
Werkinstructie
Bescherming overloop en overslag op 
regionale waterkeringen.

WI-CZH-594



Termen
• Overloop is het continu stromen van water over de kruin van de 

waterkering: het buitenwater staat hoger dan de kruin

• Overslag is het overslaan/overvloeien van golftoppen over de kruin.

Overloop Overslag



Gevolgen:

• Erosie van het binnentalud (gras, klei)

• Verzadigen van de dijk veroorzaakt 

afschuiven, uitspoelen 



Aanleggen overloopbescherming

• Kan alleen plaatselijk worden toegepast bij beperkte 
hoeveelheid overloop (lage plek in de kruin).

• Water stoppen langs de buitenkruin.

• Zandzakken stapelen op stabiele ondergrond.

• Geleidelijk ophogen tot voldoende niveau is bereikt.

• Niet te ver ophogen => belasting gaat omhoog => gevolg 
instabiliteit waterkering.

• Eventueel gecontroleerde overloop via overloopzeil.

Algemeen principe



Stap 1: analyse vragen

1. Kies welke maatregel geschikt is.

2. (Waar) kun je de zandzakken stapelen zonder instabiliteit te 
veroorzaken?

3. Bepaal waar je eventueel overlopend water naar toe wilt geleiden. Kan 
het ontvangend systeem dat aan?

4. Bepaal welke materialen en materieel de aannemer moet meenemen.

5. Bepaal hoeveel personeel er nodig is.

6. Denk na over de route naar de locatie, heb je extra materieel nodig?

7. Let op veilig werken: welke verkeersmaatregelen moet je nemen?

8. Bel de aannemer.

9. Leg de 0-situatie vast met een foto: locatie waar gewerkt wordt + 
aanvoerroute waar schade kan ontstaan.



Stap 2: de maatregel

Stapeling zandzakken om overlopend / overslaand water te keren:

• Zorg dat de basisrij voldoende stevig is om verder op te kunnen hogen.

• Bepaal proefondervindelijk wat voldoende hoogte is en tot waar de 
stapeling moet doorlopen. 

Aanbrengen overloopzeil:

• Rol een zeil uit van buitentalud tot en met binnentalud voordat je 
zandzakken aanbrengt. Of twee overlappende zeilen. Laat het zeil 
doorlopen tot op de slootbodem om uitspoeling van de bodem te 
voorkomen.

• Leg het zeil vast met krammen of zandzakken tegen stroming, 
opwaaien e.d.

• Leg rijen zandzakken zo neer dat het water naar de goede plek wordt 
geleid.



Hoeveelheid zandzakken

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per meter

• Bepaal grootte van het gebied
• Bepaal de lengte en hoogte van de kwelkade
• Bepaal de hoeveelheid zandzakken (zie onderstaande tabel)

Tabel: Benodigd aantal zandzakken per hoogte kist versus lengte

hoogte Hoogte

[zakken] [m] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,15 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2 0,3 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150

3 0,45 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

4 0,6 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

5 0,75 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

6 0,9 45 90 135 180 225 270 315 360 405 450

7 1,05 55 110 165 220 275 330 385 440 495 550

8 1,2 65 130 195 260 325 390 455 520 585 650

9 1,35 75 150 225 300 375 450 525 600 675 750

10 1,5 95 190 285 380 475 570 665 760 855 950

11 1,65 105 210 315 420 525 630 735 840 945 1050

12 1,8 115 230 345 460 575 690 805 920 1035 1150

13 1,95 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250<
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<= lengte van de zandzak constructie [m] =>

Hoger is niet raadzaam



Werkwijze
1. Keren van water:

• Eerste laag dubbele rij zandzakken, onderling halfsteens verspringend

• Zandzakken kont op strik, vastlopen voor stabiliteit

• Tweede laag zandzakken, verspringend t.o.v. onderliggende rijen

• Vastlopen voor stabiliteit

2. Overstroomvoorziening

• Maai als het kan een strookje oeverbegroeiing weg voor goede 
aansluiting. 

• Leggen overloopzeil van buitentalud tot en met binnentalud naar 
sloot. Verzwaar het zeil in het water voldoende tegen stroming en 
opbolling.

• Vastleggen zeil m.b.v. krammen of zandzakken tegen stroming, 
opwaaien en voor geleiden van water.



Nodig:

Dijkzeil met buis of met ogen voor 
bevestiging van zandzakken.

Voldoende gevulde zandzakken.



Stapeling zandzakken

Optie 1 Optie 2

Altijd:
- kont op strik
- halfsteens

Basis Laag 2

Basisrij dubbel:
- Stabiel voor verdere opbouw
- Werkt droger bij uitbreiding (geen opspattend water)

Basis Laag 2



Nodig:
Zandzakken

Dijkzeil

Voorbeeld uitrollen dijkzeil

buitenkruin

Verzwaard met buis in zeil Verzwaard met zandzakken

dijkzeil

of

Ballast voor 
onderdrukken 

van riet 
stroomgeul



Nodig:
Zandzakken

Dijkzeil

Voorbeeld stapelen zandzakken

buitenkruin

Hogere 
stapeling

Snel grote 
lengtes



Eerst aanbrengen dijkzeil aan 
polderzijde. Aansluiting zo glad 
mogelijk op asfalt i.v.m. 
onderloopsheid.
(Zandzakken bovenaan weghalen 
voor stap 2.)

Stap 2:
Daarna aanbrengen dijkzeil aan 
boezemzijde. 
Overlappend over eerste zeil.





Aandachtspunten 

Voldoende ballast onder water i.v.m.: 
- langsstroming
- opdrijven door lucht in de 

oeverbegroeiing.

Haal obstakels weg.



Zandzakken blijven altijd lekken!
Blijf dus binnentalud inspecteren.
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