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1. Aanleiding en doel 

Graverij van beesten in en rondom de waterkering speelt meer en meer een rol. De natuur staat hier 

meer en meer op gespannen voet met onze waterveiligheid. Binnen de werkgroep Wiki 

Noodmaatregelen wordt al een aantal jaar het onderwerp genoemd. Diverse keren zijn incidenten 

ter sprake gekomen. Deze zijn echter niet uitgediept, terwijl deze wel veel energie en passie teweeg 

brengen! Begin 2020 is binnen de werkgroep de belangstelling gepolst om hier een aparte sessie aan 

te wijden. Er was en is behoefte om dit onderwerp verder te verkennen.  

 

In overleg met de opdrachtgevers STOWA en Rijkswaterstaat is aan de werkgroep wel meegegeven 

om met name in te gaan op de situaties tijdens hoogwater. Wat zijn dan onze mogelijkheden? Welke 

kennis, ervaring en hulpmiddelen zijn er? Hoe krijgen we overzicht, zodat witte vlekken, maar beslist 

ook kansen worden geïdentificeerd? 

 

Omdat het gaat om een hoogwatersituatie, hebben we ingezoomd op de trits van “detectie tot en 

met uitvoering van een noodmaatregel”. Hoewel de focus hierbij ligt op het hoogwater, konden we 

het niet laten om toch – wel in beperkte mate – met een schuin ook te kijken naar andere fasen, 

waaronder ook preventie.  

 

 

2. Opzet 

Het onderwerp is complex en kent diverse aspecten. Beleid, meettechnieken, inspectie, onderhoud, 

ecologie, protocollen, preventie, noodmaatregelen, etc.! Uit de betrokkenen van de workshops blijkt 

ook dat een veelheid aan expertise zich tot het onderwerp aangetrokken voelt. In bijlage A is een 

overzicht van de betrokkenen gegeven. 

 

In verband met COVID-19 

(noodzaak om met video te 

communiceren) en omdat je bij 

workshops ook iedereen wil 

betrekken is er voor gekozen om 

deze grote groep op te splitsen en 

om drie identieke sessies te houden 

met min of meer “gelijkwaardige” 

groepen. Het huiswerk van deze 

sessies kan het beste worden 

weergegeven met Figuur 1: focus 

op crisis c.q. hoogwatersituaties en 

op het in beeld brengen van (best) 

practices, kansen en witte vlekken 

(zie geel gemarkeerde). 

 

Figuur 1: Opzet van de sessies 
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Daarnaast is ook aandacht besteed aan de website van Wiki Noodmaatregelen, immers het is ook 

van belang dat de oogst met elkaar wordt gedeeld. De nodige content rondom dit onderwerp is in de 

aanloop naar deze sessies al ontvangen, waarvoor dank, en deze zal op de wiki worden geplaatst. 

Anderzijds is ook meer “hoog over” nagedacht van waar liggen de prioriteiten.  

 

We hopen u in dit document op overzichtelijke wijze inzicht en overzicht te geven van de oogst van 

deze drie sessies. 
 

 

 

3. Oogst 

 

3.1 De oorzaak van het probleem 

 

Bij de sessies is gestart met het verkennen om welke dieren het hoofdzakelijk gaat.  In Figuur 2 zijn 

alle dieren opgenomen, die tijdens de sessies genoemd zijn. Ook de mens trouwens speelt hier een 

rol! Wat opvalt tijdens de discussies: er gaat 

veel aandacht uit naar de bever! Het gaat 

hierbij natuurlijk om een soort waar de 

impact groot is en die bescherming geniet. 

Het wel of niet beschermd zijn van een soort 

heeft natuurlijk invloed op het 

handelingsperspectief.  

 

De vraag is wat hun impact is op 

faalmechanismen en  

onderhoudsmaatregelen. En waar je wel iets 

toe  zou kunnen laten. Muizenschade bijvoorbeeld lijkt minder ernstig omdat het kleine gangen gaat, 

het probleem is echter de grote hoeveelheid en de daarmee gepaard gaande erosie van de grasmat. 

