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Voorwoord 
Beste lezer, 

Voor u ligt het verslag van het afstudeeronderzoek naar de ‘’noodmaatregel zandzakken’’. Dit 
onderzoek vindt plaats in de laatste fase van de bacheloropleiding civiele techniek van de hogeschool 
Rotterdam. Het hoofddoel van het document is het bewijzen dat men de competenties heeft die 
verwacht worden bij een afstuderend HBO Student. 

Het onderwerp is verstrekt door de werkgroep Wiki Noodmaatregelen. Werkgroep Wiki 
Noodmaatregelen is een groep waarbij alle waterschappen, Deltares, Rijkswaterstaat (RWS) en 
defensie (genie) zijn aangesloten met als doel om alle kennis die door de loop van de jaren is vergaard 
te verzamelen op hun site. Naast het beschikbaar maken van kennis, ervaring en hulpmiddelen, 
worden er diverse proeven gedaan en eenduidige werkinstructies gemaakt. 

Sinds februari heb ik gewerkt aan dit afstudeeronderzoek. Ik heb deze periode ervaren als interessant 
en uitdagend omdat er naast de civieltechnische aspecten, ook vaardigheden op het gebied van 
projectmanagement verwacht werden van mij. Deze vaardigheden had ik nodig om de alle gezichten 
van de diverse waterschappen van de kerngroep dezelfde kant op te krijgen. 

Ik wil tot slot nog een aantal mensen bedanken die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de 
uitkomst van dit onderzoek.  

Eric Huijskes, mijn stagebegeleider die veel tijd heeft geïnvesteerd in de begeleiding van mijn 
onderzoek. Aan de hand van zijn tips en feedback heb ik geleerd hoe je goed projectmatig werkt en 
alle betrokken partijen bijeenhoudt zonder dat er frustraties ontstaan. Daarnaast heeft hij feedback 
geleverd op tussentijdse beroepsproducten waardoor ik de documenten naar een hoger niveau heb 
kunnen tillen 

Ulrich Förster, mijn tweede stagebegeleider die ook veel tijd heeft geïnvesteerd in mijn onderzoek 
door het leveren van feedback aan documenten. Ulrich heeft mij vooral de wetenschappelijk manier 
van het schrijven van documenten bijgebracht. 

De kerngroep (Dennis Koster, Hans Knotter, Peter Boone, Wijnand Evers en Frank Jansen), Deze 
mensen zorgden voor het bijbrengen praktische kennis op basis van hun ervaring. Deze kennis zorgde 
ervoor dat er naast de wetenschappelijke manier ook op een praktische manier naar situaties wordt 
gekeken. 

Als laatste wil ik Dhr. Leeuwestein bedanken voor de begeleiding vanuit school. Hij zorgde voor 
duidelijkheid in een lastige periode van COVID-19 en dat er werd voldaan aan de eisen die door de 
hogeschool gesteld worden.    

Schiedam, 16-06-2020.  

Pieter de Vries 
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Samenvatting 
De zandzak is een van de meest traditionele objecten voor de inzet van een noodmaatregel. Toch 
bestaat er nog geen eenduidige aanpak over hoe de zandzak wordt ingezet. Elk waterschap hanteert 
zijn eigen methode op basis van zelf opgedane kennis en ervaringen uit het verleden. Het doel van dit 
onderzoek is het toewerken naar een eenduidige aanpak voor de inzet van de zandzak als 
noodmaatregel voor een noodkering en het opkisten van een enkelvoudige wel in de vorm van diverse 
werkinstructies.  

De onderzoeksvraag die is gesteld om het bovenstaande te realiseren is: Met welke technische, 
logistieke, organisatorische aspecten moet er rekening worden gehouden voor het zo effectief en 
efficiënt mogelijk kunnen plaatsen van een één meter hoge noodkering van zandzakken? Het 
verwachte antwoord op de hoofdvraag (hypothese) is het materiaal van de zandzak, de constructie, 
de locatie van de inzet en de rolverdeling gedurende het realiseren van de noodmaatregel. 

Het onderzoek heeft gebruik gemaakt van diverse onderzoeksmethoden om zoveel mogelijk 
verschillende bronnen van informatie te hebben. De onderzoeksmethoden zijn een literatuurstudie, 
interviews en workshop. Er zou voor dit onderzoek ook een praktijkproef worden gedaan om de 
werkinstructies te testen. Deze proef is komen te vervallen als gevolg van de COVID-19 maatregelen. 

Gedurende het onderzoek zijn er verschillende producten gerealiseerd die allen aan elkaar gelinkt zijn. 
Het beoordelingskader is een beslissingsondersteunende tool voor de waterkeringbeheerder voor het 
gebruik en de aanschaf van zandzakken. Het beoordelingskader heeft zowel de technische 
(schuifweerstand) als logistieke (hanteerbaarheid) eigenschappen inzichtelijk gemaakt. Afhankelijk 
van de invoer blijkt veelal dat de jute het beste geschikt is als er een hoge schuifweerstand benodigd 
is (noodkeringen) en als milieu hoog op de prioriteitenlijst staat. Kunststof zandzakken blijken een 
goed alternatief voor jute als er gebruik wordt gemaakt van zandzakken in gevulde opslag, in verband 
met de korte reactietijd bij hun gebruik tijdens een calamiteit. 

Het meetprotocol is het testplan voor de proeven waarin staat omschreven hoe en welke constructies 
en materialen getest moeten worden. Bij deze proeven worden technische, logistieke en 
organisatorische aspecten onderzocht. Omdat de proeven niet zijn doorgegaan konden belangrijke 
bevindingen rondom logistieke en organisatorische aspecten niet onderzocht kunnen worden.  

Als vervanging voor de proeven zijn diverse berekeningen gemaakt. De gemaakte berekeningen tonen 
aan dat de stabiliteit van een enkele zandzak afhangt van het contactoppervlak met de rest van de 
constructie, de constructie eerder zal afschuiven bij de aanwezigheid van een folie (lage 
schuifweerstand) en dat het hanteren van een vrijboord voor extra veiligheid zal zorgen. 

Tot slot zijn de drie werkinstructies (vullen, noodkering en opkisten) opgesteld. Er zijn bij het opstellen 
van de werkinstructies diverse aannames gedaan in samenspraak met de waterschappen omdat 
bepaalde aspecten niet beproefd konden worden. Tijdens de workshops met de waterschappen is met 
name aandacht gegeven aan de logistieke en organisatorische aspecten die een rol spelen. 
Voorbeelden hiervan zijn opstellingen, hanteerbaarheid, veilig werken, mankracht en materieel. 

Opties voor een vervolgonderzoek zijn het beproeven van de werkinstructies in omstandigheden zoals 
omschreven in het meetprotocol. Bevindingen die uit deze proeven komen en niet in lijn liggen met 
de werkinstructies zullen daarin aangepast moeten worden. Daarnaast liggen er kansen om de 
berekeningen verder uit te werken. Er zijn op dit moment diverse aannames gedaan ter 
vereenvoudiging met als resultaat een relatief hoge veiligheidsfactor. Verbeterde berekeningen 
kunnen de waterkeringbeheerder vooraf een beeld geven in welke mate een constructie voldoet 
zonder dat de constructie is beproefd.        
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Abstract 
The sandbag is one of the most traditional objects for the deployment of an emergency measure. 
However, there is still no clear approach to how the sandbag is used. Each Water Authority uses its 
own method based on self-acquired knowledge and experience from the past. The aim of this research 
is to work towards an unambiguous approach for the use of the sandbag as an emergency measure 
for an emergency barrier and a sandbag ring around a sand boil in the form of various work 
instructions. 

The research question that has been asked to realize the above is: Which technical, logistical, 
organizational aspects must be taken into account in order to be able to place a one-meter high 
sandbag emergency barrier as effectively and efficiently as possible? The expected answer to the main 
question (hypothesis) is the material of the sandbag, the construction, the location of the deployment 
and the division of roles during the realization of the emergency measure. 

The study used various research methods to obtain as many different sources of information as 
possible. The research methods are a literature study, interviews, and workshop. A practical test 
would also be carried out for this study to test the work instructions. This trial has been cancelled due 
to the COVID-19 measures. 

During the research, various products were realized that are all linked to each other. The assessment 
framework is a decision support tool for the flood defence manager for the use and purchase of 
sandbags. The assessment framework has clarified both the technical (shear resistance) and logistical 
(manageability) properties. Depending on the input, it often appears that the jute is best suited if a 
high shear resistance is required (emergency defences) and if the environment is high on the priority 
list. Synthetic sandbags prove to be a good alternative to jute when using sandbags in filled storage, 
due to the short reaction time while used during an emergency. 

The measurement protocol is the plan for the tests, which describes how, and which constructions 
and materials must be tested. In these tests, technical, logistical, and organizational aspects are 
investigated. Because the tests were cancelled, important findings regarding logistical and 
organizational aspects could not be investigated. 

A calculation tool has been developed as a replacement for the tests. The calculations made herein 
demonstrate that the stability of a single sandbag depends on the contact surface with the rest of the 
structure, it is more likely to shear the structure in the presence of a foil (low shear resistance) and  
handling a freeboard will provide additional safety to care. 

Finally, the three work instructions (filling, emergency barrier and boxing) have been drawn up. In 
drawing up the work instructions, various assumptions were made in consultation with the water 
boards because certain aspects could not be tested. During the workshops with the water boards, 
attention was paid to the logistical and organizational aspects that play a role. Examples include 
setups, manageability, safe working, manpower and equipment. 

Options for a follow-up investigation are testing the work instructions in circumstances as described 
in the measurement protocol. Findings that come from these tests and that are not in line with the 
work instructions will have to be adjusted. In addition, there are opportunities to further elaborate 
the calculations. Various assumptions have been made at present for simplification, resulting in a 
relatively high safety factor. Improved calculations can give the flood defence manager an idea in 
advance of the extent to which a structure complies without the construction having been tested. 
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Begrippenlijst 
In de onderstaande opsomming worden enkele begrippen toegelicht die van belang zijn voor het 
begrijpen van het rapport. 

Bekramming Een noodmaatregel waarbij een geotextiel doek op het dijktalud 
wordt geplaatst ter verhoging van de stabiliteit van de 
(gras)bekleding bij faalmechansimes overloop en/of overslag. 

Erosie  Het proces van slijtage van een vast oppervlak waarbij materiaal 
wordt verplaatst of geheel verdwijnt. 

Faalmechanisme De opeenvolging van gebeurtenissen die leiden tot falen van een 
kering.  

Geconditioneerd  Van voorwaarden (condities) afhankelijk. 

Koude fase Een situatie voor een crisis. De crisis wordt ook wel de warme fase 
genoemd. 

Kwel Water dat onder een dijk door sijpelt en aan de landzijde van de dijk 
omhoogkomt.  

Macrostabiliteit  het afschuiven van grote delen van een grondlichaam. 

Noodkering Een tijdelijke waterkering die wordt ingezet ten tijde van een 
(dreigende) crisis om een faalmechanisme te voorkomen.  

Normaalkracht   De kracht die loodrecht op het raakvlak met een voorwerp werkt.  

Opkisten Een noodmaatregel waarbij een ring zandzakken (kist) rondom een 
zandmeevoerende wel ligt. 

Overloop/ overslag  Een faalmechanisme waarbij er water over een kering heen loopt. 

Schuifweerstand Een weerstand die ontstaat door het verschuiven van een object 
over een bepaald contactoppervlak. 

Soortelijk gewicht Uitdrukking van hoeveelheid massa van een materiaal dat aanwezig 
is in een bepaald volume. 

Steunberm  Een noodmaatregel waarbij een hoop zand bij de teen van de dijk ligt 
om voldoende tegendruk te geven. 

Vulgraad   Mate van vulling (hoeveel is gevuld t.o.v. het maximaal mogelijke) 

Wrijvingscoeffient  een (dimensieloos) getal dat de mate van wrijving tussen twee 
oppervlakken aangeeft.   
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1. Inleiding  
1.1 Achtergrond 
Nederland is goed beschermd als het gaat om waterveiligheid. Dit is voor een zeer belangrijk deel toe 
te schrijven aan de waterkeringen die wij in de loop van de eeuwen hebben gerealiseerd, 
onderhouden en verbeterd. Echter, we weten ook dat hier onzekerheden aan vast zitten omdat 
absolute veiligheid niet bereikt kan worden. Het huidige beleid in Nederland is immers erop gebaseerd 
dat iedereen een basisbeschermingsniveau van 10-5 per jaar krijgt (Lokaal individueel risico (LIR)). Dit 
betekent dat de kans op overlijden van een individu ten gevolge van een overstroming niet groter mag 
zijn dan gemiddeld 1 keer in de 100.000 jaar (Stowa, 2019). Daarnaast kunnen er ook schades aan 
deze waterkeringen ontstaan. We moeten dan ook gesteld staan om tijdens een (dreigend) hoogwater 
noodmaatregelen te kunnen inzetten om alsnog de veiligheid te kunnen borgen. 

Een van de meest traditionele noodmaatregelen is de zandzak (zie karakteristieken hoofdstuk 2). Deze 
zandzakken zijn veelvuldig met succes toegepast. Een voorbeeld hiervan is de inzet van ruim 10 
miljoen zandzakken in verschillende Duitse deelstaten bij het hoogwater langs de Elbe in 2013 (zie 
figuur 1, (De Berliner Zeitung, 2013)). Echter zien we ook dat er nog vele vragen zijn waar we nog geen 
goed antwoord op hebben. Waterschappen en Rijkswaterstaat willen toewerken naar robuuste 
specificaties en werkinstructies, zodat zij tijdens een (dreigende) crisis snel en effectief kunnen 
handelen. 
 

 
Figuur 1: Inzet zandzakken in Wittenberge (Brandenburg), Duitsland (Reuters, 2013) 

1.2 Doelstelling 
Het doel van het onderzoek is het maken van maken van drie werkinstructies ten behoeve van de inzet 
van zandzakken als noodmaatregel ter voorkoming van het optreden van de faalmechanismen 
overloop/overslag en piping en/of het verder ontwikkelen van een al begonnen faalproces. 

Waterkeringbeheerders in Nederland (leden Wiki Noodmaatregelen) hebben aangegeven toe te 
willen naar een meer uniforme aanpak voor de inzet van zandzakken als noodmaatregel. Deze 
uniforme aanpak focust zich niet alleen op de werkinstructie maar op het gehele proces (specificatie, 
aanschaf en inzet).  

Het onderzoek heeft zich daarom gefocust op het gehele proces. Allereerst is er een 
beoordelingskader (Multi Criteria Analyse (MCA)) gemaakt. Dit document/model kiest aan de hand 
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van de input van een waterkeringbeheerder het juiste materiaal voor de zandzak in het gebied van de 
desbetreffende waterkeringbeheerder. Na het beoordelingskader is er een meetprotocol opgesteld. 
Dit meetprotocol was de voorbereiding voor een praktijkproef bij Flood Proof Holland (FPH). Deze 
proef is echter komen te vervallen door restricties als gevolg van de COVID-19 epidemie. Deze proef 
zou diverse constructie en materialen testen, resultaten hiervan zouden worden verwerkt in de 
diverse werkinstructies. Als vervanging voor deze praktijkproef zijn diverse stabiliteitsberekening 
gedaan ten behoeve van het horizontaal afschuiven van (een deel van) de constructie. Deze 
werkinstructies zijn gemaakt aan de hand van, berekeningen, discussies met de kerngroep opgedane 
kennis van zowel de waterkeringbeheerders en mijzelf. 

1.3 Onderzoeksvragen 
Het onderzoek heeft diverse beroepsproducten als eindresultaat: Een werkomschrijving voor zowel 
het vullen als het plaatsen van zandzakken als noodmaatregel (noodkering en opkisten), 
beoordelingskader en een meetprotocol. Alle documenten worden nader toegelicht in dit document. 
Om dit resultaat te bereiken zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen geformuleerd:  

 Met welke technische, logistieke, organisatorische aspecten moet er rekening worden gehouden 
voor het zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen plaatsen van een één meter hoge noodkering 
van zandzakken? 

De hoofdvraag heeft dus als doel om een werkinstructie op te stellen. Voor deze instructie moet 
informatie worden verzameld. Het verzamelen van informatie gaat via het maken van de diverse 
voorgaande beroepsproducten en het stellen van deelvragen. De deelvragen vatten zowel de 
onderzoeksrichtingen als de werkvolgorde samen. De volgende deelvragen worden binnen het 
onderzoek behandeld:  

 Wat zijn de eisen en specificaties voor de gebruikte materialen, inclusief voor- en nadelen van 
mogelijke alternatieven?  

 Wat zijn de eisen en specificaties voor het vullen van zandzakken?  
 Wat is de meest effectieve en efficiënte manier van stappelen voor de zandzakken voor een 

noodkering?  
 Met welke aspecten moet er rekeningen worden gehouden bij het testen (proeven) van een 

noodkering?  
 Wanneer voldoen noodkeringen? 
 Aan welke aspecten moet een werkinstructie voldoen? 
 Welke eisen worden aan een werkinstructie gesteld om een kwalitatief hoogwaardige noodkering 

te kunnen realiseren? 

Opkisten is vanaf een later moment meegenomen in het onderzoek en is hierdoor ook niet 
opgenomen in de hoofdvraag. Opkisten zal voornamelijk ter sprake komen bij de beroepsproducten: 
Het beoordelingskader en de werkinstructie opkisten. De deelvragen met betrekking tot het opkisten 
van een enkelvoudige wel op het land staan in de onderstaande opsomming: 

 Wat is de meest effectieve en efficiënte manier van stappelen voor de zandzakken voor een wel 
opkisten?  

 Wanneer voldoen opkistingen? 
 Welke eisen worden aan een werkinstructie gesteld om een kwalitatief hoogwaardige opkisting 

te kunnen realiseren? 
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1.4 Onderzoeksproces 
In de onderstaande flowchart is het proces (activiteiten en producten) van het onderzoek 
weergegeven. Het volledige proces is iteratief, wat inhoudt dat het proces meerdere malen wordt 
doorlopen waarbij naar mate richting het eind de wijzigingen steeds kleiner worden. 

Het onderzoek is zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische deel is voornamelijk de 
literatuurstudie. De interviews en workshop met de waterschappen (zie 1.5 betrokken partijen) geven 
het onderzoek toegang tot de praktijk. Het meeste praktische onderdeel (de proeven in FPH) van het 
onderzoek is te komen vervallen. Dit onderdeel is vervangen door de berekeningen (in flowchart nog 
geotechnisch model genoemd) die op theoretische wijze de onderbouwing van de proeven 
overneemt. Deze berekeningen zijn zo praktijkgericht mogelijk gemaakt door de waterschappen 
nadrukkelijk te betrekken bij de realisatie. Deze waterschappen moeten de link met de praktijk 
borgen.   

Het onderzoek heeft ook diverse afbakeningen en randvoorwaarden om de opdracht realistisch te 
houden. De volgende focussen en afbakeningen zijn bij dit onderzoek opgenomen:  

• De focus van de werkinstructie voor het plaatsen van de zandzakken ligt bij rivierdijken en 
boezemkades.  

• Het onderzoekt focust zich op de faalmechanisme overloop/overslag. Het faalmechanisme 
opkisten wordt alleen meegenomen in de vorm van een enkele wel, andere soorten wellen 
worden buiten beschouwing gelaten. 

In onderstaand figuur is de flowchart weergegeven. Deze flowchart geeft het aangehouden 
onderzoeksproces weer. De activiteiten en producten in het grijs zijn later in het proces toegevoegd 
als vervanging voor de vervallen proeven bij Flood Proof Holland. 

 
Figuur 2: Flowchart onderzoek 
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1.5 Betrokken partijen 
Er is een groot aantal partijen betrokken bij het onderzoek. In de onderstaande tabel zijn de 
belangrijkste partijen weergeven met bijbehorende functie in het onderzoek. De waterschappen van 
de kerngroep stellen naast tijd voor workshops en interviews ook materiaal voor de proef beschikbaar. 

Tabel 1: Betrokken partijen 
Instituut/ Waterschap Contactpersoon Functie in onderzoek 
Hogeschool Rotterdam Dhr. W. Leeuwestein Docentbegeleider 
Werkgroep Wiki Noodmaatregelen Dhr. E. Huijskes Stagebegeleider 
Deltares Dhr. U. Förster Stagebegeleider 
Waterschap Rivierenland Dhr. H. Knotter Lid kerngroep 
Waterschap Vallei en Veluwe Dhr. P. Boone Lid kerngroep 
Waterschap De Stichtse Rijnlanden Dhr. D. Koster Lid kerngroep 
Waterschap Drents Overijsselse Delta Dhr. W. Evers  

Dhr. F. Jansen  
Lid kerngroep 
Lid kerngroep 
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2. Verkenning zandzakken 
Het onderzoek is onderverdeeld in verschillende onderzoeksaspecten, waarbij is gekeken naar zowel 
de technische (materiaaleigenschappen) als naar de logistieke en organisatorische vraagstukken die 
bij zandzakken een rol spelen. De kennis die bij deze onderdelen is opgedaan, is toegepast bij het 
beoordelingskader voor de aanschaf van zandzakken (Nader toegelicht in hoofdstuk 3). 

2.1 Toepassingen 
Het onderzoek heeft betrekking op een eenvoudige maar multifunctionele oplossing genaamd de 
zandzak. De zandzak kan voor diverse noodmaatregelen tegen het optreden van faalmechanismen 
van bijvoorbeeld waterkeringen zoals dijken worden ingezet. De opsomming van de diverse 
toepassingen is in onderstaande tabel weergegeven.  

