: Passende beoordeling. 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
52  
 

SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

november 2010, definitief 
 

 

Figuur 7.7 Overzicht van stappen in het Habitattoets proces. 
 
Voortoets 
Door deze voortoets uit te voeren wordt de vraag beantwoord of er een kans op 
vergunningplicht bestaat. Als er een kans bestaat dat een activiteit verslechtering en/of 
significante verstoring met zich meebrengt, bestaat er een vergunningplicht. Door vier 
checklists uit te voeren komt naar voren of er al dan niet (significant) negatieve effecten zijn 
te verwachten bij uitvoering van de activiteit. Na het doorlopen van één of meerdere van deze 
checklists en ná overleg met het bevoegd gezag wordt duidelijk of een vergunning dient te 
worden aangevraagd.  
Als een activiteit mogelijk negatieve effecten zal hebben voor (delen van) een Natura 2000-
gebied, start de oriëntatiefase. Deze fase houdt in dat na overleg met het bevoegd gezag na 
wordt gegaan of de activiteit mogelijk verslechtering of significante verstoring tot gevolg heeft 
voor een (deel van een) Natura 2000-gebied of de aangewezen soorten in dat gebied.  
Als op voorhand al duidelijk is dat er negatieve effecten zullen zijn, dan zal het bevoegd 
gezag besluiten dat direct of een verslechteringstoets bij kans op negatieve effecten, of een 
passende beoordeling bij kans op significant negatieve effecten, uit móet worden gevoerd.  
Bestaand gebruik is vrijgesteld van vergunningplicht, tenzij dat gebruik een project is dat niet 
direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar dat 
afzonderlijk of in combinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kan 
hebben voor het desbetreffende Natura 2000-gebied. 
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Verslechteringstoets 
De verslechteringstoets is een vervolg op de voortoets/oriëntatiefase. Deze toets vindt plaats 
als het bevoegd gezag voor vergunningverlening naar aanleiding van de onderzoeken in de 
voortoets/oriëntatiefase heeft geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat een activiteit 
negatieve effecten op Natura 2000-doelen zal hebben, maar dat wel duidelijk is dat die 
negatieve effecten niet significant zijn.  
 
In de verslechteringstoets wordt onderzocht of de activiteit een verslechtering van de 
habitattypen, leefgebieden van soorten of soorten tot gevolg kan hebben. In principe worden 
dezelfde typen gegevens aangeleverd als in de voortoets/oriëntatiefase; het 
gegevensbestand moet echter uitgebreider, gedetailleerder en actueler zijn, zodat het 
bevoegd gezag de zekerheid over de omvang van de effecten krijgt die in de voortoets nog 
niet kon worden gegeven.  
 
Passende beoordeling 
Als uit de voortoets / oriëntatiefase blijkt dat er kans is op significant negatieve effecten voor 
het Natura 2000-gebied (dit betekent dat het bereiken van de instandhoudingsdoelstellingen 
in gevaar kan komen), dient een passende beoordeling te worden gemaakt in het kader van 
de vergunningaanvraag. Met een passende beoordeling wordt vastgesteld of door een project 
of plan er een kans bestaat op een significant negatief effect. Dit op basis van de beste 
wetenschappelijke kennis ter zake, waarbij alle aspecten van het project of een andere 
handeling op zichzelf én in combinatie met andere activiteiten of plannen worden 
geïnventariseerd en getoetst. 
 
Mitigerende maatregelen 
De passende beoordeling moet uitwijzen of de kans op significant negatieve effecten reëel is.  
Als er mogelijk sprake is van (significante) negatieve effecten moet worden nagegaan welke 
mogelijkheden mitigatie biedt. Door het treffen van mitigerende maatregelen kan, als 
daardoor geen significante effecten meer zullen optreden, worden voorkomen dat de 
zogenaamde ADC-toets doorlopen moet worden. Mitigerende maatregelen zijn maatregelen 
die schadelijke effecten op natuurwaarden kunnen opheffen of op zijn minst verminderen.  
Ook moet worden gekeken of de activiteit kan worden aangepast. Bijvoorbeeld door 
activiteiten buiten het broedseizoen uit te voeren, andere apparatuur te gebruiken, het 
ontwerp aan te passen, te faseren qua ontwikkeling en/of werking.  

7.2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (afgekort Wabo), die waarschijnlijk 1 oktober 
2010 wordt ingevoerd, regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 
 
Meer informatie over de Wabo is te lezen op de Wabo website (www.dewabo.nl). 

7.2.6 Waterwet 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is 
samengevoegd tot één wet, de Waterwet. 
De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een 
flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 
en administratieve lasten.  
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De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de 
samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Daarnaast levert de Waterwet een 
flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels 
en administratieve lasten. Naast de Waterwet blijft de Waterschapswet als organieke wet 
voor de waterschappen bestaan. 
Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de 
afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de 
Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden 
aangevraagd. 
Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling 
in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen 
vallen onder het Wm bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen 
onder het gezag van de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en 
Rijkswaterstaat voor de rijkswateren).  
 
De watervergunning dekt alle activiteiten in het watersysteem. U hebt een watervergunning 
nodig als u in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam (watergang, vijver, 
rivier, kanaal, meer of zee) of waterkering activiteiten wilt ondernemen, of als u grondwater 
wilt onttrekken of water wilt infiltreren in de bodem: 
• Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen 
• Stoffen in zee brengen  
• Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken: werkzaamheden verrichten op, 

boven, over of onder een waterstaatswerk of de aangrenzende beschermingszone. Een 
waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of 
ondersteunend kunstwerk (bijv. een sluis of stuw). Uit te voeren activiteiten in, op, 
boven, over of onder een waterstaatwerk of bijbehorende beschermingszone, of het 
storten, plaatsen, neerleggen of juist wilt laten staan of laten liggen van vaste 
substanties of voorwerpen bij het waterstaatwerk of de beschermingszone. Een 
waterstaatswerk is: een oppervlaktewaterlichaam (zoals een watergang, vijver, rivier, 
kanaal, meer of zee), een bergingsgebied, een waterkering of een ondersteunend 
kunstwerk (zoals een sluis, stuw of brug). 

• Water in de bodem brengen of eraan onttrekken 
• Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken 
 
De bevoegde instantie kan zijn: een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat 
(hoofdwatersysteem) of de provincie (grote grondwateronttrekkingen/infiltraties) en is 
afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie. 
 
Voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers of ecologische verbindingszones, of 
vooroever bestorting is een watervergunning nodig. 

7.2.6.1 Waterbeheer 21e eeuw 
WB21 heeft als doel dat per 2015 alle watersystemen in kwantitatieve zin op orde zijn. Dat 
betekent dat ze bestand zijn tegen klimaatverandering en bodemdaling, zodat wateroverlast, 
verdroging en verzilting binnen acceptabele grenzen blijven. De opgaven volgen uit het 
Nationaal Bestuursakkoord Water. Het advies van de Nieuwe Deltacommissie is verwerkt in 
het Nationaal Waterplan en bepaalt zo de koers voor de lange termijn (Programma 
Rijkswateren 2010-2015). 
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Uit WB21 volgen geen toetsen of vergunningseisen; de doelen en maatregelen die 
voortvloeien uit WB21 zijn verder uitgewerkt in het in 2009 ontwikkelde Programma 
Rijkswateren (zie 7.2.7). 

7.2.6.2 Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn uit het jaar 2000. De KRW richt zich 
op de bescherming van alle wateren, met als doel dat alle Europese wateren in 2015 een 
‘goede toestand’ hebben bereikt en dat er binnen heel Europa duurzaam met water wordt 
omgegaan. Alle Europese landen moeten uitvoering geven aan de bepalingen van de richtlijn. 
De richtlijn betekent een nieuwe impuls in de aanpak van het waterbeheer. De KRW stelt 
milieudoelstellingen voor oppervlaktewater, grondwater en beschermde gebieden. De 
doelstelling voor oppervlaktewater is onder meer gericht op het bereiken van een ‘goede 
ecologische toestand’ (of ‘goed ecologisch potentieel’). Deze doelstellingen is van toepassing 
op oppervlaktewaterlichamen, dat wil zeggen wateren van een ‘aanzienlijke omvang’. Naast 
milieudoelstellingen vraagt de Kaderrichtlijn om het bevorderen van duurzaam gebruik van 
water. 
 
Voor alle categorieën wateren (rivers, lakes, transitional, coastal) moet in 2015 de 
zogenaamde ‘Goede Toestand’ behaald zijn; dat wil zeggen een goede chemische-, en een 
goede ecologische toestand. De ecologische toestand wordt bepaald op grond van 
biologische, hydromorfologische en fysisch-chemische criteria. De 
waterkwaliteitsdoelstellingen worden daarmee uitgebreid naar waterkwantiteit, habitatkwaliteit 
en biologische doelstellingen, waarmee een link tussen water- en natuurbeleid wordt gelegd. 
Water- en natuurbeleid raken elkaar in oppervlaktewateren, oeverzones en 
(grond)waterafhankelijke soorten en/of habitats. De ecologische normen uit de KRW zijn niet 
vrijblijvend. Ze moeten in 2015 zijn gehaald. In 2009 moeten de lidstaten in hun 
stroomgebiedbeheersplan aankondigen welke maatregelen ze hiertoe gaan treffen. 
Per stroomgebied wordt een samenhangend waterbeleid ontwikkeld gericht op de 
kwetsbaarheid van het aquatische ecosysteem en duurzaam gebruik: de zorg voor de 
leefomgeving en het gebruik van water voor drinkwater, landbouwwater, koelwater, enz. Een 
belangrijk onderdeel van de stroomgebiedbeheersplannen zijn de herstel- of mitigerende 
maatregelen.  
 
Mitigerende maatregelen 
Verschillende hydromorfologische mitigerende maatregelen zijn mogelijk om de ecologische 
kwaliteit van aquatische systemen te verbeteren. Door het treffen van deze maatregelen kan 
het herstel van de ecologie wellicht worden versneld. Voordat een maatregel wordt 
opgenomen in het stroomgebied beheersplan moet er duidelijkheid bestaan over de 
verwachtte effect van de maatregel op de instandhoudingsdoelstellingen. 
 
Beleidsprogramma KRW 
Het beleidsprogramma KRW geeft voor Nederland invulling aan de Europese richtlijn 
(2000/60/EG). Het doel van de KRW is het instandhouden en verbeteren van het aquatisch 
milieu. Met de uitvoering van de KRW wil Nederland een goede ecologische en chemische 
toestand van het watersysteem realiseren. 
 
Het beleidsprogramma KRW is in 2009 uitgewerkt, samen met WB21 en N2000 
beleidsprogramma’s, in het Programma Rijkswateren (zie 2.5.4). 

7.2.7 Overige relevante beleidslijnen 
 
Natuurvriendelijke oevers 



 

 

 
 
 
 
 

 
56  
 

SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

november 2010, definitief 
 

Natuurvriendelijke oevers (zie www.stowa.nl voor de handreiking) zijn oevers waarbij de 
inrichting zo natuurvriendelijk mogelijk gemaakt is. Omdat de mogelijkheden voor de 
inrichting bepaald wordt door lokale omstandigheden, is er niet een blauwdruk van een 
natuurvriendelijke oever. De ruimte op de oever en in de watergang, de aanwezigheid van 
bijvoorbeeld stroming en scheepvaart bepalen uiteindelijk hoe de oever kan worden ingericht. 
Dit kan een flauw talud zijn, maar ook een plasberm of een meer natuurlijk ingerichte 
oeverbescherming, zoals een vlechtwerk van wilgentenen of een schanskorf. Deze laatste 
varianten zijn natuurlijk lang niet zo natuurvriendelijk als een flauw talud, maar wel beter dan 
een stalen damwand. 
 
Omdat natuurvriendelijke oevers in een belangrijke mate bijdrage aan de ecologische 
kwaliteit van een water, is de aanleg van natuurvriendelijke oevers een veel toegepaste 
maatregel om de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Voor de 
komende jaren staat de aanleg van tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers in de 
waterlichamen op de planning. Dit is opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan en daarmee 
ook een verplichting om te realiseren. Daarnaast is het waterschap ook trekker voor het 
realiseren van de natte ecologische verbindingszones. Dit zijn natuurlijk ingerichte zones 
langs watergangen waarover soorten van natuurgebied naar natuurgebied kunnen migreren. 
In 2018 moet de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) gerealiseerd zijn en daarmee ook de 
natte ecologische verbindingszones (EVZ). In totaal gaat het om nog 160 km. Hierin moet het 
waterschap nog een grote stap zetten.  
 
Voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is een watervergunning nodig. 
 
Ecologische hoofdstructuur 
Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar worden verbonden. 
Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en dieren van het ene 
naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de verbindingen ertussen 
vormt de Ecologische Hoofdstructuur ( EHS) van Nederland.  
 
De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is de 
Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS 
opgesteld. Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de 
verschillende onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de 
Spelregels EHS doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. 
De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 
beschermingsregime is onder de nieuwe Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en 
werkt via provinciale verordeningen door in gemeentelijke bestemmingsplannen. 
 
Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werken verschillende overheden 
samen. Het Rijk heeft in 1995 in grote lijnen de grenzen van de EHS vastgesteld in het 
Structuurschema Groene Ruimte en deze grotendeels netto begrensd weergegeven in de 
Nota Ruimte in 2004. Het Rijk financiert verder grotendeels de aankoop, de inrichting en het 
beheer van gebieden in de EHS. De provincies bepalen om welke gebieden het precies gaat. 
Deze gebieden worden meestal in het streekplan of het provinciaal omgevingsplan 
opgenomen. De provincies bepalen ook welke subsidies grondeigenaren kunnen krijgen voor 
natuurbeheer en - ontwikkeling. Gemeenten leggen in bestemmingsplannen nauwkeurig vast 
wat wel en niet mag in een EHS-gebied. Bestemmingsplannen beschermen echter niet tegen 
vervuiling uit nabijgelegen gebieden. Daarvoor is milieubeleid nodig. Dit milieubeleid is een 
gezamenlijke inspanning van alle overheden, inclusief de waterschappen.  
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In de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) worden planten en dieren in waardevolle 
natuurgebieden beschermd. Dat betekent niet dat ontwikkelingen zoals woningbouw en 
bedrijvigheid, verboden zijn. Onder bepaalde voorwaarden zijn er ontwikkelingen mogelijk. 
Het Rijk en de provincies hebben spelregels afgesproken over wat wel en niet kan. Ze 
hebben dit in overleg met gemeenten en maatschappelijke organisaties gedaan. De 
afspraken zijn de 'Spelregels EHS'  (zie www.minlnv.nl). 
 
De Spelregels EHS geven aanvullende procedurele eisen met betrekking tot het toepassen 
van compensatie. Dit zijn onder andere de volgende eisen: Naast de ruimtelijke ingreep, 
wordt ook de locatie voor de compensatie gelijktijdig planologisch verankerd in een 
bestemmingsplan; Het compensatieplan vormt een integraal onderdeel van de toelichting op 
het bestemmingsplan, is doorvertaald op de bestemmingsplankaart, en verankerd in de 
daarbij behorende voorschriften. 
 

 
Figuur 7.8 Overzicht van EHS en Natura 2000 gebieden in Nederland. 
 
Voor het aanleggen van ecologische verbindingszones is een watervergunning nodig. 
 
Tijdelijke natuur - beleidslijn 
De essentie van tijdelijke natuur is dat in een gebied eerst ruimte wordt geboden aan de 
ontwikkeling van flora en fauna, in de wetenschap dat die natuurwaarden na verloop van tijd 
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weer, actief, worden verwijderd. De natuurbeschermingswetgeving in Nederland en Europa 
staat dat laatste niet zomaar toe. 
 
Met de beleidslijn Tijdelijke Natuur wil het Ministerie van Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit de ontwikkeling van tijdelijke natuur stimuleren. Hoe? Door een 
initiatiefnemer al voordat natuur ontstaat toestemming te verlenen om die natuur weer te 
verwijderen op het moment dat hij dat wenst. Het risico op extra procedures en vertragingen 
bij de start van het (bouw)project wordt daarmee weggenomen. 
 
Aan dit doel wil deze beleidslijn als volgt bijdragen: 
• ondernemers en andere grondeigenaren/grondgebruikers ondersteunen bij het 

ontwikkelen van tijdelijke natuur door duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop 
hiervoor een speciale ontheffing kan worden verkregen in het kader van de Flora- en 
faunawet; 

• de eigen ondersteunende diensten, met name de Dienst Regelingen en DLG, de 
achtergrond verschaffen waarmee ze positief kunnen reageren op verzoeken voor het 
verlenen van zo’n speciale ontheffing;  

• het verschaffen van informatie aan een breder publiek, inclusief natuur- en 
milieuorganisaties, over de wijze waarop het Ministerie de ontwikkeling van tijdelijke 
natuur wil realiseren. 

 
In 2007 is het concept voor een beleidslijn Tijdelijke Natuur opgesteld (zie www.stroming.nl). 
 
Over de juridische mogelijkheden van tijdelijke natuur kan het rapport ‘Tijdelijke natuur – 
advies over de juridische aspecten’ (zie www. Innovatienetwerg.org) worden nageslagen. 
 
Programma Rijkswateren 
In het Programma Rijkswateren, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor de 
Rijkswateren (BPRW) bevat de uitwerking van de beleidsprogramma’s Waterbeheer 21e 
eeuw (WB21), de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000). Dit 
programma gaat over de Nederlandse wateren die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. De 
doelen en maatregelen die voortvloeien uit de beieidsprogramma’s WB21, KRW en N2000, 
zijn in het Programma Rijkswateren opgenomen. Over het algemeen zijn de doelen onderling 
consistent en de maatregelen gunstig voor meerdere beleidsprogramma’s.  
Het zwaartepunt van het Programma ligt bij de KRW en de daarvoor vereiste beschrijving, 
statustoekenning, doelafleiding en afweging voor herstel- en inrichtingsmaatregelen. Het 
programma legt ook de ecologische doelstellingen voor de sterk veranderde en kunstmatig 
aangelegde rijkswateren formeel vast.  
 
Meer informatie over het Programma Rijkswateren is te vinden op de Rijksoverheid website.  
 