 

Daarnaast is er toch behoefte om een overzicht te hebben wie waarmee ervaring heeft. Iedereen 

beseft ook dat dit een dynamisch geheel is, waarbij duidelijk mag zijn dat de algemene trend is dat 

het probleem alleen maar zal toenemen. En in sommige gevallen is er nog geen probleem, 

bijvoorbeeld de everzwijn, maar dat dit in toekomst waarschijnlijk zal veranderen. 

 

Aanbeveling 1 
Opstellen matrix met alle waterkeringbeheerders en dieren, waarbij per “kruispunt“ aangegeven 
wordt in welke mate men er ervaring mee heeft en indien er specifieke onderzoeken lopen. 

 

 

3.2 Er gebeurt al veel 

 

Door de verschillende organisaties (STOWA, waterschappen, Deltares) zijn al een aantal acties 

opgestart.  

 

Figuur 2: de oorzaak 
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Door de provincies (waaronder Zuid-Holland en Gelderland) is inmiddels een beverprotocol 

opgesteld, hetzelfde geld ook voor dassen. Bovendien zijn er een aantal initiatieven waar meerder 

waterschappen samenwerken met de provincies. Er zijn protocollen, maar deze zijn niet voor alle 

provincies gelijk. Er is echter geen wens vanuit de provincies om een landelijk protocol te 

ontwikkelen.  

 

Waterschap Hunze & Aa’s heeft samen met de Universiteit van Amsterdam proeven gedaan om met 

eDNA en watermonsters de aanwezigheid van bevers en beverratten aan te tonen. Er loopt ook een 

proef met de Universiteit van Wageningen om bevers te zenderen om hun graafgedrag te 

onderzoeken. 

 

Er is ook een link met basisspecificatie dijken (BSD), daar staat ook in welke maatregelen in het  

ontwerp genomen kunnen worden met het oog op bevergraverijen. 

 

3.3 Detectie 

 

Bij detectie gaat het met name om in de koude fase voor- en nadelen van de verschillende 

detectietechnieken te kennen, zodat je in de warme fase erop voorbereid bent en met de meest 

geschikte technieken aan de slag kunt.  

 

(Best) Practices 

• Visueel. Gebruik van een prikstok en visueel inspecteren en het visueel waarnemen van 

grondverkleuringen en controleren op verzakkingen is nog steeds de belangrijkste methode; hier 

heeft men het grootste vertrouwen in. Voor andere soorten dan bever kom je visueel sowieso al 

ver. Beverpatrouille vaart met bootjes langs talud om gangen op te sporen. Enkele 

aandachtspunten: 

- Zorg dat je de situatie voor het hoogwater seizoen goed in beeld hebt en waar nodig schade 

al hebt hersteld. 

- Knaagsporen zijn een goede indicator, maar niet geschikt om duidelijke conclusies te kunnen 

trekken, bijv. m.b.t. hun actieradius. 

- Bij laagwater al opsporen waar de bevers aan de winterdijk zitten;  ingangen zitten onder 

water en worden met takken afgedekt. 

• Uitwisseling van kennis & ervaring. Men heeft wel ervaren (muskusratten)bestrijders in dienst, 

deze hebben echter nog geen hoogwater i.v.m. de beverproblematiek meegemaakt. Toch is het 

goed om verschillende expertises met elkaar te laten samenwerken. 

• Registratie. Grafschade wordt ook bij laagwater in schaderegistratieapp vastgelegd (locatie en 

afmetingen) en observaties worden genoteerd (bv of bevers op de kant blijven zitten bij 

hoogwater).  

Andere detectietechnieken zijn er natuurlijk ook. Hieronder worden deze genoemd, met de 

bijbehorende aandachtspunten cq beperkingen. Er is ervaring hiermee, echter hier kleven wat meer 

vraagtekens aan. Vooral bij hoogwater situaties is het van groot belang dat je met 

detectietechnieken direct kunt zien waar de problemen zitten, en niet pas achteraf na een 

uitgebreide analyse van de meetdata. De meeste detectie-apparatuur is gemaakt om naar beneden 

te kijken, maar het is nauwelijks mogelijk “om de hoek” te kunnen detecteren. Je ziet dan maar de 
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eerste meters van een gang. Als er veel drijfvuil zit kan je met detectietechnieken niet veel 

herkennen. 