Tabel 2: Toepassingen van een zandzak (www.Wiki-Noodmaatregelen.nl, 2020) 

Type noodmaatregel Faalmechanisme 

Toepassen noodkering 
Zandzakken kade Overloop en overslag 

Openingen opvullen (big bags) Overloop en overslag 

Stabiliteitverhogende maatregelen 
Steunberm STBU (verzwaring) Macroinstabiliteit 

Steunberm STBI (verzwaring) Macroinstabiliteit 

Belastingbeperkende maatregelen 

Opkisten Piping 

Kwelkade Piping en macroinstabiliteit 

Peil kwelsloot opzetten Piping en erosie 

Erosie remmende maatregelen 

Schade opvullen Erosie en macroinstabiliteit 

Wellen opkisten Erosie en piping 

Bekramming Erosie, overloop en overslag 

2.2 Materiaal zandzakken 
De zandzak kan worden gemaakt van diverse materialen. De meest traditionele materiaalsoort voor 
zandzakken is jute (gesponnen plantaardige bastvezel). Daarnaast zijn er kunststoffen 
zandzakvarianten. De meest voorkomende kunststofvarianten zijn: Polypropeen (PP), polyetheen (PE) 
en polyester (PES). 
 
Aan het eind van deze paragraaf wordt in tabel 8 jute en de 
kunststoffen (PP) zandzak met elkaar vergeleken op diverse 
aspecten. Deze aspecten hebben betrekking op de technische en 
duurzaamheidseigenschappen van de materialen. De uitkomsten 
van dit overzicht worden bovendien gebruikt in het 
beoordelingskader (zie bijlage 2).  

Op polypropreen zandzakken na worden er geen andere 
kunststof zandzakken meegenomen in de vergelijking omdat: 
• Polyetheen qua eigenschappen bijna vergelijkbaar is met polypropeen. In het vervolg (van dit 

document/onderzoek) wordt dit als één materiaalsoort beschouwt (PP/PE). 
• Polyester een minder voorkomende zandzaksoort is in vergelijking met de andere twee materialen 

van de vergelijking.   

In de onderstaande alinea’s worden de aspecten gedefinieerd en toegelicht per materiaalsoort.  

Figuur 3: Jute en PP-zandzakken 
(zandzakken.nl, 2020) 
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Waterdoorlatendheid 
Met waterdoorlatendheid wordt hier bedoeld hoe waterdicht de zandzak (het materiaal van de 
zandzak (inhoud van de zak niet meegenomen)) is. De zandzak als geheel (zandzak inclusief vulling) 
zorgt voor een zo goed mogelijke waterkerende functie. Met deze waterkerende functie is de zandzak 
geschikt voor een zandzakkenkade en/of opkisten. Echter hoeft een zandzak niet in elke situatie 
waterdicht te zijn. Dit is volledig afhankelijk van het doel waarvoor de zandzak wordt ingezet, denk 
hierbij aan bijvoorbeeld verzwaringen (bekramming) of drainage. 

Beide materialen zijn licht waterdoorlatend door de openingen in de structuur van het materiaal. De 
PP-zandzak kan water ondoorlatend worden gemaakt door middel van een coating.  

Gronddoorlatendheid  
Met gronddoorlatendheid wordt bedoeld hoe gronddicht het 
zandzakmateriaal is. Een zandzak bestaat uit gewoven 
materiaal, waardoor over de gehele zandzak kleine openingen 
aanwezig zijn waardoor grondverlies ten gevolge van 
uitspoeling kan optreden. Hoe kleiner de opening, des te 
geringer het grondverlies. Naast de grootte van de opening 
speelt ook de korrelgrootte van het vulmateriaal (in meeste 
gevallen zand) een rol. In hoofdstuk 2.3 wordt verder op het 
vulmateriaal van de zandzakken ingegaan.   

Zoals eerder behandeld is de waterdoorlatendheid van een zandzak in bepaalde situaties geen issue. 
De gronddoorlatendheid van de zandzak is echter wel van belang omdat grondverlies ervoor kan 
zorgen dat de eigenschappen van de zandzak veranderen en daardoor de stabiliteit van een 
noodkering in gevaar kan komen.  

Schuifweerstand (Stabiliteit) 
De schuifweerstand van het zandzakmateriaal bepaalt onder andere de stabiliteit van een 
zandzakkenconstructie. De zandzakmaterialen met een grotere onderlinge wrijving hebben 
uiteindelijk meer kracht nodig om uit elkaar gehaald te worden. De schuifweerstand heeft ook invloed 
op de uitbreidbaarheid van een noodkering omdat een stroever materiaal hoger kan worden 
opgebouwd bij minder materiaalgebruik (minder breedte omdat de wrijving een deel op zich neemt). 
Daarnaast is de hanteerbaarheid van een stroever materiaal beter omdat de zandzak makkelijker kan 
worden doorgegeven. Hanteerbaarheid komt verder in dit hoofdstuk nog uitgebreider behandeld. 

In onderstaande tabel zijn de schuifweerstanden weergegeven van een proef. De schuifweerstand 
wordt berekend door het gewicht van de zandzak (kg) te delen door de trekkracht (kg). De trekkracht 
is tijdens deze proef in elke situatie drie keer beproefd, uit deze waarden kwam een gemiddelde die 
hieronder is weergegeven. 

Tabel 3: Schuifweerstanden zandzakken (C. Broichhaus, 2008) 
 Beton Tegels Jute zandzak PP-zandzak 

Jute zandzak 0,52 0,45 0,64 0,54 
PP-zandzak 0,48 0,35 Niet getest 0,42 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat jute in elke vergelijkbare situatie een grotere schuifweerstand 
heeft als de kunststof variant. Ook uit een vergelijkbare proef van een andere partij blijkt dat jute 
overall de grootste schuifweerstand heeft, echter kan de schuifweerstand per trekrichting verschillen 
omdat de weefrichting invloed hierop heeft.  

Figuur 4: Open structuur van Jute weefsel 
(Yesfabrics.eu, 2020) 
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Uit een proef van waterschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) komt dit naar voren doordat de PP-zandzak 
een grotere schuifweerstand heeft in lengte richting, maar een veel kleinere schuifweerstand in 
dwarsrichting ten opzichte van een jute zandzak. Zie resultaten HDSR-proef in de onderstaande tabel. 

Tabel 4: Proefresultaten HDSR (D. Koster, 2020) 

Trekrichting: Lengte richting van de zandzak Schuifweerstand in kg 
Kunststof op kunststof 20 KG 
Jute op jute 18 KG 

Trekrichting: dwars richting van de zandzak Schuifweerstand in kg 

Kunststof op kunststof 7 KG 
Jute op jute 20 KG 

Het waterschap heeft naar aanleiding van deze proef een nieuw prototype kunststof zandzak laten 
produceren (andere weefmethode). De resultaten in de dwarsrichting waren verbeterd, echter zijn 
deze waarden nooit beproefd. 

Levensduur (tijdens calamiteit) 
De levensduur van zandzakken wordt door diverse aspecten beïnvloed. De belangrijkste aspecten die 
invloed op de levensduur hebben zijn vochtigheid, uv-straling en opslagcondities.  

Jute is een plantaardig materiaal en zal daardoor in een vochtige omgeving naar verhouding sneller 
worden afgebroken. De slechte vochtbestendigheid is ook de reden dat jute zandzakken weinig tot 
niet gevuld worden opgeslagen. 

De kunststof zandzakken zijn beter bestand tegen de vochtigheid, echter kan dit materiaal slecht tegen 
uv-straling. De uv-gevoeligheid is de reden dat kunststof zandzakken altijd in het donker worden 
opgeslagen. Er zijn kunststof zandzakken op de markt die uv-ongevoelig zijn, deze zakken zijn 
behandeld met een coating.  

In de onderstaande tabel wordt de levensduur van de zandzakmaterialen weergegeven. In deze tabel 
zijn er vijf scenario’s geformuleerd om onderscheid te maken in levensduur buiten (tijdens inzet) en 
binnen (tijdens opslag). De levensduur is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk (interviews 
kerngroep, 2020). Uit de interviews kwamen sterk uiteenlopende levensduren. 

Tabel 5: Levensduur zandzakken (Interviews kerngroep, 2020) 
 Scenario’s Levensduur jute Levensduur PP 
Buiten tijdens calamiteit 1,5 maand – 1 jaar  1-2 jaar 
Leeg in opslag, nog niet gebruikt < 3 jaar – 50 jaar (*1) 3 - 100 jaar (*2) 
Leeg in opslag, meervoudig gebruik N.v.t. 2 á 3 gebruikt, 25 jaar 
Gevuld in opslag, nog niet gebruikt N.v.t/ < 3 jaar 3 – 25 jaar (*2) 
Gevuld in opslag, meervoudig gebruik N.v.t  2 á 3 gebruikt, 25 jaar 

*1 = Afhankelijk van opslagomstandigheden (droog (lage vochtigheid) en verwarmt) 
*2 = Afhankelijk van opslagomstandigheden (donker) 

Hanteerbaarheid 
Onder hanteerbaarheid wordt verstaan hoe goed het materiaal gedurende het aanbrengen van de 
maatregel te hanteren is; hoe beter hanteerbaar materiaal, des te sneller de maatregel gerealiseerd 
kan worden. De hanteerbaarheid van een materiaal hangt onder andere af van de stijfheid (men kan 
de zandzak over arm vouwen, wat voor minder vermoeidheid zorgt) en de stroefheid (niet uit de hand 
glijden). 
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Een vergelijking van hanteerbaarheid van de twee materialen geeft aan dat de jute zandzak beter 
hanteerbaarheid is. Deze conclusie is voornamelijk gebaseerd op dat de aanname dat beide 
materialen dezelfde afmetingen en dezelfde vulgraad hebben, dus zelfde flexibiliteit (PP is stugger). 
De stroefheid van het materiaal is dan maatgevend voor de grip. In dit geval is jute door de grovere 
structuur (hogere schuifweerstand) het best hanteerbaar. Daarnaast is de jute zandzak door de 
grovere structuur beter te hanteren in een natte omgeving zoals bijvoorbeeld bij het aanleggen van 
noodkering in de regen omdat het materiaal minder glad is en daardoor minder snel uit de handen zal 
glijden.   

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema en een multi-interpretabel in de sector. 
Zandzakken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van de 
waterschappen. Tijdens het onderzoek naar de duurzaamheid van zandzakken is er gekeken naar 
herbruikbaarheid, biologische afbreekbaarheid en de CO2 voetafdruk van de materialen. 

Zandzakken kunnen afhankelijk van het materiaal worden hergebruikt. Jute zandzakken zijn hiervoor 
minder geschikt vanwege het snelle afbraakproces door vocht. PP-zandzakken zijn beter geschikt voor 
hergebruik, echter horen hier diverse handelingen en voorwaarden bij. In alle gevallen moet de 
zandzak eerst worden leeggemaakt, gedroogd en opnieuw worden gevuld. In de onderstaande 
opsomming zijn de mogelijke problemen weergeven waardoor de zandzak niet meer kan worden 
hergebruikt: 

 De zandzak is in aanraking gekomen met verontreinigd water. (Veelvoudig probleem in het VK) 
 De zandzak is beschadigd. 
 De zandzak is te verontreinigd voor hergebruik (groei van algen en/of na 2 á 3 keer gebruik) 

Het kan voorkomen dat de zandzakken zich een langere tijd in de buitenlucht bevinden en/of worden 
vergeten. De duurzaamheid kan worden bepaald in welke mate het materiaal biologisch afbreekbaar 
is. Zandzakken van jute zijn gemaakt van natuurlijke vezels en zijn daardoor 100% biologisch 
afbreekbaar in tegenstelling tot de PP-zandzakken die zijn gemaakt van een soort plastic, hetgeen niet 
biologisch afbreekbaar is.  

Naast de biologische afbreekbaarheid van een materiaal is er gekeken naar de CO2 voetafdruk tijdens 
de productie van de materialen om de duurzaamheid meetbaar te maken. Er is hiervoor data 
gevonden waaruit blijkt dat kunststof zandzakken een veelvoud CO2 uitstoot hebben in vergelijking 
met de jute variant (zie tabel 6). De exacte waarden kunnen een vertekend beeld geven aangezien de 
PP-zandzakken ook gemaakt worden van gerecycled PP wat resulteert in een lagere CO2 voetafdruk. 

Tabel 6: CO2 voetafdruk per materiaal (Sevenster, Wielders, Bergsma, & Vroonhof, 2008) (Singh, Kumar, & Mitra, 2018) 
Materiaal CO2 equivalent/ ton  Vergelijking met jute 
Jute 566 kg/ton - 
HD polyetheen 3478 kg/ton 6,1x zoveel uitstoot 
Polypropeen 4622 kg/ton 8,2x zoveel uitstoot 

Prijs 
De prijs voor de aanschaf van zandzakken wordt door waterschappen (interviews kerngroep, 2020) 
gezien als van ondergeschikt belang ten opzichte van de bovengenoemde eigenschappen vanwege 
het feit dat er tussen de kosten van de verschillende materiaalsoorten alleen marginale verschillen 
zitten. Daarnaast moeten de kosten in perspectief worden gezien ten opzichte van de totale 
schadepost die kan ontstaan in het geval een overstroming. In de prijsvergelijking tussen in dit geval 
drie materiaalsoorten is er gekeken naar een lege zandzak met de volgende standaard dimensie: 
40x60. Tabel 7 geeft hieruit de volgende prijzen:   
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Tabel 7: Prijzen ongevulde zandzakken (Flexxolutions, 2019) (Zandzakken.nl, 2020) 
Materiaal 1 stuk 30.000 stuks 

Jute Zandzak € 1,13 (*) € 33.900 
PP/PE Zandzak zwart € 1,25 (*) € 37.500 
Polyester zandzak € 1,75 (*) € 52.500 

(*) = De prijzen zijn stukprijzen, als er grote aantallen wordt ingekocht, dan zal de prijs per stuk 
waarschijnlijk afnemen.  

Prijzen zullen sterk verschillen aan de hand van de sterk fluctuerende materiaalprijzen en eisen die 
een waterkeringbeheerder aan de zandzakken stelt. Voorbeelden van dit soort eisen zijn: Andere 
weefrichting, extra banden en afwijkende afmetingen. 

Overzicht eigenschappen van een materiaal 
Tabel 8 geeft een overzicht van de verschillen in eigenschappen van de twee behandelde 
materiaalsoorten. Deze gegevens dienen als basis voor het beoordelingskader. 

Tabel 8: Overzicht eigenschappen 
Eigenschap Jute zandzak PP-zandzak 
Waterdoorlatendheid Waterdoorlatend door open 

structuur van het juteweefsel 
Waterdoorlatend, minder dan 
bij jute, niet na coating 

Gronddoorlatendheid Beperkt gronddoorlatend, 
afhankelijk van het 
vulmateriaal (korrelgrootte) 

Beperkt gronddoorlatend, zie 
onderbouwing jute, minder 
dan bij jute 

Schuifweerstand Groot, constructie stabieler Laag, constructie minder 
stabiel 

Levensduur  Afhankelijk van de situatie  Afhankelijk van de situatie 
Hanteerbaarheid Flexibel, stoef materiaal Flexibel, glad materiaal 
Duurzaamheid 100% biologisch afbreekbaar 

en kleine CO2 voetafdruk 
Niet biologisch afbreekbaar en 
grote CO2 voetafdruk 

Herbruikbaarheid Niet aanbevolen Ongeveer 2 á 3 keer 
Materiaal in opslag Voorkeur voor niet gevuld Zowel leeg als gevuld 
Prijs Goedkoopste materiaal Duurder materiaal 

2.3 Inhoud zandzakken 
De inhoud van een (zand)zak kan bestaan uit elk willekeurig materiaal met als enige voorwaarden dat 
het materiaal zwaarder moet zijn dan water (1000 – 1025 kg/m3) want anders gaat het materiaal 
drijven. Daarnaast is van belang dat het materiaal in ruime mate beschikbaar is. De volgende 
materialen kunnen worden ingezet (R. Blok, 2013): 
 Grind  1700 - 2000 kg/m3 
 Zand, droog 1800 - 1900 kg/m3  
 Zand, nat  2000 - 2100 kg/m3 

Naast grind en zand is klei onderzocht als vulmateriaal voor een zandzak. De conclusie is dat klei niet 
geschikt is als vulmateriaal omdat er in het materiaal kleine kleiklontjes kunnen zitten waardoor het 
materiaal niet goed vervormbaar is, daarnaast is klei erosiegevoelig. 

Grind  
Grind is alleen toepasbaar wanneer er sprake is van een waterdichte zandzak of van een niet 
waterkerende functies zoals bij het toepassen als verzwaring of drainage. In het interview met 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) werd aangegeven dat grind werd toegepast. De andere 
waterschappen zagen alleen de nadelen van grind ten opzichte van zand. 



Afstudeerscriptie   
Noodmaatregel zandzakken   

 18 

Zand 
Over het algemeen wordt zand gezien als het 
standaard materiaal, hetgeen ook de naam zandzak 
verklaart. In het algemeen wordt voor zandzakken 
een korrelgrootte van 0,063 tot 0,8 mm (maximaal 
1,6 mm) toegepast. Kleinere korreldiameters 
hebben als risico dat het zand door de mazen van 
het weefsel wordt uitgespoeld.  

De marge van de toepasbare korrelgrootte 
(ongeveer 0 - 0,8 mm) is aan de ruime kant omdat 
het over het algemeen niet veel verschil maakt welk 
zand in een zandzak wordt gestopt. Aanstampen 
van de constructie heeft een groter effect op de waterdichtheid van de constructie als een goede 
gradering. 

Daarnaast is het in het geval van een noodsituatie niet mogelijk om een uitgebreide zeefproef te doen 
om de korrelgrootte verdeling te bepalen en om naar betere varianten te zoeken. Meestal wordt 
gebruik gemaakt van het materiaal (zand) dat er op het moment van een calamiteit ter plekke 
beschikbaar is. Deze situatie kan worden voorkomen door geschikt zand op voorraad te hebben in een 
depot of gebruik te maken van vooraf gevulde zandzakken. 

Andere redenen waarom zand als beste materiaal wordt gezien is de vormbaarheid van de zakken en 
de ruime mate waarin het materiaal beschikbaar is in geval van een calamiteit.  

2.4 Vullen van een zandzak 
Hoe worden de zakken gevuld? 
Een zandzak kan op diverse manieren worden gevuld. Dit gaat van volledig handmatig tot bijna 
volledig machinaal. De volgende vulmanieren worden toegepast.  De vulmethoden gaan van goedkoop 
en lage productie naar duur en hoge productie per bepaalde tijdseenheid: schep, vulmond, 
schep/vultrechter en shovel/zandzakvulmachine (ZVM). In de figuur 6 worden de deze activiteiten 
weergegeven. 

 
Figuur 6: Methodes vullen zandzak (Sandbagstoday.com, zandzaken.nl, thesandbagger.com (2020))  

Tijdens van een noodsituatie kan het voorkomen dat er naast de eerder 
benoemde methoden ook ter plekke provisorische methodes (5e methode) 
worden bedacht met items die makkelijk voorhanden zijn zoals pylonen en 
ladders. Een voorbeeld hiervan is weergegeven in figuur 7.  

De voorkeur gaat uit naar een van de eerste vier methodes (en in het 
bijzonder methode 4) omdat deze zakken kwalitatief beter gevuld zijn (elke 
zak heeft ongeveer dezelfde inhoud). Het is bij methode 4 wel afhankelijk 
van het type vulmachine, duurdere types hebben apparatuur die exact 
dezelfde hoeveelheden in een zak doen, goedkopere zandzakvulmachines 
doen dat niet. 

Figuur 5: NEN-EN ISO 14688-1:2019 - Aanduidingen grofheid 
van zand (NEN, 2019) 

Figuur 7: Provisorisch vullen 
(INTERPRESS, 2019)  



Afstudeerscriptie   
Noodmaatregel zandzakken   

 19 

In onderstaand tabel worden de voor- en nadelen per vulmethode aangeven. De weergave van deze 
methode zijn in figuur 6 en 7.  

Tabel 9: Voor- en nadelen per vulmethode 
Vulmethode Voordelen Nadelen 

Schep Meest eenvoudige vorm, 
daarnaast heb je geen getrainde 
mensen nodig. 

Lage productie, daarnaast 2 
personen per zak nodig 

Vulmond 1 persoon kan een zandzak 
vullen, daarnaast heb je geen 
getrainde mensen nodig. 

Lage productie doordat iedereen 
alle handelingen moeten doen 
(zandzak pakken, vullen en sluiten) 

Schep / vultrechter 1 persoon kan een zandzak 
vullen, daarnaast heb je geen 
getrainde mensen nodig. 

Lage productie doordat iedereen 
alle handelingen moeten doen 
(zandzak pakken, vullen en sluiten) 

Shovel / ZVM Meest professionele methode 
met hoogste productie waarbij 
iedereen heeft maar 1 taak   

Potentiele gevaarlijke situaties. 
Getrainde mensen nodig. 

Schep / ladder / pylon Maakt gebruik van snel 
beschikbare materialen, 
daarnaast heb je geen getrainde 
mensen nodig. 

Provisorische productie met veel 
zandverlies (valt ernaast, figuur 7) 

Vulgraad en afsluiten 
De zandzakken bedoeld voor het uitoefenen van een kerende functie worden nooit volledig gevuld 
omdat de zandzak hierdoor minder flexibel is en daardoor niet genoeg zal aansluiten bij de andere 
constructie-onderdelen en daarom niet voldoende waterdicht zal zijn. Daarnaast zorgt dit voor een 
lager gewicht van de zak (maximaal 15 kg) waardoor minder snel vermoeidheid tijdens van het 
plaatsen van de zandzakken zal optreden. De zandzakken worden standaard voor 50% of 2/3 gevuld. 
De manier van afsluiten is afhankelijk van de vulgraad. Er wordt gekozen voor een vulgraad van 50% 
wanneer de zak niet wordt afgesloten met een tie-rap, maar als het niet gevulde gedeelte alleen wordt 
omgevouwen. Een vulgraad van 2/3 wordt gekozen als de zandzak wordt afgesloten door middel van 
een tie-wrap, touw of koord dat in sommige gevallen al aan de zandzak vast zit. Daarnaast kan de 
zandzak worden dichtgenaaid bij 2/3 van de hoogte. Deze manier van afsluiten wordt alleen toegepast 
bij op voorhand gevulde zandzakken.  