Bestaand gebruik Rijkswaterstaat 
Wanneer bestaand gebruik van Rijkswaterstaat en het beheer en onderhoud van de 
infrastructuur leiden tot problemen voor het realiseren van de N2000-doelen, wordt de 
oplossing gezocht in het treffen van aanvullende maatregelen, mits deze haalbaar en 
betaalbaar zijn. Denk aan zoneringen, aanpassingen in tijd/ruimte, en eventueel mitigerende 
maatregelen. 
 
Om te bepalen of gebruik (van Rijkswaterstaat) negatieve effecten heeft op het behalen van 
de doelen wordt een toetsing uitgevoerd. Onder gebruik van Rijkswaterstaat kunnen de 
volgende vormen vallen: 
- dijkbeheer 
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- onderhoud van havenhoofden en steigers 
- herstel van oevers 
- monitoringsactiviteiten 
- onderhoud vooroevers 
- betonning 
- waterkeringen 
 
Rijkswaterstaat heeft een Gedragscode Flora- en faunawet opgesteld, goedgekeurd door 
LNV, die wordt toegepast bij de uitvoering van beheer en onderhoud. Hierdoor worden 
effecten op beschermde soorten voor een groot deel voorkomen (Programma 
Ijsselmeergebied WB21 KRW Natura2000). Bij de realisatie van taken moet Rijkswaterstaat 
zijn werkzaamheden uitvoeren conform de wet. In landelijke nota’s heeft Rijkswaterstaat zijn 
eigen verantwoordelijkheid vastgelegd voor het ecologisch verantwoord beheer van zijn 
droge en natte gebieden. Een Gedragscode is één van de middelen om deze 
verantwoordelijkheid in de organisatie te implementeren. (link naar gedragscode). 
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7.3 Ecologische criteria en doelstellingen 

7.3.1 Ecologische criteria vs Technische criteria  
Voor maatregelen op het gebied van waterkeringen zijn de veiligheidscriteria, materiaal- 
criteria en kosten-efficientie-criteria veelal uitgebreid beschreven en toegepast. Deze 
bestaande technische criteria zijn veelal eenduidiger en concreter dan de ecologische criteria 
waar innovatieve maatregelen als Eco-Engineering aan moeten voldoen. Voor bepaalde type 
waterkeringen gelden specifieke veiligheidseisen en materiaaleisen, en deze zijn vervolgens 
globaal toepasbaar in verschillende regio’s en situaties. De ecologische criteria zijn echter zo 
afhankelijk van de regio, de situatie en het type natuur waar de activiteit zou moeten 
plaastvinden, dat het hiervoor lastiger is om globale criteria op te stellen per type waterkering. 

7.3.2 Ecologische functies 
De waterkering vormt op veel plaatsen de grens tussen land en water. Onder andere door de 
overgang van droog naar nat biedt een waterkering kansen voor verschillende habitats 
(geschikte leefomgeving) voor flora en fauna. Door het plaatsen van een bepaald type 
bekleding kan plaats worden geboden aan specifieke soorten planten en dieren. 
 
De ecologische functies die de waterkering vervult en waar de bekleding invloed op heeft zijn: 
• habitatfunctie: de levensfuncties van flora en fauna worden volbracht op en naast de 

waterkering; 
• corridorfunctie: de meeste grotere wateren maken in Nederland deel uit van de natte 

ecologische hoofdstructuur. De waterkering kan dan verbinding zijn tussen meerdere 
leefgebieden en maakt uitwisseling tussen leefgebieden mogelijk. Dieren die aan beide 
zijden van de waterkering leven lopen doorgaans dagelijks over de waterkering; 

• vluchtfunctie: bij hoogwater kan (buitendijks) land overstromen, de waterkering kan 
hierbij als vluchtplaats dienen voor fauna. 

 
De bekleding kan bij het vervullen van deze functies een (ecologische) belemmering vormen. 
Een voorbeeld hiervan is een water met steile/verticale oevers die hierdoor niet kan dienen 
als oversteekplaats voor bijvoorbeeld herten: het dier kan in het water vallen, vervolgens niet 
op de steile kering komen en verdrinken. 
 
Vaak zijn aan een waterloop en/of de bijbehorende waterkering reeds ecologische functies 
toegekend. De corridorfunctie kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een aanwijzing als 
ecologische verbindingszone. In veel gevallen is dan ook vastgelegd voor welke soorten de 
waterkering als corridor geschikt moet zijn. De habitateisen van deze soorten kunnen een rol 
spelen in de keuze van het bekledingsmateriaal. 

7.3.3 Belangrijkste Wetten en Toetsen voor Eco-Engineering 
Hoofdstuk 7.2 verschaft een overzicht van de heersende natuur-, milieu- en waterwetgeving 
die voor Eco-Engineering toepassingen relevant (kunnen) zijn.  
 
Enkele wetten en toetsen zijn echter belangrijker dan anderen om mee rekening te houden in 
het ontwerp of ontwikkelproces van Eco-engineering toepassingen. 
 
Eco-engineering activiteiten moeten rekening houden met: 
1 Natuurbeschermingswet – habitattoets, Instandhoudingsdoelen Natura 2000 gebieden 

(gebiedsafhankelijk) – (enkel in en rond Natura 2000 gebied). 
2 Watertoets – waterhuishouding (altijd in wateromgeving). 
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3 Flora en Faunawet – soortenbeschermingstoets (altijd, waar beschermde soorten 
voorkomen). 

4 Milieuwet – mer (bepaalde projecten / alle plannen) 
5 Stroomgebiedbeheersplannen - instandhoudingsdoelen (KRW) (altijd wanneer in 

stroomgebied) 
 
Op de eerste drie wetten wordt in dit hoofdstuk verder ingegaan. 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
 
Checklist Natuurbeschermingswet 1998 
De checklist vergunningverlening geeft een beeld van de stappen die men kan verwachten 
als men een vergunning aanvraagt onder de Natuurbeschermingswet 1998. De activiteit kan 
mogelijk invloed hebben op een (deel van) een Natura 2000-gebied en haar doelstellingen. 
Het gaat hier om doelstellingen ten aanzien van het behoud, het herstel en de ontwikkeling 
van het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis van het gebied, anders dan 
vereist ingevolge de Vogel- of Habitatrichtlijn (zie www. Natuurbeheer.nu).  
 
Figuur 7.9 laat een voorbeeld zien van een kruistabel met resultaten van een quick scan van 
mogelijke effecten van en activiteit op een Natura 2000 gebied. 

 
Figuur 7.9 Voorbeeld zien van een kruistabel met resultaten van een quick scan van mogelijke effecten van 

en activiteit op een Natura 2000 gebied (Algemene handreiking – Natuurbeschermingswet 1998). 
 
 
 
 



 

 
november 2010, definitief 
 

 
SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

63  

Waterwet – Watertoets 
 
Checklist Waterbelangen 
Bij het watertoetsproces let de waterbeheerder op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het 
voorkomen van wateroverlast en de zorg voor veiligheid de meeste aandacht. Maar het gaat 
ook om het tegengaan van tekort aan water en om de kwaliteit van het water.  
De volgende criteria kunnen in een wateradvies aan de orde komen: 
 Veiligheid: ruimte voor afvoer, tegengaan overstromen, beschermen van waterkeringen, 

rekening houden met risico’s van functies in gebieden, afstand tot de scheepvaartroutes, 
rekening houden met deze risico’s bij bouwen  

 Overlast: ruimte voor vasthouden van water bovenstrooms, beperken van bouwen in lage 
en natte gebieden, vrij houden van waterlopen, rekening houden met kwelwater, ruimte 
vrijhouden voor bergen van teveel water.  

 Watervoorziening: bergen van water voor droge tijden, beschermen drinkwatergebieden  
 Volksgezondheid: rekening houden met risico’s van voedselrijk en warm water  
 Bodemdaling: rekening houden met risico’s van daling van de bodem bij laag water  
 Waterkwaliteit: tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, rekening 

houden met verzilting en met de kansen voor de ecologie  
 Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, 

ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.  
 Natte natuurgebieden: tegengaan van verdroging, beperking verharding, ecologische 

oevers  
 Riolering: ruimte vrijhouden voor infiltratie van regenwater, ruimte voor zuivering, passend 

rioolstelsel  
 Risico’s en kosten: risico’s en een schatting van de kosten voor het tegengaan van 

verdroging, overstromingen en overlast van grond- of oppervlaktewater. Rekening 
houden met het beheer van de watervoorzieningen na de aanleg. 

 
Flora- en Faunawet 
 
Gedragscode Flora- en faunawet 
Eco-engineering projecten zijn sterk gerelateerd aan dijkbeheer, oeverherstel, onderhoud van 
vooroevers en waterkeringen; allen vallen onder gebruik van Rijkswaterstaat of in beheer van 
waterschap. De Rijkswaterstaat gedragscode Flora- en Faunawet is dus relevant voor Eco-
Engineering, om op voorhand in het ontwerpproces rekening mee te houden. 
 
De in de gedragscode Flora- en Faunawet RWS (themas.stowa.nl) opgenomen maatregelen 
vormen de basis voor het zorgvuldig handelen, dat vereist is om een beroep te kunnen doen 
op de vrijstelling van de verbodsbepalingen in artikelen 8 t/m 11 van de Flora- en faunawet. 
Het zorgvuldig handelen bestaat uit het treffen van beschermende maatregelen. Wat die 
maatregelen zijn, hangt af van de aanwezige soorten, de uit te voeren activiteit(en) en de 
locatie waar de activiteit plaatsvindt. De geformuleerde maatregelen zijn gericht op het 
voorkomen of  beperken van effecten. 
 
De inhoud van de maatregelen is gericht op het voorkomen of beperken van de effecten die 
gerelateerd zijn aan de verbodsbepalingen van de Flora en faunawet (artikel 8 t/m 11). Het 
gaat hierbij om de volgende verbodsbepalingen: 
• Beschadigen, vernielen van planten (artikel 8) 
• Doden of verwonden van dieren (artikel 9) 
• Opzettelijk verontrusten van dieren (artikel 10) 
• Vernietigen, verstoren van nesten of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren (artikel 11) 
Bij (opzettelijke) verstoring van dieren dient rekening te worden gehouden met verschillende 
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vormen van verstoring door onder andere geluid, licht en beweging. 

7.3.4 Algemene Ecologische Criteria 
Uit bovenstaande meest relevante wetten en toetsprocessen volgen enkele generieke 
ecologische criteria waar Eco-Engineering toepassingen aan moeten voldoen: 
• Oppervlakteverlies / habitatverlies: geen ecosysteem vernietiging, beschadiging, 

verdrukking. 
• Natuurwaarde / Ruimtelijke kwaliteit: geen schade aan soorten, ecosystemen, 

habitatkwaliteit 
• Waterkwaliteit: tegengaan van vervuiling van oppervlaktewater en grondwater, rekening 

houden met verzilting van omringend land  
• Waterkwantiteit: tegengaan van verdroging in het algemeen door beperken van 

verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. beperking 
verharding, behoud van natuurlijke oevers  

• Habitat / ecosysteem functie: behoud van lokale biodiversiteit en bio-productiviteit, 
Behoud van beschermde soorten / endemische soorten 

• Geluid / licht / trillingen: geen verstoring van soorten 
 
Deze criteria zijn weinig specifiek. Omdat de afzonderlijke criteria per gebied, regio of 
bestemming zo uiteenlopen is het niet goed mogelijk specifiekere criteria aan te houden bij 
het generieke ontwikkelproces van Eco-Engineering maatregelen. Dit geeft aan dat het 
belangrijk is om Eco-Engineering maatregelen zo snel mogelijk te bekijken in het kader van 
het specifieke toepassingsgebied, en zo veel mogelijk kennis te verkrijgen over de concrete 
effecten van de maatregelen op verschillende natuuraspecten. Ook is het de zaak een goed 
overzicht te krijgen van de specifieke ecologische doelstellingen van de relevante 
beheerplannen. 

7.3.5 Aansluiten op Ecologische Doelstellingen 
In tegenstelling tot ecologische criteria (waar een project aan moet voldoen) zijn de 
ecologische doelstellingen iets waar een project juist aan wil voldoen. 
Om te passen binnen bestaande richtlijnen en plannen, is het de zaak om de doelstellingen 
van die richtlijnen aan te nemen. Buiten richtlijnen of ontwikkelplannen om is het de zaak 
doelstellingen zo te formuleren dat ze sterk overeenkomen met reeds goedgekeurde 
ontwikkelplannen. 

7.3.6 Criteria integreren in Eco-Engineering ontwerpregels  
In het ontwerpproces van Eco-Engineering maatregelen kan al rekening worden gehouden 
met generieke criteria uit relevante wetgeving. Het is echter noodzakelijk om vroeg in het 
ontwerpproces per toepassingsgebied te bekijken wat de specifieke, gebiedseigen criteria 
zijn, afhankelijk van het watersysteem, het habitat-type en de aanwezigheid van beschermde 
soorten. 
 
In de meeste gebieden waar Eco-Engineering maatregelen toegepast zouden worden, 
hebben de (stroomgebied)beheerplannen uitvoerige doelstellingen ontwikkeld. Het volgen 
van deze, vaak specifieke en concrete doelstellingen, en uitvoerig aantonen in welke mate de 
maatregelen kunnen bijdragen aan de doelstellingen, kan de kans op vergunningverlening 
sterk vergroten. 
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7.4 Aanbevelingen 

7.4.1 Eco-Engineering als onderdeel van beheer 
 
Eco-Engineering als onderdeel van grotere ruimtelijke ontwikkelingen 
Wanneer Eco-Engineering maatregelen worden opgenomen als onderdeel van grotere 
ruimtelijke gebiedsontwikkelingen, is het niet nodig een habitattoets uit te voeren. Het is dus 
aan te bevelen te streven naar opname van maatregelen in grootschalige ruimtelijke 
gebiedsplannen. 
 
Eco-Engineering als Natuurvriendelijke oever in KRW/EHS 
Natuurvriendelijke oevers worden vaak toegepast als onderdeel van de maatregelpakketen 
van KRW en EHS. Een soortgelijke aanpak met specifieke Eco-Engineering maatregelen zou 
de weg binnen KRW, EHS en wellicht ook natuurbeschermings richtlijnen vrijmaken. Door de 
doelstellingen en aspecten van ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers te bestuderen 
kunnen nuttige lessen getrokken worden voor Eco-Engineering projecten.  
 
Doelstellingen natuurvriendelijke oevers 
De doelstelling van de natuurvriendelijke oever bepaalt in grote mate welk type oever 
aangelegd zal worden. Expliciet geformuleerde doelstellingen vergoten de kans op een 
succesvolle ontwikkeling van een natuurvriendelijke oever. 
De belangrijkste (combinaties van) doelen zijn: 
• Verhoging van de natuurwaarde oftewel de ecologische kwaliteit van het watersysteem; 
• Verbetering van de chemische waterkwaliteit; 
• Verbetering van de belevings- en recreatiewaarde. 
 
De doelstellingen staan vaak gedeeltelijk of geheel vast vanuit het huidige beleid en 
regelgeving. Voorbeelden zijn de KRW, Ecologische VerbindingsZones (EVZ) of Ecologische 
HoofdStructuren (EHS), natuurcompensatie of specifieke doelstellingen van gemeente of 
waterschap. Naast de doelen direct verbonden met de watergang, kunnen er ook doelen van 
belang zijn uit de droge omgeving van een watergang. Bijvoorbeeld, doelstellingen met 
betrekking tot het stimuleren van vlinders of vogels, zoals de kleine karekiet. Ook deze 
doelen kunnen geholpen zijn bij de aanleg van natuurvriendelijke oevers. 
 
De doelen moeten nader uitgewerkt worden in concrete doelstellingen. Om ook na aanleg 
van de oever het functioneren te kunnen evalueren, moeten doelstellingen toetsbaar zijn. 
Daarbij is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheden van monitoring. 
Voorbeelden van concrete, toetsbare doelstellingen zijn: 
• Gewenste aantal (zeldzame) soorten (ecologische kwaliteit); 
• Score op de KRW of EBEO (Automation Ecological Assessments) maatlatten 

(ecologische kwaliteit); 
• Stofconcentraties (chemische waterkwaliteit); 
• Aantal mooie of sierlijke soorten (belevingswaarde). 
 
Het is belangrijk dat doelstellingen afgestemd zijn op lokale omstandigheden. Als de 
doelstellingen niet aansluiten bij de mogelijkheden van het gebied is de kans groot dat de 
oever zich niet naar wens zal ontwikkelen.  
 
Eco-Engineering als mitigerende / herstelmaatregel Stroomgebiedbeheersplan-KRW 
In de ontwikkeling van stroomgebiedbeheersplannen worden verschillende mitigerende en 
herstelmaatregelen opgevoerd als onderdeel van het Stroomgebiedbeheersplan. Het 
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opnemen van Eco-Engineering maatregelen als mitigerende maatregelen zou niet alleen de 
bekendheid en de toepassing van Eco-Engineering maatregelen sterk vergroten, ook zou het 
de weg vrijmaken voor grootschalige toepassing. Voordat maatregelen kunnen worden 
opgenomen als mitigerende maatregelen moet worden aangetoond dat de maatregelen 
bijdragen aan het behalen van de instandhoudingsdoelen van de stroomgebieden.  
 
Eco-Engineering gebied als Ecologische Verbindingszone 
Eco-Engineering maatregelen zijn in staat om ecosysteemfuncties te versterken, en de 
ecologische waarden van een gebied te vergroten. Als door middel van Eco-Engineering 
maatregelen een volledig gebied zodanig wordt ingericht dat het een gezond en natuurlijk 
ecosysteem kan herbergen (waar het daarvoor niet was), zou kunnen worden voorgesteld dat 
een dergelijk gebied de functie van Ecologische Verbindingszone verkrijgt, en onderdeel 
wordt van de Ecologische Hoofd Structuur. Op deze wijze kunnen Eco-Engineering 
maatregelen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur beheersplannen worden 
gezien, in plaats van een activiteit die mogelijk de ruimtelijke kwaliteit van EHS gebieden zou 
kunnen aantasten. Hiervoor is het nodig in kaart te brengen in hoeverre de Eco-Engineering 
maatregelen bijdragen aan ecologische waarde van een gebied.  
 