• Opsporen met Infraroodcamera’s en sonar.  Als je weinig begroeiing hebt kun je de ingang van de 

graverij onder water wel vinden, je ziet hem direct op het beeldscherm terug.  

• Grondradar / EM (zit onder een drone). Goed te gebruiken, maar je kan graverijen daarmee vaak 

niet van grondwortels onderscheiden. Bovendien kan je hiermee niet door een kleipakket heen 

kijken. 

• Onderwatercamera’s en drones. Resultaten vallen tegen. WDOD heeft drones met IR ingezet om 

bevers te volgen. 

• Satellietbeelden. Werkt voor detectie van muizen, maar onder tijdsdruk minder geschikt. 

• eDNA (environmental DNA). Kan aanvullend zijn op andere detectiemethoden, maar onder 

tijdsdruk niet geschikt. 

 

Harmoniseren 

• Het is niet wenselijk om met verschillende apps te moeten werken. Door het gebruik van één app 

bereik je meer uniformiteit en overzicht. Het is ook aan te bevelen de bestaande bever-app ook 

uitbreiden voor andere soorten. 

• Waterschappen moeten kennis hebben, ontwikkelen en delen. Zo is het van belang dat nieuwe 

technieken in proefprojecten worden getest en de opgedane kennis met ander waterschappen 

wordt gedeeld. De kennis mag niet alleen bij externe partijen (bijv. zoogdiervereniging) zitten. 

• Waterschappen werken vaak samen met hogescholen en bedrijven, maar dit gebeurt vaak 

zonder weten van de andere waterschappen.  

 

Aanbeveling 2 
Analoog aan aanbeveling 1: Opstellen matrix met alle waterkeringbeheerders en lopende 
onderzoeken en ervaring met detectietechnieken, waarbij per “kruispunt“ aangegeven wordt in 
welke mate men er ervaring mee heeft en de waarde en beperkingen van de techniek voor 
hoogwatersituaties.  

 

Kansen 

• Meettechnieken gezamenlijk onderzoeken om deze beter te kunnen ontwikkelen, ofwel 

bundelen van krachten. 

• Beverpopulatie met zenders voorzien om meer inzicht te krijgen in hun gedrag en hun 

bewegingen. 

• Ecoloog bij WSAM is ermee bezig om honden af te richten in het opsporen van bevers. 

• Beverpatrouille en muskusrattenbestrijders hebben veel ervaring. Deze ervaring kan worden 

overgebracht door kruisbestuiving met reguliere inspecties en job rotation bij de inzet als 

dijkwacht, waar zij bij hoogwater de taak hebben bevers op te sporen. Organisaties / specialisten 

die al last hebben van beesten kunnen anderen helpen hoe te detecteren. 

• Goede overzicht van data mogelijk maken door één app. 

• Gemeentes zijn nu ook medestanders, hebben ook vaak last van bevers 

• Er is ook veel ervaring en kennis in het buitenland, bijvoorbeeld in Duitsland en Engeland. 

Mogelijk bij een volgende uitwissel met hen hier specifiek aandacht voor vragen. 
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Aanbeveling 3 
Het maken van een overzicht van apps die in gebruik zijn alsmede welke organisaties die 
gebruiken. Hierbij tevens wensen ten aanzien van gewenste functionaliteit inventariseren. 

 

 

Witte vlekken 

Het is van belang om meer inzicht te hebben in het gedrag van de populatie en het afleiden van 

gedragspatronen. Vooral bij hoogwater kan men moeilijk voorspellen waar de beesten zitten. Door 

hier beter inzicht in te hebben, kan men ook gerichter detecteren.  