Dicht maken van de zak heeft de voorkeur omdat er minder tot geen zand gaat verloren bij opslag, 
transport, plaatsen en/of in de kerende zandzakken muur. De 2/3 vulgraad wordt aangehouden omdat 
er met een halfvolle zandzak meer zandzakken moeten worden geplaatst. 

 
Figuur 8: Zandzak afsluiten (schematisch) (Koppe & Lankenau, 2019) 
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2.5 Zandzakken constructie 
Er zijn veel methoden beschikbaar om een zandzakconstructie op te bouwen. De vorm van de 
constructie hangt in sterke mate af van de toepassing en te keren waterhoogte. Alle constructies 
kunnen worden ingedeeld in twee categorieën, namelijk stackplacement of piramideplacement.  

2.5.1 Stackplacement 
Deze methode kan bestaan uit één of meerdere rijen 
zandzakken waarbij de zandzakken in een rij, half 
overlappend (bij metselwerk wordt dit ook wel 
halfsteensverband genoemd) worden gestapeld. 
Het stackplacement is geschikt als kleine, zeer 
plaatselijke noodkeringen waarbij er weinig tot geen 
sprake is van golven, snelstromend water van 
bijvoorbeeld de rivier of groot drijvend objecten 
zoals bomen. Er wordt aanbevolen om bij 
noodkeringen tot maximaal 3 lagen zandzakken 
hoog te stapelen alvorens de basis een zandzak 
breder gemaakt moet worden (Interviews kerngroep, 2020)  

2.5.2 Piramideplacement 
Zandzakconstructies die geschikt zijn voor het keren van grotere waterhoogten en functioneren onder 
slechtere omstandigheden vallen onder de categorie piramideplacement. Binnen deze categorie zijn 
door de jaren heen diverse proeven uitgevoerd om te onderzoeken of er zandzakken in de doorsnede 
bespaard kunnen worden ten opzichte van de traditionele constructie. In het vervolg worden drie 
constructies uit deze categorie beschreven. 

Traditioneel: 
Deze constructie is de meest traditionele vorm, 
die voornamelijk in het buitenland veelvoudig 
wordt toegepast (Duitsland (Koppe & 
Lankenau, 2019) en de Verenigde Staten (US 
Army Corps of engineers, 2020)). Het is een 
constructie waarbij elke laag omhoog betekend 
dat de constructie één zandzak smaller wordt. 
Vanwege de grote hoeveelheid zandzakken in 
een doorsnede is het de meest robuuste constructie van de drie, maar ook het meest arbeidsintensief 
om aan te leggen en af te breken. 

Waterschap Rivierenland (WSRL): 
Deze constructie is bedacht door Waterschap Rivierenland met als doel 
om tijd en zandzakken te besparen gedurende een calamiteit ten opzichte 
van de traditionele constructie. De constructie van WSRL wordt één 
zandzak smaller per drie lagen omhoog. De constructie is in mei 2019 bij 
Flood Proof Holland (Zelfde locatie als voor de proef van dit onderzoek) 
beproefd. De conclusies van deze proef (Interviews Kerngroep, 2020) is 
dat de constructie bij daadwerkelijke inzet alleen kan worden toegepast 
in combinatie met een waterdicht doek/folie.  

  

Figuur 9: Enkele stackplacement (Sandbagstore, 2014) 

Figuur 10: Constructie traditioneel 

Figuur 11: Constructie WSRL 
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Alternatief (FPH2): 
Uit de interviews bleek dat de waterschappen van de kerngroep 
niet geheel tevreden waren over de constructie van WSRL. De 
kritiek lag voornamelijk bij de steile opbouw van de constructie 
(drie lagen omhoog, voor één zandzak extra breedte in de basis). In 
de alternatieve constructie zal er een extra laag in de breedte 
komen per twee zandzakken omhoog, dit moet voor extra 
zekerheid en voor onafhankelijk van een waterdicht doek/ folie 
zorgen.  

Daarnaast is er gekeken naar een alternatieve vorm. Hierbij was de gedachte om te kiezen voor een 
asymmetrische vorm waarbij de steile kant aan de waterkant ligt, waardoor de waterdruk aan die kant 
zorgt voor voldoende tegendruk. De constructie is voorgelegd tijdens de interviews aan de kerngroep. 
Er werden problemen verwacht met de golfterugslag. Daarnaast werd aangeven dat de 
asymmetrische vorm een negatief effect zou kunnen hebben op de uitvoerbaarheid 
(moeilijkheidsgraad en bouwsnelheid) van de constructie.  

De asymmetrische piramidevorm zou niet worden getoetst bij de proeven (hoofdstuk 4). 

2.5.3 Vergelijking constructies 
Alle constructies hebben bepaalde voor- en nadelen. Als er gekeken wordt naar veiligheid, dan moet 
er worden gekozen voor de traditionele methode zoals vaak in het buitenland gebeurt. Er is meerdere 
malen beproefd of er met een substantieel minder aantal zandzakken ook een constructie gemaakt 
kan worden die zijn functie goed gaat vervullen (een nadere toelichting wordt in hoofdstuk 4 gegeven). 
Dit zou kunnen resulteren in een keus voor constructie WSRL (met waterdicht doek/ folie) of het 
alternatief (FPH2) vanwege de snelle opbouwsnelheid. In de onderstaande figuur is het verloop van 
het benodigde aantal zandzakken per doorsnede als functie van het aantal lagen zandzakken 
weergeven. 

Dit is een vergelijking op basis van literatuur en logisch beredeneren. In hoofdstuk 5.5.3 worden alle 
drie de constructie berekend op het tussen de lagen horizontaal afschuiven. Deze berekening zal ook 
een beter beeld geven van de onderlinge verhoudingen ten aanzien van de stabiliteit van de 
constructies. 

 
Figuur 13: Zandzakken per doorsnede  
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3. Beoordelingskader 
3.1 Doel en werkwijze 
Het doel van het beoordelingskader is om waterkeringbeheerders een tool te geven om te kunnen 
bepalen welk type zandzakmateriaal het best geschikt is voor het gebied dat in hun beheer is. Het kan 
voorkomen dat een waterkeringbeheerder een voorkeur heeft ten aanzien van een bepaald 
zandzakmateriaal door ervaringen uit het verleden. In deze situatie kan het beoordelingskader ook de 
waterkeringbeheerder helpen door zijn keuze te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is het 
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) dat op het punt staat om 30.000 zandzakken aan te 
schaffen, Bij HDSR hebben ze een voorkeur voor PP (met bepaalde weving), maar ze gebruiken het 
beoordelingskader om meer vertrouwen te hebben in hun keuze (zie proefcase HDSR in 3.4). 

Het beoordelingskader kan worden gezien als een Multi Criteria Analyse (MCA) tussen een jute, PP/PE 
en een polyester zandzak. Voordat er een advies wordt gegeven dient de waterkeringbeheerder een 
invoerblad in te vullen waarbij de volgende gegevens (zie verdere toelichting in 3.2) als input dienen: 

 Strategie van de inkoop (één of twee zandzaksoorten en gevulde zandzakken) 
 Inzet van zandzakken per maatregel (waarvoor wordt de zandzak ingezet?) 
 Belangrijkste criteria voor keuze van een bepaald type zandzak (wegingen) 

Op basis van deze gegevens wordt een advies opgesteld. Dit doet het model aan de hand van de 
volgende stappen: 

1. Elke maatregel heeft bepaalde gewenste eigenschappen 
(criteria). Voorbeelden hiervan zijn dat bij een zandzakken kade 
(noodkering) een hoge schuifweerstand gewenst is terwijl bij 
bekrammingen lage schuifweerstanden gewenst zijn. De 
zandzakmaterialen hebben ook bepaalde eigenschappen zoals 
omschreven in hoofdstuk 2. Deze eigenschappen worden met 
elkaar vergeleken op een driepuntschaal waarbij elk onderdeel 
5, 3 of 1 punt kan krijgen. 
 5 punten = eigenschap komt overeen gewenste eigenschap. 
 1 punt = eigenschap komt ruim niet overeen met de 

gewenste eigenschap. 
 

2. De gegeven punten worden vermenigvuldigd met de vooraf 
bepaalde wegingsfactor. Een criterium kan 0, 1, 2 of 3 keer 
meetellen in de eindscore. Het is hierbij belangrijk dat 
waterkeringbeheerders de wegingen niet meer tussendoor 
aanpassen om een mogelijke beïnvloeding van de score tegen 
te gaan. 
 

3. Alle individuele scores worden bij elkaar opgeteld waarna er een 
voorkeursmateriaal per noodmaatregel wordt geformuleerd. 
 

4. In het invoerblad is de inzet van zandzakken gedefinieerd. Een voorkeursmateriaal krijgt dan het 
soort zandzakken dat staat voor een maatregel. Voorbeeld: als vooraf is gedefinieerd dat voor 
opkisten een inzet van 3700 van de 10 000 zandzakken benodigd is en jute het voorkeursmateriaal 
is, dan krijgt jute 3700 zakken. Op deze manier wordt dit voor elke maatregel bepaald. Alle 
individuele onderdelen worden bij elkaar opgeteld. Het materiaal met het hoogst aantal 
zandzakken zal als voorkeursmateriaal uit het advies komen. 

Invoeren gegevens

1 - Bepalen score per criteria 

2 - Score vermenigvuldigen 
met weging

3 - Bepalen voorkeursmateriaal 
per maatregel

4 - Indiviuele scores bij elkaar 
optellen voor eindadvies

Figuur 14: Stappenplan van het 
beoordelingskader 
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De scoreschaal van drie stappen is toegepast omdat heel veel criteria niet gekwantificeerd konden 
worden. Er is daardoor gekozen voor uniforme score schaal van 3 stappen. In deze scoreschaal krijgt 
beste score 5 punten en de slechtste 1 punt. Er is gekozen voor 5, 3, 1 in plaats van 3, 2, 1 om grotere 
verschillen in scores tussen de materialen te laten ontstaan.  

Het bovenstaande stappenplan inclusief scoretoekenningen en het gebruik van wegingen is tot stand 
gekomen in samenspraak met de betrokken waterschappen van de kerngroep. Deze kerngroep gaf op 
bepaalde momenten in het proces het nodige advies en feedback. Dit soort momenten zijn gebruikt 
om het document zo praktijk- en klantgericht mogelijk te maken.  

3.2 Toelichting invoergegevens  
Het model bevat een invoerblad. In dit invoerblad worden de strategie van de inkoop, de inzet van 
zandzakken per maatregel en de belangrijkste criteria van een zandzak (wegingen) vastgesteld. In de 
onderstaande paragrafen wordt uitgelegd waarom bepaalde keuzes kunnen worden gemaakt. 
Daarnaast zijn de overwegingen beschreven die bij het maken van het model hebben gespeeld. 
 
3.2.1 Strategie van inkoop 
Voor een bepaald advies moet een waterkeringbeheerder enkele voorkeuren vooraf opgeven. Met 
deze gegevens wordt rekening gehouden gedurende het proces (stap 1 tot en met 4 uit figuur 14). 

Hoeveel typen zandzakken wilt u toepassen? 

De eerste vraag betreft of een aanbeveling voor één type of twee typen zandzakken wordt gewenst. 
Deze vraag wordt gesteld omdat er binnen de kerngroep behoefte was aan een gedetailleerder advies 
als zandzakmateriaal X is de beste. De onderstaande tabel geeft het verschil weer tussen of er één of 
twee zandzaktypen worden aanbevolen.  

Voorbeeld: In de onderstaande tabel zijn de twee mogelijke opties bij deze vraag uitgewerkt in een 
proefcase. In deze proefcase is de hoeveelheid zandzakken 10.000. Wegingen en verdeling over de 
verschillende maatregelen zijn in dit voorbeeld niet van belang. 

Tabel 10: Proefcase 
Hoeveel typen zandzakken 1 2 

Advies van het model 

Het model geeft alleen het 
materiaal aan met de hoogste 
score (stap 4). Alle 10.000 
zandzakken zijn in het eindadvies 
naar 1 materiaal gegaan 

Het model geeft de twee 
materialen met hoogste 
materialen aan en de daarbij 
horende verdeling  

Toepassing Deze methode kan worden 
toegepast als een 
waterkeringbeheerder maar 1 
type zandzak wil aanschaffen. 

Deze methode kan worden 
toegepast als een 
waterkeringbeheerder een 
verdeling wil hebben voor de 
aanschaf van meerdere soorten 
zandzakken. 
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Wilt u gevulde zandzakken? 

Uit de interviews kwam naar voren dat ieder in de kerngroep vertegenwoordigd waterschap voor een 
deel gevulde zandzakken tot zijn beschikking heeft om bij een calamiteit snel ter plaatse te kunnen 
zijn (snelle reactietijd). De hoeveelheid gevulde zandzakken verschilt echter sterk per waterschap, 
zoals in tabel is weergegeven. 

Tabel 11: Opslag van gevulde zandzakken per waterschap (Interviews kerngroep, 2020) 
Waterschap Gevulde zandzakken Totaal aantal zandzakken Percentage Opslagconditie 

WSVV 5 000 50 000 10% ‘’buiten’’ 
WSRL 5 000 192 000 3% Geconditioneerd 
WDOD 10 000 70 000 14% ‘’buiten’’ 
HDSR Niet bekend 25 000 N.v.t. ‘’buiten’’ 

In het beoordelingskader wordt rekening gehouden met de behoefte aan gevulde zandzakken. In de 
keuze voor een bepaald materiaal van de gevulde zandzakken is jute uitgesloten. Uit 
literatuuronderzoek (hoofdstuk 2) blijkt dat Jute niet over de juiste eigenschappen beschikt (door 
vocht in het zand zal het materiaal gaan rotten en wordt de materiaaleigenschappen onbetrouwbaar). 

Onderstaande figuur geeft een voorbeeld het invulblad. Bij gevulde zandzakken moet ook worden 
aangegeven of de beheerder gevulde zandzakken wenst en zo ja welk percentage. Dit percentage zal 
afgaan van de totaal hoeveelheid jute zandzakken indien dat het voorkeursmateriaal is. (Voorbeeld: 
jute is het voorkeursmateriaal bij een maatregel van 10.000 zandzakken. Met de onderstaande 
gegevens wordt het advies: 9.000 zandzakken van jute en 1.000 zandzakken van in dit geval PP/PE) 

 
Figuur 15: Gevulde zandzakken in het beoordelingskader 

3.2.2 Percentage of aantallen 
Om te kunnen bepalen hoe vaak een bepaalde maatregel kan worden ingezet is er een keuze tussen 
twee methoden. De eerste methode is gebaseerd op het percentage van voorkomen. Hierbij geldt dat 
een maatregel die percentueel het vaakst wordt ingezet, de grootste invloed heeft op het uiteindelijk 
gegeven advies. 

De tweede methode is gebaseerd op aantallen. De gedachte achter deze methode is dat maatregelen 
die weinig voorkomen belangrijk gemaakt kunnen worden. Dit is belangrijk omdat als deze 
maatregelen ingezet moeten worden, het wel naar verhouding wel veel zandzakken nodig heeft. Een 
voorbeeld hiervan is een noodkering. Deze maatregel komt percentueel weinig voor (faalmechanisme 
heeft een kleine kans van voorkomen), maar er zijn groot aantal zandzakken nodig als het moet 
worden ingezet.  

In de onderstaande tabel zijn resultaten uit de interviews en workshops weergegeven. In deze 
bijeenkomsten moesten de waterschappen percentages en aantallen van de inzet van zandzakken per 
maatregel aangeven. Met deze tabellen wordt aangeven wat het verschil zou zijn tussen de verdeling 
van de zandzakken over de maatregelen als enerzijds percentages en anderzijds aantallen worden 
gebruikt.  



Afstudeerscriptie   
Noodmaatregel zandzakken   

 25 

De eerste tabel bevat de gemiddelde percentages, daaronder zijn de percentages omgerekend naar 
hoeveelheid zandzakken om een goede vergelijking te kunnen maken met de twee tabel waar de 
gemiddelde waarden voor de hoeveelheid zandzakken staat weergegeven. 

Tabel 12: Resultaten methode 1 (Interviews kerngroep, 2020)  
Opkisten Bekramming Steunberm Noodkering Wellen 

afdekken 
Opvullen 

gat 
Totaal 

82% 10% 2% 2% 2% 2% 100% 
8200 1000 200 200 200 200 10.000 st 

Tabel 13: Resultaten methode 2 (Interviews kerngroep, 2020)  
Opkisten Bekramming Steunberm Noodkering Wellen 

afdekken 
Opvullen 

gat 
Totaal 

3700 1000 0 4700 500 100 10.000 st 

De grootste verschillen tussen beide tabellen (en methoden) zijn bij noodkeringen en opkisten. 
Opkisten wordt door de waterschappen gezien als oplossing voor het meest voorkomende probleem 
in het waterschap, namelijk piping en wordt dus percentueel veel ingezet (gemiddeld ongeveer 80%), 
echter kost het weinig zandzakken om een wel op te kisten.  Een noodkering komt naar verhouding 
weinig voor (gemiddeld 2%), echter kost deze maatregel wel het meeste zandzakken als het moet 
worden ingezet. 

Het beoordelingskader helpt bij de een keuze voor een materiaalsoort. Er is gekozen om dit te doen 
met behulp van methode 2 (aantallen) omdat deze methode beter rekening houdt met de functie 
waarvoor een zandzak daadwerkelijk zal worden ingezet. Methode 1 geeft een goed beeld van 
voorkomende problemen in een waterschap, maar kan een vertekend beeld voor de inzet van 
zandzakken zoals boven met de twee tabellen al is aangetoond.  
 
3.2.3 Wegingen 
Er is gekozen om in het beoordelingskader ook met wegingsfactoren te werken. Hiervoor is gekozen 
omdat ieder waterkeringbeheerder andere criteria belangrijk vindt. Over het algemeen kwam er uit 
de interviews maar voren dat eigenschappen zoals schuifweerstand en hanteerbaarheid vaak de 
belangrijkste criteria zijn. Daarnaast werden door elke waterschap andere criteria belangrijk 
gevonden, dit is sterk afhankelijk van het beleid van een waterschap.  

De waterkeringbeheerder heeft de mogelijk om een criterium 1, 2 of 3 keer mee te laten wegen, 
daarnaast is er ook de mogelijkheid om een bepaald criterium niet mee te nemen (weging 0). Er is 
gekozen voor wegingen van 0, 1, 2 en 3 omdat hiermee gemakkelijk een rangschikking van de 
verschillende criteria gemaakt kan worden in tegenstelling tot percentages. In de onderstaande tabel 
is een uitwerking van de criteria weergeven. Deze uitwerking is afkomstig van HDSR. 

Tabel 14: Voorbeeldweergave verdeling criterium (D. Koster (HDSR), 2020) 
Weging Mate van belang Criterium 

0 Niet laten meenemen Gevuld opslaanbaar (al verdeeld onder andere criteria)  
1 Onbelangrijk Kosten  
2 Belangrijk Sterkte zak, gronddoorlatendheid, Levensduur buiten, UV-

gevoeligheid, waterdoorlatendheid, duurzaamheid en 
gevuld opslaanbaar 

3 Heel belangrijk Schuifweerstand, uitbreidbaarheid, hanteerbaarheid, 
levensduur in opslag 
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3.3 Waarde van de output 
Het beoordelingskader geeft uitsluitend een advies aan de waterkeringbeheerder en zal dienen als 
hulpmiddel om een keuze te maken voor een type zandzak. Het beoordelingsproces is betrouwbaar 
omdat er op de wegingen na geen invloed kan worden uitgeoefend op het resultaat. Er wordt om deze 
reden ook aanbevolen om geen veranderingen meer aan de wegingen toe te brengen na het invullen 
van het invulblad. 

De nauwkeurigheid van het beoordelingskader is discutabel. De twee discutabele punten zijn de 
beoordeling van de criteria en de score per maatregel: 

 Bij de beoordeling van de criteria wordt er gebruik gemaakt van een driepuntschaal. Deze schaal 
wordt toegepast omdat veel criteria niet of nauwelijks te kwantificeren zijn. Dit kan ertoe leiden 
dat twee materialen hetzelfde scoren op een bepaald criterium terwijl er een licht verschil zit in 
de eigenschappen van de materialen. 

 Het beoordelingskader is een model die simpel de geschreven regels volgt. Dit komt tot uiting bij 
het aanwijzen van een voorkeursmateriaal per maatregel. Het kan voorkomen dat het verschil in 
eindscore minimaal is (bijvoorbeeld 64 om 63), hierbij wijst het model het materiaal met de score 
van 64 aan als voorkeursmateriaal terwijl dit eigenlijk een advies op maat vraagt vanwege het 
minimale verschil. In deze situatie suggereert het model een grotere nauwkeurig dan verwacht 
mag worden bij de input waarmee het werkt.    

In bijlage 2 bevinden zich schermafbeeldingen van het beoordelingskader 

3.4 Proefcase Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
In deze proefcase wordt de vraag van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) 
behandeld. HDSR wil op korte termijn 30.000 nieuwe zandzakken aanschaffen en zit met de vraag 
welk materiaal zandzak hiervoor het beste geschikt is. Voorafgaand aan deze case ligt de voorkeur op 
een kunststof zandzak vanwege de mogelijk tot gevulde opslag en de al aanwezige jute zandzak.  
 