Eco-engineering als Natura 2000 maatregel 
Een manier om het Natura 2000 vergunningstraject en de habitattoets te voorkomen, is het 
opnemen van Eco-Engineering maatregelen als Natura 2000 maatregel. De maatregelen 
voor N2000 kunnen worden onderverdeeld in maatregelen die te maken hebben met beheer 
en inrichting van het gebied (paragraaf 4.3.1) en maatregelen die te maken hebben met 
aanpassing van het bestaande gebruik, ofwel mitigerende maatregelen (paragraaf 
4.3.2)(Programma IJsselmeergebied – WB21, KRW en N2000). 
 
Voor het opnemen van Eco-Engineering maatregelen in Natura 2000 beheersplannen, zou bij 
het ontwikkelen van concepten rekening gehouden moeten worden met de uitgangspunten 
die Rijkswaterstaat gehanteerd heeft bij het opstellen van maatregelen voor Natura 2000 
(opgenomen in BPRW 6.2.4): 
• Natuurlijke dynamiek vormt het uitgangspunt bij de uitwerking van doelen. 
• Basisfuncties van het hoofdwatersysteem staan niet ter discussie. 
• Bestaand gebruik moet zoveel mogelijk ongewijzigd doorgang vinden, eventueel met 

mitigerende maatregelen. 
• Aanvullende maatregelen (bovenop KRW-maatregelen) mogen niet leiden tot extra 

lasten en moeten haalbaar zijn en financieel gedekt. 
• Nieuwe plannen en projecten worden niet meegenomen als nog geen toetsing op grond 

van de Nbwet 1998 heeft plaatsgevonden. 
 
Voor opname van concepten in Natura 2000 plannen is het dus belangrijk om aan te geven in 
hoeverre een positief effect wordt verwacht op N2000 doelen, en indicaties te geven van het 
tijdsaspect, de haalbaarheid en de betaalbaarheid. 
 
Eco-Engineering maatregelen als Tijdelijke Natuur 
Bij het inrichten van gebieden rond waterkeringen kunnen beheerders de angst hebben dat 
de natuurontwikkeling die gepaard gaat met Eco-Engineering maatregelen kan leiden tot 
lastige situaties in een later stadium; wanneer bij een aanpassing van de waterkering 
rekening moet worden gehouden met de inmiddels ontwikkelde waardevolle natuur. In dit 
geval zou het een optie zijn om Eco-Engineering maatregelen te laten aanduiden als 
Tijdelijke Natuur; natuur die bij het ontwikkelen van de uiteindelijke bestemming van een 
gebied met weinig obstructies kan worden verwijderd of veranderd. Uiteraard is een van de 
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hoofddoelen van Eco-Engineering maatregelen het versterken van een gezond ecosysteem, 
en het behoud van dit ecosysteem voor langere periode. Echter, Tijdelijke Natuur voor een 
bepaalde periode is nog altijd van meer waarde voor de omringende ecosystemen dan 
soortenarme, en weinig bio-productieve tussensituatie. 
 
Eco-Engineering als Meest Milieuvriendelijke Alternatief in m.e.r. 
Verkend zou moeten worden of Eco-Engineering maatregelen in aanmerking komen voor 
Meest Milieuvriendelijke alternatief in de Milieueffectrapportage methodiek. Wanneer de MER 
methodiek significant meer gewicht geeft aan de ecologische meerwaarde van varianten, 
worden de meest natuurvriendelijke varianten vanzelf kansrijker. Verkend zou moeten 
worden of dit voldoende gebeurt in de huidige methodiek. 
Eco-Engineering maatregelen kunnen in ieder geval wel worden aangeduid als mitigerende 
maatregelen binnen deze systemathiek; hiervoor is het nodig om kennis te hebben van de 
wijze waarop de maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan het verminderen van negatieve 
effecten van grotere projecten of plannen. 

7.4.2 Omgaan met Natura 2000 verplichtingen 
Bij het toepassen van eco-engineering maatregelen in Natura 2000 gebieden is het doorlopen 
van het vergunningsproces noodzakelijk. Het valt aan te bevelen een Natura 2000 evaluatie 
uit te voeren voor kansrijke Eco-engineering regios (ZW Delta, NZ kust, Wadden, IJsselmeer, 
e.d.), om deze informatie beschikbaar te hebben tijdens het Eco-Engineering ontwerpproces. 
Kennis over specifieke habitats, soorten en natuureigenschappen, maar ook over de 
instandhoudingsdoelstellingen van gebieden, is vitaal voor het ontwikkelen van kansrijke 
maatregelen. Hoe meer op de specifieke omgevingsaspecten en doelstellingen wordt 
ingespeeld, hoe kansrijker het wordt dat maatregelen een vergunning verkrijgen, of zelfs op 
termijn onderdeel worden van het beheerplan. 
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8  Uitvoerings- en bedrijfsorganisatorische aspecten  

8.1 Overzicht 
In de volgende paragrafen worden algemene uitvoerings- en bedrijfsorganisatorische 
aspecten behandeld die van belang zijn voor het uitvoeren van eco-engineering werken (als 
bijkomende werken bij civiele werken aan oevers en voor hoogwaterbescherming of als 
losstaande initiatieven). Voor relevante delen van natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet 
NBW, Kaderrichtlijn water KRW)  en hun toetsaspecten wordt verwezen naar hoofdstuk 7. 
 
In hoofdstuk 8.2 komen eerst algemene bedrijfsorganisatorische aspecten aan de orde die 
van invloed zijn op een goede afwikkeling van de projecten. In hoofdstuk 8.3 wordt dan voor 
voorkomende gevallen ingegaan op verschillen die zich voor kunnen doen indien een werk in 
eigen beheer wordt uitgevoerd of dat onderdelen van het werk zoals het ontwerp, worden 
uitbesteed. Per onderwerp worden in het vervolg een facet van een project besproken en 
aansluitend worden praktijkervaringen weergegeven.  
Verdere informatie over algemene uitvoerings- en bedrijsvoeringsaspecten  is ook te vinden 
in Appendix C. 
 
In de hoofdstukken 8.4 tot 8.7 worden een aantal uitvoerings- en bedrijfsorganisatorische 
aspecten in detail behandeld (beheerdersoordeel, EMVI, DuBoCalc, kosten- en baten 
aspecten). Hier wordt ook nader ingegaan op tools die de opdrachtgever / ontwerper / 
opdrachtnemer (uitvoerende bedrijf) beschikbaar staan voor het integreren van eco-
concepten in hun project / ontwerp: 
• MER (wordt apart in hoofdstuk 7.2.3.1 behandeld): hier worden de verwachte 

milieueffecten gerapporteerd 
• Leidraad OEI (Eijgenraam et al. 2000, Ruijgrok et al. 2004): hier worden de 

maatschappelijke kosten en baten kwantificeert  Natuurwaarden worden door 
welvaartseffecten uitgedrukt (Toepassing is middels een MKBA voor een MER). 

• EMVI: hier wordt meerwaarde voor natuur/milieu (wat over het geeisde niveau van het 
ontwerp ligt) kwantificeert en bv. door een hogere positie in de rangorde van 
inschrijvingen gewaardeerd. 

• DuBoCalc: hier wordt de acceptable milieubelasting van een ontwerp  gekwantificeerd. 
 

8.2 Werkwijze RWS 
RWS is een grote opdrachtgever. RWS hanteert voor de projectvoorbereiding van civiele 
projecten het integraal projectmanagersmodel RWS (IPM) om meer slagvaardig en 
goedkoper te werken. Het is geen ‘harkmodel’ met één projectleider en daaronder 
deelprojectleiders, maar een samenwerkingsmodel met vijf rollen: projectmanager, bijgestaan 
door een manager projectbeheersing, een omgevingsmanager die contacten met de 
buitenwacht onderhoud, een technisch manager en een contractmanager die belast is met 
aspecten van de uitbesteding. Doel van de uitvoering is om binnen tijd en budget kwalitatief 
goede producten op te leveren. 
De managers zijn onderling afhankelijk en de onderlinge samenwerking wordt besproken in 
het rolhoudersoverleg. Deltares wordt in voorkomende gevallen gevraagd voor adviestaken, 
veelal op het vlak van initiatief en ontwerp. Voor specialistisch werk zoals steentoetsingen en 
ecologische beoordelingen wordt gebruik gemaakt van ingehuurd personeel of 
adviesbureaus. 
 
Het is belangrijk dat binnen een uitvoeringsorganisatie aandacht is om eco-egineering-
initiatieven onder de aandacht van de projectmedewerkers te krijgen (internaliseren) . Een 
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opstelling bottom-up kan helpen om beter draagvlak te krijgen en kan een beter product 
opleveren omdat meer aspecten dan ruim besproken worden waardoor de kans op 
ideevorming en projectontwikkeling groter worden.  

8.3 Proceduren / stappenplan 
Een project wordt onderverdeeld in projectfasen. De afsluiting van een fase, en de overgang 
naar een volgende, zijn beslismomenten, vastgelegd in beslisdocumenten.  
Er bestaat geen uniforme naamgeving van de genoemde onderdelen: vaak lopen onderdelen 
in elkaar over. Voor de duidelijkheid wordt hier één vaste volgorde aangehouden met een 
naamgeving. 
 
 Fase Document 
Nut en noodzaak Initiatief  3.1  Voornemen aanleg eco-engineering  
Idee  Definitie  3.2  Projectplan   
Wat  Analyse  3.3  Programma van eisen  
Hoe te maken  Ontwerp 3.4  Planbeschrijving  
Toetsen 1   3.5A  Veiligheidstoets Waterwet 

3.5B   Passende beoordeling NBW 
(3.5C  KRW) 

Vergunningprocedure 
(voor zover nodig)  

 3.6  Toestemming / Vergunningen  

Marktbenadering  Aanbesteding 3.7  Uitvoeringscontract 
Doen  Uitvoering  3.8  Document van oplevering en overdracht 

3.9  Beheer- en onderhoudsplan 
3.10  Monitoringsplan 

Operationeel gebruik 
(borging) en in stand 
houding  

Beheer en 
nazorg 

3.11  Evaluatie ex-post 

 

8.3.1 Initiatief 
Een voornemen komt tot stand uit een beleidsinitiatief, bv uit NWP of uit beleidsintenties, 
vaak met aangeven van ideeën hiertoe van geïnteresseerde vakgenoten. Het voornemen 
wordt door het management sneller in behandeling genomen als eventuele stakeholders al in 
de eerste fase participeren. Stakeholders (~ belanghebbenden) zijn personen of organisaties 
die invloed ondervinden (positief of negatief) of zelf invloed kunnen uitoefenen op de aanleg 
van eco-engineering. Dit zijn vaak wandelaars, omwonenden, sportvissers en 
beroepsvissers, mossel- en oesterkwekers en belangenverenigingen. 
Een belangrijk aspect dat niet steeds vanzelf zich aandient is de mogelijkheid om eco-
engineering te koppelen aan een ander initiatief (bv met een project gericht op bestrijden van 
zandhonger). Hiermee kunnen schaalvoordelen worden behaald met een omvang van het 
werk, kwaliteit of kosten, maar er is ook vaak een kans dat een project van eco-engineering 
überhaupt doorgaat i.p.v. dat het niet wordt uitgevoerd.  
 
Uit de praktijk: De laatste jaren is veel aandacht gekomen om al in de initiatieffase andere 
partijen -zoals toekomstige beheerders en belangengroepen -  bij de ideevorming te 
betrekken. Het laat zich aanzien dat dit een gunstige uitwerking heeft op de ideevorming, 
samenwerking, acceptatie bij stakeholders en belangengroepen, perspectief op financiering 
(interne zowel als cofinaciering!) en op de uiteindelijke slaagkans van een initiatief.  

                                                   
1  Uiteraard geldt dat toetsen niet in alle gevallen zijn voorgeschreven  
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8.3.2 Projectplan 
Met het projectplan krijgt het initiatief het karakter van een verbintenis tussen partijen met 
verschillende belangen. Naast de natuurfunctie kan het ook gaan om andere functies zoals 
landschap, recreatie, cultuurhistorie en belevingswaarde. In het projectplan worden afspraken 
vastgelegd en aan iedereen inzicht gegeven wat, waarom, door wie, wanneer en waarmee op 
welke wijze moet gebeuren, wat de haalbaarheid is, wat de kosten zijn en hoe deze kosten 
worden gedragen. Daarmee is een basis gelegd voor projectbeheersing a.d.h.v. de 
beheeraspecten: kwaliteit, kosten, tijd, informatie, communicatie en risicobeheersing. 
 

Uit de praktijk: Het projectplan komt soms niet maar vaak erg laat tot stand. Ook wordt een 
projectplan niet gemakkelijk aangepast indien een omstandigheden noopt tot wijziging. 

8.3.3 Programma van eisen (Pve) 
In het Pve wordt het projectresultaat geformuleerd: De randvoorwaarden zoals wet- en 
regelgeving, middelen waarover men kan beschikken, een omschrijving van de verwachte 
natuurwaarden na voltooiing van het project, eisen die worden gesteld aan beheer en 
onderhoud, en uitvoeringsaspecten zoals werkgrenzen en verstoring door transport en opslag 
en eisen die worden gesteld aan bv aannemers, enz. Voor het geval dat bestaande 
aanwezige natuurwaarden vervallen of niet ter plaatse terugkomen, wordt ook vastgelegd 
waar welke compenserende en mitigerende maatregelen er voor in de plaats komen binnen 
de projectopzet.   
Andere partijen brengen eisen van de andere belangen in. 
 
Uit de praktijk:  Het Pve komt soms niet maar vaak erg laat tot stand. Dat is niet zo erg omdat 
tijdens het proces van ideevorming vaak nieuwe ideeën worden ingebracht. Wel is te 
verkiezen om in besprekingsverslagen goed vast te leggen als beslissingen zijn genomen die 
te maken hebben met de beheersaspecten (kosten, kwaliteit en tijdsplanning). 

8.3.4 Ontwerp 
Het ontwerp omhelst de planbeschrijving van het werk, de te gebruiken materialen en 
constructies, een overzichtstekening en detailtekeningen (vnl dwarsdoorsneden). In het 
ontwerp wordt ook in detail aangegeven hoe de geïnventariseerde bestaande natuurwaarden 
die verloren (kunnen) gaan zullen worden gecompenseerd of gemitigeerd. Ook een 
gespecificeerde kostenraming met een dekkingsplan maakt deel uit van het plan.  
Voor het ontwerp moet een onderzoeksplan worden uitgewerkt waarin de bestuurs- en 
beheerssituatie wordt vastgesteld, eigendomsposities, gebruiksrechten (vissers, doorgang, 
enz.) en een geschikte werkgrens van project, en de samenstelling en chemische kwaliteit 
van de ondergrond, en de draagkracht van het terrein ter plaatse.  
 
Oeverwerken zoals voor de hoogwaterbescherming worden ontworpen voor een te 
verwachten levensduur van 50 jaar. In beginsel geldt deze eis ook voor eco-engineering. In 
onderhoudsbudgetten kan hier rekening mee te worden gehouden of kan in die budgetten 
een post voor voorziening worden opgenomen.  
 
Voordat een ontwerp wordt gekozen wordt vaak uit meerdere ontwerpideeën één ontwerp 
gekozen. Een afwegingskader kan hierbij behulpzaam zijn waarbij de pro’s en con’s voor 
ecologen, financiers, beheerders, enz. expliciet worden opgesteld: 
 
 
Criteria voor een afwegingskader: 
Aspect:  Criterium:  
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(netto) opbrengst aan natuurwaarden: Soorten :  
Talrijkheid :  

Hergebruik materialen Uitsparing euro’s 
Kosten aanleg Euro’s  
Beheersinspanning en onderhoudskosten Euro’s 
Robuustheid constructie (kwalitatief) 
Meerwaarde voor andere functies dan natuur 
zoals landschap, cultuurhistorie en recreatie? 

(kwalitatief) 

Inbreng door cofinanciering? Euro’s externe financiering 
Hoe zit de risicobeheersing er uit?  (kwalitatief) 
Is de constructie gevoelig voor procedures 
Raad van State en evt. claims van bv vissers 
of van voorkomende gevallen van 
letselschade?  

(kwalitatief) 

 
Uit de praktijk:  Eco-engineering-werken zijn vaak een onderdeel van een groter civiel werk 
en daarom is er meestal een partij, de budgethouder, die een overwegende invloed heeft op 
de afweging om te komen tot één ontwerp. 

8.3.5 Toetsen op veiligheid 
Een planvoorstel moet worden getoetst op eisen die door relevante functies worden gesteld.. 
De functies zijn vooral de (hoogwater)veiligheid en natuur. Eco-engineeringwerken worden 
voorgesteld om de natuurwaarden te versterken, maar ze moeten toch getoetst worden op 
eisen die in de (vaak bovenregionale) natuurwetgeving worden gesteld, zie hoofdstuk 8.3.6 
en 8.3.7.  
 
Voor toetsen op veiligheid van eco-engineering is het zaak om ‘bewezen technieken’ toe te 
passen. Voor werken met een ‘experimenteergehalte’, zgn. pilots, moeten nader te bepalen 
aanvullende eisen aan het beheer worden gesteld zodat de veiligheid niet in gevaar komt. In 
voorkomende gevallen zullen meerdere praktijkproeven nodig zijn voordat sprake is van ‘een 
bewezen techniek’.  
 
Voor elk geval van eco-engineering moet  - net als voor alle andere werken -  rekening 
worden gehouden met risicobeheersing:  
• Wat is de slaagkans van de constructie? 
• Hoe kan een evt. falen van de constructie worden hersteld? 
• Als men de constructie na het gereedkomen naar voortschrijdend inzicht wil aanpassen, 

kan dat dan gemakkelijk (flexibiliteit)?  
 
Naast de behoeften vanuit het beleid, de beleidsontwikkeling en de toetsingspraktijk is een 
belangrijke reden voor het ontwikkelen van nieuwe hydraulische randvoorwaarden en 
toetsvoorschrift de groei van kennis, technisch-wetenschappelijke inzichten en technologie. 
De toetsing op veiligheid tegen overstromingen dient gebaseerd te zijn op de meest actuele 
stand van zaken hierin.  
 