 

Je moet een beslisboom maken rondom de detectietechnieken: Waar werken de technieken wel of 

niet goed bijvoorbeeld als gevolg van de grondsoorten. Hoeveel inspanning kost het om gegevens te 

kunnen verwerken en interpreteren. Dan kunnen technieken beter gericht worden ingezet. En hoe 

kom je tot een detectie strategie? 

 

Tenslotte, wanneer is er sprake van een levensvatbare populatie? Het moet wel beheersbaar blijven. 

Wat doe je met gevangen dieren, die kan je niet zo maar ergens anders vrijlaten. 

 

Ten aanzien van de witte vlekken wordt voorgesteld om eerst met aanbevelingen 2 en 3 van start te 

gaan! 

 

Kansen voor andere fasen van de levenscyclus 

Vanzelfsprekend moet er onderscheid worden gemaakt tussen detectietechnieken voor reguliere en 

hoogwateromstandigheden. Echter hier liggen kansen. Technieken voor reguliere omstandigheden 

kunnen potentieel worden aangepast voor toepassing tijdens hoogwaters. Het mooiste is om een 

universeel toepasbare detectiemethode te hebben.  

 

 

3.4 Classificatie & Urgentiebepaling 

 

Als eenmaal schade is gedetecteerd, dient eerst deze te worden geclassificeerd zodat bepaald kan 

worden hoe urgent de situatie is en voorgesorteerd kan worden op vervolgacties.  

• Een classificatie van de schadebeelden vindt plaats m.b.v. de dijkbewakingsapp en 

schaderegistratieformulieren. Solitaire schade is veelal beheersbaar, grootschalige schade moet 

wel worden beoordeeld op impact op stabiliteit. 

• Met uitzondering WSRL, heeft men tijdens hoogwatersituaties bevers nog niet meegemaakt, er is 

dus zeer beperkte ervaring. Elke graverij wordt daarom direct als urgent geclassificeerd, maar het 

is handig als je de impact van de afzonderlijke beestsoorten weet. Ook zal bij graverij bij een 

drukke weg meteen actie worden genomen. Als reststerkte voldoende is, dan heb je meer tijd 

om een plan te maken. 

• Verder is het belangrijk om vooraf over de relatie tussen graafgedrag en type dijk (zand- of 

kleidijk) en de gevolgen van de graverij voor de sterkte van de dijk na te denken. Voor het risico 

en de urgentiebepaling is het type beest bepalend, inclusief graafsnelheid.  

• Als hoogwater wordt voorspeld moet alles 2 dagen van tevoren afgedicht zijn. Om tot een 

prioritering te komen, kijk je ook hoe de waterstand zich gaat ontwikkelen. Als deze niet 
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doorstijgt, dan heb je meer tijd. Als het kan wachten, zou je het herstel kunnen uitstellen tot 

later in het seizoen i.v.m. met jonge beesten. 

 

 

3.5 Faalmechanismen 

 

Het fenomeen graverij zit op dit moment nog niet in de faalmechanismebeschrijving van het 

Wettelijke Beoordelingsinstrumentarium. Het is ook nog niet duidelijk of dit aparte faalmechanismen 

zijn of dat deze alleen andere faalmechanismen induceren. Graverij kan van het ene op het andere 

moment de waterveiligheid in gevaar brengen. Zolang je geen instrumenten hebt om te kunnen 

beoordelen hoe het met de veiligheid zit, heb je een probleem. We moeten dus weten welke 

faalmechanisme in gang wordt gezet! Dit heeft ook betrekking op de zorgplicht. 

 

Op dit moment wordt bij dijkbeheerders niet echt stilgestaan om welk faalmechanisme het precies 

gaat. Verweking wordt wel als grootste risico gezien (water loopt via het hol de zandkern in en 

verweekt het binnentalud). Men gaat meteen over naar de volgende stap: het treffen van een 

noodmaatregelen. Men wil zo snel mogelijk het gat gevuld hebben om de dijk veilig te maken, en niet 

eerst rekenen of het nog wel of niet veilig is. 

