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VERSLAG 
 

 

Aan: Arjan Krikke (WSRL), Peter Boone (WVV), Wijnand Evers (WDOD). Eric van Kruijk 
(RWS), Dennis Koster (HDSR), Bernard Visser (Wetterskip Fryslân), Roald van 
Gameren (HHNK), Benjamin Wijma (WSZ), Arjan van Hal (WL), Jan Wolters 
(Wetterskip Fryslân), Yasmin Sözer (WVL), Ronald Wolters (WSAM), Anco van 
den Heuvel (RWS), Lennaert Zonneveld (Waternet), Rens Harteveld (CD), Maaike 
van Roij (WSAM), Frank Jansen (WDOD) 

Van: Ulrich Förster, Eric Huijskes  
Kopie: Ludolph Wentholt 
Datum: 9 november 2021 
Referentie: -- 
Onderwerp: Workshop “Het toepassen van big bags tijdens een crisis” 

 

 

1. Ervaringen met big bags en verwachtingen aan deze workshop 

Jan: Bij het Wetterskip heeft men zandzakken al jarenlang op voorraad liggen; bij de zandige kering 

Schiermonnikoog heeft men een keer met big bags geoefend. De big bags zouden verhinderen dat de 

zand weg gaat slaan. Jan is geïnteresseerd in welke typen big bags men waarvoor kan toepassen. 

Ronald : Hij heeft geen ervaring met het gebruik van big bags; wel heeft WSAM een 

waakvlamcontract met een, bedrijf die big bags op voorraad heeft; er is ook een sluitingsprotocol 

voor coupures waar dit wordt toegepast, maar er is nooit mee geoefend. Ronald deelt graag hierij 

ook de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=SRf3mpeCi0k 

Wijnand: Hij heeft ervaring met het vullen van big bags en het toepassen van big bags bij 

kunstwerken. Hij is er geïnteresseerd  in waar men big bags nog kan toepassen en vindt dat een 

goede werkinstructie nodig is en wil ervaringen bundelen. Spoelen big bags wel uit?  

Anco: Er zijn plekken waar big bags goed gefunctioneerd hebben en hun doelen hebben gehaald bij 

o.a. een kadestabilisatie, om tegendruk te geven bij een damwand onder water; bij USACE zijn grote 

duikers met big bags dichtgezet; maar 2017 op Ameland werden big bags door golven belast en 

deden niet dat waar ze voor bedoeld waren. Ze werden helemaal plat. Ze zijn dus soms niet effectief. 

Arjan: Hij heeft ervaring met toepassing van big bags bij steunbermen en kruinverhogingen. Onder 

welke omstandigheden mag je ze toepassen vanwege extra belasting (BGT/UGT)?  

Benjamin: big bags bij opbouw waterdichte kering;  inzet als steunberm; tegendruk bieden om bij 

sluizen de bodem naar beneden te drukken. 

 

2. Aanleiding/Doelstelling 

• Binnen de werkgroep Wiki Noodmaatregelen is een behoefte om zich met big bags intensiever 

bezig te houden.  

• Na de zandzak toch één van de meest gebruikte noodmaatregelen 

• We hebben dus ervaring en kennis , goede kans om dat bij elkaar te brengen 

• HDSR is bezig met een verkenning en wil graag ook krachten bundelen 

• Er is een korte verkenning uitgevoerd inzake type big bags, liggen daar kansen 

https://www.youtube.com/watch?v=SRf3mpeCi0k
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Doel is om in deze workshop behoeftes en kansen in beeld te brengen en te vertalen naar concrete 

acties, die vervolgens al dan niet in het kader van Wiki Noodmaatregelen opgepakt kunnen worden. 

 

3. Verkenning – eerste uitkomsten 

• Verkenning is bij alle waterschappen en RWS uitgezet 

• Aantal reacties: 7 reacties op de inventarisatie 

• Uitkomsten: in totaal 9 verschillende inputs voor de tabel 

• Daarnaast uitgebreide input van Eric van Kuijk inzake onder andere CTW inzetten 

• Jan van de Linden was voorzitter van de groep calamiteitenhandboek. Marian Booltink weet wie 

dat nu trekt. 