Voor gevallen dat een waterkering overgedimensioneerd is, bv als hij onderdeel is van een 
brede dijk of duin, of reststerkte heeft, dan is het fictieve ´veiligheidsprofiel´ in de kering voor 
sterkte bepalend, het ultieme profiel dat in stand dient te worden gehouden. Buiten dit 
veiligheidprofiel gelden geen restricties voor materiaalgebruik, ook niet voor begroeiing. 
 
Voor de toepasbaarheid van het wettelijke toetsinstrumentarium en het draagvlak is het van 
belang dat HR en VTV worden opgesteld op basis van duidelijke uitgangspunten en criteria 
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voor de verbeteringen. Essentieel is ook dat de HR en VTV goed op elkaar aansluiten en dat 
het WTI2011 als één integraal instrument voor het beoordelen van de veiligheid van de 
primaire keringen ontwikkeld wordt, gericht op de vierde toetsronde (2012-2017).  
Nieuwe kennis kan alleen worden geïmplementeerd in het instrumentarium als deze vóór een 
bepaalde tijd gevalideerd en gedragen is. Nieuwe kennis (na 2011) uit 
onderzoeksprogramma’s en de ervaringen en inzichten uit de vierde toetsronde zullen 
worden geïmplementeerd in het Wettelijk Toetsinstrumentarium voor de vijfde toetsronde (na 
2017), en kunnen in de 4e toetsronde slechts in een geavanceerde toets opgenomen worden. 
 
Een belangrijk principe bij het uitvoeren van de veiligheidstoets is ‘scherp toetsen’. Dit 
betekent dat de toetsprocedure erop gericht is om waterkeringen, waar mogelijk, goed te 
keuren. Tot afkeuring zal alleen worden besloten bij evidente gebreken. Het VTV geeft een 
technische ‘Eindscore toetsingsregels’ (goed/voldoende/onvoldoende) en een ‘Eindscore 
beheerdersoordeel’. De Eindscore (‘voldoet aan de norm’/ ‘voldoet niet aan de norm’) wordt 
op basis van deze twee scores vastgesteld. 
• Om te komen tot een technische eindscore kan de waterkeringbeheerder eerst met 

beperkte inspanning een eenvoudige toets uitvoeren.  
• Een waterkering die op basis van een eenvoudige toetsing nog geen score krijgt, kan 

vervolgens met een gedetailleerde toets worden getoetst waarbij gebruik wordt gemaakt 
van Leidraden en Technische Rapporten.  

• Leidt ook de gedetailleerde toets niet tot een score, dan kan een geavanceerde toets 
uitkomst bieden: maatwerk, inzet van specialisten, het gebruik van geavanceerde 
rekenmodellen en vaak aanvullend veldonderzoek. 

• De beheerder geeft het bevoegd gezag (Provincie en -in eindinstantie- het Rijk) het 
uiteindelijke veiligheidsoordeel op basis van een afweging van zijn eigen 
beheerdersoordeel en een oordeel op basis van de toetsingsregels. 

 
Ontwerpen veiligheid   
Ontwerpen van een waterkering met een dijkversterking geschiedt voor de levensduur van de 
versterking: meestal 50 jaar. Ontwerpcriteria die de ENW voorhanden heeft zijn: 
• De Leidraad Zee- en meerdijken; 
• De Leidraad Zandige kust; 
• De STEENTOETS 2008 die ook geschikt is gemaakt voor het ontwerpen van 

steenzettingen. 
• Enz. 
 
Het ontwerpen in relatie tot de normering:  
• De vigerende normering heeft als basis de overschrijdingskans; 
• Er bestaat een gerede kans dat in de nabije toekomst de overstromingskans van het te 

beschermen gebied, de dijkring, de basis wordt;  
• In de verre toekomst kan men besluiten om over te stappen op de 

overstromingsrisicobenadering, waarbij de sterkte van de kering in verband wordt 
gebracht met de mogelijke optredende schade en het aantal slachtoffers bij een falen 
van de kering. (Beschermd een kering een gebied zonder belangrijk achterland dan kan 
met een eenvoudige dijk worden volstaan.) 

 
Een belangrijk – officieus – criterium bij het ontwerpen van waterkeringen is ‘inherente 
veiligheid’ waarbij ook bij het wegvallen van beheer de kering voor een redelijke termijn nog 
moet voldoen aan de instandhoudingsdoelen. Bij toepassingen waarbij levend materiaal cq 
dode organische stof wordt gebruikt wordt dit beginsel vaak toegepast. Het gaat dan om 
bomen, riet, enz. maar ook schelpdieren en resten van schelpdieren. Twee opmerkingen 
hierbij: 
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• Buiten het veiligheidsprofiel van de kering mag dit materiaal naar keuze wel worden 
toegepast; 

• Indien een voorland door toedoen van mossel- of oesterbanken aangroeit kan in een 
toekomstige toets de belasting op de waterkering worden herzien omdat dan sprake kan 
zijn van een toename van de golfreductie. 

 
Uit de praktijk:    Voor het toetsen en ontwerpen voor veiligheid gelden geen andere vereisten 
dan voor keringen in hun algemeenheid 2. 
 
Toestemming c.q. vergunningen 
De beheerders van de waterkeringen laten om de 6 jaar de hoogwaterkeringen toetsen, vaak 
door specialistische adviesbureaus. De Provincies beoordelen die toetsingen en leggen de 
bevindingen voor aan het Rijk. Het Rijk orchestreert het Hoogwaterbeschermingsplan, een 
plan om dijkvakken, die volgens het Rijk moeten worden verhoogd en/of versterkt in de 
voorliggende periode van zes jaar, te laten versterken.  

8.3.6 Toetsen natuurwetgeving 
In veel gevallen is het buitengebied vanaf de buitenkruinlijn speciale beschermingszone in de 
zin van de natuurwetgeving: de Natuurbeschermingswet (Nbw 1998 die in 2005 in werking is 
getreden) en/of de Flora- en faunawet (Ffw van 2002). De Nbw kent drie typen gebieden:  
• Natura 2000 gebieden. Dit zijn gebieden die zijn aangewezen als speciale 

beschermingszone (SBZ) in de Europese Vogel- & Habitatrichtlijn. 
• Beschermde natuurmonumenten. Dit zijn gebieden die onder de oude, vervallen 

Natuurbeschermingwet stonden aangeschreven als ‘Staatsnatuurmonumnet” of 
‘Beschermd natuurmonument’. (Voor Beschermde natuurmonumenten vervalt deze 
status als een het gebied ook deel uitmaakt van een Natura 2000-gebied.) 

• Aangewezen gebieden ter uitvoering van verdragen en andere aangegane 
internationale verplichtingen zoals bij de Conventie van Ramsar (1971). 

De opdrachtgever (initiatiefnemer) dient de werkzaamheden i.h.k.v. de natuurwetgeving 
te laten toetsen en deze toetsing voor te leggen aan het bevoegd gezag, vaak het 
Ministerie van LNV, soms gedelegeerd aan een Provincie. De ‘Passende beoordeling’ is 
de onderbouwing van de toets i.h.k.v. de NB-wet en de soortenbeschermingstoets i.h.k.v. 
de Ffw. 
 
Kaderrichtlijn Water (KRW): richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEGL327) heeft als doel de 
bescherming van oppervlaktewater en grondwater. 
Een Europees gebiedsgericht beleid is het hart van de planvorming. De lidstaten moeten 
milieudoelstellingen gaan bereiken betreffende chemische en ecologische doelstellingen 
van alle wateren in de gemeenschap zodat ecosystemen voor (verdere) achteruitgang 
worden behoed. Per stroomgebied komt een samenhangend waterbeleid gericht op de 
kwetsbaarheid van het aquatische ecosysteem. Het is gericht op duurzaam gebruik: de 
zorg voor de leefomgeving en het gebruik van water voor drinkwater, landbouwwater, 
koelwater, enz. 
Stelt eisen aan water én aan de inrichting van het watersysteem. In de voorliggende 
stroomgebiedbeheersplannen, die tot 2015 geldig zijn, zijn deze inrichtingseisen voor 
zoute wateren nog onvoldoende gespecificeerd. In de volgende periode 2016-2021 
kunnen deze eisen specifieker worden (de eisen zijn resultaatsverplichting).   

                                                   
2 Mededeling Rijkswaterstaat Zeeland, projectbureau Zeeweringen 
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Ontwerpen natuurwetgeving 
Speciale beschermingszones: voor terreinen die in de Natuurbeschermingswet zijn 
aangewezen als Natura 2000-gebied 3 moet in een terreinopname worden vastgelegd of, 
welke mate en hoeveel karakteristieke natuurwaarden - zoals genoemd in de NB-wet – 
zullen verdwijnen. In een ‘passende beoordeling’ zal het bevoegd gezag voorschrijven of 
en hoe natuurcompensatie of –mitigatie zal moeten worden gerealiseerd. Na het gereed 
komen van de werken moet aan de hand van monitoring worden aangetoond dat deze 
natuurwaarden in feite ook zullen zijn gerealiseerd. Bij het formuleren van voorstellen om 
natuurwaarden te compenseren kan men kiezen voor eco-engineering. Bijzonderheid 
daarbij is dat de NB-wet zich in belangrijke mate richt op bepaalde categorieën (bv 
vogels) en minder op andere (bv onder-water-macrofauna).   
 
Uit de praktijk:  Aan toetsing van de natuurwetgeving wordt veel aandacht gegeven bij 
Projectbureau Zeeweringen. Voor de passende beoordeling (Nbw) en de 
soortenbeschermingstoets (Ffw) worden externe experts van specialistische 
adviesbureaus ingeschakeld. 
 
Toestemming c. q. vergunning 
Projecten van eco-engineering kunnen in combinatie met een dijkversterking, 
vooroeverbescherming of een ander civiel werk worden uitgevoerd of als een afzonderlijk 
project. Voor het traject van vergunningverlening wil de opdrachtgever van een 
combinatieproject vaak voor het eco-engineering deel een afzonderlijke vergunning 
aanvragen. De reden hiertoe is te vinden in risico’s in de afwikkeling:  
op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) kunnen door belanghebbenden 
gedurende 6 weken bij het bevoegd gezag bezwaren worden ingebracht tegen een 
vergunning waarbij de kans bestaat dat een bezwaar moet worden voorgelegd aan de Raad 
van State. Een opdrachtgever wil een eco-engineering project apart behandelen indien er 
gevaar bestaat dat een rechtsbeslissing op tijd van kracht zal zijn, als dan niet met nadere 
voorschriften of beperkingen.  
 
Het belang van de vergunningen voor de aanvrager wordt gemotiveerd.  
De Nbw 1998 onderscheid een drietal procedures a.d.h.v. beoordelingen van de toetsing: 
• Geen kans op nadelige effecten: geen vergunningplicht; 
• Een kans op niet-significante effecten: vergunningaanvraag via een verslechterings- of 

verstoringaanvraag; 
• Een kans op significante effecten: vergunningaanvraag via passende beoordeling met 

alternatieventoets en dwingende redenen van openbaar belang. 
Op de vergunningaanvraag wordt binnen 13 weken beslist met een vergunning. Aan de 
vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Met het toezicht op de 
naleving zijn ambtenaren belast bij besluit van de minister. 

8.3.7 Uitvoeringscontract 
De afgelopen tien jaar hebben nieuwe aanbestedingsvormen hun intrede gedaan: D&C, E&C, 
DBFM en PPS. Naar aanleiding van de parlementaire enquête over de bouw worden kennis 
en competenties nu beter benut dan eerst en is men beter bedacht op risico’s, ook v.w.b. 
integriteit. 
Een grote opdrachtgever is Rijkswaterstaat. Het project Zeeweringen van RWS werkt voor 
het vervangen van de steenbekledingen met een E&C-contract (engineering & construct), 

                                                   
3 Veel buitendijkse gebieden in Nederland zijn Natura 2000 gebied vanwege de hoge natuurwaarden 
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waarbij de aannemer van de opdrachtgever het Pve krijgt en het voorlopig ontwerp. De 
aannemer kan dan het werk voorbereiden tot een definitief ontwerp en het werk vervolgens 
gaan uitvoeren zodat hij optimaal gebruik kan maken van zijn eigen mogelijkheden aan 
personeel en materieel waarbij hij scherp kan inschrijven.  

8.3.8 Oplevering en overdracht 
Na afloop van de werkzaamheden wordt het werk overgedragen van de uitvoerende 
rechtspersoon (de aannemer) aan de beherende instantie: een Dienst van Rijkswaterstaat, 
een waterschap of een andere eigenaar. Na de oplevering is de aannemer nog wel gehouden 
aan een onderhoudstermijn (vaak 6 maanden). 

8.3.9 Beheer- & onderhoudsplan 
In het Beheer- en onderhoudsplan staat aangegeven hoe en wanneer de eco-engineering 
dient te worden geïnspecteerd met het oog op veiligheid en andere functies zoals 
natuurwaarden en welke stappen moeten worden ondernomen bij welke geconstateerde 
afwijkingen van meettoleranties.  

8.3.10 Monitoringsplan 
Naar het oordeel van de initiatiefnemer dient een monitoringsplan te worden opgesteld als 
onderdeel van de onderhoudstaak gericht op de hoogwaterveiligheid. Als een evt. schade 
moet worden hersteld dienen de resultaten als onderbouwing.  
In vergunningen wordt ook vaak een risicomonitoring voorgeschreven waarbij externe 
effecten op de omgeving in beeld worden gebracht: grondwaterstromen, erosie/sedimentatie, 
scheepvaartbelangen. Ook kan de eigenaar/beheerder besluiten deze inspectie uit te 
breiden, gericht op het ecologisch functioneren:  
• Om te kunnen vaststellen of het ecologisch functioneren overeenkomt met de 

verwachtingen (of het doel is bereikt); 
• Om meer over processen te weten te komen (aspecten: diversiteit, kolonisatie, 

duurzaamheid, onderhoud en dynamiek). Deze gegevens kunnen van groot belang zijn 
voor de aanleg van toekomstige andere projecten een ze kunnen ook worden gebruikt 
t.b.v. een beraad of het locatiedoel (streefbeeld) kan of moet worden aangepast;  

• Als om reden van educatie of public relations het project een voorbeeldfunctie heeft kan 
d.m.v. een argumentatie o.b.v. metingen een goede onderbouwing worden gegeven 
(denk aan ons publicatiebord).  

 
De ecologische monitoring kan bij voorbaat gedurende 3 jaar worden uitgevoerd waarbij per 
jaar rekening moet worden gehouden met seizoensinvloeden (die zijn in een watermilieu 
aanzienlijk), met effecten van stormen, droogte of locale incidenten zoals betreding, lozingen, 
e.d. De monitoring moet worden uitgevoerd door een geclassificeerd adviesbureau en moet 
goed worden gedocumenteerd op soortenrijkdom en talrijkheid en juveniel/volwassenheid per 
soort. 
 
Uit de praktijk:  Het is niet gemakkelijk om voor monitoring financiering te krijgen. In de 
aanlegfase heeft een projectbureau wel middelen voor aanleg maar niet voor beheerszaken.  
Er zijn steeds meerdere beheerders elk met hun eigen belang: 
• De dijkbeheerder inspecteert de dijk op standzekerheid, niet op ecologie; 
• De waterbeheerder (Rijkswaterstaat, een agentschap van het Rijk, met een 

specialistische Waterdienst en een regionale beheerdienst) heeft een eigen 
monitoringsprogramma met beperkte middelen. Het programma is opgesteld om 
generieke landelijke kennis te verzamelen. Ook voor de stroomgebiedbeheersplannen 
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die in het kader van de Kaderrichtlijn Water worden gemonitord lijkt geen plaats voor 
een monitoring ad-hoc t.b.v. aanvullende tussentijdse inrichtingsmaatregelen;  

• De natuurbeheerder (het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid) stelt 
geen middelen beschikbaar voor natuurbeheer anders dan hun eigen monitoringsbeleid.  

8.3.11 Evaluatie ex-post 
Op basis van waarnemingen en monitoring kan een evaluatie worden uitgevoerd op basis 
waarvan bv een renovatie, vergroting of zelfs sloop kan volgen. In deze evaluatie wordt 
gekeken naar de oorspronkelijk opzet van de aanleg maar ook naar het functioneren van het 
werk op het moment van de meting tegen de achtergrond van het beleid op tal van vlakken 
ten tijden van de meting. 
 
Uit de praktijk:  hier zijn geen gevallen van bekend 

8.4 Beheerdersoordeel 
Op de toetsdag 2009 van de ENW is de ambitie uitgesproken om het aantal toetsingen van 
waterkeringen dat de classificatie “geen oordeel” krijgt veel lager te laten zijn dan de 
afgesproken 15%. Vooral het Beheerdersoordeel kan hierbij een belangrijke rol vervullen.  
In hoeverre spelen ecologische aspecten hierbij een rol en zijn er vanuit de ecologische 
concepten eisen te stellen aan toekomstige toetsrondes?  
 
1. Wat zijn de ecologische aspecten?  
In de categorie ‘niet-waterkerende objecten’ (NWO’s) gaat het bij ecologische aspecten om 
begroeiing in of binnen de invloedszone van de waterkering, zoals algen, wieren en 
korstmossen (zout milieu) en bomen, struiken, grassen en hun wortelstelsels (zoet milieu).  
Het tegengaan van begroeiing wordt niet bevorderd omdat de begroeiing vaak een doel op 
zich is van de functies natuur, landschap c.q. belevingswaarde, en soms cultuurhistorie. 
Begroeiing is belangrijk omdat de beworteling – vooral van bomen - de constructie kan 
beïnvloeden door op de bodemconstructie een dynamische druk uit te oefenen of dat dode 
wortels een rol kunnen gaan vervullen voor doorwatering. De uitstekende delen van de 
begroeiing hebben invloed op de golfwerking en stroming waardoor aan oevermaterialen kan 
worden getrokken of gerukt.  
Begroeiing zoals wieren kunnen een beschermende werking hebben op golfaanval en 
stroming door hun afdekkende werking met materiaal met een glijdende werking. 
Begroeiingen zoals oesterbanken kunnen een belangrijke rol spelen om sedimentatie in het 
voorland en de vooroever te bevorderen waardoor uiteindelijk de golfaanval op een 
achterliggende constructie kan afnemen. 
 