 

Aan de hand van een faalpadanalyse zou het effect van graverijen beter in context kunnen worden 

geplaatst en het effect beter kunnen worden ingeschat. Er is nog te weinig bekend over de hierdoor 

veroorzaakte verzwakkingsgraad van een dijk. Een bevergang beïnvloed bijvoorbeeld niet de 

erosiebestendigheid van een dijk maar diens stabiliteit. Voor een urgentiebepaling is het noodzakelijk 

de aanwezige reststerkte beter te kunnen beoordelen.  

 

De vraag is ook of je elke dijk voor alle mogelijke soorten van graverijschade moet ontwerpen of 

alleen voor specifiek de in zijn omgeving voorkomende soorten van beesten eventueel voorzieningen 

moet treffen. Eventueel is het ook mogelijk deze beesten van de dijk weg te houden. 

 

 

3.6 Noodmaatregelen 

 

Voordat men met maatregelen kan beginnen moet men echter eerst zeker van zijn dat er geen 

beesten meer in de dijk zitten. Om dieren te mogen doden moet er eerst een ontheffing voor zijn. 

Probleem bij een hoogwater is dat de dijken vaak zo nat zijn dat men niet meer met zwaar materieel 

overheen kan rijden. 

 

(Best) Practices 

• Zwelkleikorrels. Om holen dicht te krijgen worden meestal zakken met zwelkleikorrels vanuit de 

opening van grafgang de gang in geduwd.  WSRL heeft hiermee al goede ervaringen opgedaan. 

• Bekrammingen. Bij kleinere oppervlakkige schades, bijvoorbeeld door konijnen en muizen, kan 

tijdens HW de schade worden hersteld klei en vervolgens worden afgedekt met bekramming ter 

voorkoming van schade door erosie. 

• Big-Bags of zandzakken. Rondom een dassenhol kan men met big-bags of zandzakken een 

noodkering aanbrengen dan wel een steunberm aanbrengen. 
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• Handmatig herstel. Je moet per locatie kijken wat je zou kunnen doen, eventueel kan dat 

handmatig met een spade. 

 

Als de noodmaatregel eenmaal is toegepast is het van belang de toegepaste noodmaatregel in de 

dijkwachtapp goed vast te leggen omdat de kwaliteit / sterkte van de kering dan een andere is. Ook is 

het van belang om de activiteit van de beesten na afloop van de inzet van noodmaatregel te 

monitoren. 

 

Eenmaal weer bij laagwater dient de noodmaatregel te worden uitgegraven en de schade te worden 

hersteld. Hierbij dient het gangenstelsel te worden opgegraven en te worden verdicht met dijkeigen 

materiaal. 

 

Naast genoemde maatregelen die tijdens een hoogwater situatie aangebracht kunnen worden, kan 

ook worden gedacht aan preventieve maatregelen. Voorbeelden zijn: 

• Geurstenen werken goed voor konijnen een dassen, bijvoorbeeld hertshoornolie of een ander 

middel met een sterke tabaksgeur.   

• Rood-wit lint op stok bij ingang van dassenpipe => flappert en maakt hen bang. 

• Kunstmest of mest van nertsen uitrijden op de dijk. Hier zijn redelijke ervaringen mee. Maar dit 

heeft ook nadelen m.b.t. grasmat. 

• Uitzichtspalen en nestkasten plaatsen zolang nog geen plaag is. 

 

Aanbeveling 4 
Het maken van een overzicht van noodmaatregelen die in gebruik zijn alsmede welke organisaties 
die gebruiken cq gebruikt hebben. Hierbij wordt tevens aangegeven of ervaringen goed zijn, en zo 
ja, bij welke toepassingen. 

 

Kansen 

De meest concrete kans die genoemd werd is het “dichtdemmeren” van verzakkingen en holen met 

bentoniet. HDSR wil dit graag onderzoeken.  

 

Andere kansen die genoemd zijn betreffen het onderzoeken van de effecten van geluid om beesten 

te weren en de inzet van natuurlijke vijanden.   

 

Aanbeveling 5 
Per beest factsheets opstellen met gedrag van deze beesten, de resulterende problematiek en 
risico’s en eventueel te treffen maatregelen (onderscheid beheersmaatregelen vs. 
noodmaatregelen). 