In de onderstaande figuren zijn de verschillende invoeren (strategie van inkoop en zandzakken per 
maatregel) van HDSR weergegeven.  

 

Figuur 17: Strategie van inkoop (D. Koster (HDSR), 2020) 

Uit een sessie met HSDR blijkt dat ervoor wordt gekozen om een advies te krijgen voor 40.000 
zandzakken. Er is voor een verschil met de oorspronkelijke 30.000 zandzakken gekozen omdat dit 
beter uitkwam bij de verdeling van de zandzakken per maatregel (figuur 16) en de minimale 
bestelaantallen bij leveranciers van zandzakken. 

Er is gekozen voor een advies met twee typen zandzakken omdat dit volgens HDSR onvermijdelijk is 
vanwege een ontoereikende levensduur van jute zandzakken, daarnaast is er gekozen voor de 
mogelijkheid tot gevulde zandzakken vanwege de korte reactie gedurende een calamiteit. 

Figuur 16: Zandzakken per maatregel (D. Koster 
(HDSR), 2020) 
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Bij de wegingen zijn er bij de technische en praktische criteria onderscheid gemaakt tussen de 
verschillende maatregelen (noodkering (A), belastingbeperkend (B) en erosie remmend (C)). In de 
onderstaande tabel zijn de wegingen weergegeven.   

Tabel 15: Ingevoerde wegingen (D. Koster (HDSR), 2020) 

Soort criteria Criteria A B C 
Technische criteria Schuifweerstand 3 3 1 

Sterkte zak 2 1 2 
Waterdoorlatend 2 1 1 
Sedimentdoorlatend (gronddoorlatend) 2 2 2 
Hanteerbaarheid I 3 3 3 

Praktische criteria Levensduur buiten 2 1 2 
Uitbreidbaarheid 3 3 1 
Fixeerbaarheid (hanteerbaarheid II) 1 1 3 

Overige criteria Kosten 1 
Herbruikbaarheid 2 
Levensduur in opslag 3 
Gevuld opslaanbaar 0 
UV-gevoeligheid 2 
Duurzaamheid 2 

Omdat er per categorie maatregelen een weging is opgesteld, moest de tool gedeeltelijk worden 
omgebouwd om dit te faciliteren. Het is aanbevolen om bij verdere ontwikkeling van deze tool dit een 
vaste optie te maken omdat per maatregel een bepaalde criteria en daarbij specifieke weging gewenst 
is (voorbeeld schuifweerstand heeft een weging 3 bij noodkering en weging 1 bij erosie remmende 
maatregelen).  

Het resultaat dat volgt uit het beoordelingskader is: 26.500 Jute zandzakken en 13.500 PP/PE 
zandzakken. Het grootste aandeel van PP/PE is afkomstig van de gekozen optie voor peil kwelsloot 
opzetten en bekrammingen. 

HDSR heeft aangeven dat deze tool helpt bij de keuze voor een type zandzak omdat het 
beoordelingskader een afgewogen onderbouwing geeft. Het advies van het beoordelingskader valt 
binnen het verwachtingspatroon van HDSR dit geeft hun extra vertrouwen.  
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4. Voorbereiding proeven 
In dit hoofdstuk wordt de voorbereiding op de proeven in Flood Proof Holland omschreven. Deze 
proeven zijn niet doorgegaan als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus.  

4.1 Doel van de proeven 
De proeven hebben drie doelen. Het eerste doel is het vaststellen van een voorkeursmateriaal en de 
constructies. Het vaststellen wordt aan de hand gedaan van vier opstellingen met twee verschillende 
constructies en twee verschillende materialen (verdere toelichting in 4.2). Het tweede doel is het 
testen van nieuwe werkinstructies voor de werkgroep Wiki Noodmaatregelen. Hierbij zal de proef 
verschillende verbeterpunten aanreiken voor de diverse werkinstructies. Het derde doel is het 
vergaren van kentallen. Dit dient ter controle van de aannames uit de werkinstructies, maar daarnaast 
zorgt het vastleggen van kentallen er ook voor dat de proeven gemakkelijker vergelijkbaar zijn met 
andere proeven omdat de omstandigheden vastliggen.  

Tijdens de proef worden twee documenten gebruikt als handleiding voor de proef namelijk; de 
concept werkinstructie noodkering en het meetprotocol. Beide documenten bevinden zich in de 
bijlage. Daarnaast bevindt er zich in de bijlage een invulformulier, hierop worden de proefresultaten 
genoteerd. 

Ook al zijn de proeven in Flood Proof Holland niet doorgegaan, is er toch afgesproken dat er een 
meetprotocol wordt opgeleverd zodat dit document gebruikt kan worden wanneer de proeven wel 
weer kunnen doorgaan. Ook is duidelijk geworden dat het goed nadenken over het meetprotocol ook 
waardevolle inzichten oplevert voor andere beroepsproducten. 

4.2. Proefopstellingen 
De proef kan op drie manieren (groen, geel en rood) worden uitgevoerd afhankelijk van de voorkeuren 
van de uitvoerende waterschappen in de toekomst. De proef bevat de volgende twee 
materiaalsoorten en drie soorten constructies: 
 Twee materiaalsoorten 

o M1 Jute 
o M2 Kunststof  

 Drie soorten constructies  
o C1a Constructie uit werkinstructie WSRL 
o C1b Constructie uit werkinstructie WSRL met zeil 
o C2 Nieuwe variant genaamd ‘’Alternatief (FPH2)’’ 

De proef die oorspronkelijk zou worden uitgevoerd is in tabel 16 weergeven met de groene kleur, 
waarbij twee materialen en twee constructies worden getest. Om een goede vergelijking te kunnen 
maken moet ervoor worden gezorgd dat er altijd een van de twee aspecten hetzelfde is. Hierbij is de 
beste optie 2x2 zodat er dan in elke situatie maar één aspect verschilt. Bovendien kan elke test dan 
dubbel worden uitgevoerd zoals weergeven in onderstaande tabel. 

Tabel 17: Opstelling 2x2 
Opstelling Materiaal Constructie Test materiaal Test constructie 

1 Jute C1 1 1 
2 Jute C2 2 1 
3 Kunststof C2 2 2 
4 Kunststof C1 1 2 

 
 

Tabel 16: Indeling materiaal/constructie 
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De andere proeven die uitgevoerd kunnen worden zijn een proef waarbij de focus ligt bij het bepalen 
van de beste constructie waarbij het zandzakmateriaal al vastligt (Geel in tabel 16), daarnaast kan de 
proef uitgebreid worden naar de rode variant waarbij beide bovenstaande proeven tegelijkertijd 
worden uitgevoerd.  

In de onderstaand figuur zijn de constructies weergegeven die getest zouden worden tijdens de 
proeven. De bovenste constructie (C1a) is bij een proef in mei 2019 al eerder getest. De analyse van 
deze constructies staat in hoofdstuk 2.5, de conclusie die werd getrokken waren dat de constructie 
C1a niet zou voldoen zonder doek. De meest stabiele constructie is constructie C2 vanwege de grotere 
hoeveelheid zandzakken in de doorsnede. (Berekeningen uit hoofdstuk 5 moeten dit bevestigen)  

Figuur 18: Schematisch weergave constructie C1a en C2 

4.3 Meetpunten 
Tijdens de proef zouden er diverse onderdelen gemeten worden. Deze onderdelen zijn opgesplitst en 
worden genoteerd door twee notulisten vanwege de grote hoeveelheid informatie. Dit is om te 
borgen dat er geen informatie gemist wordt.  

Er worden negen onderdelen gemeten onderverdeeld in technische aspecten (1-5) en logistieke & 
organisatorische aspecten (6-9). De volgende onderdelen worden gemeten: 
1. Welke constructie heeft de meeste vervorming/verplaatsing? 
2. Welke materiaal heeft de meeste vervorming/verplaatsing? 
3. Welke constructie is het meest waterdoorlatend? 
4. Welke materiaal is het meest waterdoorlatend? 
5. Bezwijkt de constructie? 

 
6. Hoe verloopt de opbouwsnelheid van een constructie? 
7. Hoe nauwkeurig wordt de constructie opgebouwd? 
8. Hanteerbaarheid van de zandzakken? 
9. Treedt er vermoeidheid op? 

Van alle meetpunten is in het meetprotocol vastgelegd hoe het onderdeel wordt gemeten en wat het 
doel van de uitkomst (resultaat) van het onderdeel is. Hierbij moet worden gedacht aan kentallen voor 
werkinstructie verzamelen of veiligheid (ARBO) van deelnemers borgen. 

Het volledige meetprotocol is weergeven in bijlage 3  
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5. Berekeningen 
5.1 Aanleiding 
De proeven van Flood Proof Holland zijn niet doorgegaan door COVID-19 restricties. De proeven zullen 
vervangen worden door een ander document zodat het praktijkaandeel geborgen blijft. Voor de 
vervanging van de proeven zullen er berekeningen worden gedaan.  

5.2 Doel en functie  
De berekeningen moet een reeks stabiliteitsberekeningen voor de waterschappen opleveren 
waarmee een noodkering snel getoetst kan worden op stabiliteit. In principe zijn deze bedoeld voordat 
een crisis optreedt (‘’koude fase’’). Met deze berekening kan theoretisch het verschil worden getoond 
tussen de constructietypes ‘’WSRL’’, ‘’alternatief’’ en ‘’traditioneel’’ (zie toelichting constructies in 
hoofdstuk 2.5). Naast de stabiliteit van de gehele constructie geeft de tool ook inzicht in de gevolgen 
van het (on)nauwkeurig plaatsen van een zandzak. 

Meer in het algemeen, Deze berekeningen zullen helpen bij discussies rondom de andere 
beroepsproducten van dit onderzoek, zoals: 
 Beoordelingskader: verdere onderbouwing van het belang van schuifweerstand; 
 Meetprotocol: het aanreiken van additionele metingen die gedaan moeten worden ten aanzien 

van het meten van de plaatsingsnauwkeurigheid van een zandzak; 
 Werkinstructies: het onderstrepen van het belang van de juiste vulgraad en nauwkeurig plaatsen.  

 5.3 Uitgangspunten en aannames 
Voor de berekening worden enkele aspecten vooraf vastgelegd. Hiervoor is gekozen om de berekening 
overzichtelijk (te veel keuzes wordt onoverzichtelijk) te houden en om ervoor te zorgen dat een 
waterkeringbeheerder alleen enkele parameters hoeft in te vullen. Daarnaast is de berekening 
noodgedwongen een vereenvoudiging van de werkelijkheid en moet een aantal aannames worden 
gedaan ten aanzien van het gedrag van de zandzak en van de algehele noodkering. In de onderstaande 
alinea’s worden deze uitgangspunten en aannames vastgelegd. 

5.3.1 Uitgangspunten 
In de onderstaande opsomming worden de uitgangspunten weergeven die worden gebruikt bij deze 
tool. Naast het benoemen van de uitgangspunten wordt ook toegelicht waarom deze keuze is 
gemaakt. 
 De zandzak in het model heeft een afmeting van 40x60cm. De 40x60 zandzak is een 

standaardafmeting, daarnaast wordt deze afmeting zandzak gebruikt voor de op te bouwen 
constructie in de werkinstructies noodkering en opkisten (zie toelichting hoofdstuk 6).  

 De zandzak heeft een vulgraad van 2/3. Bij deze vulgraad is de zandzak goed hanteerbaar en kan 
de stapeling en het op elkaar aansluiten van de zandzakken onderling optimaal worden ingericht. 
Deze vulgraad wordt dan ook aangehouden in de werkinstructie vullen. 

  

Figuur 20: Definitie afmetingen Figuur 19: Freatische lijn door een zandzakconstructie 
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 Er wordt alleen rekening gehouden met statische belastingen. Dynamische belastingen (zoals 
golven) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het bezwijken aan de constructie. Omdat hier 
geen rekening mee wordt gehouden, is de veiligheidsfactor op de statische belasting verhoogd. 
 
Er wordt geen rekening gehouden met de rol van waterdoorlatend. Water in de constructie speelt 
een grote rol waarbij waterstromen door een constructie kunnen lijden tot de verplaatsing van 
zandzakken en/of hun inhoud. Daarnaast is er verschil tussen zandzakken boven en onder de 
freatische lijn (boven 18 kN/m3, onder 20-21 kN/m3). De verzadigde zandzakken onder de 
freatische lijn kunnen gaan opdrijven waardoor er met een volume gewicht van 10 kN/m3 
(onderwatergewicht) gerekend zou moeten worden.  
Door tijdsdruk wordt waterdoorlatendheid niet meegenomen. Dit heeft als gevolg dat effecten als 
gevolg van waterdoorlatendheid niet verder worden beschouwd. Er wordt bij elke zandzak 
uitgegaan van een volume gewicht van 20 kN/m3. 

 De constructie staat op een betonnen verharding. Het gevolg van dit uitgangspunt is dat er geen 
verticale waterdrukken worden beschouwd.  

 Er zijn op het gebied van materiaaleigenschappen veel algemeen bekende waarden. Deze 
waarden zijn voor het overzicht nog eens weergegeven. De veelgebruikte waarden zijn afkomstig 
uit tabellenboeken of uit eerdere studies.  

Tabel 18: Parameters berekening 
Parameter Aangenomen waarde Bron Aanpasbaar 

Gewicht vulmateriaal 1800 kg/m3 - zand,schoon (droog) 
1900 kg/m3 - zand, siltig/kleiig (droog) 
2000 kg/m3 - zand, schoon (nat) 
2100 kg/m3 - Zand, siltig/kleiig (nat) 

R. Blok, 2016 Ja 

Water 1000 kg/m3 – zoetwater  R. Blok, 2016 Nee 
    

5.3.2 Aannames  
In de onderstaande opsomming worden de aannames weergeven die worden gebruikt bij deze tool. 
Naast het benoemen van de aannames wordt ook toegelicht waarom deze zijn gedaan. 
 Een zandzak heeft een afmeting van 40 x 60cm. In de praktijk zal dit oppervlak bij een gevulde 

zandzak nooit geheel het contactoppervlak vormen. In het model wordt aangenomen dat van elke 
zijde 5 cm verloren gaat. Dit houdt in dat het effectieve (contact)oppervlak 30 x 50 cm is. De 
hoogte van een zandzak blijft 10 cm hoog. 

 De wrijvingscoëfficiënten zijn overgenomen uit de onderstaande tabel. Deze waarden konden niet 
worden geverifieerd omdat er geen vergelijke onderzoeken zijn gedaan. De onderbouwing en 
opzet van dit onderzoek zijn dermate goed onderbouwd dat de waarden niet in twijfel worden 
getrokken.  

Het onderzoek heeft niet de wrijvingscoëfficiënten tussen zandzakken en een folie onderzocht. 
Hiervoor zijn aannames gedaan met waardes in vergelijking met de andere wrijvingscoëfficiënten. 
Hierbij is ervan uitgegaan dat folie zorgt voor een lagere wrijvingscoëfficiënt als de andere 
materialen (ondergrond).  

Tabel 19: Wrijvingscoëfficiënten zandzakken (C. Broichhaus, 2008) 
 Beton Jute zandzak PP-zandzak Folie 
Jute zandzak 0,52 0,64 0,54 0,45 
PP-zandzak 0,48 Niet getest 0,42 0,35 
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 De vorm van constructie bij 
berekening 2 en 3 is 
vereenvoudigd naar een 
driehoek waarbij de hoogte 
en breedte hetzelfde blijven. 
Hierbij zijn de uitstekende 
delen van de zandzakken 
weggelaten (grijze vlakken). 
Er is gekozen voor een 
vereenvoudigde vorm omdat 
dit eenvoudiger te 
berekenen is. Daarnaast 
wordt er verwacht dat de 
verschillen in oppervlak (en in massa) tussen de praktijk en het rekenmodel zo klein zijn, dat de 
verschillen in uitkomsten voor de praktijk niet zwaar wegen. Ook is deze manier van rekenen niet 
nadelig voor de einduitkomst omdat als de constructie in het model voldoet, dan voldoet de 
constructie zeker in de praktijk vanwege de zwaardere uitvoering (10-15% groter oppervlak 
(berekening: zandzakconstructie/ constructie berekening) en dus meer gewicht). Wel moet 
opgemerkt worden dat hier nog geen uitvoeringsonzekerheden zijn meegenomen. Steile 
constructies waarbij drie zandzakken recht op elkaar worden gestapeld zoals WSRL hebben krijgen 
gedeeltelijk een andere benadering. Bij deze constructies moet bij de basis aan elke zijde de 
breedte van een halve zandzak van het totaal worden afgehaald (nieuwe breedte = oude breedte 
- 1 zandzak).  

 Er wordt van uitgegaan dat de constructie zich als een geheel gedraagt. Dit is een sterk 
vereenvoudigde aanname dat in werkelijkheid niet het geval zal zijn. De voorwaarden waardoor 
een zandzakconstructie als een geheel beschouwt mag worden zijn: De zandzakken hebben een 
vulgraad van 2/3, de constructie is goed verdicht door middel van aanstampen en de constructie 
is ingepakt met een zeil. Omdat in de praktijk aan de eerste twee voorwaarden niet geheel aan 
kan worden voldaan is het eigenlijk noodzakelijk ook een veiligheidsfactor voor vul- en 
plaatsingsonnauwkeurigheid te hanteren. 

5.3.3 Veiligheidsfactoren 
Voor geotechnische constructies wordt er normaal gesproken gebruik gemaakt van de eurocode 7 
en/of NEN 9997-1. De veiligheidsfactoren zijn ervoor om onzekerheden die voortkomen uit aannames 
te compenseren. Veiligheidsfactoren op belastingen zijn altijd 1,0 of hoger, hiermee maak je de 
belasting groter dan de belasting daadwerkelijk is. Veiligheidsfactoren op de weerstand (constructie) 
tegen de belasting zijn altijd 1,0 of kleiner, hiermee wordt de constructie minder sterk 
gedimensioneerd.   

In overleg met de bedrijfsbegeleiders is bij onderstaande berekeningen besloten om hierop een 
vereenvoudig te maken in de vorm van een veiligheidsfactor van 1,2 (γ0) op de belasting en 0,9 (γ1) 
op de weerstand tegen de belasting. Naast deze veiligheidsfactoren worden tijdens de berekening ook 
diverse veilige aannames gedaan die eerder zijn omschreven in hoofdstuk 5.3. Een voorbeeld van een 
veilige aannames is de definitie van de driehoek (vorm (dus massa) van de berekening kleiner dan de 
praktijk.  

5.4 Opzet berekening 
In deze paragraaf worden de berekeningen in de rekentool nader toegelicht. Het betreft: 

 Stabiliteit van een enkele zandzak (effect niet goed plaatsen van een zandzak); 
 Het effect van het al dan niet plaatsen van een doek bij een noodkering; 
 Stabiliteit van een noodkering (afschuiven van delen van de noodkering). 

Figuur 21: Praktijk in vergelijking met de berekening 
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Figuur 22: De te berekenen afschuivingen (rood= locaties van de voorbeeldberekeningen) 

5.4.1 Berekening 1: Effect onnauwkeurig plaatsen van een zandzak 
Met deze analyse wordt 
bekeken wat het effect is 
van het minder 
nauwkeurig plaatsen van 
een zandzak op diverse 
plekken in de constructie. 
Hierbij betreft het alleen 
de zandzakken aan de 
buitenkant van de 
constructie (“droge” kant). Bij deze berekening wordt enkel de afwijking richting de ‘’droge kant’’ 
bekeken. In de geschetste situatie is een afwijking richting de ‘’waterkant’’ ook mogelijk, echter wordt 
deze richting niet beschouwd. 

In figuur 19 is de situatie schematisch weergegeven. Door een onnauwkeurig geplaatste zandzak heeft 
de bovenliggende zandzakken laag minder contactoppervlak om de krachten over te dragen naar 
onderliggende zandzaklagen, dit resulteert in een kleinere onderlinge schuifsterkte. De gevolgen van 
een afgenomen schuifweerstand hangen af van de locatie van deze zandzak binnen de constructie. 
Een zandzak in het onderste deel van de constructie heeft een hogere schuifsterkte als gevolg van het 
rustende gewicht van de daarboven liggende zandzakken en het aantal zandzakken in die laag. Bij 
hoger gelegen zandzakken hebben daarboven liggende zandzakken minder invloed omdat er minder 
zandzakken op liggen met als resultaat: een lagere bovenbelasting op de zandzak en dus een lagere 
schuifsterkte. Echter, hierbij is de horizontale waterdruk op deze hoogte ook minder dan op een lager 
punt in de constructie.  

Om de stabiliteit van een enkele zandzak te bepalen moet eerst inzichtelijk zijn welke krachten een 
rol hierbij spelen. De krachten die een rol spelen zijn de krachten als gevolg van de waterdruk, 
normaalkrachten en wrijvingskrachten. 

Allereerst is de waterdruk bepaald. Deze druk zorgt met name 
voor de belasting op de zandzak dat tot falen zou kunnen 
leiden. De grootte van deze druk is afhankelijk van de 
waterhoogte. Bij de waterdruk wordt er gebruikt gemaakt van 
een gemiddelde waterdruk omdat hierbij zowel de druk aan 
de bovenkant als aan de onderkant van de zandzak wordt 
meegenomen. De waterdruk wordt weergegeven in figuur 24  Figuur 24: Waterdruk 

Figuur 23: Stabiliteit enkele zandzak 
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Omdat verondersteld wordt dat alle zandzakken verzadigd zijn met water, gaan we ervan uit dat 
deze druk zich ook in de constructie zich zo voordoet. Ook de holte ten gevolge van het verkeerd 
leggen zal zich dus met water vullen met een druk overeenkomstig met dat van het te keren water. 