 

Het volgende valt op: 

• Niet alle specificaties zijn bekend. 

• Deels open, deels afsluitbaar; deels gecoat & deels ongecoat. 

• Er is ervaring met het toepassen van big bags in oefeningen  (HHNK, Rijnland, maar lang 

geleden); HDSR, WRIJ, RWS, WSVV, (en WS Limburg) hebben praktische ervaring. 

• Behoefte aan Handreiking & Werkinstructie: RWS, HHNK, WSAM , WRIJ, HDSR. Wiki 

Noodmaatregelen gaat 2022 hiermee aan de slag.  

• Er is de wens is bij sommige waterschappen om gezamenlijk de inkoop te regelen.  

• Rob Mensink van Rijnland heeft aangegeven dat Rijnland geschakelde big bags 9 pallets a 30 

stuks (270 m) heeft die ze niet verder gaan gebruiken. Deze zijn via een houten frame aan elkaar 

gekoppeld en dienen op locatie te worden gevuld. Mocht men interesse hebben, laat dit dan 

weten. Hoe deze geschakelde big bags uitzien is hier getoond: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcrXOnLcTPY  

• Een alternatieve verbinding zou kunnen zijn: 

o Lus/knoop aan de big bag 

o Lus aan big bag, koppelen d.m.v. harpsluitingen (aan niet belaste zijde) 

o Lus aan big bag, koppelen d.m.v. spanners (aan niet belaste zijde) 

 

Herbruikbaarheid: hoe kijkt men hier tegen aan? 

• Roald: De lussen gaan al tijdens het plaatsen scheuren. Er is een te grote kans dat ze gaan 

scheuren bij hergebruik  

• Arjan van Hal: deze materialen verteren na een aantal van jaren. Is het niet beter dat je 

waakvlamovereenkomst met leverancier sluit die grote stokvoorraad heeft van verse zakken 

(roulerende voorraad is altijd beter en nieuw). De basisvoorraad is groot genoeg.  

 

Andere vragen & punten die aanbod komen: 

• Arjan Krikke valt op dat velen de big bags te vol zetten, zo kunnen ze niet goed vervormen en zich 

aanpassen. Bij big bag als pure ballast is dit eventueel minder een probleem dan bij het 

afdichten. 

• Toepassingsgebied en vullingsgraad zijn van belang. Vullingsgraad moet passen zijn bij 

toepassing.  

• Hoe worden de big bags geplaatst? Zijn er verschillende methodieken, hoe te plaatsen, met wat 

voor materieel en hoe voorkom je schade? 

• Welke big bags zijn te vinden op de markt?  

https://www.youtube.com/watch?v=bcrXOnLcTPY
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• Welke eisen worden in bouwprojecten daaraan gesteld?  

• Waar heeft het niet goed gewerkt?  

• Wat wil je voorkomen?  

 

Eric van Kruik presenteert voorbeelden van toepassingen van big bags bij CTW oefeningen en bij het 

hoogwater 2021, bij een lekkage langs het Julianakanaal 2020 en bij een hoogwater in Engeland 

2019.  De voorbeelden kunnen ook op de wiki worden gezet (behalve die van Limburg). 

 

Verdere ervaringen: 

• WSRL gebruikt big bags voor het dichtzetten van kunstwerken (coupures) bij oefeningen in 

december 2021, leidingen (terugslagkleppen). Ook bij een zomerkade 2021 zijn big bags ter 

verhoging van ene zomerkade bij WSRL toegepast.  

• Peter heeft een noodkering laten maken van big bags zodat deze onder stormcondities kon 

worden aangelegd (Oostmaat in de buurt van Bunschoten).  

• Waternet heeft een sluis langs het Amsterdam-Rijnkanaal dichtgezet met big bags, maar met 

wisselend succes. 