 

Opgemerkt wordt met betrekking tot aanbeveling 5: WSRL gaat hier al een aanzet toe geven in de 

vorm van een soort werkinstructie. 

 

Witte vlekken 

De belangrijkste witte vlek is hoe effectief een noodmaatregel is. Dit heeft alles te maken met hoe 

diep een gang gaat en of die vertakt is. Het is ook niet duidelijk tot hoever je deze moet afdichten en 

hoe je een hele gang voldoende kan afdichten.  
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Wat zijn de randvoorwaarden om een dier wel te mogen doden als je tijdens een hoogwater acuut 

moet handelen? Dit is maatwerk en moet in het protocol verder worden uitgewerkt. 

 

 

3.7 Dimensionering & Uitvoering 

 

De praktijk is dat de dimensionering en uitvoering van noodmaatregelen op basis van ervaring 

geschiedt. Werkinstructies zijn hiervoor niet voorhanden. Uit de sessies blijkt dat de voorafgaande 

stappen al zoveel witte vlekken opleveren, dat het zaak is om die eerst op te lossen voordat men aan 

werkinstructies begint. 

 

Wensen die wel naar voren zijn gekomen zijn: 

• Er is behoefte aan een werkinstructie voor het  toepassen van zakken met zwelkleikorrels. Hierin 

dient ook te worden aangeven welke soort zwelklei het meest geschikt is. 

• Daarnaast zou het wenselijk zijn om het proces in beeld te brengen dat gevolgd moet worden om 

een noodmaatregel in een reguliere maatregel om te bouwen. 

• Aangeven hoe je van een protocol naar een werkinstructie komt. Er is behoefte aan een 

duidelijke link in de protocollen naar het juridische kader van wat men in een hoogwatersituatie 

op de dijk moet doen. De manier van uitvoering dient hierop aan te sluiten. 

 

 

4. Aanbevelingen & ideeën 
 

4.1 Op hoofdlijnen 

Tijdens de sessies is een discussie gevoerd waar men geld aan zou moeten besteden bij het 

onderwerp graverij. De belangrijkste aanbevelingen die daaruit zijn gekomen zijn: 

• Het is vooral van belang om in beeld te brengen hoe groot het probleem is en hoe groot dit 

mogelijk zal worden. Ook dienen de natuurdoelen helder te zijn, wanneer is er sprake van het 

bereiken van een streefbeeld ten aanzien van de verschillende populaties? Door dit in beeld te 

brengen kan ook gemakkelijker een balans worden gevonden tussen natuur & waterveiligheid. 

Beleid & bestuur moeten in dialoog gaan, nu is de discussie nog te technisch gericht. Er moet een 

proces op gang komen met provincie en IPO.  

• Veel focus lag toch met name op het preventieve vlak. Wat kun je vooral in de ontwerp & 

inrichtingsfase en tijdens beheer & onderhoud doen om het probleem beheersbaar te maken. 

Ook goede en actuele informatie over het gebied en de beesten die daar zijn is van groot belang. 

Echter ook de hoogwater situatie en crisis fase kreeg wezenlijke focus! Men moet gewoon 

gesteld staan.  

• De grootste prioriteit lag met name in het hebben van goede detectiemethoden. Dit is ook 

ongeacht de fase waar men in zit.  

• Kennis, ervaring en hulpmiddelen openbaar en beter toegankelijk maken, ook info die in 

monitoringsapp zit om meer inzicht geven in de grootte van probleem. Dan kan je dit ook bij het 

ontwerp meenemen. 
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4.2 Inventarisaties 

Tijdens de sessies is ook nadrukkelijk de behoefte uitgesproken om overzicht te hebben. Er gebeurt 

inderdaad al veel en het is van belang dat we van elkaar weten wat waar speelt en voor wat waar 

goed gewerkt heeft. In voorgaande paragrafen zijn een vijftal aanbevelingen gedaan die meer 

inventariseren van aard zijn. Dit is laaghangend fruit! Duidelijk is geworden dat er veel belangstelling 

is voor onderzoeken die al lopen (bv inzet honden bij o.a. WSAM, proeven in de Deltagoot door 

Wetterskip Fryslân).  