Formule pw = ρw * g * ((hboven + honder)/ 2)     (1.1) 

Waarin  pw = Waterdruk      [N/m2] 
ρw = soortelijk gewicht water    [kg/m3] 
g = gravitatieversnelling     [m/s2] 
hboven  = waterhoogte waterlijn tot bovenkant zandzak  [m] 
honder  = waterhoogte waterlijn tot onderkant zandzak  [m] 

Om vanuit een waterdruk een kracht te krijgen moet de druk worden vermenigvuldigd met het 
oppervlak waarop de druk werkt. In het geval van de enkele zandzak heeft dit betrekking op het 
effectieve oppervlak L x H. 

Formule  Fw,h =  pw * (lz * hz)      (1.2) 

Waarin   Fw,h = Horizontale waterkracht    [N] 
pw = Waterdruk      [N/m2] 
lz = Lengte zandzak     [m] 
hz = Hoogte zandzak     [m] 

 
Nadat de belasting op de zandzak is bepaald, wordt nu de weerstand daartegen gedefinieerd. De 
weerstand is samengesteld uit vier verschillende wrijvingskrachten. Opgemerkt moet worden dat aan 
de kopse kant meer sprake is van inklemming (kont op strik), maar we vereenvoudigen het als een 
wrijvingskracht. Deze krachten grijpen elk aan een zijde van de zandzak. Om een wrijvingskracht te 
kunnen kwantificeren moeten eerst de volgende zaken worden bepaald: 

1. Kracht als gevolg van de bovenliggende zandzakken (eigen gewicht); 
2. Drukverdeling over de laag (tegendruk om evenwicht te maken); 
3. Normaalkracht per zandzak (afhankelijk van locatie in het dwarsprofiel). 

Het gewicht van de bovenliggende zandzakken wordt bepaald met de formule die hieronder is 
weergeven. Hierbij wordt het dwarsprofiel van de kering als een driehoek geschematiseerd. Bij deze 
formule wordt het gewicht van het zandzakmateriaal en mogelijk aanwezige folie verwaarloosd. Het 
gewicht van de bovenliggende zandzakken vormen tevens als gevolg van verticaal evenwicht de 
normaalkracht (Fn). 

Formule  Fzandzak = ρz * g * lz * Bz * hz * 2/3    (1.3) 
  Fn = Fzandzak * Qt      (1.4) 

Waarin  Fzand = Kracht per zandzak     [N] 
  Fn = Normaalkracht (Som van Fzand)   [N] 

ρz = Soortelijk gewicht nat zand    [kg/m3] 
g = Gravitatieversnelling     [m/s2] 
lz  = Lengte zandzak     [m] 
bz  = Breedte zandzak     [m] 
hz = Hoogte zandzak     [m] 
Qt = Aantal zandzakken     [-] 
2/3 = Aangenomen vulgraad    [-] 
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De normaalkracht moet worden verdeeld over alle zandzakken die zich bevinden in de onderste 
(voor deze berekening gekozen) laag zandzakken. Er wordt aangenomen dat de grootte van de 
drukken gelijkmatig wordt verdeeld over de zandzakken. De druk van de rustende zandzakken wordt 
als volgt berekend: 

Formule pzandzak = Fn / (B * lz)      (1.5) 

Waarin  pzandzak = Druk op de zandzak     [N/m2] 
Fn = Normaalkracht     [N] 
B  = Geschematiseerde breedte zandzakconstructie [m] 
lz = Lengte zandzak     [m] 

Nadat de druk op een zandzak is vastgelegd wordt het contactoppervlak bepaalt. Het 
contactoppervlak is het effectieve oppervlak waarop de druk van de zandzak wordt overgebracht. 
Tijdens deze berekening wordt aangetoond wat het onnauwkeurig plaatsen als gevolg kan hebben. Bij 
het contactoppervlak wordt deze onnauwkeurigheid ingevoerd.  

Formule A = lz * (B - n)      (1.5) 

Waarin  A = Contactoppervlak     [m2] 
lz = Lengte zandzak     [m] 
B = Geschematiseerde breedte zandzakconstructie [m] 
n = Afwijking van het plaatsen     [m] 

Aan de hand van het contactoppervlak kan de schuifkracht worden bepaald op de zandzak. De 
normaalkracht wordt vermenigvuldigd met een wrijvingscoëfficiënt waardoor een wrijvingskracht is 
gedefinieerd. De wrijvingskrachten vormt een weerstand tegen de eerder gekwantificeerde 
waterdruk. 

Formule Fy = pzandzak * A      (1.7) 
  Fs = Fy * μ0      (1.8) 

Waarin  Fy = Verticale kracht     [N] 
Fs = Wrijvingskracht     [N] 
pzandzak = Druk op de zandzak     [N/m2] 
A = Contactoppervlak     [m] 
μ0 = Wrijvingscoëfficiënt     [-] 

Als alle krachten zijn berekend kan er worden getoetst of de zandzak niet zal afschuiven. Voordat deze 
toetsing wordt gedaan, moeten er veiligheidsfactoren worden toegevoegd om onzekerheden te 
dekken. In de volgende formules is de controle inclusief veiligheidsfactor weergegeven: 

 
Formule Rd = Fs, * γ1      (1.9) 

Td = Fw,h * γ0      (1.10) 
  Td  ≤ Rd       (1.11) 

Waarin  Rd = Weerstand tegen belasting    [N] 
  Td = Belasting (water)     [N] 

Fs = Wrijvingskracht     [N] 
Fw,h = Horizontale waterkracht    [N] 
γ0 & γ1 = Veiligheidsfactoren     [-] 
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Om de exact marge van veiligheid te bepalen wordt er een ratio Sterkte/Belasting (vaak 
Strength/Resistance (S/R)) gebruikt. Als de S/R groter als 1 is voldoet de constructie en/of zandzak. 
Een S/R ratio k kan ook een middel zijn om twee constructie met elkaar te vergelijken. Voorbeeld: er 
zijn twee constructies met een S/R van respectievelijk 1,05 en 1,20. De S/R geeft aan dat de tweede 
constructie aanmerkelijk meer marge heeft als de eerste constructie. De S/R ratio wordt met de 
volgende formule bepaald: 

Formule S/R = Rd / Td      (1.12) 

Waarin  S/R = Strength/Resistance ratio    [-]  
Rd = Weerstand tegen belasting    [N] 

  Td = Belasting (water)     [N] 

Het resultaat moet de waterkeringbeheerder ervan bewust maken dat een onnauwkeurig geplaatste 
zandzak gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van een enkele zandzak, maar uiteindelijk ook van de 
gehele constructie (het minst gunstige scenario).  

5.4.2 Berekening 2: effecten wel of geen folie op afschuiven 
In deze analyse wordt bekeken wat het effect is van het toepassen van een folie bij een 
zandzakconstructie. Een folie zorgt afhankelijk van het materiaal voor een bepaalde mate van 
waterdichtheid. Echter, een folie kan zorgen voor een mindere aansluiting met de ondergrond. Een 
gladder doek onder de constructie (dus 
bijv. interface zandzakconstructie 
graszode) zorgt ervoor dat de constructie 
als geheel sneller horizontaal afschuift door 
de verminderde schuifsterkte. In figuur 23 
is de situatie schematisch weergegeven 
waarbij de zwarte lijn rondom de 
constructie het doek moet voorstellen. 

In de workshops werd aangegeven dat de zwarte lijn niet representatief is voor de praktijk omdat een 
doek tot maximaal twee zandzakken vanaf de waterkant onder de constructie wordt aangebracht. 
Ondanks de bovenstaande sturing vanuit de waterschappen is er gekozen om de onderstaande 
situatie te toetsen. Deze situaties worden getoetst om de bandbreedte aan te geven waarin een doek 
invloed heeft het horizontaal afschuiven van de constructie. 

1. Zandzakconstructie waarbij er geen folie aan de onderzijde aanwezig is. 
2. Zandzakconstructie waarbij er een folie over de hele breedte van de onderzijde aanwezig is. 

Bij situatie 2 wordt de schuifweerstand tussen de zandzak en de folie berekend omdat dit vlak kritieker 
is als de aansluiting folie met de ondergrond (grotere wrijvingscoëfficiënt).  

Allereerst is de waterdruk bepaald. Deze druk zorgt voor de belasting op de gehele constructie. De 
grootte van de druk is afhankelijk van de waterhoogte. 

Formule pw = ρw * g * honder      (2.1) 

Waarin  pw = Waterdruk      [N/m2] 
ρw = soortelijk gewicht water    [kg/m3] 
g = gravitatieversnelling     [m/s2] 
honder  = waterhoogte waterlijn tot onderkant constructie [m] 

Figuur 25: Effecten van een doek 
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Om vanuit een waterdruk een kracht te krijgen moet de druk worden vermenigvuldigd met het 
oppervlak waarop de druk werkt. In het geval van de enkele zandzak heeft dit betrekking op het 
effectieve oppervlak L x H x 0,5. 

Formule  Fw,h =  pw * (lz * honder * 0,5)     (2.2) 

Waarin   Fw,h = Horizontale waterkracht    [N] 
pw = Waterdruk      [N/m2] 
lz = Lengte zandzak     [m] 
honder  = waterhoogte waterlijn tot onderkant constructie [m] 

 
De normaalkracht van de constructie wordt op dezelfde manier als bij berekening 1 berekend. De 
formules die hiervoor worden toegepast zijn:  

Formule  Fzand = Fn       (1.3)    
Fzand = pz * g * B * ho * lz * 0,5    (1.4) 

 
De normaalkracht moet worden verdeeld over alle zandzakken die zich bevinden in de onderste (voor 
deze berekening gekozen) laag zandzakken. De grootte van de drukken variëren als gevolg van een 
trapeziumvormig drukprofiel. Echter omvat deze berekening het gehele oppervlak waardoor er kan 
worden uitgegaan van een gemiddelde druk van 1 (gemiddelde van 2/3 en 4/3). Het resultaat hiervan 
is dat de normaalkracht direct kan worden gedeeld door het oppervlak. Deze waarde kan worden 
vermenigvuldigd met de wrijvingscoëfficiënt. Uit deze berekening volgt een wrijvingskracht. 

Formule Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0     (2.4) 

Waarin  Fn = Normaalkracht     [N] 
Fs = Wrijvingskracht     [N] 
lzandzak = Lengte zandzak     [m] 
B = Breedte van de constructie    [m] 
μ0 = Wrijvingscoëfficiënt     [-] 

Als alle krachten zijn berekend kan er worden getoetst of de zandzakconstructie niet zal afschuiven. 
Voordat deze toetsing wordt gedaan, moeten er veiligheidsfactoren worden toegevoegd om 
onzekerheden te dekken. In de volgende formules is de controle inclusief veiligheidsfactor 
weergegeven: 

Formule Rd = Fs * γ1      (1.9) 
Td = Fw,h * γ0      (1.10) 

  Td  ≤ Rd       (1.11) 

Waarin  Rd = Weerstand tegen belasting    [N] 
  Td = Belasting (water)     [N] 

Fs = Wrijvingskracht     [N] 
Fw,h = Horizontale waterkracht    [N] 
γ0 & γ1 = Veiligheidsfactoren     [-] 

Om de exact marge van veiligheid te bepalen wordt er een ratio Sterkte/Belasting (vaak 
Strength/Resistance (S/R)) gebruikt. Als de S/R groter als 1 is is voldoet de constructie en/of zandzak.  
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De S/R wordt met de volgende formule bepaald: 

Formule S/R = Rd / Td      (1.12) 

Waarin  S/R = Strength/Resistance ratio    [-]  
Rd = Weerstand tegen belasting    [N] 

  Td = Belasting (water)     [N] 

Deze berekening geeft inzicht wat het effect van een doek is. De uitkomst geeft weer of de constructie 
horizontaal zal afschuiven. Afhankelijk van deze uitkomt zal de waterkeringbeheerder moeten 
besluiten of het toepassen van een doek zinvol is of meer nadelige effecten op de stabiliteit heeft. 

5.4.3 Berekening 3: stabiliteit deel constructie (afschuiven) 
De voorgaande berekeningen focusten zich op een enkele 
zandzak danwel de gehele noodkering. Deze derde 
berekening moet de stabiliteit van een deel van de 
constructie aantonen. Er worden voor dit onderzoek drie 
type constructies met elkaar vergeleken (zie 2.5.2).  

De constructies worden aan één zijde belast met een 
waterdruk. Deze manier van belasten zou ook worden 
toegepast bij de proeven.  Waarbij zoals aangegeven 
dynamische belastingen buiten beschouwing worden 
gelaten. Deze vorm van belasting is ongunstig omdat aan de 
waterzijde maximaal wordt belast aan de hand van de waterdruk terwijl de landzijde niet wordt belast 
(geen tegendruk).  

De constructie wordt getoetst op horizontaal afschuiven (zonder folie).  De constructie zal door middel 
van het eigen gewicht (Fg) en de schuifweerstand (f) voldoende weerstand bieden tegen het 
horizontaal afschuiven als gevolg van de horizontale waterdruk (Fw,h). Ten opzicht van de afbeelding 
worden de verticale waterdrukken buiten beschouwing gelaten.  

Het stappenplan van berekening 3 volgt exact het pad die berekening 2 ook heeft gevolgd. Het enige 
verschillen tussen de berekeningen zijn het doel en de positie waarbij berekening 2 een laag 
zandzakken met ondergrond toetst terwijl berekening 3 de zandzaklagen onderling toetst.  

5.5 Rekenvoorbeelden 
5.5.1 Voorbeeldberekening Effect onnauwkeurig plaatsen van een zandzak 
Bij deze voorbeeldberekening wordt de stabiliteit van een deel van constructie berekend. Met deze 
berekening wordt aangetoond wat de gevolgen van het verkeerd plaatsen van een zandzak is. De 
volgende gegevens worden gebruikt voor de berekening: 

- De dichtheid van het zand is 2000 kg/m3 
- De dichtheid van het water is 1000 kg/m3 
- Schuifweerstand jute op jute is 0,64 

 
- De gebruikte constructie is ‘’Alternatief’’ 
- De zandzak is effectief 10x30x50cm 
- Op de 5e laag vanaf de onderkant wordt de 

zandzak getoetst 
- Er wordt geen vrijboord meegenomen 
- De afwijking is 0 cm (1a) en 10 cm (1b) 
- De veiligheidsfactoren zijn 1,2 (γ0, belasting) en 0,9 (γ1,weerstand)  

Figuur 26: Krachten op noodkering (Eijk, 2002) 

Figuur 27: Berekende situatie 
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Grootte van de belasting als gevolg van het water bepalen: 
pw = ρw * g * ((hboven + honder)/ 2) = 1000 * 9,81 * ((0,5 + 0,6)/ 2) = 5395,5 N/m2 
Fw,h = pw * (lz * hz)   = 5395,5 * (0,5 * 0,1) = 269,8 N 
 
Grootte van de weerstand tegen de belasting bepalen: 
Fzandzak = ρz * g * lz * Bz * hz * 2/3 = 2000 * 9,81 * 0,5 * 0,3 * 0,1 * 2/3 = 196,2 N 
Fn = Fzandzak * Qt   = 196,2 * 11 = 2158,2 N  

pzandzak = Fn / (B * lz)   = 2158,2 / (0,9*0,5) = 4796 N/m2 
 
De bepaling van de contactoppervlakten (waarbij 1a 0 cm afwijking heeft en 1b 10 cm afwijking) 
1a  A = lz * (B - n)  = 0,5 * (0,9 - 0) = 0,45 m2 
1b  A = lz * (B - n)  = 0,5 * (0,9 - 0,1) = 0,4 m2 
 
De bepaling van de schuifkrachten 
1a  Fs = (pzandzak * A) * μ0 = 4796 * 0,45 * 0,64 = 1381,2 N 
1b Fs = (pzandzak * A) * μ0 = 4796 * 0,40 * 0,64 = 1227,8 N 
 
De controle berekening of de constructie voldoet (inclusief veiligheidsfactoren) 
1a Rd = Fs * γ1   = 1381,2 * 0,9 = 1243,1 N 

Td = Fw,h * γ0  = 269,8 * 1,2 = 323,7 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(1243,1 / 323,7) = 3,84 ≥ 1  constructie voldoet 

 
1b Rd = Fs * γ1  = 1227,8 * 0,9 = 1105 N 

Td = Fw,h * γ0  = 269,8 * 1,2 = 323,7 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(1105 / 323,7) = 3,41 ≥ 1  constructie voldoet 

 
De veiligheidsmarge is bij beide berekening zeer ruim. Er moet rekening worden gehouden dat de 
marge in de praktijk een stuk minder is vanwege het feit dat er op dat moment water door de 
constructie heen loopt. Zoals eerder aangegeven bij 5.3.1 heeft dit als resultaat dat alle zandzakken 
onder de freatische lijn eigenlijk met een onderwater gewicht gerekend moet worden. Deze 
conclusie resulteert in een veel lage waarde voor de weerstand.  384 3,41 
 
5.5.2 Voorbeeldberekening effecten wel of geen folie op afschuiven 
Bij deze voorbeeldberekening wordt de stabiliteit van een folie berekend. Met deze berekening wordt 
aangetoond wat de gevolgen van een folie op het horizontaal afschuiven van de constructie. De 
volgende gegevens worden gebruikt voor de berekening: 

-  De dichtheid van het zand is 2000 kg/m3 
- De dichtheid van het water is 1000 kg/m3 
- Schuifweerstand jute op beton is 0,52 (2a) 
- Schuifweerstand jute op folie is 0,45 (2b) 

 
- De gebruikte constructie is ‘’Alternatief’’ 
- De zandzak is 10x30x50cm. 
- Er wordt geen een vrijboord meegenomen. 
- De veiligheidsfactoren zijn 1,2 (γ0, belasting) en 0,9 (γ1,weerstand)  

 
Grootte van de belasting als gevolg van het water bepalen: 
pw = ρw * g * honder   = 1000 * 9,81 * 1 = 9810 N/m2 
Fw,h = pw * (lz * honder * 0,5)  = 9810 * (0,5 * 1 * 0,5) = 2452,5 N 
 

Figuur 28: Berekende situatie 
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Grootte van de weerstand tegen de belasting bepalen: 
Fnormaal = ρz * g * B * honder * lz * 0,5 = 2000 * 9,81 * 1,8 * 1 * 0,5 * 0,5 = 8829 N/m2 
 
De bepaling van de schuifkrachten (waarbij 2a jute op beton is en 2b Jute op folie is). 
2a  Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0 = (8829 * (1,8 * 0,5)) * 0,52 = 4132,0 N 
2b Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0 = (8829 * (1,8 * 0,5)) * 0,45 = 3575,1 N 
 
De controle berekening of de constructie voldoet (inclusief veiligheidsfactoren) 
2a Rd = Fs * γ1   = 4132 * 0,9 = 3718,8 N 

Td = Fw,h * γ0  = 2452,5 * 1,2 = 2943,0 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(3718,8 / 2943,0) = 1,26 ≥ 1  constructie voldoet  

 
2b Rd = Fs * γ1   = 3575,1* 0,9 = 3218,2 N 

Td = Fw,h * γ0  = 2452,5 * 1,2 = 2943,0 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(3218,2 / 2943,0) = 1,09 ≥ 1  constructie voldoet  

5.5.3 Voorbeeldberekening stabiliteit deel constructie (afschuiven) 
Bij deze voorbeeldberekening wordt de stabiliteit van een hele zandzakrij berekend. Met deze 
berekening wordt aangetoond wat de stabiliteit van de zandzakconstructie is. De berekening wordt 
viermaal uitgevoerd (WSRL, alternatief en traditioneel). Deze berekening kan ook worden gebruikt om 
verschillende materialen op een constructie of een andere constructies te testen De volgende 
gegevens worden gebruikt voor de berekening: 

- De dichtheid van het zand is 2000 kg/m3  
- De dichtheid van het water is 1000 kg/m3 
- Schuifweerstand jute op jute is 0,64  

 
- De gebruikte constructies zijn WSRL (3a/3b), alternatief (3c) en traditioneel (3d) 
- De zandzak is 10x30x50cm 
- De veiligheidsfactoren zijn 1,2 (γ0, belasting) en 0,9 (γ1,weerstand)  
- Op de 5e laag vanaf de onderkant wordt de zandzak getoetst 

 
Omdat de 5e laag vanaf onderen wordt getoetst, wordt ervan uitgegaan dat de zandzaklagen 
eronder functioneren als een star geheel met een goede verbinding met de ondergrond. Dit valt te 
verklaren doordat deze lagen buitengewoon goed zijn aangestampt (verdicht) 
 
Er wordt geen vrijboord gehanteerd bij 3a, 3c en 3d. Bij berekening 3b wordt wel een vrijboord 
(verlaging van de waterstand voor extra veiligheid) gehanteerd van 15cm. Deze berekening wordt 
gedaan om het belang van een vrijboord aan te tonen. Bij deze berekening wordt uitgegaan dat ook 
de zandzakken boven de waterstand ook verzadigd met water zijn (soortelijk gewicht van 2000 kg/m3) 
 
 
 
 
  

Figuur 29: Berekende situatie 
(niet in verhouding) 
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Grootte van de belasting als gevolg van het water bepalen: 
3a,c,d pw = ρw * g * honder   = 1000 * 9,81 * 0,6 = 5886 N/m2 

Fw,h = pw * (lz * honder * 0,5)  = 5886 * (0,5 * 0,6 * 0,5) = 882,9 N 
 

3b pw = ρw * g * honder   = 1000 * 9,81 * (0,6 - 0,15) = 4414,5 N/m2 
Fw,h = pw * (lz * honder * 0,5)  = 4414,5 * (0,5 * (0,6 - 0,15) * 0,5) = 496,6 N 
  

Grootte van de weerstand tegen de belasting bepalen: 
3a/3b  Fnormaal = ρz * g * B * honder * lz * 0,5 = 2000 * 9,81 * 0,6 * 0,6 * 0,5 * 0,5 = 1765,8 N/m2 
3c Fnormaal = ρz * g * B * honder * lz * 0,5 = 2000 * 9,81 * 1,2 * 0,6 * 0,5 * 0,5 = 3531,6 N/m2 
3d Fnormaal = ρz * g * B * honder * lz * 0,5 = 2000 * 9,81 * 1,8 * 0,6 * 0,5 * 0,5 = 5297,4 N/m2 
 
De bepaling van de schuifkrachten 
3a/3b  Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0 = (1765,8 * (0,6 * 0,5)) * 0,64 = 339 N 
3c Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0 = (3531,6 * (1,2 * 0,5)) * 0,64 = 1356,1 N 
3d Fs = (Fn * (B * lz)) * μ0 = (5297,4 * (1,8 * 0,5)) * 0,64 = 3051,3 N 
 
De controle berekening of de constructie voldoet (inclusief veiligheidsfactoren) 
3a Rd = Fs * γ1   = 339 * 0,9 = 305,1 N 

Td = Fw,h * γ0  = 882,9 * 1,2 = 1059,5 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(305,1 / 1059,5) = 0,29 ≥ 1  constructie voldoet niet 
 

3b Rd = Fs * γ1   = 339 * 0,9 = 305,1 N 
Td = Fw,h * γ0  = 496,6 * 1,2 = 595,9 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(305,1 / 595,9) = 0,51 ≥ 1  constructie voldoet niet 

 
3c Rd = Fs * γ1   = 1356,1 * 0,9 = 1220,5 N 

Td = Fw,h * γ0  = 882,9 * 1,2 = 1059,5 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(1220,5 / 1059,5) = 1,15 ≥ 1  constructie voldoet 

3d Rd = Fs * γ1   = 3051,3 * 0,9 = 2746,2 N 
Td = Fw,h * γ0  = 882,9 * 1,2 = 1059,5 N     
S/R = (Rd / Td) ≥ 1  =(2746,2 / 1059,5) = 2,59 ≥ 1  constructie voldoet 

5.6 Conclusie berekening 
Bij de berekening is een sterk vereenvoudigde aanpak gebruikt. Dit gegeven zorgt ervoor dat de 
berekening meer iets zeggen over relatieve verschillen tussen de verschillende constructies en 
materialen dan de absolute waarden. 