2. Gegevens van de ondergrond 
Revisietekeningen geven informatie over de staat van de ondergrond bij aanleg of revisie van 
het dijklichaam. De legger is een beheerdocument (juridisch) dat een kernzone aangeeft die 
een maatgevende storm moet kunnen keren. Voor de kust is zeewaarts en landwaarts ervan 
is een beschermingszone: aan de zeekant van de hoogwaterlijn af aan, en aan de landzijde 
een zone waar beperkte bebouwing kan zijn. Nog verder landwaarts is een 
buitenbeschermingszone. Rekening wordt gehouden met een ruimtereservering van 200 j. 
 
In een gedetailleerde beoordelingsmethode wordt er van uitgegaan dat een boom ontworteld 
wordt. Daarom wordt uitgegaan van een ‘beoordelingsprofiel’ (lit 2) waarmee gerekend moet 
worden als het gaat om de stabiliteit van een waterkering. Elk geval is uniek en het 
beoordelingsprofiel is te bepalen naar het oordeel van de beheerder maar in het handboek 
zijn de volgende algemene eisen genoemd:  
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• kruinhoogte (  0,1 l/m/s) 
• kruinbreedte (minimaal 3 m) 
• buitentalud (fysiek talud) 
• binnentalud (1:2 klei- en 1:4 zandkern) 
• binnenberm (minimaal ontwerpprofiel) 
 
3. Bijzonderheden met de toetsing  
Begroeiing kan bij een inspectie van een waterkering een belemmering zijn om de toestand 
van de bekleding goed te beoordelen i.r.t. de duurzaamheid. De inzet van professionele 
krachten is in een aantal gevallen onontbeerlijk.  
 
Geraadpleegde literatuur: 
• Vuistregels voor het beheerdersoordeel bij de toetsing van niet-waterkerende objecten, 

Provincie Zuid-Holland, afdeling Water (J.A. Beijersbergen en G.R. Spaargaren, mei 
2009)  

• Handreiking constructief ontwerpen: onderzoek en berekening naar het constructief 
ontwerp van de dijkversterking, Grondmechanica Delft i.o.v. de Technische 
Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) 

8.5 EMVI-inschrijvingen 
In de bouwsector staat de EMVI-methode bekend als een vorm van 'gunnen op waarde'. Bij 
de inschrijving maakt Rijkswaterstaat vaak gebruik van zgn EMVI-criteria (Economisch meest 
voordelige inschrijving) 4 waarbij de gunning niet alleen bepaald wordt door een lage 
aanbiedingsprijs en eisen te stellen aan bv te gebruiken materialen, maar ook door ‘credits’ 
die de inschrijver kan verzilveren door duurzaam te werken.  
De opdrachtgever stelt voor de inschrijving vast hoeveel waarde wordt gehecht aan deze 
credits: bepaalde extra te leveren maatschappelijke diensten zoals publieksgerichtheid, 
duurzaamheid, veiligheid maar bv ook projectbeheersing. Deze eisen worden vastgesteld in 
een bestek of in de Pve. Voorbeelden van credits  - die goed te meten moeten zijn – zijn voor 
eco-engineering:  
• Het gebruik van materialen met een lange levensduur; 
• Herstel van condities voor hoge natuurwaarden; 
• Het besparen op het gebruik van primaire bouwstoffen; 
• Het beperken van een gebruik van vervuilende stoffen; 
• Het zo weinig mogelijk gebruiken van eindige fossiele brandstoffen; 
• Tegemoet komen aan wensen (niet: eisen) van omgevingsfactoren, zoals bv 

toegankelijkheid. 
 
Na de publicatie op de aanbestedingskalender (of bij het bureau officiële publicaties van de 
EU) krijgen aannemers de kans om een prijs- en kwaliteitsbod te doen. De opdrachtgever 
kiest vervolgens o.b.v. een fictieve prijs waarbij de inschrijvingsprijs is verlaagd met de 
waarde van de maatschappelijke diensten. De aanbieders wordt van te voren inzicht gegeven 
hoe de aanbiedingen worden beoordeeld. De aanbieder krijgt betaald voor de 
inschrijvingsprijs.  
 
Uit de praktijk:   
1) Voor hoofdprojecten (niet de hoofdprojecten waar eco-engineering-projecten aan zijn 

verbonden -  wordt steeds geconstateerd dat de laagste inschrijver het werk krijgt, 
waardoor inschrijvers niet worden gestimuleerd om extra maatschappelijke diensten te 
leveren.  

                                                   
4 Economisch meest voordelige inschrijving. Duurzaamheid is niet in de term verwoord, maar is wel de intentie. 
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2) De praktijk van laag inschrijven en met meer werk uit de kosten komen, een vaak 
gehoorde klacht bij opdrachtgevers, schijnt een nieuwe voedingsbodem te hebben in 
EMVI.   

3) Het is voorgekomen dat de opdrachtgever zich gemakkelijk heeft verkeken op 
omschrijvingen: het is voorgekomen dan een inschrijver heeft ingeschreven op 
verwijderen van een basaltglooiing en deze heeft teruggeplaatst met asfalt waarbij hij 
‘credits’ verdiende door het gebruik van hergebruikte materialen. 

8.6 DuBoCalc 
Naarmate de voorraad van grondstoffen en fossiele brandstoffen steeds moeilijker kan 
worden gewonnen zal recycling en opwekking van energie uit eindeloze bronnen ervoor 
moeten zorgen dat van beide voldoende beschikbaar blijft. Rijkswaterstaat wil een 
voorbeeldrol vervullen als het gaat over het aanleggen, beheren en onderhouden van 
duurzame gww-werken 5 . Met DuBoCalc heeft Rijkswaterstaat een rekenmodel opgesteld en 
in 2010 beschikbaar gemaakt waarmee voor gww-werken de duurzaamheid kan worden 
gemeten aan de hand van hun milieu-impact. Met DuBoCalc is het mogelijk om zó te 
ontwerpen dat een uitvoeringsplan én voldoet aan de gestelde functionele eisen (en wensen) 
én aan een vereiste en acceptabele milieubelasting. Met DuBoCalc kunnen 
ontwerpalternatieven ook onderling met elkaar worden vergeleken, en vaak levert dit al een 
uitkomst in het ontwerpproces zelf.  
De impact van een project op het milieu kan met DuboCalc worden berekend door 
afzonderlijke milieueffecten te sommeren op basis van een levenscyclusanalyse van het 
bouwwerk vanaf de winning tot aan de sloop- en hergebruikfase. De aannemers in de gww-
sector kunnen DuboCalc gebruiken als een ontwerp-tool en de opdrachtgever kan er 
aangeboden ontwerpen onderling mee vergelijken.  
Rijkswaterstaat wil de verantwoordelijkheden voor opdrachtverlening en uitvoering beter 
scheiden dan voorheen. Rijkswaterstaat werkt daarom naar een inkoopproces toe waarbij zij 
in abstracte termen de vraagspecificatie aangeeft (Waarvoor moet het gww-werk geschikt 
zijn?). De uitvoerende marktpartijen (aannemers) staan dan expliciet aan de lat voor de 
implementatie inclusief de kringlopen van stoffen die milieueffecten beïnvloeden. Aannemers 
krijgen er daarom de taak bij om functionele ontwerpen uit te werken tot een concreet 
ontwerp waarbij zij dan goed rekening kunnen houden met de inzet van hun ter beschikking 
staande vaklieden en materieel. Vanuit die optiek is DuBoCalc een prima schakel om zowel 
opdrachtgever als opdrachtnemer op één spoor te krijgen als het gaat om het bepalen van de 
milieu-impact van een aangeboden ontwerp: al vóór de aanbesteding weet de aanbieder nl al 
eenduidig hoe die milieu-impact van zijn aanbieding wordt gewogen. Voor een berekening 
met DuBoCalc ten behoeve van de gunning is het namelijk al voldoende dat opdrachtnemer 
én opdrachtgever voor een aan te bieden uitvoeringsplan met één materiaalstaat werken (die 
door de aannemer is opgesteld) tezamen met één opgave van de verwachte levensduur van 
het gww-object.  
Als de opdrachtgever een milieuprestatie-eis stelt weet de aanbieder ook of zijn ontwerp aan 
die eis voldoet. Als het ontwerp beter is dan de gevraagde milieuprestatie van zijn ontwerp 
dan kan met ‘gunnen op waarde’ (zie EMVI) de rangorde van de inschrijvingen na de 
aanbesteding zich in het voordeel van deze aanbieder keren.  
 

                                                   
5 Gww-werken: grond- weg- en waterbouwwerken  
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Bij DuBoCalc gaat het bij gww-werken om alle milieueffecten 6 tijdens alle levensfasen: de 
winning van de te gebruiken grondstoffen en energiedragers, de verwerking ervan, de 
bouwfase, de gebruiksfase, het onderhoud en de sloop- en het evt. hergebruik van 
materialen. DuBoCalc kent een eenheid waarmee de verschillende milieueffecten op één 
noemer worden gebracht: de milieukostenindicator (MKI) die wordt uitgedrukt in EURO’s. Bij 
een ontwerp worden alle relevante elementen van het werk, zoals bv een vloer van een 
sluisdeur, ontleed in hoeveelheden materialen (zoals bv beton en wapeningsstaal van 
bepaalde samenstellingen). De producenten van die grondstoffen en energiedragers hebben 
met Rijkswaterstaat en Agentschap NL (voorheen SenterNovem) samengewerkt om voor die 
materialen de LCA op te stellen: de milieubelasting tijdens de life-cycle in MKI’s.  
 
Opmerking: Voor eco-engineering zal het gaan om kleinschalige werken of onderdelen van 
werken die soms veel, soms weinig beheer kunnen vragen. Hier kan bijvoorbeeld spelen dat 
de werken door de keuze van een operationeel beheer, zoals bijvoorbeeld motormaaien, een 
uitstoot van broeikasgassen kunnen opleveren.  
 
Uit de praktijk:  DuboCalc is recent pas beschikbaar gekomen. Er zijn nog geen ervaringen 
bekend. 

8.7 Kosten- en batenaspecten 
Ook bij eco-engineering-projecten gaat het om investeringen die worden gedaan bij een 
gegeven kostenbudget in termen van een doelstelling. Maar gaandeweg een verkenning of 
tijdens het ontwerpproces doen zich keuze-momenten voor om al dan niet te besluiten tot een 
werk, om een bepaald werk te optimaliseren, of om een keuze te maken tussen alternatieven. 
Voor deze gevallen zijn bedrijfseconomische rentabiliteitsanalyses van de kosten en de baten 
van belang. Onderdelen van deze kosten en baten zijn: 
 
Aan de kostenkant:  
• de stichtingskosten: de ontwikkelkosten en de inrichtingskosten; 
• de kosten van het operationeel beheer: de contante waarde van het toekomstige beheer 

en onderhoud inclusief de inspectiekosten, monitoring en evt herstelwerken. De 
levensduur (de zichttermijn) is van belang en gedurende de operationele levensduur 
moet rekening worden gehouden dat het object te maken kan krijgen met uitval of niet 
goed functioneren. Ook kan het watersysteem veranderen waardoor de werking kan 
veranderen.  

• de contante waarde van een evt restwaarde; 
• schadeloosstelling benadeelde gebruiksfuncties in het gebied (externe effecten). In 

minnelijk overleg zou sprake kunnen zijn dat voor de derving van inkomsten en het 
afstoten van bedrijfsmiddelen moet worden gecompenseerd.  

 
Aan de batenkant:  
• de ecologische waarde: de effecten van het eco-engineering-project op natuur, water en 

bodem zijn moeilijk in geld uit te drukken effecten waarvoor geen markten bestaan en 
dus geen prijzen voorhanden zijn. Om deze waarden te bepalen is het wenselijk om 
gebruik te maken van de meest geëigende rekenmethode hiertoe die al eerder is 
overeengekomen en waarop men zou kunnen terugvallen. Deze methode om de 
maatschappelijke kosten en baten van een infrastructureel project in kaart te brengen is 

                                                   
6 De milieueffecten die in DuBoCalc zijn beschouwd zijn aspecten van uitputting, vervuiling, 
afvalverwerking en hergebruik: bijdragen aan smogvorming, verzuring, vermesting, en aantasting van de 
ozon-laag, de uitstoot van broeikasgassen, uitputting van grondstoffen, invloed op de humane toxiciteit, de 
invloed op de ecotoxicologie in bodem en water, het energieverbruik, en het voortbrengen van groen en grijs 
afval 
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de leidraad OEI (Eijgenraam et al. 2000), die het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
samen met het CPB in 2000 heeft uitgebracht. De aanpak ervan is gericht op 
toepassing in een MKBA voor een MER. In 2004 zijn van deze leidraad aanvullingen 
verschenen en een er van is die van natuurwaarden. In die aanvulling worden de 
fysieke effecten van infrastructuur op natuur, water en bodem vertaalt naar 
welvaartseffecten die op hun beurt in geld kunnen worden uitgedrukt 7. In het kader 
onderaan deze bijlage wordt deze methode nader uitgelegd. 

• de belevingswaarde en de waarde voor educatie en voorlichting;  
• meekoppelende belangen: investeringen hebben sterke effecten op hun omgeving en 

kunnen om die reden ook andere functies en belangen dienen terwijl hier cofinanciering 
tegenover kan staan. 

 
 
OEI – aanvulling Natuur, nader uitgelegd 
 
Evenals in de OEI-m.e.r. worden er de volgende 5 typen effecten in 
onderscheiden: areaalverandering, versnippering, verstoring, verdroging en 
vervuiling.  
 
Er zijn directe en indirecte effecten. Bij de aanleg van een poel in een soortenarm 
slik is een direct effect bv de areaalverhoging van hoogwaardig intergetijdegebied 
en een indirect effect het verlies van het ‘laagwaardig intergetijdegebied’ op de 
plaats waar de poel komt.  
 
De fysieke effecten van de infrastructuur op het natuurlijk milieu worden vertaald 
naar welvaartseffecten met het volgende stappenplan:  

1. bepaal de fysieke effecten op het natuurlijk milieu o.b.v. de 5 genoemde 
effecten; 
2. (tussenstap) bepaal op welke voorwaardelijke ecosysteemfunctie het 
fysieke effect betrekking heeft; 
3. identificeer de welvaartseffecten van de 5 genoemde effecten in termen 
van goederen en diensten die het natuurlijk milieu voortbrengt. (De aanleg 
van een poel kan bv leiden tot een toename van de oogst aan vis in de 
Noordzee omdat de poel een overlevingskans biedt aan kwetsbare jonge 
vis.) 
4. kwantificeer de welvaartseffecten;  
5. druk de welvaartseffecten tot slot uit in geld (zo goed als mogelijk). 

 
Opmerking: de identificatie en kwantificering van welvaartseffecten kan omstreden 
worden en daarom wordt bij het uitwerken van dit stappenplan aanbevolen om gebruik te 
maken van literatuur en om – waar nodig - belanghebbenden te betrekken bij de opzet 
van de analyse zoals bv vissers, wetenschappers, beheerders en duikers. 
 

 
 

                                                   
7  De uitkomst van eco-engineering projecten zullen voor natuurprojecten uiteraard positief uit moeten pakken. 
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9  Toetsing van eco-concepten 

9.1 Algemeen 
Eerste conclusies zijn getrokken vanuit de literatuurinventarisatie: 
• Toetsen op veiligheid: Het blijkt niet geschikt het bestaande WTI instrumentarium (wat 

op veiligheid gebaseerd is) uit te breiden voor het toetsen van ‘algemene’ eco-
concepten. Het is beter om het eco-ontwerp te onderzoeken en te beoordelen in een 
integraal ontwerpproces (RAMS) en als nodig (als het nieuwe ontwerp niet toetsbaar is 
met het beschikbare instrumentarium) een geavanceerde toetsing op veiligheid uit te 
voeren. Redenen: 
– Veiligheid staat centraal in het toetsproces, ecologische criteria komen pas in 

tweede instantie aan de orde. Een toetsing van ecologische aspecten (binnen het 
veiligheidsconcept) zal daarom ook alleen uitgevoerd worden voor zover deze 
voor de veiligheid relevant blijken. Voorbeeld voorland:    Het voorland is binnen 
de VTV zodanig vorm gegeven dat een toetsing op veiligheid mogelijk is, andere 
belangen (secundaire functies) zijn hier niet opgenomen. 

– Vaak zijn geavanceerde rekenmethodieken nodig om de invloed op de veiligheid 
te bepalen (het bepalen van de HR voor een constructie met begroeid voorland is 
bv. vaak alleen mogelijk middels speciale tools (SWAN-VEG, hetzelfde geldt ook 
voor de geotechnische analyse van het voorland etc.). Deze rekenmethodieken 
moeten, waar nodig, nog ontwikkeld worden (bv. ook als extra module in 
STEENTOETS). 

– De invloed van het eco-ontwerp op dijkveiligheid kan veelvoudig zijn (stabiliteit, 
belasting, veiligheid voor- en achterland enz.) en is vaak niet duidelijk bij het begin 
van het project. De precieze invloeden en hun samenhang hangen sterk af van het 
type van innovatie. Daarom is het beslissend in het begin van het ontwerpproces 
helder te krijgen op welke veiligheidsaspecten die innovatie moet getoetst worden. 
Door het integrale ontwerpproces (RAMS) wordt het verband tussen de 
ecologische en veiligheidsgerelateerde toets-/ontwerpcriteria  eerst duidelijk  

• Integratie van eco-criteria in ontwerp: Dit kan bijvoorbeeld in vorm van mitigerende- / 
herstelmaatregelen binnen de KRW, als ecologische verbindingszone, als Natura 2000 
maatregel, als maatregel Tijdelijke Natuur of in vorm van het concept 
“Natuurvriendelijke Oevers” (zie hoofdstuk 7). Eco-Engineering kan hier gezien worden 
als onderdeel van de ruimtelijke ontwikkeling. Door integratie in het MER proces kan 
tijdens de projectplanning al een soort “eco-test” (toets voor eco-functie) uitgevoerd 
kunnen worden. 
Verder kunnen door integratie in stuurmiddel zoals EMVI inschrijvingen en de 
calculatiemethode DuBoCalc eco-criteria al in het inschrijvings- / uitbestedingsproces 
geïntegreerd worden (zie hoofdstuk 8). 