• HHNK: Bij Westerdijk langs Markeermeer big bags als steunmaatregel toegepast (2019/20) en 

later bij een bresoefening om bres te dichten.  

• WSRL: oefeningen augustus fietstunnel Hezelpoort en in december 2021 fietstunnel Molenhoek. 

 

Bij welke faalmechanismen willen we big bags toepassen?  

• hoogte 

• beschadiging (erosie buitentalud), vervorming 

• tegendruk (steunberm, opkisten,  opdrijven) 

 

Eigenlijk wil je bij veel gebeurtenissen de big bags aan elkaar kunnen schakelen! 

 

Actie (Eric / Ulrich): 

 aanpassen inventarisatie opzet (toevoegen bv herbruikbaarheid, toepassingsgebied) 

 opnieuw uitsturen inventarisatie naar iedereen, met verzoek om aan te vullen 

 betrekken Handboek Calamiteiten – opvolger Jan van der Lingen   

 

Overige acties: 

 Na aanpassing van de inventarisatie opzet (zie actie boven): Lennaert en Wijnand komen nog 

terug op ervaringen bij Waternet en WDOD respectievelijk en zullen dit aanvullen in het 

overzicht. 

 

 

4. Lopende verkenning HDSR 

Dennis licht een en ander toe. De vraag vanuit HDSR: 

• Wat zijn de ervaringen van andere waterbeheerders bij het toepassen van big bags? 

• Hoe ziet men de mogelijkheden tot het door ontwikkelen van de big bag en wat zijn daarbij de 

wensen? 

• Ziet men voordelen en mogelijkheden om gezamenlijke ontwikkeling en aanschaf te 

organiseren? 
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• Zijn er voordelen en is het noodzakelijk dat waterbeheer Nederland een eenduidige werkwijze 

(instructie) heeft met randvoorwaarden (factsheet) bij de toepassing van big bags? 

 

HDSR is van plan big bags te laten ontwikkelen voor toepassing als noodkering of om coupures of 

duikers dicht te kunnen zetten. 

 

Hiervoor heeft HDSR randvoorwaarden opgesteld.: 

• De Big Bag dient multipurpose te zijn of te wel de Big Bag dient minimaal 7 keer veilig gehesen te 

kunnen worden aan de hijslussen. Conform ISO 21898:2004 en met een SF 7:1. 

• Voldoende stroef zodat de Big Bags onderling voldoende weerstand hebben om verschuiven of 

afschuiven tegen te gaan. 

• De Big Bag dient afgevuld te kunnen worden met minimaal 0,75 m3 zand. 

• De Big Bag dient voldoende vormvast te zijn, zodat ze als bouwstenen goede aansluiten op 

elkaar: 

o Ribben (inwendig om maximaal vierkant te worden) 

o Band (uitwendig t.b.v. koppelen) 

Zijn koppelbaar d.m.v. bijvoorbeeld:  

o Klittenband 

o Flexiknopen 

o harpsluitingen 

• De Big Bag dient vierkant te kunnen worden afgesloten aan de bovenkant zodat het zand (bij 

gebruik onderwater) er niet uitstroomt. 

• Het sluiten van de Big Bag dient na vullen snel en efficiënt uit te voeren zijn door bv. een trek 

koord /lus. 

• Goede duurzaamheid zodat de Big Bag 15 a 20 jaar gevuld opgeslagen kunnen worden. 

• Voldoende stek zodat ze in het gebruik meermaals toegepast kunnen worden (ontstaan scheuren 

en loslaten /scheuren stiknaden). 

• Voldoende UV bestendig. Bij het toepassen dienen de Big Bags minimaal een jaar in de 

buitenlucht aan de elementen blootgesteld kunnen worden. Bij langdurig opslag wordt ervan uit 

gegaan dat de Big Bags afgedekt opgeslagen worden. 

• Het doek dient waterdoorlatend te zijn maar zand dicht. 