 

Daarnaast is qua laaghangfruit het ook mogelijk om op korte termijn ervaringen in Duitsland te 

inventariseren. Vanuit Wiki Noodmaatregelen zal er deelname aan het Webinar van DWA op 23 juni 

2020 zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ulrich.Förster@deltares.nl.  

 

 

4.3 Potentiele onderzoeksvoorstellen 

Daarnaast zijn op basis van de discussies tijdens de sessie ook ideeën voor verder onderzoek 

genoemd. Voorbeelden zijn: 

 

Detectietechnieken voor het opsporen van holen in dijken en voorland verder uitzoeken: 

• Het opstellen van een beslisboom, waar technieken wel of niet werken en detectiestrategie 

ontwikkelen. 

 

Inventarisatie: wanneer en waar worden graafdieren een probleem? 

• Het gedrag van de dieren beter leren kennen om hierop te kunnen anticiperen. Focussen op 

populatiedynamica, detectie van hun gedrag bijv. via taggen. Opstellen kaart met risicogebieden. 

• Onderzoek naar de kansen / haalbaarheid voor één allesomvattende app rondom graverijen. Het 

gaat hierbij ook om het opstellen van een programma van eisen, definiëren van functionaliteiten 

en in kaart brengen van kosten en baten in de ruimste zin. 

 

Classificatie van schade (o.b.v. mogelijke effecten op faalmechanismen en risicobeschouwingen): 

• Met faalpadanalyse effect van graverijen beter in context plaatsen en het effect ervan op 

verschillende faalmechanismen inschatten. 

• Uitzoeken wanneer een dijk het door graverij begeeft en hoe het met reststerkte zit. 

 

Beproeving van noodmaatregelen: 

• Testen van het vullen van gangenstelsel vanuit de dijkoppervlakte vanuit een verzakkingslocatie 

met lansen. 

• Testen hoe een gangenstelsel met materialen anders dan met zwelklei kan worden gevuld.  

• Testen tot hoe diep je een gang moet verdichten. 

• Opvullen van gangenstelsel met PUR- achtig materiaal en testen wat de invloed op de sterkte is. 

• Dichtdemmeren van verzakkingen en holen met bentoniet.  

• Testen van een beschadigde dijk (belastingproef om de reststerkte te kunnen bepalen) 

 

 

mailto:Ulrich.Förster@deltares.nl
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5. Hoe verder? 

 
Eind juni 2020 zal er weer een reguliere bijeenkomst zijn van de werkgroep Wiki Noodmaatregelen. 

Wij stellen voor om daar de uitkomsten te bespreken en eventuele vervolgacties uit te zetten. 

Mocht u naar aanleiding van dit document of de verslagen aanleiding hebben om te reageren, graag!   
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Bijlage A: Lijst van aanwezigen 
 
Waterschap Aa & Maas 

• Ronald Wolters  

• Hanneke Kloosterboer  

• Sjaak Daverveld 

 

Waterschap Rijn & Ijssel 

• Leo van Nieuwenhuijzen  

• Gerben Houwers 

 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

• Wichard Bergen (grotendeels afwezig ivm internet problemen)  

 

Waterschap Rivierenland 

• Hans Knotter  

• Ruben Verwoert  

• Henne Ticheler  

• Wim Cornelisse 

 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden 

• Dennis Koster (HDSR) 

 

Wetterskip Fryslân 

• Jan Wolters  

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

• Frank Jansen  

 

Waterschap Hunze & Aa’s 

• Gabriël Remmeloo (deels in verband met internet problemen) 

• Marc Rothengatter 

 

Waterschap Vallei & Veluwe 

• Peter Boone  

 

Rijkswaterstaat 

• Wout de Vries  

• Myron van Damme 

 

STOWA 

• Ludolph Wentholt 

 

Deltares 

• Annette Kieftenburg (Deltares) 

 

Wiki Noodmaatregelen 

• Ulrich Förster (Deltares), Eric Huijskes 