• Er zijn nog behoorlijke kennisleemtes omtrent het toetsen van ecologische criteria, zie 
bijvoorbeeld hoofdstukken 9.2. en 9.3 In de laatst genoemde hoofdstukken wordt een 
(eerste) concept voor een toetsmethodiek gebaseerd op het RAMS principe aangeduid. 

 
9.2 Overzicht van kennisleemtes 

Kennisleemtes gezien vanuit de sterkte kant van de dijk (bv. t.a.v. voorlanden met 
ecologische meerwaarde): 
• Hoe om te gaan met dicht op elkaar staande begroeiing, anders dan gras? Wat is de 

golfremmende werking, kan hierop gerekend worden? Hoe sterk is het voorland 
inclusief de doorworteling? Hoe veranderen de risico’s op afschuiving en 
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zettingsvloeiing van dit voorland ten gevolge van deze begroeiing (wortels geven 
sterkte)? Kan het wortelstelsel erosie tegengaan? Hoeveel begroeid voorland kan 
afslaan ten gevolge van golfbelasting?  

• Indien men begroeiing, anders dan gras toelaat op dijken is er nog niet veel kennis 
voorhanden om na te gaan of dit positief of negatief uitpakt voor de waterkerende 
functie van de dijk. Tot op heden gaat men uit van een negatief effect. Echter als de 
golfaanval en/of golfoploop worden beperkt kan dit ook positief uitpakken,  met name bij 
flauwere taluds. Verder zouden wortelstelsels ook sterkte kunnen geven. Bij begroeiing 
door bomen kan ook het gewicht van deze bomen een rol spelen bij de stabiliteit. 
Verder zou de sterkte en erosiebestendigheid van harde bekledingen (met gaten of 
voegen) met diverse type begroeiing kunnen worden onderzocht. 

• Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar toe te passen ruwheden bij diverse type 
begroeiing van voorland en taluds. 

• Er moet worden nagegaan welke (combinaties van) modellen op de korte termijn op een 
veilige wijze kunnen worden ingezet om de erosie en afslag te berekenen, zoals 
Durosta, XBeach, en de golfremmende werking van begroeiing in SWAN-VEG. 

• Erosie van voorland bestaande uit een cohesief materiaal met NWO’s (struiken, bomen) 
is nog niet goed onderzocht. De erosie zou hier veel minder kunnen zijn dan berekend 
met genoemde vuistregels uit het TR erosie voorland, welke uitgaan van loskorrelige 
materialen. 

• Interessant zijn tevens combinaties van geotextiele elementen gevuld met zandige 
baggerspecie met dijklichamen, met name in gebieden met gebrek aan bouwstof. 

• Deze elementen kunnen dienen als erosiebescherming, daar waar het nodig is en 
kunnen ook dienen als bermen. 

 
Voor kennisleemtes omtrent ecologisch beleid wordt ook verwezen naar hoofdstuk 7.4. 

9.3 Ontwikkeling eco-criteria 
Op algemene ecologische criteria wordt ingegaan in hoofdstuk 7.3. Hier worden enkele 
bijzonderheden besproken die voor het verder ontwikkelen van deze criteria van belang 
kunnen zijn.  

9.3.1 Bijzonderheden ecologische toetscriteria: 
Om ecologische doelstellingen zinvol te kunnen integreren in het toetsproces moeten 
verschillende bijzonderheden in acht genomen worden: 
• Ontwikkelfase: In tegenstelling tot reguliere ontwerpen is hier vaak een uitgebreide 

ontwikkelfase noodzakelijk (er zijn geen leidraden of technische rapporten beschikbaar). 
• Leereffekt: Het leereffekt in de aanleg- en gebruiksfase van een eco-concept is van 

belang voor de doorontwikkeling. Ook is een betrouwbaarheidsgroei van het concept te 
verwachten (na het aanleg), die in de navolgende beoordelingen / toetsrondes kan 
meegenomen worden voor zover het voldoende is gedocumenteerd. Het is aan te 
bevelen dat alle betrokken partijen bij het aanleg (ontwerper, beheerder, bouwteam) 
tenminste voor een toetsperiode het verdere proces mee vervolgen, omdat de 
beheerder in het algemeen niet van alle ontwerpaannames en uitvoeringsproblemen op 
de hoogte is. 

• Draagvlak: Bij nieuwe eco-oplossingen (en innovaties in het algemeen) is het creëren 
van een draagvlak in de ontwikkelfase essentieel. Dat kan bijvoorbeeld door het 
inschakelen van onafhankelijke instanties (klankbord- en adviesgroepen). Om draagvlak 
te kunnen creëren moet de meerwaarde van de nieuwe eco-oplossing (tegenover 
standard oplossingen) duidelijk aangetoond worden. 
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• Levensduur: Planten en dieren die in eco-engineering oplossingen worden toegepast 
hebben een korte levenscyclus en zijn veel sensitiever tegenover veranderingen in 
belasting en milieuschades. Dit is een groot verschil met vaste constructies die 
gedimensioneerd worden voor een leeftijd van 30 jaren of meer. Als eco-organismen 
dus veiligheidsfuncties (primaire functies) overnemen, dan moet gewaarboorgd zijn dat 
ze deze ook constant over de gehele planperiode (ontwerp- / toetsperiode) kunnen 
vervullen. 

• Afhankelijkheid van belasting: Eco-organismen (zoals bv. wilgen en planten die op 
vooroevers worden toegepast om de golfhoogte te reduceren) hebben geen constante 
werking. Afhankelijk van de belasting (waterstand, stroming, golven) vervullen zij hun 
functie meer of minder goed. In geval van wilgen op het voorland kan bij hoge 
waterstand (stormcondities) bijvoorbeeld nauwelijks golfreducerende werking aanwezig 
zijn. Tevens worden de wilgen bij hogere stroomsnelheden plat gedrukt, wat ook de 
golfreducerende werking verminderd. In geval van een vaste constructie die golven 
remt, zoals bv. een verticale muur, is de werking veel minder afhankelijk van de 
belasting. Het moet dus gewaarborgd zijn dat de functie ook continu kan worden 
vervuld. 

• Aanloopfase: Eco-organismen hebben vaak een grotere aanloop- (groei-)fase nodig tot 
dat ze hun functie optimaal vervullen. In deze aanloopfase moet de werking door 
andere mechanismen/oplossingen over genomen worden.  

• Monitoring / Controle / Beheer: Voor ecologische oplossingen moeten regelmatig (en 
vaker dan voor constructies) controles / beheer uitgevoerd worden. Deze frequentie 
moet afhankelijk van het eco-organisme bepaald en vastgelegd worden. Doel is de 
hoeveelheid werk aan beheer en controles te beperken zonder afbreuk aan de 
veiligheid te doen. 

• Ontwerp / Planning: Standaardoplossingen voor eco-ontwerpen zijn er niet. De lokale 
ecologische condities en watereigenschappen bepalen welk soort van eco-organisme 
toegepast mag worden. Bijvoorbeeld kunnen geen organismen uit zoete wateren in 
zoutwater condities gebruikt worden. Het toetsproces voor eco-oplossingen geldt dus 
altijd voor een specifieke locatie en moet dus flexiebel genoeg zijn om daarmee om te 
gaan. 

• Uitvoering / Bouwfase: De uitvoering van het werk is vaker nog sterker afhankelijk van 
het seizoen dan voor constructieve oplossingen. 

• Terugvalscenario’s: Terugvalscenario’s dienen bij innovaties te worden ontwikkeld voor 
het geval de innovatie niet voldoet aan de verwachtingen in de aanleg– of gebruiksfase. 

• Waterkerende functie mag niet aangetast worden: De waterkering als geheel, alsmede 
de onderdelen, dienen te allen tijde de waterkerende functie te vervullen conform de 
wettelijke eis. In het ontwerp en in de toetsing van de innovatie (ecologisch concept) 
dient dit aangetoond te worden. 

• Toepassingsgrenzen: Alle beperkingen/toepassingsgrenzen van het ecologische 
concept moeten nauwkeurig vastgelegd worden. 

 
Beslissend voor de beoordeling van de eco-toetscriteria is voldoende documentatie. Deze 
moet zowel de ontwikkeling, het ontwerp, de aanleg en beheer en onderhoud omvatten. Ook 
de toetsing moet op basis van een gedegen archiefvorming mogelijk zijn (zie Royal 
Haskoning, 2010). Door voldoende documentatie kan de verwachte betrouwbaarheidsgroei 
na het gereedkomen van het ontwerp ook meegenomen worden in de beoordeling / volgende 
toetsronde.  
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9.3.2 Concept toetsmethode innovaties t.b.v. WTI 2011 
Als eerste aanzet voor een te ontwikkelen toetsmethodiek wordt hier de voorgestelde 
methodiek van Royal Haskoning gehanteerd (Royal Haskoning, 2010). Deze is ontwikkeld 
voor het toetsen van innovaties m.b.t. nieuwe typen waterkeringen (of delen ervan) die de 
veiligheid van een waterkering kunnen verhogen. Alleen innovaties voor zover ze behoren tot 
een primaire waterkering worden behandeld (in lijn met de VTV).   
 
De aanzet is een eerste stap en moet nog verder worden uitgewerkt in de toekomst. De 
methodiek wordt hier alleen kort samengevat, voor meer informatie wordt verwezen naar 
Haskoning (2010) en de vervolgfasen van dit SO traject (het ontwikkelen van een 
toetsmethodiek was niet de doelstelling van deze inventarisatie en wordt in de vervolgfasen 
opgepakt). 
 
Het wordt erop verwezen dat deze toetsmethodiek niet specifiek is gericht op eco-
engineering, maar toch in het algemeen toepasbaar blijkt omdat ook eco-concepten als 
“Innovatie” gehanteerd kunnen worden, voor zover ze een functioneel onderdeel van de 
waterkering zijn.  Een innovatie wordt hier alleen beoordeeld in de beoordelingssporen 
waarop de innovatie van invloed is. Voor andere onderdelen van de waterkering of 
beoordelingssporen dienen de reguliere beoordelingssporen gevolgd te worden. 
 
De opzet van de toetsmethode is gebaseerd op de werkwijze van RAMS-specificaties  
(Reliability, Availability and Maintainability) voor kunstwerken. Aangezien kunstwerken unieke 
objecten zijn, is er een duidelijke parallel met innovaties. Het basisprincipe van RAMS-specs 
is dat bij elk object het gebruik, beheer en onderhoud alsmede de toetsbaarheid met 
betrekking tot veiligheid een wezenlijk onderdeel van het ontwerp is. De resultaten en 
gemaakte keuzen in het ontwerp moeten daarvoor worden vertaald naar specificaties voor 
veilig gebruik en onderhoud. Voor elk object (in dit geval: elke innovatie) dient op deze wijze 
bij het ontwerp gespecificeerd te worden wat de grenzen en voorwaarden zijn voor veilig 
gebruik. 
De werkwijze van RAM-specificaties gaat uit van vastlegging per fase van het object. De 
vastlegging bestaat uit het zorgvuldig documenteren van de gemaakte keuzen en 
gehanteerde uitgangspunten.  
 
Belangrijk onderdeel van het concept is dat er mogelijkheid tot aanpassing van de 
specificaties bestaat op basis van bijvoorbeeld betrouwbaarheidsgroei door de jaren heen 
(Figuur 9.1). Met name voor innovaties is dit van belang aangezien sprake is van doorgaande 
kennisontwikkeling doordat de ervaring met de techniek of het materiaal toeneemt in de loop 
der jaren. De kennisontwikkeling kan voortkomen uit ervaringen met de te toetsen 
waterkering, dan wel uit kennisontwikkeling van elders.  
 
De betrouwbaarheidsgroei kan alleen meegenomen worden in het veiligheidsoordeel indien 
de groei aantoonbaar is. De mogelijkheid bestaat overigens dat een 
betrouwbaarheidsafname optreedt door bijvoorbeeld onverwachte slijtage of andere 
oorzaken. Verbetering kan dan nodig zijn, waarbij het raadzaam is terugvalscenario’s te 
hebben. De betrouwbaarheidsgroei of –afname is af te leiden door monitoring op basis van 
inspecties of ervaringen uit het beheer. 
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Figuur 9.1 Betrouwbaarheidsgroei van een innovatie na gereedkomen van het ontwerp (Fugro) 
 
De beoordeling is gebaseerd op aantonen van de waterkerendheid op basis van gedegen 
archiefvorming. De beoordeling kan alleen plaatsvinden indien voldoende documentatie 
aanwezig is van zowel de ontwikkeling, het ontwerp, de aanleg en beheer en onderhoud. 
Doel is de hoeveelheid werk in het beheer te beperken zonder afbreuk aan de veiligheid te 
doen. Geadviseerd wordt hierbij ook de partijen te betrekken die in eerdere fasen betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling, ontwerp en aanleg. Het is daarom raadzaam om na aanleg 
van een innovatieve versterking het bouwteam gedurende minimaal één toetscyclus 
betrokken te houden.Het schema van de beoordeling is gegeven in Figuur 9.2.  
 
Stap 1 t/m 4 dienen altijd doorlopen te worden om tot een score te komen. Indien niet aan de 
voorwaarden van één van de vier stappen wordt voldaan, dient een geavanceerde toetsing 
uitgevoerd te worden. Een toelichting van elke stap volgt hierna.  
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Figuur 9.2 Beoordelingsschema (toetsing) Innovaties 
 
 
Per fase zijn vragen gegeven die door de beheerder dienen te worden beantwoord. De 
vragen staan in een checklist; zie bijlage 1 van Royal Haskoning (2010). Indien de vragen 
allen met ja worden beantwoord, voldoet de documentatie en wordt de toetsing voortgezet 
met stap 2. Indien geen of onvoldoende documentatie aanwezig is, dient deze in een 
geavanceerde toetsing (stap 5) te worden opgesteld.  
 
Een nadeel van de methode is dat er zoveel gevraagd wordt in de checklist dat waarschijnlijk 
zelden alles met ‘ja’ beantwoord kan worden. 
 
Gewaarborgd moet worden dat de gegevens de huidige kennis weerspiegelen. Nieuwe 
inzichten ten aanzien van de innovatie (techniek of materiaal) die tussen de uitvoering en de 
peildatum zijn ontdekt, waaruit blijkt dat de oorspronkelijke methode wellicht onvoldoende 
conservatief is, dienen meegenomen te worden in de veiligheidsbeoordeling. 
 
Het gedrag van de innovatie is belangrijk aangezien deze een indicatie geeft of de innovatie 
aan voldoet ten aanzien van waterkerend vermogen. De uitkomsten van inspectie en 
monitoring dienen daarom te worden getoetst aan de verwachtingen zoals die in het 
ontwerpdocument zijn opgesteld. Inzichten uit stap 2 kunnen aanleiding zijn om de inspectie 

stap 1: Voldoen de gegevens aan de eisen van 
de checklist? 

nee    ja 

stap 3: Zijn de randvoorwaarden ongunstig 
veranderd? 

ja    nee 

stap 2: Zijn er nieuwe inzichten over de innovatie 
die leiden tot aanscherping van de methodiek? 

ja   nee 

stap 4: Het waargenomen gedrag valt buiten de 
toegestane / geaccepteerde marge? 
ja   nee 

stap 5 Geavanceerde toetsing 
g v  o 

score:   g v  o    g 
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en monitoring, dan wel de marges van de bruikbaarheidsgrensstoestand (BGT) en de uiterste 
grenstoestand (UGT) aan te passen. 
 
Geavanceerde toetsing wordt doorlopen wanneer in de beoordeling in stap 1 t/m 4 
geconstateerd is dat documentatie niet volledig is of wijzigingen zijn opgetreden. 
Geavanceerde toetsing bestaat vooral uit het uitvoeren van herberekeningen van het ontwerp 
op basis van ‘as-built’, dan wel herinterpretatie van het gedrag van de uitgevoerde innovatie. 
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10  Vervolgstappen 

In de vervolgfasen van dit SO traject zullen de volgende punten nader ingevuld moeten 
worden: 
• Ontwikkeling van ecologische criteria  
• Ontwikkeling toetsinstrumentarium 
• Ontwikkeling stappenplan voor ontwerp- en toetsing van Ecologische Concepten 

Waterkeren (ECW) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 
november 2010, definitief 
 

 
SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

93  

11 Referenties 

Websites: Waterloket.nl, Rijksoverheid.nl, Waterwet.nl, deWabo.nl, Helpdeskwater.nl,  
Natuurtoezicht.nl, Vrom.nl, Natuurbeheer.nu, Stowa.nl, ecoshape.nl, rijkswaterstaat.nl 

 

Alterra, 2006, Compatibiliteit van Europese Richtlijnen KRW en VHR (Rapport 1326) 

Beijersbergen J.A. en G.R. Spaargaren, 2009, Vuistregels voor het beheerdersoordeel bij de toetsing van 
niet-waterkerende objecten, Provincie Zuid-Holland, afdeling Water  

CUR, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1999, Handboek voor Natuurvriendelijke Oevers +  
  Oeverbeschermingsmaterialen Publikatie 200 t/m 205, Gouda. 

Deltares, 2010a, Erosie Voorland, eerste concept Technisch Rapport, juni 2010, kenmerk 1202125-001-
GEO-0003. 

Deltares, 2010b, SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer, Management Rapportage ten behoeve van WTI-
2011 Onderdeel Erosie, concept, juli 2010, kenmerk,1202125-001-Erosie-01. 

Deltares 2010c, SBW Buitendijkse zones en afslagbeheer, Management Rapportage ten behoeve van WTI
 Onderdeel Zettingsvloeiing, concept, juli 2010, kenmerk 1200503-001-GEO-0005 

Deltares and University of Twente, 2010, Modelling wave attenuation by vegetation with SWAN-VEG. Model 
evaluation and application to the Noordwaard polder, Reinout de Oude, January 2010. 

Deltares, 2009a, Inhoudsopgave TR gras, 24 juni 2010. 

Deltares, 2010d, Handreiking Geavanceerd Toetsen, juli 2010, auteurs: Irene van de Zwan en Cor 
Zwanenburg (in wording). 

Deltares, 2010e, Handreiking Geavanceerd Toetsen, juli 2010, kenmerk 1202341-005-ZWS-0001-. 

Deltares, 2009b, Inventarisatie concepten Innovatief Waterkeren, kenmerk 1200595-003-GEO-0001, 
opdrachtgever WINN. 