De onderstaande conclusies zijn getrokken aan de hand van de voorbeeldberekeningen. Om een 
volledige en nauwkeurigere conclusie te kunnen trekken moeten er meer vergelijke berekeningen 
worden gedaan.  

Effect onnauwkeurig plaatsen van een zandzak  
Een zandzak kan met een bepaalde onnauwkeurigheid worden geplaatst mits de constructie 
voldoende stabiel is, echter geeft de bovenstaande berekening aan dat de stabiliteit van de 
constructie snel afneemt. Beide constructies voldoen in dit geval, dit komt echter door de ruime 
marge (respectievelijk 1,66 en 1,42) in stabiliteit. De waterkeringbeheerder moet dit resultaat goed 
tot zich door laten dringen aangezien het onnauwkeurig plaatsen (10cm) van zandzak zorgt voor 
afname van flinke afname in de veiligheidsfactor.   
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Bij deze berekening moet rekening worden gehouden dat de marge in de praktijk een stuk minder is 
vanwege het feit dat er op dat moment water door de constructie heen loopt waardoor er eigenlijk 
met een onderwater gewicht gerekend moet worden. Deze conclusie resulteert in een veel lage 
waarde voor de weerstand.   
 
Effecten wel of geen folie op afschuiven 
Zowel de zandzakconstructies met als zonder doek voldoen in de omschreven omstandigheden. Echter 
kan je rekening houden met het feit dat de constructie daadwerkelijk een hogere stabiliteit heeft als 
weergegeven vanwege het feit dat de modelering minder zwaar is uitgevoerd dan de praktijk (ca 15%) 
en er wordt geen vrijboord gehanteerd. De conclusie die uit deze berekening kan worden getrokken 
is dat een folie onder de constructie zorgt een voor lagere schuifkracht. Daadwerkelijk zal de 
wrijvingscoëfficiënt in de praktijk nog variëren ten opzichte van de aangenomen wrijvingscoëfficiënt 
van de berekening.  

Stabiliteit deel constructie (afschuiven): 
Als laatste zijn de drie constructies (WSRL, alternatief en traditioneel) beproefd op stabiliteit aan de 
hand van horizontaal afschuiven van een hele rij. Uit de berekening kan de conclusie worden 
getrokken dat de constructie van WSRL niet voldoet. Deze constructie voldoet zowel met als zonder 
vrijboord ruim niet aan de stabiliteitseisen. Het bezwijken van de constructie is deels terug te 
herleiden naar het feit dat de constructie ongeveer 15% kleiner gedimensioneerd is ten opzichte van 
de praktijk. In een praktijkproef in FPH in mei 2019 is de WSRL-constructie beproefd. Uit deze proef 
kwam dat de constructie net voldeed. Dit verschil geeft aan de berekeningen meer orde grootte van 
veiligheid aangeven als absolute getallen. Hiermee wordt bedoeld dat de berekeningen aangeven dat 
de alternatieve en traditionele constructie vele malen stabieler zijn als de WSRL-constructie.  

Berekening drie heeft aangetoond dat een vrijboord van belang is en een aanzienlijke rol speelt in de 
stabiliteitsberekeningen. Uit de berekening kwam een uitkomst waarbij het verschil tussen een 
constructie met en zonder vrijboord aanzienlijk was (respectievelijk 0,51 en 0,29).   
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6. Werkinstructies 

6.1 Doel van de werkinstructie 
De werkinstructies worden gerealiseerd naar aanleiding van de behoefte van de waterschappen voor 
een eenduidige aanpak voor de inzet van noodmaatregelen. Momenteel werkt ieder waterschap 
individueel of beperkt samen waarbij de aanpak is gebaseerd op basis van kennis en eigen ervaringen 
uit het verleden met als resultaat dat de aanpak sterk per waterschap kan verschillen.  

Een werkinstructie heeft als doel om een duidelijke en eenduidige beschrijving te geven in een 
bepaalde situatie. De werkinstructie wordt gebruikt aan het eind het proces (uitvoering) van de inzet 
van een noodmaatregel. In figuur 30 wordt het proces inzet noodmaatregel weergeven met de daarbij 
behorende plaats van de werkinstructies. 

 
Figuur 30: Proces inzet noodmaatregel (Wiki Noodmaatregelen, 2020) 

Schadebeelden: Er wordt een schade constateert bij een waterkering gedurende een inspectie 
of naar aanleiding van een melding.  

Faalmechanisme:  In deze fase wordt verder onderzoek gedaan naar het schadebeeld. Er wordt 
onderzocht wat de oorzaak is.  

Noodmaatregel: Als eenmaal duidelijk is wat het faalmechanisme is, dan kan vastgesteld 
worden welke noodmaatregel moet worden ingezet. Als een keuze is gemaakt 
dan wordt het aanvalsplan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met 
locatie-specifieke omstandigheden. Dit is mogelijk een iteratief proces.  

Dimensionering: Als noodmaatregel gekozen is en locatie-specifieke omstandigheden bekend 
zijn, dan wordt in het aanvalsplan een eerste inschatting gegeven welke 
noodmaatregel wordt ingezet en in welke hoeveelheden. 

Uitvoering:  In deze fase wordt de noodkering gerealiseerd waarbij de werkinstructie als 
handleiding zal dienen voor de opbouw van de maatregel. Hierbij worden 
aannames op locatie herbevestigd. 

6.2 Eisen voor de werkinstructies 
De werkinstructie moet aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen zijn standaard voor elke 
werkinstructie zoals dat een werkinstructie snel leesbaar en eenvoudig moet zijn. Er zijn ook eisen die 
zijn afgesproken bij bijeenkomsten van de werkgroep Wiki Noodmaatregelen of tijdens de workshops 
met de kerngroep. De volgende aanvullende eisen zijn gesteld: 
 Aanwezigheid van kentallen, uit de interviews bleek dat er een grote behoefte was naar 

eenduidige kentallen. Deze kentallen zijn onder andere het gewicht van zandzakken (vochtig, niet 
nat) en het aantal lagen op een pallet. De waarden van deze kentallen zijn in overleg met de 
kerngroep vastgesteld.  

 Behoefte naar duidelijkheid (weinig keuzevrijheid). Er is tijdens de workshop gekozen voor een 
werkinstructie met zo’n min mogelijk keuzevrijheid omdat een werkinstructies niet voor discussie 
moet zorgen ten tijde van een noodsituatie, waar snel handelen gewenst en/of vereist is.  

 Een werkinstructie is duidelijk en toegankelijk. Men moet onder tijdsdruk snel en eenvoudig weten 
wat gedaan moet worden.  
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 Alle werkinstructies moeten dezelfde opbouw hebben. De volgende opbouw wordt aangehouden: 
o Titelblad 
o Inhoudsopgave 
o Benodigdheden en kentallen 
o Aandachtspunten veilig werken 
o Te doorlopen stappen 
o Versiebeheer werkinstructie 

 Elke te doorlopen stap heeft zijn eigen 
dia en werkt volgens het principe tekst 
(wat doen en aandachtspunten), 
cartoon en afbeelding. Dit principe is 
weergegeven in figuur 29.  
 

6.3 Het proces naar de werkinstructies 
De werkinstructies ‘’nieuwe stijl’’ is een initiatief van de werkgroep Wiki Noodmaatregelen. De drie 
werkinstructies die zich bevinden in de bijlage zijn gebaseerd op de werkinstructie bekrammingen. Dit 
is zowel op het gebied van opbouw als lay-out door de eerdergenoemde eenduidigheid aanpak.  

Het proces naar de werkinstructies loopt parallel aan de 
aanpak van dit afstudeeronderzoek. De literatuurstudie 
en de verschillende oude werkinstructies (WSRL) 
dienen als basis voor de eerste versies van de 
werkinstructies. In de workshops worden 
werkinstructies verder gespecifieerd naar de 
uiteindelijk eindversie. Dit proces is iteratief.  

Na dit onderzoek zullen de cartoons van de 
werkinstructies nog worden aangepast naar de nieuwe 
‘’Ikea-achtige’’ stijl cartoon zoals is weergegeven in 
figuur 32. Dit figuur is afkomstig uit de werkinstructie 
bekrammingen en zijn gemaakt door Deltares. Deze 
cartoons zijn niet gemaakt tijdens het onderzoek 
vanwege de focus op de inhoud van de werkinstructie 
en andere bijbehorende ondersteunende 
beroepsproducten.    

6.4 Werkinstructies 
Er zijn voor dit onderzoek drie werkinstructies gemaakt. Volgende drie werkinstructies zijn gemaakt: 
vullen zandzakken, noodkering en opkisten. In figuur 31 zijn de voorbladen van de werkinstructie 
weergegeven.  

Figuur 31: tekst, cartoon en afbeelding (uit werkinstructie vullen, 
(cartoon: THW/HS Bremen 2019)) 

Figuur 32: Cartoon Risico’s en benodigdheden vaststellen 
(uit de werkinstructie bekrammingen, (Deltares 2020)) 

Figuur 33: Voorbladen werkinstructies 
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Werkinstructie vullen: 
Deze werkinstructie gaat over het vullen van de zandzak op zowel de handmatige als de machinale 
manier. In deze werkinstructie moet de waterkeringbeheerder zelf een dia aanvullen met specifieke 
instructies van de door het waterschap gebruikte zandzakvulmachine. De werkinstructie geeft geen 
voorkeursmateriaal van de zandzak aan, echter moet wel gebruik worden gemaakt van zandzakken 
met een afmeting van 40 bij 60 cm omdat deze afmetingen in de andere twee werkinstructies worden 
gebruikt.  

Werkinstructie noodkering: 
Deze werkinstructie gaat over het plaatsen van een noodkering met behulp van een zandzakken 
constructie. Echter heeft de werkinstructie diverse afbakeningen namelijk;  
 Het toepassingsgebied van de werkinstructie zijn rivierdijken en boezemkade. De zandzakken zijn 

niet geschikt voor de waterkeringen langs de kust omdat de golfslag te groot is waardoor de 
zandzakconstructie snel zal worden weggeslagen. 

 De maximale hoogte van de zandzakconstructie in deze werkinstructie is 1,0 meter hoog omdat 
boven deze waarden big bags beter toepasbaar zijn vanwege de snelheid van plaatsen. Daarnaast 
groeit het aantal zandzakken in een constructies exponentieel naar mate er hoger wordt gestapeld 
zoals ook is weergegeven in figuur 13. 

In de werkinstructie noodkering is de constructie van waterschap Rivierenland (WSRL) gekozen al dan 
niet in combinatie met een folie, deze constructie voldeed in de berekeningen, echter zullen de 
constructie WSRL en het voorgestelde alternatief nog op termijn worden beproefd in Flood Proof 
Holland. Als hier het alternatief aantoonbaar beter is, dan zal de werkinstructie noodkering alsnog 
worden aangepast. 

Werkinstructie opkisten: 
De werkinstructie gaat over opkisten met behulp van een zandzakken constructie. Het 
toepassingsgebied van de werkinstructie is een enkelvoudige wel op land. Er is gekozen voor enkel 
deze toepassing om de werkinstructie zo compact mogelijk te houden.  

De constructie die is toegepast in de werkinstructies is afkomstig van waterschap rivierenland. De 
constructie is erg compact, wat inhoudt dat de constructie snel de hoogte ingaat met een relatief 
smalle breedte. De constructie is op advies van de waterschappen gewijzigd naar dezelfde constructie 
als voor de noodkering omdat de oude constructie als nadeel had dat de constructie niet uitbreidbaar 
is. Dit probleem speelt bij het tussentijds verhogen vanaf laag 5 en/of hoger. In onderstaand figuur 
zijn de verschillende constructies weergegeven. 

 
Figuur 34: Constructies opkisten (WSRL,2019) 

In de bijlage (5-7) bevinden zich alle drie de werkinstructies   
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7. Conclusies en aanbevelingen 
7.1 Conclusies 
Dit onderzoek heeft zich gefocust op de inzet van zandzakken als noodmaatregel. Het doel van dit 
onderzoek is het toewerken naar een eenduidige aanpak voor de inzet van de zandzak als 
noodmaatregel voor een noodkering in de vorm van werkinstructies. Het onderzoek heeft zich 
gefocust op de vraag: Met welke technische, logistieke en organisatorische aspecten moet er rekening 
worden gehouden voor het effectief en efficiënt mogelijk plaatsen van een één meter hoge 
noodkering van zandzakken? Daarnaast is er ook aandacht besteed aan het opkisten van een 
enkelvoudige wel. Om hier invulling aan te geven is op verzoek van de betrokken waterschappen 
(kerngroep) gewerkt aan een zestal beroepsproducten. 

Beoordelingskader 
Het beoordelingskader is een beslissingsondersteunende tool voor de waterkeringbeheerder voor het 
gebruik en aanschaf van zandzakken. Het beoordelingskader heeft inzichtelijk gemaakt welke 
eigenschappen hiervoor het belangrijkste zijn voor zandzakken. Dit betreft zowel technische 
eigenschappen zoals schuifweerstand en sterkte van de zandzak als logistieke eigenschappen zoals 
hanteerbaarheid van de zandzakken. Er worden drie zandzakmaterialen getoetst (Jute, PP/PE en 
polyester) waarbij veelal het volgende resultaat naar voren kwam op basis van invoer van de 
kerngroep: Jute is het best geschikt voor de opbouw van een noodkering (vanwege de hoge 
schuifweerstand) en heeft daarnaast een de beperkte impact op het milieu vanwege zijn biologische 
afbreekbaarheid. Kunststof blijkt een goed alternatief voor jute als er gebruik wordt gemaakt van 
zandzakken in gevulde opslag, in verband met de korte reactietijd bij hun gebruik tijdens een 
calamiteit. Het beoordelingskader helpt de gebruiker bij het kiezen inkoopstrategie.  

Meetprotocol en proeven 
Het meetprotocol inclusief invulformulieren is volledig uitgewerkt en is klaar om toegepast te worden. 
In het meetprotocol worden de bevindingen op de technische aspecten uit het beoordelingskader 
getoetst zoals de schuifweerstand (zandzakmateriaal). Er zouden twee zandzakconstructies (WSRL en 
alternatief) op hun functioneren worden getoetst. Bij deze proeven worden technische, logistieke en 
organisatorische aspecten onderzocht. Deze proeven zijn echter niet uitgevoerd als gevolg van de 
COVID-19 maatregelen, waardoor belangrijke bevindingen rondom logistieke en organisatorische 
aspecten niet onderzocht kunnen worden.  

Werkinstructies 
Nadat het meetprotocol is opgesteld, zijn de drie werkinstructies (vullen, noodkering en opkisten) 
ontwikkeld op basis van de bovenstaande beoordelingskader en meetprotocol. Er zijn bij deze 
werkinstructies in samenspraak met de kerngroep diverse aannames gedaan zoals constructiekeuze 
omdat deze aspecten niet konden worden beproefd. Daarnaast zijn er kentallen in beeld gebracht en 
geverifieerd bij de kerngroep op correctheid. Tijdens de workshops met de waterschappen is met 
name aandacht gegeven aan de logistieke en organisatorische aspecten die een rol spelen. 
Voorbeelden hiervan zijn opstellingen, hanteerbaarheid, veilig werken, mankracht en materieel. 

Berekeningen 
De berekeningen hebben zich gefocust op het horizontaal afschuiven (schuifweerstand) van een 
enkele zandzak, een deel van de constructie en de gehele constructie. Bij deze berekeningen is het 
noodzakelijk geweest om een aantal aannames te doen met betrekking tot schematisaties en gedrag 
van de constructie. Bij de eerste berekening is onderzocht wat het effect is van het onnauwkeurig 
plaatsen van een enkele zandzak. Onnauwkeurigheden van 10 cm bleek toelaatbaar bij de alternatieve 
constructie echter nam de veiligheidsmarge wel af. In de tweede berekening is de invloed van het wel 
of niet plaatsen van een doek onder de zandzakconstructie berekend. Uit deze berekening bleek dat 
de constructie met de folie sneller horizontaal zal afschuiven vanwege de een lagere schuifweerstand 
als gevolg van de folie in plaats van direct contact tussen de zandzak en de ondergrond. 
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In de derde berekening zijn drie constructies (WSRL, alternatief en traditioneel) berekend op 
horizontaal afschuiven tussen twee lagen in de constructies. Uit de berekening moet blijken wat het 
effect is van een besparing van zandzakken in een doorsnede van WSRL (22) en alternatief (35) is ten 
opzichte de traditionele constructie (55). De constructie van WSRL voldoet potentieel (volgens 
berekeningen) niet, dit komt overeen met de twijfels die enkele waterschappen uit de kerngroep 
hadden over deze constructie. De alternatieve constructie is mogelijk een interessante optie omdat 
deze constructie zonder vrijboord voldoet in de berekeningen terwijl die daarnaast ook nog 20 
zandzakken bespaart in de doorsnede ten opzichte van de traditionele constructies. 

Proces 
Kenmerkend voor dit onderzoek is het iteratieve proces waarbij de waterschappen regelmatig zijn 
betrokken en feedback hebben geleverd op basis van hun ervaringen uit de praktijk. Uit de interviews 
en workshops met de waterschappen blijkt dat er zowel verschillen als overeenkomsten onderling 
zitten als ook met de literatuur. Daarnaast zit de complexiteit van het onderzoek ook in dat deze 
bevindingen doorwerken in (de samenhang van) de verschillende documenten.  

7.2 Aanbevelingen 
In het onderzoek zijn een aantal producten gerealiseerd. In de aanbevelingen wordt samengevat wat 
de status van deze documenten is en welke activiteiten mogelijk nog benodigd of gewenst zijn. 

In het eerste deel van het onderzoek is een beoordelingskader opgesteld. Dit document is een 
werkend Excel sheet en volledig uitgewerkt. Het beoordelingskader is klaar voor gebruik door 
waterkeringbeheerders. Het wordt aanbevolen om het beoordelingskader te zien als een 
beslissingsondersteunend tool waarbij de uitkomst niet letterlijk moet worden overgenomen. 
Daarnaast is het aanbevolen om de tool licht uit te breiden waarbij er een mogelijkheid is om per soort 
maatregelen een weging voor de technische en praktische criteria te geven.  

Het meetprotocol kan alleen worden toegepast voor de genoemde constructies en de in de 
uitgangspunten genoemde afmetingen. Het document kan worden gebruikt voor vergelijkbare 
proeven. Hierbij dienen aspecten zoals afmetingen van bassins (indien andere proeflocatie als Flood 
Proof Holland) en hoeveelheden te worden aangepast. Daarnaast is het aanbevolen om een 
meetprotocol opkisten op te stellen zodat hier ook proeven mee gedaan kunnen worden.  

De werkinstructies zouden oorspronkelijk bij dit onderzoek worden getest. Aangezien dit niet 
doorgegaan wordt er aanbevolen om alle drie de werkinstructie alsnog te testen en aan te passen als 
blijkt dat bepaalde aspecten niet voldoende of duidelijk zijn omschreven. De focus moet hierbij liggen 
bij de toegepaste constructie voor de noodkering (WSRL) omdat uit berekeningen blijkt dat deze 
constructie in twijfel getrokken moet worden. De praktijk moet deze berekening bevestigen of het 
tegendeel bewijzen. Tot slot moeten alle cartoons in de werkinstructies te worden aangepast naar 
een dezelfde stijl zoals is weergeven in figuur 33. Deze cartoons moeten nog worden ontwikkeld.  