• Ongevuld en op de juiste wijze opgeslagen, dienen de Big Bags een minimale levensduur te 

hebben van 50 jaar. 

• Worden gevuld door x% met grof zand. 

 

Bij vullen op een trillplaat mag men niet in een keer afvullen, maar in stappen. Hierdoor krijg je een 

vormvaste big bag.  

 

Vanuit ARBO en veiligheid zijn er ook al eisen gesteld. Bijv. hoe vaak maag je een big bag toepassen 

ivm het tillen aan het hijsoog. 

 

Ten aanzien van ervaringen: 

• Er is ook geoefend met standard big bags (bovenkant open) bij het dichtzetten van ene coupure 

in Oudewater (2016).  

• Oefening met standard big bags bij het compartimenteren van een boezem in Woerden (2018). 
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• Toepassing van big bags van Defensie bij oefening  Deining & Doorbraak (2018). Big bags werden 

met Chinooks aangevoerd en ween wel werd opgekist. Deze big bags waren aan de bovenkant 

afgesloten, maar konden niet worden hergebruikt.  Zodra ze aan Chinook hingen mochten ze niet 

meer worden gehijst. 

 

Naar aanleiding van de presentatie van Dennis is er discussie: 

• Hergebruik  is afhankelijk van het aantal keren dat je big bag aan een kraan mag hangen. Een 

keer aan de kraan hangen betekent eigenlijk alleen één keer gebruikt.  Is dit realistisch? 

Aanbevolen wordt om leveranciers van big bags te benaderen over het toelaatbare aantal 

optillingen.  

• Een mogelijke doorontwikkeling is de big bags door middel van een aansluiting aan elkaar 

koppelen.  

• Wil je big bags op locatie vullen of juist vooraf? Welke overwegingen spelen hierbij een rol? 

Snelheid van handelen, maar wat nog meer. 

• Hou ontwerpspecificaties in de gaten bij het plaatsen van de maatregel (UGT, BGT). Anders maak 

je je eigen dijk kapot door het toepassen van een verhoging. Ook belasting waterkering door 

materieel waarmee je het plaatst en ook belasting van de toegangswegen (aanvoerroute of beter 

vanuit de lucht).  

• Welke eisen stellen we aan big bags?  

• Er is behoefte aan het opstellen van een handreiking. De volgende partijen denken graag mee:  

WVV, WDOD, WSRL, WSZuiderzeeland, WSAM, HHNK, Anco en Eric van Kuijk (RWS) zijn 

geïnteresseerd om hierin mee te denken. Dit kan in 2022 worden opgepakt, al dan niet mee een 

student. 

• Bij een handreiking moeten de verschillende toepassingsgebieden helder worden onderscheiden. 

Vervolgens de verdieping zoeken bij één of een selectie van toepassingsgebieden. 

• Het verkennen van mogelijkheden tot samenwerking in aanschaf dient op een later moment te 

gebeuren, bv nadat de handreiking af is. 

• Er is nog geen NEN voor de inzet van big bags. NEN heeft initiatief genomen om normen te 

ontwikkelen voor noodmaatregelen. Hiervoor zijn ook ENW, HWBP, RWS en STOWA benaderd. 

RWS haakt aan bij startbijeenkomst in januari 2022. Er is al een bestaande Engelse norm.  

 

Acties: 

 Voorstel om in 2022 een handreiking en werkinstructie te maken voorleggen aan werkgroep in 

December overleg (actie Eric / Ulrich / Anco) 

 Ulrich checkt bij collega’s van Deltares of er in de Deltagoot wel big bags zijn toegepast en belast 

en tot welke golfbelastingen zijn ze blijven liggen. Peter merkt op dat de hogeschool Rotterdam 

ook een kleine proefgoot heeft (eventueel opvragen via Peter Blommaart). 

 Arjan Krikke onderzoekt of het mogelijk is om via (time lapse) camera’s toch een beeld te krijgen 

van de inzet van big bags bij de WSRL oefening van 11 december. 