Deltares, 2010f, SO projectplan: Innovatieve concepten waterkeren (Thema Waterveiligheid).  

De Vries M., 2010, Projectplan WINN Thema Levende Waterbouw, 1200960 

EC, 2006, Handreiking milieueffectrapportage van plannen (planmer) - Europese richtlijn milieubeoordeling 
van plannen Implementatie in Wet milieubeheer & Besluit m.e.r. 1994. 

EC (Europese Commissie), 2000. Beheer van ‘Natura 2000’-gebieden. De bepalingen van Artikel 6 van de 
Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Bureau voor officiële publicaties der Europese 
Gemeenschappen, Luxemburg. 

Ecoshape, 2009, Building with Nature: Programma 2010-2012 

Eijgenraam, C.J.J., C.C. Koopmans, Tang, P.J.G., Verster, A.C.P., (2000). Evaluatie van infrastructuur-
projecten; leidraad voor Kosten-batenanalyse, Deel I: Hoofdrapport Onderzoeksprogramma 
Economische Effecten Infrastructuur, Den Haag.  

ENW, 2009, Technisch rapport actuele sterkte van dijken, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

Grondmechanica Delft i.o.v. de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), Handreiking 
constructief ontwerpen: onderzoek en berekening naar het constructief ontwerp van de 
dijkversterking 



 

 

 
 
 
 
 

 
94  
 

SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

november 2010, definitief 
 

Kris Rulofs, 2010, Juridical and Political Framework Landscaping Extraction Site. Ecoshape – Building with  
  Nature HK2.1 

Min LNV, 2007, Concept Beleidslijn Tijdelijke Natuur, Bureau Stroming in opdracht van LNV 

Min LNV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), 1990a. Natuurbeleidsplan. Tweede Kamer  
  der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21 149, SDU, Den Haag. 

Min LNV (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), 1995. Ecosystemen in Nederland. Tweede  
  Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1994-1995, SDU, Den Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1989. Derde Nota Waterhuishouding. Tweede Kamer der  
  Staten-Generaal, vergaderjaar 1988-1989, 21 250, SDU, Den Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1990. Kustverdediging na 1990; Beleidskeuze voor de  
kustlijnzorg. Eerste kustnota, Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21 
136, SDU, Den Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1996. Kustbalans 1995; de tweede kustnota. Tweede  
  Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1995-1996, SDU, Den Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1998. Vierde Nota Waterhuishouding. Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, vergaderjaar 1998-1999, 26 410, SDU, Den Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 2000. 3e Kustnota; tradities,trends en toekomst. SDU, Den   
  Haag. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 2002b. HydraulischeRandvoorwaarden 2001 voor het 
toetsen van primaire waterkeringen. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 2007a. HydraulischeRandvoorwaarden 2006 voor het 
toetsen van primaire waterkeringen (HR 2006). 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 1996 Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Technische 
Commissie Randvoorwaarden. Hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen voor de 
periode 1995-2000. Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft. 

Min V&W (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), 2007b. Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire 
Waterkeringen (VTV 2006).  

Royal Haskoning, 2010, Memo Voorstel toetsmethode innovaties t.b.v. WTI2011, 20 april 2010. 

Royal Haskoning, 2010, Handreiking Innovaties voor Waterkeren, ontwerp en toetsing van innovaties, 20 
april 2010, 9V5966.A0  (in wording). 

Ruijgrok, E.C.M, R. Brouwer, H. Verbruggen (2004). Waardering van natuur, water en bodem in Maat-
schappelijke Kosten Baten Analyses, Ministeries van V&W, EZ en LNV, Den Haag.  

RWS, 2007, Gedragscode Flora en Faunawet + Aangepaste beoordeling ontheffing ruimtelijke ingrepen 
Flora- en faunawet 

RWS, 2009a, Programma IJsselmeergebied- Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. 
Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 – ontwerp. 

RWS, 2009b, Programma Rijkswateren 2010-2015. Uitwerking Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water 
en Natura 2000, Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015.  

RWS, 2009c, Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015. Werken an een robuust 
watersysteem. (2009).  



 

 
november 2010, definitief 
 

 
SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

95  

RWS, Rijksinstituut voor Kust en Zee, 2002,  Golfbelastingen in havens en afgeschermde gebieden; een 
gedetailleerde methode voor het bepalen van golfbelastingen voor het toetsen van waterkeringen , 
kenmerk RIKZ/2002.034, Den Haag, september 2002 

RWS, 1995, Rijksinstituut voor Kust en Zee Natuurvriendelijke waterkeringen langs de Westerschelde  
  Handreiking voor integraal beheer Nota RIKZ-95.054, Middelburg. + Natuurvriendelijke  
     waterkeringen langs de Oosterschelde Handreiking voor integraal beheer Nota RIKZ-95.006,    
   Middelburg, 1995 

TAW, 2004, Technisch rapport waterspanningen bij dijken, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde 

TAW, 2003, Technisch rapport steenzettingen , Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

TAW, 2002, Technisch rapport asfalt voor waterkeren,  Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde 

TAW, 1998, Technisch Rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding, Rijkswaterstaat, Dienst 
Weg- en Waterbouwkunde 

TAW, 1999, Technisch Rapport Zandmeevoerende wellen, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft 1999 

TAW, 2000, Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en 
Waterbouwkunde, Delft 2000 

TAW, 2007, Addendum bij het Technisch rapport waterkerende  grondconstructies 1, Rijkswaterstaat, Dienst 
Weg- en Waterbouwkunde 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1984. Leidraad voor de beoordeling van de 
veiligheid van de duinen als waterkering. 1984. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1985. Leidraad voor het ontwerpen van 
rivierdijken. Deel 1: bovenrivierengebied. 1985. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1989. Leidraad voor het ontwerpen van 
rivierdijken. Deel 2: benedenrivierengebied + appendices. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1994, Handreikingen rivierdijken. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1995a, Leidraad zandige kust. Januari 1995 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1995b Basisrapport zandige kust, behorende 
bij de leidraad zandige kust. Juli 1995. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1998 Grondslagen voor waterkeren. Januari 
1998. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1999a, Leidraad Toetsen op Veiligheid. 1999. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 1999b Leidraad Zee- en Meerdijken. December 
1999. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 2000. Van overschrijdingskans naar  
  overstromingskans. Juni 2000. 

TAW (Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen), 2002b. TAW werkgroep Kust: 
Achtergronddocument inzake zeespiegelstijging en klimaatverandering met betrekking tot 
kustbeheer en kustbeleid. Augustus 2002. 

TAW, 1996, Leidraad Waterkerende kunstwerken en bijzondere constructies (groene versie) + Basisrapport  
  (groene versie), Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 1996 



 

 

 
 
 
 
 

 
96  
 

SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

november 2010, definitief 
 

TAW, 1994, Handreiking Constructief Ontwerpen, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, april 
1994 

TAW, VNC, VBW-ASFALT, 1988, Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen Rijkswaterstaat,  
Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Delft 1988 

TK (Tweede Kamer), 1958. Deltawet. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1957-1958,  
Staatsblad 246, SDU, Den Haag. 

TK (Tweede Kamer), 1991. De Waterschapswet. Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1990- 
1991, SDU, Den Haag. 

TK (Tweede Kamer), 2009, Waterwet, Tweede Kamer der Staten-Generaal, SDU, Den Haag. 

Van Berchum, A.M.; Coosen, J.; Meijer, A.J.M., 1995a. Natuurvriendelijke waterkeringen langs de 
Westerschelde : Handreiking voor integraal beheer. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95-054. Bureau 
Waardenburg/RWS, RIKZ: Middelburg, The Netherlands. 49 pp 

Van Berchum A.M., Coosen J.  en Meijer A.J.M., 1995b. Natuurvriendelijke waterkeringen langs de 
Oosterschelde. Handreiking voor integraal beheer. Bureau Waardenburg bv i.o.v. RIKZ. Rapport 
RIKZ-95.006  

WINN, 2009, Doorwerking duurzaamheidsaspecten Geotechnische aspecten toetsbaarheid innovatieve  
Dijkconcepten, Deltares 2009, kenmerk 1200595-004-VEB-0001- . 

Witteveen + Bos & Deltares, 2009, Criteria voor toepassing van bekledingen op waterkeringen, december   
    2009, kenmerk DT308-1/winb/006. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
november 2010, definitief 
 

 
SO Toetsbaarheid ecologische concepten waterkeren 
 

A-1  

A  Toetsing / toetsproces volgens de VTV 

A.1 Draaiboek Toetsen (DT) 
In het Draaiboek Toetsen (opgesteld door DGW voor de derde toetsronde) zijn verschillende 
procesafspraken gemaakt over het toetsproces. Het toetsproces is opgedeeld in 
verschillende processtappen, waarbij de betrokken partijen en rollen zijn aangeduid. Het 
Draaiboek is bedoeld als ondersteuning van het toetsproces en de samenwerking tussen 
allen betrokken partijen. Ook het beheerdersoordeel  (zie hoofdstuk 8.4) wordt hier nader 
ingevuld. 
 
Het draaiboek kent de volgende onderdelen:  
1. Opstellen toetsinstrumentarium  
2. Voorbereiding/inrichting toetsproces  
3. Toetsing  
4. Rapportage  
5. Evaluatie  
 
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste van de bij het toetsproces betrokken partijen 
(bestuurlijk en ambtelijk) weergegeven en is een overzicht gegeven van de rol(len) die de 
partijen gedurende het toetsproces geacht worden te vervullen.  
 

 
Figuur A.1  Betrokken partijen bij het toetsproces 
 
De toetsronde is een cyclisch proces. Na de evaluatie van de laatste toetsronde start de 
volgende toetsronde waarin alle onderdelen weer worden doorlopen. Hierbij moet worden 
opgemerkt dat het opstellen van het toetsinstrumentarium voor de volgende toetsronde al 
start tijdens de vorige toetsronde.  
 
De verschillende stappen zijn per onderdeel aangegeven en worden vervolgens verder 
uitgediept aan de hand van het volgende stramien:  
 

 
 
• De processtap geeft de stap (en deelstappen) in het toetsproces aan.  
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• Met het doel wordt weergegeven wat het doel is van de betreffende processtap.  
• Het concrete beoogd resultaat/product is vervolgens in de volgende kolom opgenomen.  
• Voor het betreffende resultaat/product berust de verantwoordelijkheid bij de 

proceseigenaar.  
• Deze kan de taak zelf uitvoeren of heeft zijn verantwoordelijkheid gemandateerd aan de 

uitvoerende, die er voor zorgt dat de inspanning wordt geleverd om het resultaat te 
halen/het product op te leveren.  

• Daarnaast is voor sommige taken een (verplicht) advies vooraf van een van de andere 
partijen noodzakelijk. Dit is aangeduid met raadplegen.  

• Bij sommige resultaten/producten is het van belang dat naast de uitvoerende en de 
verantwoordelijke tevens (een) andere partij(en) wordt (worden) geïnformeerd over de 
voornemens, de voortgang en/of de behaalde resultaten (informeren).  

• De datum gereed geeft de deadline aan van een beoogd resultaat/product. Indien 
mogelijk en wenselijk staat het een partij vrij resultaten/producten eerder in het proces 
op te leveren.  

 
Voor de verdere taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen het toetsproces is verwezen 
naar het DT. Hier worden ook de verantwoordelijkheiden voor de focus/prioriteiten van het 
toetsproces, voor de handhaafbaarheid, voor het omgang met beheerdersoordeel (zie 
hoofdstuk 8.4), voor de uitvoering van de toetsing en voor de rapportage enz. beschreven. 
 
In het DT zijn ook alle contactpersonen opgevoerd voor de betreffende toetsronde. 
 
Voor het ecologisch toetsproeces kan dus ook In het DT invulling worden gegeven over waar 
de verantwoordelijkheden / taakverdelingen voor het toetsen van ecologische toetscriteria 
zullen liggen. Dit kan alleen in afspraak met DGW, RWS (WD) en de provincies / 
waterschappen gebeuren en nadat de ecologische toetscriteria verder zijn uitgewerkt. 

A.2 Toetsing / toetsproces volgens de VTV 
 

A.2.1 Achtergrondinformatie voor toetsing (o.a.):   
• Beheersregister (actuele toestand / kwaliteit van alle functies) 
• Legger (vereiste toestand van alle functies: richting, inrichting, vorm, afmeting en 

constructie) 

A.2.2 Beoordelingssporen 
De per dijkringgebied te onderzoeken aspecten zijn geclusterd in drie 
hoofdsporen: 
• hoogte (HT); 
• stabiliteit (ST); 
• betrouwbaarheid sluiting (BS). 
 
Afhankelijk van het keringtype worden één of meer van deze hoofdsporen doorlopen. In 
Figuur A.2 is een overzicht gegeven van de te doorlopen beoordelingssporen per 
waterkeringtype en waar deze zijn terug te vinden in het VTV. 
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Figuur A.2  Beoordelingssporen per type waterkering (VTV, 2006) 

A.2.3 Beoordelingswijze 
Het toetsen van de veiligheid tegen overstromen van een dijkringgebied 
door hoog buitenwater gebeurt stapsgewijs. Voor een dijkringgebied, omsloten 
door een stelsel van primaire waterkeringen en hoge gronden is dit schematisch 
weergegeven in Figuur A.3. 
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Figuur A.3  Voorbeeld: Beoordelingswijze voor primaire waterkeringen (VTV, 2006) 
 
 
Beheerdersoordeel (hoofdstuk 6 van katern 2) 
In het toetsproces worden twee eindscores bepaald: een eindscore gebaseerd op de 
toetsingregels in de VTV en het beheerdersoordeel. 
Indien de beheerder instemt met de eindscore volgens de toetsingsregels kan volstaan 
worden met het overnemen hiervan als beheerdersoordeel zonder verdere onderbouwing. 
Indien het beheerdersoordeel afwijkt van de eindscore volgens de toetsingsregels moet een 
afweging worden gemaakt om tot de eindscore voor de dijksectie te komen. Deze afweging 
wordt uitgewerkt in het kader van het Draaiboek Toetsen Primaire Waterkeringen (DT) voor 
de derde toetsronde. 
Indien een eindscore volgens de toetsingsregels niet mogelijk is, dan is het 
beheerdersoordeel alleen van belang. 
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Figuur A.4  Voorbeeld: Hoofdschem per sectie voor de beoordeling van primaire waterkeringen van de 

categorie a en b (VTV, 2006) 
 
Uit deze procedure blijkt dat er grote belangstelling gehecht wordt aan het beheerdersoordeel 
omdat deze ook de verantwoordelijkheid heeft voor de toetsing. 
Voor meer informatie over het beheerdersoordeel is verwezen naar hoofdstuk 8.4, Katern 2 
van de VTV (2006) en het DT (2006). 
 
In de rapportage van de toetsing (Katern 3) wordt de eindscore per sectie vertaald naar een 
veiligheidsoordeel. 
 
Volgens de Wet moeten de primaire waterkeringen iedere vijf jaar getoetst 
worden. Dit houdt echter niet noodzakelijkerwijs in dat voor alle primaire waterkeringen iedere 
toetsronde een volledige beoordeling volgens de toetsingsregels uitgevoerd dient te worden. 
Onder voorwaarden kan voor een sectie de eindscore volgens de toetsingsregels van de 
tweede toetsronde 2001-2006 worden overgenomen (voor meer informatie zie § 2.1.2 van 
katern 2). 
 
Beoordelingsvormen (toetspraktijk): 
De toetsingsregels zijn zodanig opgesteld dat per toetsspoor zo snel en eenvoudig mogelijk 
een score toegekend kan worden; er wordt gewerkt met drie in moeilijkheidsgraad oplopende 
beoordelingscriteria, aangeduid met ‘eenvoudig’, ‘gedetailleerd’ en ‘geavanceerd’ (zie Figuur 
A.5). 
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Figuur A.5  Beoordeling van eenvoudig naar geavanceerd per beoordelingsschema (VTV, 2006) 
 
Onderscheden wordt: 
 Eenvoudige toets 
 Gedetailleerde toets (als eenvoudige toets geen score, met hulp van TAW / ENW 

leidraden en techn. Rapporten) 
 Geavanceerde toets (als Gedetailleerde toets geen score, met hulp van geavanceerde 

rekenmodellen en vaak aanvullend veldonderzoek, doorgaans met behulp van 
specialisten) 

(eindscore uit afweging eindscore toetsingsregels en eindscore beheerdersoordeel) 
 
Ondersteuning bij het toetsproces geeft Helpdesk Water. 
 
Beoordelingscriterium - toetsscores 
De indeling van de toetsscoren goed, voldoende en onvoldoende is vastgelegd op de 
volgende manier: 
• heeft de kering op de peildatum tenminste ontwerpkwaliteit, dan is de score ‘goed’. Bij 

toetsen wordt onder ‘ontwerpkwaliteit’ verstaan dat is aangetoond dat aan de 
ontwerpcriteria is voldaan met gebruikmaking van toetsuitgangspunten en -
randvoorwaarden.  

• ligt de sterkte beneden het niveau waarop een voor de veiligheid onacceptabele situatie 
optreedt, dan is de score ‘onvoldoende’ en is verbetering nodig; 

• ligt de sterkte beneden de ontwerpkwaliteit, maar boven het niveau waarbij een 
onveilige situatie ontstaat, dan is de score ‘voldoende’. 
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Figuur A.6  Beoordelingstraject (VTV, 2006) 
 
Afhankelijk van de beschikbare informatie (bv. in het geval van niet voldoende informatie over 
belastingen, sterkte waterkering enz.) is het mogelijk dat uit het toetsproces het oordeel “geen 
oordeel” geresulteerd. Om in dit geval toch nog tot een oordeel te komen worden vaak 
aanvullende criteria (zoals bv. een uitgebreid voorland) in rekening gebracht die niet in de 
algemene toetsprocedure geïntegreerd zijn. Hier moet de link naar nieuwe ecologische 
ontwerpen gezet worden die al tijdens het toetsproces een oordeel mogelijk maken. Omdat 
ecologische ontwerpen in de toekomst vaker zullen toegepast worden kan ermee een oordeel 
“onvoldoende” of “geen oordeel” een aanvullend onderzoek direct vermeden worden.  
 