Verder kan er een geavanceerder model worden ontwikkeld dat met onderzoek kan worden 
gevalideerd. Enkele voorbeelden die in dit geavanceerdere model kan worden verwerkt zijn 
dynamische krachten (optredende krachten), effecten van water in de constructie (toepassen 
onderwater gewicht, verticale waterdrukken) en veiligheidsfactoren volgens regels die staan 
voorgeschreven in normen. Tot slot kunnen de berekeningen worden verwerkt tot een tool (excel of 
een vergelijkbaar programma) zodat de berekeningen eenvoudiger zijn te maken voor de gebruikers 
van deze berekeningen zoals waterkeringbeheerders. De waterkeringbeheerders kunnen gebruik 
maken van deze berekeningen als ze een nieuwe constructie willen testen voordat er een proef mee 
wordt gedaan. 
 
 



Afstudeerscriptie   
Noodmaatregel zandzakken   

 48 

Literatuurlijst 
Bayerisches Landesamt fur Umwelt. (2010). Hinweise zur Deichverteidigung und Deichsicherung. 

95145 Oberkotzau: Pauli Offsetdurck. 
Blok, R. (2016). Tabellen voor bouw- en waterbouwkundigen (10e ed.). Amersfoort: 

ThiemeMeulenhoff. 
Broichhaus, C. (2008). Der Aufbau und die Standsicherheit von Sandsackdämmen und vergleichbaren 

mobilen Hochwasserschutzanlagen. Afstudeerscriptie, Bergische Universitat Wuppertal, 
Institut fur Grundbau, Abfall- und Wasserwesen. 

Eijk, R. v. (2002). Alternatieven voor de zandzak als tijdelijke waterkering. Afstudeerscriptie, 
Technische Universiteit Delft, Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen, Krimpen 
aan den IJssel. Opgeroepen op Februari 2020 

Flexxolutions. (2019). Offerte t.b.v. HDSR. Opgeroepen op Maart 2019 
Kolen, B., & Stam, M. (2018). Leren van een wedstijd zandzakken leggen. Opgeroepen op Februari 

2020, van 
https://www.hkv.nl/upload/publication/Leren_van_een_wedstrijd_zandzakken_leggen_BK_
TU%20Delft%20DeltaLinks.pdf 

Koppe, B., & Lankenau, L. (sd). Spontaneous helpers - Guideline for Flood Control. Werkinstructie, 
Hochschule Bremen, Insitute for Hydraulic and Coastal Engineering, Bremen. Opgeroepen op 
Februari 2020 

Koster, D. (2020). MEMO randvoorwaarden aanschaf nieuwe kunststof zandzakken 2020. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 

NEN. (2019). NEN-EN-ISO 14688-1. Norm. Opgeroepen op Februari 2020 
Platform Professionalisering Dijkbewaking. (2019). Verslag - Testen van zandzakconstructies. Delft. 

Opgeroepen op Februari 2020 
Sevenster, M., Wielders, L., Bergsma, G., & Vroonhof, J. (2008). Milieukentallen van verappkingen 

voor de verpakkingen belasting in Nederland. CE Delft. Delft: CE Delft. 
Singh, A., Kumar, M., & Mitra, S. (2018). Carbon footprint and energy use in jute and allied fibre 

production. Publicatie in Indian Journal of Agricultaral Sciences. 
The Sandbag Store. (2014, April 15). How to build a sandbag wall. Opgeroepen op Februari 2020, van 

sandbagstore.com: https://www.sandbagstore.com/how-to-build-a-sandbag-wall.html 
US Army Corps of Engineers. (2016). Flood Fight Handbook - 2016 Edition. Opgehaald van 

https://www.mvp.usace.army.mil/Portals/57/docs/Operations%20Center/MVP_Flood_Fight
_Handbook_2016.pdf 

van der Most, H., & te Nijenhuis, A. (2019). Nieuwe normering van waterveiligheid. Stowa. 
Wiki Noodmaatregelen. (sd). Website over noodmaatregelen (verzamelplaats met vele 

achterliggende bronnen). Opgeroepen op Februari 2020, van https://v-
web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Wiki_Noodmaatregelen_Waterkeri
ngen_-_homepage. 

Zandzakken.nl. (sd). Lege zandzakken kopen. Opgeroepen op Februari 2020, van Website van 
zandzakken.nl: https://www.zandzakken.nl/nl/lege-zandzakken/ 

 
  



Afstudeerscriptie   
Noodmaatregel zandzakken   

 49 

Bijlage 

1. Verslag interviews 

2. Beoordelingskader (Schermafbeeldingen) 

3. Meetprotocol 

4. Invulformulieren proeven 

5. Werkinstructie vullen 

6. Werkinstructie plaatsen noodkering 

7. Werkinstructie plaatsen opkisten 
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MEMO  

Aan: Hans Knotter, Wijnand Evers, Frank Jansen Peter Boone, Dennis Koster 
Van: Pieter de Vries 
Kopie: Anco van den Heuvel, Ulrich Förster, Eric Huijskes 
Datum: 11 maart 2020 
Referentie: 200226 - Memo Vragenlijst 
Onderwerp: Onderzoek zandzakken – Antwoorden ten behoeve van interviews  

 

 

Geachte deelnemers van het Kernteam, 

 

In het kader van mijn afstudeeropdracht ‘’Werkinstructie zandzakken’’ hadden wij afgelopen week 

interviews gehouden. Dit document geeft de antwoorden weer die zijn gegeven gedurende het 

interview. Het document is ter controle om te verifiëren of de antwoorden correct zijn geformuleerd 

Nogmaals dank dat ieder van u tijd, materiaal en materieel heeft vrijgemaakt om mee te doen aan 

zowel het interview, de workshop en de proeven. 

De antwoorden zijn per vraag weergeven met dezelfde onderdelen als bij de vragenlijst. De volgende 

onderdelen warren ter sprake komen:  

 

• Beoordelingskader, ofwel welke criteria spelen een rol bij het kiezen welke zandzak je wil 

inzetten (of kopen!) en hoe goed voldoet die zandzak daaraan? 

• Werkinstructies vullen en plaatsen (Noodkering/Opkisten) 

• Daarnaast de vragen die uit de literatuurstudie naar vormen kwamen. 
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Beoordelingskader 
Het beoordelingskader voor de aanschaf van nieuwe zandzakken is behandeld en nader toegelicht 

gedurende het interview. De toelicht ging over het Excelsheet was opgebouwd en welke 

overwegingen er zijn gemaakt. In de onderstaande tabellen staan de gegeven antwoorden op de 

vragen met betrekking tot het beoordelingskader. 

Onderverdeling beoordelingskader 

Vraag 1 Is/zijn er toepassingen van zandzakken die nu niet zijn meegenomen? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Voor openingen van huizen (minder relevant voor waterschappen) 

Hans Knotter WSRL Steunberm onderscheid maken tussen binnen- en buitentalud 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Verweking binnentalud (toepassing in voornamelijk Duitsland). Deze 
toepassing wordt load drain genoemd. 

Dennis Koster HDSR Lijkt compleet, niet specifiek een toepassing vergeten, als het afkomstig 
is van wiki noodmaatregelen 

 

Vraag 2 Is de verdeling van deze soorten criteria (zie bijlage voor exacte criteria) naar 
tevredenheid? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Geen op- en/of aanmerkingen, belangrijkste criteria zijn sterkte, kosten 
en hanteerbaarheid 

Hans Knotter WSRL Ja, de belangrijkste criteria zijn Schuifweerstand, uitbreidbaarheid, 
hanteerbaarheid en sterkte. Kosten zijn minder relevant 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, de belangrijkste criteria zijn hanteerbaarheid, vormbaarheid, 
schuifweerstand, daarna waterdoorlatendheid en uitbreidbaarheid 

Dennis Koster HDSR Ja, de belangrijkste criteria zijn schuifweerstand en sterkte, daarna 
werkbaarheid (hanteerbaarheid) en duurzaamheid 

 

Vraag 3 Zijn er nog aanvullingen met betrekking tot criteria? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Geen aanvulling 

Hans Knotter WSRL Vulgraad en sluitwijze 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Sluitwijze en vormbaarheid 

Dennis Koster HDSR Voor toepassing beoordelingskader de afmetingen, gewicht en vulgraad 
vaststellen en mogelijk optimum bepalen 

 

Materiaalsoort 

Vraag 4 Is er behoefte aan een overweging met nog andere materiaalsoorten? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Geen toevoegingen 

Hans Knotter WSRL PP-Wit (wit komt vaker voor dan zwart) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD PP-Wit 

Dennis Koster HDSR Polyester of PES. PP en PE samenvoegen voor overeenkomende 
eigenschappen 
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Vraag 5 Welke materiaalsoort heeft (eventueel) op voorhand de voorkeur? En waarom? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Jute vanwege de (schuif)weerstand en duurzaamheid. Eerder zijn 
kunststof zandzakken toegepast maar momenteel is er weer terug 
gegaan naar jute zandzakken. 

Hans Knotter WSRL Afhankelijk van de situatie. Jute voor stapelen en PP voor belasten (zo 
glad mogelijk). Aantal zaken niet belangrijk, dan goedkoopste 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Hangt af van de situatie. Jute is stroef maar minder vormbaar. PP vaker 
de voorkeur, alleen zou nog stroever materiaal het nog beter maken 

Dennis Koster HDSR Niet specifiek, liever jute vanwege duurzaamheid. Voor de opslag van 
zandzakken kunststof, bekijken hoe CO2 afdruk van materialen is  

 
Levensduur 
Levensduur wordt op diverse manieren meegenomen in het beoordelingskader namelijk: 

Situatie  Levensduur  

Buiten (geplaatst) 1  

Leeg in opslag, nog niet gebruikt 2  

Leeg in opslag, al een (of meer) keer gebruikt 3  

Gevuld in opslag, nog niet gebruikt 4  

Gevuld in opslag, al een (of meer) keer gebruikt 5  

 

Vraag 6 Is levensduur buiten (tijdens calamiteit, dus onder invloed weersomstandigheden) 
relevant? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Meestal niet, enkele situatie wel (voorbeeld was dat de jute zakken 2 
jaar buiten hebben gelegen als tijdelijke bescherming bij een 
herstelmaatregel) 

Hans Knotter WSRL Nee, zak gaat langer mee dan het event. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, een voorbeeld is een bekramming die langer dan een jaar buiten 
heeft gelegen, deze was vergaan. 

Dennis Koster HDSR De zandzakken worden meerdere keren toepassen, dus eigenlijk niet 
relevant 

 

Vraag 7 Hoe groot is de behoefte naar opgeslagen gevulde zandzakken? En waarom? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Er is behoefte, het is afhankelijk van de reactietijd, maar nooit in grote 
aantallen. Zandzakken worden bij WSVV opgeslagen in een open loods 

Hans Knotter WSRL Die is aanwezig, bij een korte reactietijd  

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Er is behoefte vanwege de snelle reactietijd, daarnaast kost het vullen 
van zandzakken en de mobilisatie daarvan kostbare tijd. 

Dennis Koster HDSR Behoefte is groot vanwege korte reactietijd. Momenteel 2000-3000 
gevulde zandzakken in opslag. 
De kans op vervuilde grond in zandzak is zeer beperkt, daarbij als de 
zandzak dicht blijft is dit geen probleem. 
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Vraag 8 Wat is de levensduur per bovenstaande variant in de tabel 
 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Situatie Levensduur PE Levensduur jute 

1 2 jaar 1 jaar 

2 3-5 jaar Minder als 3 jaar 

3 - - 

4 3-5 jaar Kleiner als 3 jaar 

5 -  

Er wordt geen gebruik gemaakt van meervoudig gebruik omdat de 
zakken dan nat zijn geweest, daarnaast is de betrouwbaarheid veel 
minder als ongebruikte zakken. 

Hans Knotter WSRL Situatie Levensduur PP Levensduur jute 

1 2 jaar 2 maanden 

2 50 jaar (in donker) 50 jaar (droog) 

3 X-aantal keer - 

4 - 20 jaar 

5   
 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Situatie Levensduur PP/PE (materiaalsoort niet bekend) 

1 Langer dan 1 jaar, nog niet kapot gezien 

2 Langer dan 100 jaar, mits in goede condities 

3 2 á 3 keer hergebruiken, daarna op vanwege schimmel  

4 Langer dan 10 jaar 

5 2 á 3 keer hergebruiken, daarna op vanwege schimmel  
 

Dennis Koster HDSR Lastig te zeggen, de volgende waarden werden geschat 

Situatie Levensduur  

1 Jute 5-6 weken, (droog zand waait weg) 

2 Jute 50 jaar, mits in goede condities (geen ongedierte) 

3 20 – 30 jaar 

4 20 – 25 jaar, opslag in donker (kunststof) 

5 5 á 10 keer hergebruiken (schatting) 
 

 
De gewenste eigenschappen 
Per maatregel/toepassing zijn al de gewenste eigenschappen ingevuld naar eigen beoordeling, met 
deze waarde worden de zandzaksoorten vergeleken en komt er een advies uit per maatregelen. 
 

Vraag 9 Bent u het eens met de ingevulde eigenschappen? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Ja, geen grove fouten  

Hans Knotter WSRL Ja, geen grove fouten 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, geen grove fouten 

Dennis Koster HDSR Discussie over hoe de sterkte ingevuld moest worden, want je wil maar 
1 type en niet verschillende types voor elke maatregel 1 
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Vraag 10 Zo niet, welke zou graag aangepast zien? En waarom? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV N.v.t.  

Hans Knotter WSRL N.v.t. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD N.v.t. 

Dennis Koster HDSR Zie bovenstaande vraag 9 
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Meetprotocol proeven FPH 
Het meetprotocol die zal dienen als handleiding/ draaiboek voor de proeven in Flood Proof Holland 

(FPH) en daarnaast de uitwerking van het meetprotocol zodat deze als template kan dienen voor 

(hierop volgende) proeven is nader toegelicht gedurende het interview. In de onderstaande tabellen 

staan de gegeven antwoorden op de vragen met betrekking tot het meetprotocol. 

Behoefte standaard protocol 

Vraag 1 Is er behoefte naar een standaard template voor proeven in FPH of vergelijkbare 
proeflocaties? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Ik verwacht een voordeel, maar dat is niet aan mij. Ik denk hierbij aan 
een checklist. 

Hans Knotter WSRL Ja er is behoeft aan (om te kunnen vergelijken) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Er is niets kant en klaar, dus wel behoefte 

Dennis Koster HDSR Geen behoefte aan standaard meetprotocol 

 

Vraag 2 In welke mate van uitwerking van een standaard meetprotocol is behoefte? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Risico is dat het te weinig flexibel wordt, hierin moet gezonde balans 
worden gevonden (niet te weinig of te veel vrijheid, wel minimale 
eisen) 

Hans Knotter WSRL Checklist 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Checklist 

Dennis Koster HDSR N.v.t. 

 

Vraag 3 Wat is volgens u een niet te missen onderdeel van een meetprotocol? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Uitkomstnotatie 

Hans Knotter WSRL Stapelheid, kerende hoogte en waterkerendheid (hoelang) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Duur (tijd), planning en belasting 

Dennis Koster HDSR IJkpunten, mijlpalen en wanneer meten, daarnaast ook 
kwaliteitscontrole (goede manier van plaatsen, vulmethode) 

 

Meetprotocol specifiek 

Vraag 4 Is er behoefte aan de bovenstaande opzet? 
 Of is er eerder de behoefte aan 4 doorsneden met 1 materiaalsoort? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Nee, materiaal is ook belangrijk 
Later in het interview werd duidelijk dat voorkeur eerder uitging naar 1 
materiaalsoort (jute) voor de hoogte, voor opkisten 2 zandzaksoorten 

Hans Knotter WSRL 2x2 denkend aan andere deelnemers, eigen voorkeur gaat uit naar 4x1 
voor de hoogte met als materiaal jute, voor opkisten 2 zandzaksoorten 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD De voorkeur gaat uit naar 2x2 

Dennis Koster HDSR 2x2, materiaalsoort is het belangrijkste. 
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Vraag 5 In welke mate dient de werkwijze te worden uitgewerkt 

• Zijn doorsneden van de constructies voldoende? 

• Of is er behoefte naar uitwerking per laag zandzakken? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Doorsnede, toelichting laag voor laag kan altijd mondeling worden 
toegelicht. 

Hans Knotter WSRL Doorsnede is voldoende. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Laag voor laag 

Dennis Koster HDSR Gedetailleerd laag voor laag  

 

Vraag 6 Welke aspecten mogen zeker niet vergeten worden met betrekking tot deze proef? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Hoe op te bouwen, symmetrisch en vervorming van de constructie 

Hans Knotter WSRL Werkwijze stapelen. Geotextiel of folie (voorkeur) een interessante 
optie om te betrekken bij de proef 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD De ondergrond waarop gestapeld wordt. Is het beton of gras en is het 
eerste realistisch? Afstand zandzakken tot de constructie en hoeveel 
mensen heb je hiervoor nodig 

Dennis Koster HDSR Dat de constructie wordt aangestampt (goede aansluiting). 

 

Vraag 7 Welke zaken willen jullie getest hebben naast de vier verschillende constructies? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Vervorming en snelheid van opbouwen 

Hans Knotter WSRL Stapelheid, kerende hoogte en waterkerendheid (hoelang) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Het beoordelingskader en de aansluiting van de constructie op de 
zijkant. 

Dennis Koster HDSR Sterke (blijft het staan), behoefte voor folie/geotextiel is niet aanwezig 

 

Meetprotocol overige 

Vraag 8 Zijn er verder nog op- en/of aanmerkingen ten opzichte van deze proeven? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Leuk om mee te doen 

Hans Knotter WSRL Geen verdere toevoegingen 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Laat de constructie ondanks zijn vrijwaard maar bezwijken, daarnaast is 
de toepassing van folie interessant 

Dennis Koster HDSR Geen verdere toevoegingen 
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Werkinstructies 

Bij het onderdeel werkinstructie is vanwege de nog niet aanwezige concepten vooral de 

algemeenheden behandeld in vorm van welke zaken worden er verwacht. In de onderstaande 

tabellen staan de gegeven antwoorden op de vragen met betrekking tot het meetprotocol. 

 

Werkinstructies algemeen 

Vraag 1 Welk document zouden jullie graag als basis willen zien voor een of beide 
werkinstructies? 

• Werkinstructie Vullen 

• Werkinstructie Plaatsen 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Geen werkinstructies aanwezig bij het waterschap 

Hans Knotter WSRL Werkinstructie plaatsen aanwezig, maar hoeft niet als basis te dienen 
voor te maken werkinstructies 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Huidige lokale werkinstructie niet gebruiken 

Dennis Koster HDSR Geen werkinstructies aanwezig bij het waterschap, dus er is behoefte 
aan dergelijke documenten 

 

Vraag 2 Zou dit desbetreffende document beschikbaar gesteld kunnen worden? 

Geïnterviewde Antwoord 

Alle waterschappen N.v.t. 

 

Vraag 3 In hoeverre moet er keuzevrijheid zitten in een werkinstructie? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Onderbouwing voor bepaalde keuze noemen met voor- en nadelen. 
Werkinstructie beter te gebruiken als er beetje vrijheid aanwezig is.  

Hans Knotter WSRL Keuzevrijheid inperken om discussies te vermijden. Ik wil dat ik mensen 
naar buiten kan sturen en zeker weet dat een constructie goed wordt 
opgebouwd volgens instructie 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Zo min mogelijk keuzevrijheid, want dat geeft in het geval van een 
calamiteit meer duidelijkheid, daarnaast zou ieder willekeurig persoon 
de instructie moeten begrijpen en kunnen uitvoeren (IKEA handleiding) 

Dennis Koster HDSR Weinig keuzevrijheid (Jip en Janneke taal), het document moet als basis 
kunnen dienen voor een leek net als IKEA handleidingen 

 

Vraag 4 De nieuwe werkinstructies gaan werken met het principe tekst, cartoon en afbeelding 
per onderdeel. Is dit principe akkoord? Of wordt er graag iets anders gezien?  

Geïnterviewde Antwoord 

Alle waterschappen Ja, principe akkoord 
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Vraag 5 Wat vindt u per werkinstructie een geschikt aantal pagina’s 

• Werkinstructie Vullen 

• Werkinstructie Plaatsen → Noodkering/ Opkisten 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Vullen: heel beperkt, misschien beslisboom, hoop op 1 A4 
Plaatsen: Maximaal 10 A4 (eigenlijk al te veel). Werkinstructie moet in 
ieder geval het volgende bevatten: wanneer toepassen, werkwijze en 
do & don’ts 

Hans Knotter WSRL Vullen: Maximaal 5 A4 
Plaatsen: Maximaal 10 A4 
Heel uitgebreid beginnen om vervolgens minder belangrijke dingen weg 
te strepen 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Plaatsen: Maximaal 10 A4, anders haken mensen af omdat het teveel 
lezen is (zeker in een noodsituatie) 

Dennis Koster HDSR Lastig te zeggen, kwaliteit gaat voor kwantiteit  

 

Vraag 6 In hoeverre is er behoefte aan kerngetallen in de werkinstructie 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Er is behoefte aan kerngetallen 

Hans Knotter WSRL Kerngetallen belangrijk (mogelijk van 2 soorten zandzakken) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Voor kerngetallen is behoefte zeker aanwezig 

Dennis Koster HDSR Kerngetallen erg belangrijk, vooral de waarde hoeveel zandzakken per 
meter  

 

Vraag 7 Welke mate van details worden voor ogen gezien bij de werkinstructies 

• Voorschrijven afmetingen standaard zandzak 

• Doorsnede voldoende of opbouw laag voor laag 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Standaarden veranderen, bij nieuwe dingen zoals folie aanbrengen wel 
details aangeven.  