De in de legger vastgelegde minimaal vereiste afmetingen en kwaliteit van de kering is veelal 
gebaseerd op de ontwerpsterkte. Het kan voorkomen dat tijdelijk, tot een herstel- of 
verbeteringswerk wordt uitgevoerd, een niveau onder het leggerniveau wordt geaccepteerd. 
Hierbij hoeft de veiligheid echter niet in het geding te zijn, mits nog wel voldaan is aan de 
toetscriteria (score ‘voldoende’). 
 
 
Presentatie van de veiligheid 
Per sectie wordt per methode een eindscore bepaald (zie hoofdstuk 2 van Katern), waarbij 
voor de toetsingsregels per hoofdspoor een eindscore (‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’) 
wordt bepaald met behulp van de Katernen 5 tot en met 10.  
 
Het resultaat van de toetsing wordt gerapporteerd per sectie, per methode, per hoofdspoor en 
per deelspoor. 
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B  Beheersplan natuurvriendelijke oevers 

In de Wet op de Waterkering worden de taken ten aanzien van de kust als volgt verdeeld: De 
zorg voor de ligging van de kustlijn is een rijkstaak, de zorg voor de waterkering of dijkring is 
een waterschapstaak. Beheerders kunnen zijn: RWS, provincies, waterschappen, 
gemeenten,  natuurbeschermingsorganisaties. De wijze van beheren wordt in een 
beheersplan beschreven.  
 
Om bij het beheer en onderhoud, ontwerp en (her)inrichting rekening te houden met de vele 
functies van natuurvriendlijke oevers, is een systematische aanpak (stappenplan) 
noodzakelijk.  Deze fungeert als checklist. 
 
De te ondernemen activiteiten voor het maken van een uitgekiend oeverontwerp worden in 
logische volgorde gezet en met elkaar in verband gebracht, waardoor de systematiek beter 
inzichtelijk en hanteerbaar wordt. Het gaat hier niet om een recept, maar om een hulpmiddel 
en een checklist bij het opstellen van een oeverbeheersplan of het maken van een 
oeverontwerp.  
 
Het oeverbeheersplan bestaat uit de volgende fasen:  
1) Oeverbeheersvisie (bijzonder bij grotere/meerdere projecten van nut, te gebruiken als 

basisdocument), zie bijlage 1 en afbeelding 2.2 voor uitvoering 
2) (Her)inrichtingsplan 
3) Uitvoeringsplan 
4) Onderhoudsplan 
5) Monitoringsplan (inspectie onderhoud / constructie) 
6) Evaluatieplan (evaluatie van oeverbeheersplan zelf van tijd tot tijd) 
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Figuur B.1  Cyclisch proces van het oeverbeheer met de verschillende planonderdelen van het beheersplan 
 
In CUR 168 is een aanpak gegeven per watertype. Per watertype worden de volgende 
aspecten besproken: 
• Kenmerken watertype 
• Referentiebeeld (‘ideale’ oever) 
• Randvoorwaarden en bepalende factoren (plaatselijke omstandigheden) 
• Praktische uitwerking met voorbeelden (ontwikkeling, aanleg en inrichting van oevers) 
 
In het gehele stappenplan is sprake van een groot aantal activiteiten die moeten worden 
uitgevoerd om tot een natuurvriendelijke oever te komen. Dit lijkt veel werk. Echter, het gaat 
niet zozeer om nieuwe of extra activiteiten. De meeste onderdelen in antwoorden op vragen 
zijn al bij de beheerder bekend of worden nu ook al uitgezocht, al dan niet voor het integrale 
waterbeheersplan. Het gaat er nu om, dat de te ondernemen activiteiten in een logische 
volgorde worden gezet en met elkaar in verband worden gebracht, waardoor het geheel 
proces beter inzichtelijk en hanteerbaar wordt. Een beheerder zal de genoemde activiteiten 
moeten inpassen in zijn eigen organisatie en werkwijze. Lokale situaties, gevolgde 
werkwijzen, voorkeuren en/of wensen zullen het gebruik en de invulling van de stappen 
bepalen. 
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Figuur B.2 Stappenplan voor het onderdeel oeverbeheersvisie voor natuurvriendelijke oevers 
 
 
Het oeverbeheersplan is onderdeel van het waterhuishoudingsplan en waterbeheersplan. 
Door goede inventarisaties, omschrijvingen, afwegingen en duidelijke keuzes en prioriteiten, 
kan het het dagelijkse werk van een oeverbeheerder sterk vergemakkelijken. 
 
Voor meer informatie is verwezen naar CUR 168. 
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C  Uitvoerings- en bedrijfsorganisatorische aspecten 

C.1 Initiatief, legitimering en omgevingsaspecten 
Initiatieven kunnen op verschillende manieren ontstaan; ze kunnen vanuit de organisatie van 
het waterkeringsbeleid komen, vanuit de beheerder, vanuit een belangenorganisatie of 
anderszins. Indien wordt overwogen om van ecologische concepten gebruik te maken bij 
werken aan waterkeringen moet er voor worden gezorgd dat het initiatief een plaats krijgt in 
het zgn. primaire proces van de organisatie die gemachtigd is om aan de waterkering te 
werken. Het initiatief moet bekend zijn bij diens hoger management en er moet in die 
organisatie overeenstemming toe zijn of komen. Het management zal zich uit dienen te 
spreken over dat het initiatief past in het beleid van de opdrachtgever en dat voor de inzet 
van personeel en de uitbesteding ruimte een beroep kan worden gedaan op budgetruimte in 
de begroting. 
 
Het management wil ook vroegtijdig op de hoogte zijn van zaken die in de omgeving kunnen 
spelen en de evt. consequenties. De laatste jaren is veel aandacht gekomen om al in de 
initiatieffase andere partijen -zoals toekomstige beheerders en belangengroepen -  bij de 
ideevorming te betrekken. In zijn algemeenheid heeft dit een gunstige uitwerking op 
samenwerking en op acceptatie bij stakeholders en belangengroepen (zoals beroepsvissers, 
onderwijsinstituten, de recreatiesector, omwonenden), perspectief op financiering (interne 
zowel als co-financiering!) en op de uiteindelijke slaagkans van een initiatief.  
 
Een ander belangrijk aspect van omgevingsaspecten zijn vergunningen: het voldoen aan de 
wet- en regelgeving. Posities en rechten van andere belanghebbenden mogen immers niet 
worden geschaad en in voorkomende gevallen zal schadeloosstelling aan de orde kunnen 
zijn. Het proces van vergunningverlening is gekoppeld aan strakke procedures waarvan die 
van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) de belangrijkste is. Vergunningen moeten 
worden aangevraagd door een rechtspersoon: meestal wordt de vergunning aangevraagd 
door een afdeling van de initiatiefnemer. De vergunningsaanvraag wordt behandeld door het 
Bevoegd Gezag voor de vergunning. Voor de Natuurbeschermingswet is dat in beginsel het 
Ministerie van LNV. Een Bevoegd Gezag kan een andere instantie hiertoe delegeren. 
 
Eco-engineeringswerken als onderdeel van een waterkering zijn voor veel passanten en 
bezoekers van de kering een nieuw fenomeen. (Onbekend is wel eens ‘onbemind’.) 
Aanbevolen wordt daarom om met behulp van een informatiebord, met illustraties tekst en 
uitleg te geven. De bedoeling ervan is dat deze passanten wordt uitgelegd wat wordt beoogd 
met deze eco-engineeringwerken, dat het werken zijn om  natuurlijke processen te 
bevorderen van zowel boven als onder water. Omdat eco-engineering op haar beurt weer niet 
helemaal los staat van aspecten als landschap, recreatie en cultuurhistorie kunnen de beste 
resultaten worden bereikt als bij het vervaardigen, vorm geven en plaatsen van het 
informatiebord contacten worden gelegd met instanties en organisaties die met die andere 
beleidsaspecten in de streek doende zijn. Met het opstellen van het bord, de teksten en het 
plaatsen kan men met elkaar dan beter rekening houden. 

C.2 Organisatie 
Rijkswaterstaat is een grote opdrachtgever. Andere opdrachtgevers kunnen waterschappen 
zijn, gemeenten en bedrijven. De realisatie van een werk wordt bij deze instanties gelegd bij 
een afdeling ‘engineering’ met – m.u.v. beleid en vergunningen – de disciplines techniek, 
administratie en realisatie van werken. 
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Rijkswaterstaat hanteert voor de projectvoorbereiding van civiele projecten het ‘integraal 
projectmanagersmodel Rijkswaterstaat’ (IPM) om meer slagvaardig en goedkoper te kunnen 
werken. Het is geen ‘harkmodel’ met één projectleider en daaronder deelprojectleiders, maar 
een samenwerkingsmodel met vijf rollen: projectmanager die wordt bijgestaan door een 
manager projectbeheersing, een omgevingsmanager die de contacten met buiten het project 
onderhoud zoals de vergunningverlening, met stakeholders, enz., een technisch manager die 
het ontwerp uitwerkt en optimaliseert, en een contractmanager die belast is met de 
uitbesteding, aanbesteding en begeleiding van de uitvoering. Doel van de uitvoering is om 
binnen tijd en budget een kwalitatief goed product op te leveren. 
De managers zijn onderling afhankelijk en de onderlinge samenwerking wordt besproken in 
het ‘rolhoudersoverleg’. Deltares wordt in voorkomende gevallen gevraagd voor adviestaken, 
veelal op de vlakken innovatie en ontwerp. Voor specialistisch werk zoals steentoetsingen en 
ecologische beoordelingen wordt gebruik gemaakt van adviesbureaus en zelfstandigen 
zonder personeel.  
De afdeling ‘engineering’ begroot haar personele capaciteit in voor managers, ontwerpers, 
tekenaars, contracten, omgevingsmanagement, begeleiding van de uitvoering, begroting, 
communicatie en secretariaat.  

C.3 Interne communicatie 
Voorlopig zal bij toepassing van eco-engineering bij werken aan waterkeringen sprake zijn 
van veel onbekendheid bij medewerkers van de afdelingen ‘engineering’ en ‘vergunningen’ 
over de bedoeling van deze werken. Een voorbeeld is dat bij reguliere civiele werken zo veel 
als mogelijk wordt gewerkt met strakke homogene constructies terwijl bij eco-engineering 
voorkeur is van afwisseling en meer gevarieerde keuzes van bv inrichtingsontwerpen en 
bekledingen. De noodzaak wordt ook niet altijd begrepen.  
Het is daarom belangrijk dat binnen een uitvoeringsorganisatie aandacht is om eco-
egineering-initiatieven onder de aandacht van de managers en projectmedewerkers te krijgen 
(‘internaliseren’). Ervaring leert dat de beste resultaten worden bereikt als afdelingshoofden, 
managers en zeker ook de ontwerpers al bij de aanvang van een project-ontwerp bij de 
ideevorming worden betrokken. Initiatieven tot eco-engineering horen ook op de agenda van 
het ‘rolhoudersoverleg’. Al gedurende het ontwerpproces van eco-engineering-objecten is dit 
positief want al in een vroege fase kan dan al onmisbare gebiedsinformatie op tafel komen 
(zoals kansen op hergebruik van materiaal of bv kennis over onderdruk of bovendruk in een 
talud).  
Een goed middel om bij projectmedewerkers meer begrip te krijgen voor de combinatie van 
eco-engineering met hun werk is het organiseren van een workshop. Tijdens de workshop 
kan in een voordracht veel verteld worden over alle facetten van eco-engineering en 
toepassingen die er elders al zijn. De bezoekers kunnen zo meer betrokken geraken en er 
kan een beroep worden gedaan op hun creativiteit en gedachtebepaling. Ook kan met de 
medewerkers een excursie worden georganiseerd, bv naar een reeds uitgevoerd ‘voorbeeld-
project’.  

C.4 Het ontwerpen 
Als de eco-engineer al vroeg managers en ontwerpers betrekt bij helpt het om een beter 
draagvlak te krijgen en is de kans groot dat een beter product wordt opgeleverd omdat dan 
meer aspecten ruimer aanbod komen. Het heeft voorkeur dat ontwerper en eco-engineer 
gezamenlijk aan de slag gaan en overweg kunnen met bedrijfseconomische 
rentabiliteitsanalyses van de kosten en de baten om al idee of het concept in lijn is met de 
budgetruimte. Gaandeweg het ontwerp-proces moeten er telkens afwegingen worden 
gemaakt om een bepaald werk te optimaliseren. Voor deze gevallen zijn bedrijfseconomische 
rentabiliteitsanalyses van de kosten en de baten van belang maar ook moet worden gelet of 
het ontwerp duurzaam zal zijn, passend zal zijn in het lokale landschap en of goed is 
rekening gehouden met lokale omstandigheden zoals de stroming, sedimentatie/erosie, 
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verwachtingen van ecologische ontwikkelingen in de toekomst, met de medegebruiksfuncties 
(zoals faciliteiten of ontwerpaanpassingen ten behoeve van beroeps- en sportvissers, 
duikers, wandelaars, en voor voorkomende gevallen ook evt bebakening voor de 
(recreatie)vaart enz., maar ook met aspecten als vandalisme, kansen op letselschade van 
bezoekers die bv uitglijden, enz. 
Er zijn reeds handboeken voor eco-engineeringswerken beschikbaar (ref.).  

C.5 Marktbenadering, uitbesteding, de realisatie van het werk en het beheer en onderhoud 
De meest gewenste en efficiëntste gang van zaken is dat een werk zoals een dijkverzwaring 
waarbij ook eco-engineer aspecten zitten in één keer worden aanbesteed en uitgevoerd.  
Voor werken waarbij de dijkverzwaring vast zit in een strak uitvoeringsprogramma waarvoor 
bv wettelijk geen uitloop mogelijk is is het toch te verkiezen om de genoemde twee 
onderdelen zó in een uitvoeringscontract op te nemen dat ze ontkoppelbaar zijn. Dit heeft te 
maken met procedures van vergunningverlening:  
De AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) staat een rechter toe om rechtspersonen die 
bedenkingen en/of bezwaren inbrengen hun standpunt  - op basis van goed geformuleerd 
belang - in te brengen bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. De initiatiefnemer 
wordt dan vaak slechts toestemming gegeven om het werk te starten op basis van een 
‘voorlopige voorziening’. De kans dat later een voorlopig besluit wordt teruggedraaid is dan 
aanwezig en gezien het grote aantal ‘cases’ bij deze Raad van State kan de proceduretijd 
aanzienlijk oplopen alvorens er een definitieve uitspraak volgt. 
Om deze reden wordt het eco-engineeringswerk v.w.b. procedure zó ingebouwd dat het de 
voortgang van het grote werk op geen mogelijkheid kan ophouden en dat gebeurt door voor 
dit eco-engineeringswerk een separate procedure in te bouwen. Dit heeft betrekking op de 
Natuurbeschermingswet als sprake is van als gewerkt wordt in een Natura2000 werk, maar 
ook evt voor andere benodigde vergunningen.  
Wel is het uitgangspunt dat eco-engineeringswerk – voor zover het contract met de 
aannemer en de budgetruimte het toelaten -  later nog als aanvullend werk alsnog kan 
worden uitgevoerd. 
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D Ecologische pilotprojecten 

Projectleider Naam Locatie Inhoud 
Ysebaart (IMARES) BWN case 2.1 Oosterschelde Plaatsing en monitoring 

oesterbanken 
Jeuken BWN case Singapore Singapore Tropische case bio 

bouwers 
Bouma Case Singapore Singapore AIO gaat aan het werk 

met tropische biobouwers 
van Steeg SO Thema Veiligheid  NL Onderbouwende 

kennisverdieping en 
modelontwikkeling 

De Vries Rijke Vooroevers Oosterschelde Ontwerp bouwstenen voor 
verrijking hard substraat 

De Vries Groene 
golfremmende dijk 
Noordwaard 

Noordwaard Noordwaard 
programmabureau steekt 
eigen geld (1-2FTE) in 
project   

De Vries Rietmoerassen evz 
Zeeburg 
Rietmoerassen evz 
Diemerzeedijk 

Amsterdam Zinkende rietmoerassen 
op basis van rijsmatten 
Geld van gemeente Adam 
en Prov NH 

Van Geest Showcase voor 
Waterproeftuin 
Natuurherstel 
Markermeer-IJmeer 

Markermeer RWS-IJG en RWS-NH 
investeren eigen geld voor 
toepassing drijvend 
rietmoeras 

van Wesenbeeck ecobeton, II 
zwavelbeton 

IJmuiden plaatsing en herstel 
geld van RWS-NH,  
monitoring,  
geld van SHELL 

van Wesenbeeck Co-ontwikkeling 
ecostructuren met De 
Hoop Haringman 

Goes  

De Vries, Ecoshape, 
HHNK, RWS-WD 

Golfremmende 
vooroevers Friese 
kust (BWN project) 
Verrijking dijkvak 
Edam – Amsterdam  
Rijke dijk van 
Ameland 

  

De Vries, van Oort Hangende 
golfremmende 
structuren haven van 
Gibraltar 

GB offertefase 

van Wesenbeeck, 
DHV 

herstel 
zoetwatermoeras 

USA, 
Louisiana 

Geld van Partners voor 
Water 
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Deltares - BWN spin off marktprojecten: 
 
- Havenbedrijf Rotterdam: Hangende structuren 
 
- RWS directie Noord-Holland: Ecobeton  
 
- De Hoop: Ecobeton 
 
- NMIJ: Rietmoerassen 
 
- RWS-Directie Zeeland: Rijke vooroevers 
 
- RWS-WD: Markermeerdijken 
 
- HHNK: Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
 
- Projectbureau Noordwaard: golfremmend griend Noordwaard 
 
- Stadsdeel Zeeburg: zinkende rietmoerassen 
 
- Partners voor Water: herstel zoetwatermoeras Louisiana 
 
- Green adaptation: CPWC 
 
- Stichting Innovatie Alliantie: Raak-Pro eco-engineering 
 
- Golfdemping door rietmoerassen: DHV 
 
- Golfdemping door hangende structuren: van Oord 
 
- Toetsing eco-engineering: Tauw 
 

de Vries, HZ RAAK pro voorstel 
eco-engineering 

Hogeschool 
Zeeland 

Geld van overheid 

van Wesenbeeck hangende structuren Rotterdam monitoring 
Geld van HBR 