Hans Knotter WSRL Voorschrijven (net als vraag 3 keuzes inperken) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Zandzak type voorschrijven, laagbouw bij voorkeur met een 3D model 

Dennis Koster HDSR Voorstander van een landelijke eenduidige lijn  

 

Werkinstructies overige 

Vraag 8 Zijn er verder nog op- en/of aanmerkingen ten opzichte van deze werkinstructies? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Nee, alles is wel benoemd 

Hans Knotter WSRL Nee, alles besproken 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Nee, alles hiervoor besproken 

Dennis Koster HDSR Nee, meer opmerkingen als een concept aanwezig is 
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Overige vragen 

In dit laatste onderdeel was de doelstelling om enkele vragen die uit de literatuurstudie nader 

onderbouwd te krijgen. In de onderstaande tabellen zijn de antwoorden weergegeven. 

 

Materiaal zandzak 

Vraag 1 Voor welk probleem wordt de zandzak ingezet (Verdeling in % hieronder) 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Opkisten 75%, Bekramming 15%, Steunberm 5%, Opvullen gat 5% 

Hans Knotter WSRL Opkisten 80%, Bekramming 5%, Noodkering 5%, Wellen afdekken 5% 
en de rest 5% 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Opkisten 90%, Bekramming 9% en Wellen afdekken 1% 

Dennis Koster HDSR Weinig calamiteiten dus moeilijk te zeggen, belangrijkste zijn 
noodkering en opkisten 

 

Vraag 2 Hoe vaak worden zandzakken hergebruikt 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Niet, vanwege eerdergenoemde betrouwbaarheid 

Hans Knotter WSRL Niet vanwege rotten van de zakken 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD 2 á 3 keer, daarna wegens schimmelvorming weggooien 

Dennis Koster HDSR Nu niet vanwege het gebruik van jute zandzakken 

 

Vraag 3 Hoe worden uw zandzakken opgeslagen? 

• Worden de zandzakken ongevuld of gevuld opgeslagen? 

• Waarom deze manier? 

• Wat zijn de opslagcondities? 

• Hoeveel zandzakken heeft uw waterschap opgeslagen? 
o Klopt de onderstaande tabel?  

• Is dit aantal genoeg in geval van een calamiteit? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV 90% ongevuld, 10% gevuld (sneller inzetbaar, eerder verteren) 
Opslagcondities: Open loods 1 zijde open, invloed wind, gelucht, hogere 
luchtvochtigheid, Aantallen: 5 depots met 10 000 zakken (50 000 totaal 
in eigen opslag), Genoeg: Bij grote aantallen worden BigBags toegepast 

Hans Knotter WSRL Deltagebied, regionale keringen gevuld, overige ongevuld. Van de 
192000 ca 5000 gevuld (3%) 
Opslagcondities: Binnen, minimaal 10 graden en donker  
Aantallen: klopt, als niet genoeg is er altijd genoeg beschikbaar bij 
leveranciers (bieden zich aan) 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD 10 000 gevuld, overige ongevuld 
Opslagcondities: 1 dichte opslag, 2 kapschuren 
Genoeg: Waarschijnlijk niet genoeg bij grote calamiteit 

Dennis Koster HDSR Nu ‘’buiten’’ in een loods, er wordt gekeken naar een nieuwe locatie 
met geconditioneerde condities.  
Genoeg: Genoeg zandzakken bij calamiteit anders meer oproepbaar 
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Waterschap ZZ in eigen opslag ZZ op afroep ZZ totaal 

Stichtse Rijnlanden 5 000 20 000 25 000 

Drents Overijsselse Delta 70 000 - 70 000 

Rivierenland 192 000 - 192 000 

Vallei en Veluwe nb nb Nb 

 

Vraag 4 Heeft u ervaring met opslag van gevulde zandzakken? Zo ja 

• Welk materiaal wordt gebruikt? 

• Hoelang kan u de zandzakken opslaan? 

• Is er noodzaak om de zakken gevuld op te slaan? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Ja, kunststof maximaal 5 jaar. 
Noodzaak gering, beter gebaat bij werkinstructie (ook zonder machine) 
mensen en materiaal snel en genoeg aanwezig als nodig 

Hans Knotter WSRL N.v.t. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, kunststof, maximaal 2 á 3 keer toepassen (Eerder besproken) 

Dennis Koster   Ja, niet optimaal, zeker niet in de zomer. 
Levensduur jute: Zomer: 2 á 3 maanden en Winter: 4á 5 maanden 

 

Vraag 5 Heeft u ervaring met het hergebruik van zandzakken? Zo ja 

• Wat zijn stappen die moeten worden gezet voordat ze weer bruikbaar zijn? 

• Hoe vaak kan een zandzak worden hergebruikt? 

• Is er noodzaak om zakken te hergebruiken? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Zoals eerder besproken liever niet 
Stappen: ophalen, losmaken, legen, drogen, opvouwen en opslaan 

Hans Knotter WSRL Geen ervaring vanwege vele werkzaamheden die ervoor gedaan 
moeten worden. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, kunststof, maximaal 2 á 3 keer toepassen (Eerder besproken) 

Dennis Koster HDSR Ja, zandzakken hergebruikt voor een proef opkisten. Noodzaak 
aanwezig vandaar ook onderzoek naar een kunststof zandzak 

 

Vraag 6 Wat is de sterkte van een zandzak? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Sterk, alleen door scherpe punten kapot 

Hans Knotter WSRL Goede sterkte, niet voorgekomen dat het zomaar kapot gaat 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Goede sterkte, kan voorkomen dat zakken scheuren (voornamelijk jute) 

Dennis Koster HDSR Goede sterkte 

 

Vullen van de zandzak 
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Vraag 7 In literatuur komt vaak naar voren dat een zandzak afhankelijk van de methode van 
afsluiten ½ tot 2/3 worden gevuld. Waarop is dit gebaseerd? 

• ARBO 

• Hanteerbaarheid 

• Aansluiting cq pakking van de zandzakken 

• Of anders 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV ARBO (belangrijk bij grote aantallen) en hanteerbaarheid. Daarnaast 
gebaseerd op ervaring. 

Hans Knotter WSRL Alle drie, daarnaast speelt ervaring een grote rol in dit vak. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Hanteerbaarheid en aansluiting 

Dennis Koster HDSR Dicht maken van de zak en de hanteerbaarheid, indirect ARBO 

 

Vraag 8  Heeft zand de voorkeur als materiaal? Wat zijn dan de gewenste specificaties? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Ja omdat zand efficiënt in de zak is, voldoende beschikbaar en zand 
vormt beter 

Hans Knotter WSRL Ja vanwege: het gewicht, niet uitspoelbaar (ook kleinere gradatie), goed 
vormbaar, goedkoop en makkelijk verkrijgbaar 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Ja, zand mag niet te nat (zwaarder) of te droog zijn (zand gaat lopen) 

Dennis Koster HDSR Ja, Zand maar heeft wel meer onderzoek nodig. Voor de vulmachine is 
schoonzand en zand met een bepaald vochtgehalte nodig 

 

Vraag 9 Maken andere materialen zoals grind bij voldoende beschikbaarheid ook goede kans? 
(Met oog op herbruikbaarheid, alleen toepasbaar bij bekramming en verzwaringen)  

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Grind schept minder makkelijk 

Hans Knotter WSRL Heeft niet veel zin. 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Grindzakken ook aanwezig in waterschap. Grind heeft als eigenschap 
dat het zwaarder is, daarnaast toepasbaar voor verzwaring en drainage. 

Dennis Koster HDSR Ik weet dat zand in andere waterschappen wordt gebruikt, maar bij 
HDSR niet, daarnaast ook geen behoeft 

 

Stapelwijze 
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Vraag 10 In de onderstaande afbeelding staat drie varianten. Welke heeft de voorkeur en 
waarom? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV WSRL 

Hans Knotter WSRL WSRL 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Geen voorkeur 

Dennis Koster HDSR Geen voorkeur 

 

Vraag 11 De derde opstelling is mijn gedachtewijze om te testen bij FPH, wat is u gedachte 
hierover ten opzichte van de piramidevorm? 

Geïnterviewde Antwoord 

Peter Boone WSVV Moeilijker uitvoerbaar, bekijk of het echt voordelen heeft t.o.v. de 
WSRL 

Hans Knotter WSRL Ziet vanwege weinige details het testidee niet voor zich, geeft hierbij 
aan dat die graag WSRL wil beproeven met overloop 

Wijnand Evers 
Frank Jansen 

WDOD Bij testidee rekening houden met golfslag en voldoende stoef anders 
gaan zandzakken ‘’lopen’’. De WSRL voldeed vorige keer om dezelfde 
reden eigenlijk niet.  

Dennis Koster HDSR ‘’Keep it simple’’, het moet eenvoudig te zijn op te bouwen en uit te 
breiden, daarnaast worden zandzakconstructies bijna nooit 100% 
gemaakt volgens de instructie 

 

 

 



Uitleg excel sheet

Goedenavond gebruiker,

Uitleg kolom A-F Uitleg kolom S-Y
 A.Type maatregel.
 B.Specifieker type maatregel (onderverdeling van kolom A)
 C.Voor welk faalmechanisme dient de noodmaatregel.
 D.Type zandzakken materialen die worden overwogen.
 E.Is de zandzak de primaire maatregel of een hulpmaatregel.
 F.Vanaf F t/m S worden de criteria weergegeven.
 •Weging
 -In de lichtblauwe cel onder de criteria kan een weging worden gegeven aan een criteria. Deze wegingen kunnen 

een bepaalde criteria belangrijker maken. De wegingen waartussen gekozen kan worden op het invoerblad is 0,1,2 
en 3
 •Gewenste eigenschap
 -In het geel staat de gewenste eigenschap voor de maatregel.
 -De regel is blauw als er geen voorkeur is voor een bepaalde eigenschap of het betre  een materiaala ankelijke 

eigenschap die minder relevant is voor het faalmechanisme 
 •Eigenschap materiaal
 -De cel is groen als de eigenschap van het materiaal het best overeenkomt met de gewenste eigenschap (5 

punten).
 -De cel is geel/oranje als de eigenschap bijna overeenkomt met de gewenste eigenschap (3 punten).
 -De cel is rood als de eigenschap niet overeenkomt met de gewenste eigenschap (1 punt).

 S.In kolom S is de laatste criteria weergeven waarbij de weging opbouw is weergegeven
 •Per materiaal is de eigenschap weergegeven (Groen, oranje/geel en rood) en de daarbij horende punten (1,2,3).
 •In de regel daaronder is de score met weging weergeven, deze score wordt berekend door score x weging

 U.In kolom U wordt de score weergeven zonder wegingen (alle criteria met weging 1)
 V.In kolom V wordt de score weergeven met wegingen, dit kan dus voor verschillen zorgen (materiaal met 

hoogste score zonder weging hoeft niet de hoogste score met weging te hebben)

 X.Materiaal met de hoogste score inclusief weging wordt hier weergegeven. Als er twee materialen zijn met 
hoogste gelijke score wordt er geen voorkeur weergeven.

 Y.Voor deze kolom moet je het invoerblad het aantal zandzakken die je van de 10.000 beschikbare zandzakken 
voor deze maatregel zou wordt ingezet door het waterschap. Als je meer als 10.000 zandzakken invult zal de kolom 
rood kleuren.

In de regel 2 bij kolom X en Y wordt het overall aanbevolen type weergegeven door te kijken naar het % 
voorkomen van de noodmaatregel. 
Met de + en - aan de linkerkant kan de volledige score opbouw worden weergegeven en worden verborgen.  

vrijdag 1 mei 2020

Invoerblad

Toelichting scores

Beslis- en beoordelingskader



Invoerblad

Weging per criteria Aantal zandzakken per maatregel Strategie voor de inkoop

Soort criteria criteria weging Type noodmaatregel noodmaatregel aantal Strategie voor de inkoop Antwoord
Technische criteria Schuifweerstand Toepassen noodkering Zandzakken kade Hoeveel typen zandzakken wilt u?

Sterkte zak Openingen opvullen (bigbags)
Waterdoorlatend Wilt u gevulde zandzakken?
Gronddoorlatend Stabiliteitsverhogende maatregelen Steunberm STBU (verzwaring) Hoeveel % gevulde zandzakken wilt u?
Hanteerbaarheid I Steunberm STBI (verzwaring) Welk zandzakmateriaal wilt u voor de gevulde zandzakken?

Praktische criteria Levensduur buiten Belastingbeperkende maatregelen Opkisten Voorkeuren advies Antwoord
Uitbreidbaarheid Kwelkade Welke verdeling wilt u bij een gelijke score tussen jute en kunststof?
Hanteerbaarheid II Peil kwelsloot opzetten

Als er een gelijke score tussen PP/PE en Polyester, dan gaat 100% naar PP/PE
Overige criteria Kosten Erosieremmende maatregelen Schade opvullen

Herbruikbaarheid Wellen opkisten
Levensduur in opslag Bekramming
Gevuld opslaanbaar
UV Gevoelig Totaal gebruikte zandzakken 0
Duurzaamheid Nog in te zetten zandzakken 10.000

In de oranje cel naast de criteria kan een weging worden gegeven 
aan een criteria. Met deze wegingen kunnen bepaalde criteria 
belangrijker gemaakt worden. De wegingen waartussen gekozen 
kan worden  is 0,1,2 en 3. 

(Vb= als schuifweerstand en kosten de belangrijkste criteria zijn, 
dan vul je hierbij weging 3 in) 

In de oranje cellen vult u het aantal zandzakken die je van de 10.000 beschikbare 
zandzakken voor deze maatregel zou worden ingezet door het waterschap. Als je meer 
als 10.000 zandzakken invult zal de kolom rood kleuren. De kolom kleurt groen als je 
10.000 zandzakken hebt ingezet

(Vb= van de 10.000 zandzakken zullen in Waterschap X 8.000 zandzakken voor een 
noodkering zandzakken worden ingezet, je bij deze maatregel dan 8.000 in)

In deze kolom vult u in hoeveel typen zandzakken u wilt hebben in het advies, als u 1 kiest zal er 
alleen de beste scorende variant op uw input komen, bij 2 typen wordt er aangegeven wat de twee 
beste materialen zijn met het aantal zandzakken daarbijhorend (vb jute 8.000/10.000 en PP/PE 
2.000/10.000) 

Bij gevulde zandzakken moet u aangeven of u gevulde zandzakken wilt en zo ja welk percentage. Dit 
percentage zal afgaan van de jute zandzakken indien dat het voorkeurs materiaal is. (Vb jute 
voorkeur bij maatregel van 10.000 zandzakken --> advies wordt dan 9.000 jute en 1.000 
kunststofsoort)

vrijdag 1 mei 2020

Reset invoergegevens

Uitleg excelsheet

Beslis- en beoordelingskader



Toelichting scores

Critera Jute PP / PE Polyester (PET) Opbouw score schaal

Grote schuifweerstand, Bij een proef door 
HDSR bleek dat in beide richtingen (lengte en 
breedte) de schuifweerstand even groot was

Jute zandzakken zijn daarnaast grover 
geweven dat leidt tot veel wrijving --> Score = 
groot

Kleine schuifweerstand, echter wel (deels) 
afhankelijk van de manier van weven.

Uit de proef van HDSR bleek dat in de 
lengterichting PP (20kg) kon concurreren met 
Jute (18kg) , in dwarsrichting niet (7kg om 
20kg)

Uitgaande van deze proef --> Score = klein

Gemiddelde schuifweerstand, Dit wordt 
gebaseerd op de wrijvingscoefficient van 
polyester in vergelijking met HDPE. Polyester 
heeft een hogere wrijvingcoefficient, dus 
meer schuifweerstand.

Echter komt het qua schuifweerstand niet in 
de buurt van jute --> Score = gemiddeld

Groot - Veel onderlinge wrijving (veel kracht nodig)
Gemiddeld - Niet veel/weinig wrijving
Klein - Weinig onderlinge wrijving (weinig kracht nodig)

Bron 1: Memo HSDR Bron 1: Memo HSDR Bron 2: Tabel Onkenhout
De zandzak is gemiddeld qua sterkte omdat 
het zandzakken bijna nooit scheuren. Echter 
kwam uit het interview met WDOD  dat jute 
vaker scheurt dan kunststof 

Score = gemiddeld

De zandzak is gemiddeld qua sterkte omdat 
het zandzakken bijna nooit scheuren behalve 
door scherpe punten 

Score = sterk

De zandzak is gemiddeld qua sterkte omdat 
het zandzakken bijna nooit scheuren behalve 
door scherpe punten. Echter is in vergelijking 
polyester het minst sterke materiaal 

Score = zwak

Sterk - Sterkste zandzak (1st)
Gemiddeld - Niet sterkste/zwakste zandzak (2nd)
Zwak - Minst sterkte zandzak (3nd)

Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen
Jute zandzak, is waterdoorlatend door manier 
van weven zijn er altijd openingen in de zak --
> Score = gemiddeld

PP/PE zandzak, is waterdoorlatend, echter 
minder groot in jute vanwege kleinere 
openingen in de zak 

Zandzak kan waterdicht worden gemaakt als 
het materiaal wordt gecoat, dit zorgt echter 
voor een hoge prijs --> Score = klein

PET zandzak, is waterdoorlatend, echter 
minder groot in jute vanwege kleinere 
openingen in de zak.

Zandzak kan waterdicht worden gemaakt als 
het materiaal wordt gecoat, dit zorgt echter 
voor een hoge prijs  --> Score = klein

Groot - Naar verhouding grote openingen in de zak door materiaal en 
weefmethode

Gemiddeld - Naar verhouding kleine openingen in de zak door materiaal en 
weefmethode

Klein - Waterdichte zandzak

Bron 4: vinden voor onderbouwing Bron 5: Offerte HDSR Bron 5: Offerte HDSR
Jute zandzak is het meest gronddoorlatend 
van alle zandzakken door de grootste 
openingen in het weefsel, echter blijft het 
grondverlies beperkt --> Score = gemiddeld

Kunststof zandzakken zijn minder 
gronddoorlatend dan jute door de kleinere 
openingen in het materiaal

Grondverlies blijft bepert --> Score = klein

Kunststof zandzakken zijn minder 
gronddoorlatend dan jute door de kleinere 
openingen in het materiaal

Grondverlies blijft bepert --> Score = klein

Groot - Naar verhouding grote openingen in de zak waardoor veel 
vulmateriaal kan ontsnappen.

Gemiddeld - Naar verhouding kleine openingen in de zak waardoor 
vulmateriaal kan ontsnappen.

Klein - Gronddichte zandzak
Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing
De eigenschappen van het materiaal is flexibel 
en dus goed vormbaar, daarnaast is het een 
stroef materiaal

Score = goed

De PP/PE zandzak is een zandzak met een 
gemiddelde vervormbaar, daarnaast is PP/PE 
een maar minder stroef materiaal (zeker als 
nat)

Score = gemiddeld

De eigenschappen van het materiaal is flexibel 
en dus goed vormbaar, maar is een glad 
materiaal (zeker als nat)

Score = gemiddeld

Goed - Flexibel (makkelijk vervormbaar)/ Stroef
Gemiddeld - Gemiddeld vervormbaar/ Stoef/glad
Slecht - Stug (moeilijk vervormbaar)/ Glad

Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing

Kortste levensduur van alle materialen, omdat 
het een natuurlijk materiaal is wordt het vrij 
snel afgebroken door de natuur --> Score = 
slecht

Levensduur buiten van de kunststoffen is 
voornamelijk afhankelijk van de UV Straling, in 
de interviews kwam een gemiddelde 
levensduur van 1 á 2 jaar naar voren --> Score 
= gemiddeld

Levensduur buiten van de kunststoffen is 
voornamelijk afhankelijk van de UV Straling, in 
de interviews kwam een gemiddelde 
levensduur van 1 á 2 jaar naar voren --> Score 
= gemiddeld

Goed - langer dan 2 jaar
Gemiddeld - tussen 1 en 2 jaar
Slecht - korter dan 1 jaar

Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen
Deels afhankelijk van de opbouw van een 
constructie, echter hoe beter de 
schuifweerstand des te beter de 
uitbreidbaarheid -->

Score = goed

Deels afhankelijk van de opbouw van een 
constructie, echter hoe beter de 
schuifweerstand des te beter de 
uitbreidbaarheid -->

Score = gemiddeld

Deels afhankelijk van de opbouw van een 
constructie, echter hoe beter de 
schuifweerstand des te beter de 
uitbreidbaarheid -->

Score = gemiddeld

Goed - Constructie makkelijk uitbreidbaar
Gemiddeld - Constructie moeilijk uitbreidbaar
Slecht - Constructie niet uitbreidbaar

Bron 1: Memo HSDR Bron 1: Memo HSDR Bron 2: Tabel Onkenhout
Goed - Koort/lussen mogelijk, materiaal ligt goed in de hand
Gemiddeld - Koort/lussen mogelijk, materiaal ligt matig in de hand 
Slecht - Koort/lussen niet mogelijk, materiaal ligt slecht in de hand

Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing Bron vinden voor onderbouwing

Een jute zandzak is de goedkoopste zandzak 
van alle materialen, prijzen worden meestal 
niet prijsgegeven. 1 bron gaf aan dat een jute 
zandzak 1,15 per stuk kost, daarnaast gaven 
waterschappen aan dat dit het goedkoopste 
materiaal is

Score = sterk

Een PP/PE ligt tussen de andere varianten in 
qua prijs gebaseerd op inzage van een offerte 
aan waterschap HDSR. De prijs lag rond de 
1,30 per stuk. Prijzen varieren licht door 
specifieke eisen van waterschappen

Score = gemiddeld

De polyester zandzak was de duurste zandzak 
gebaseerd op inzage van een offerte aan 
waterschap HDSR. De prijs voor een PET 
zandzak was rond de 1,80

Score = zwak

Goedkoop - Goedkoopste zandzak (1st)
Gemiddeld - Niet goedkoopste/duurste zandzak (2nd)
Duur - Duurste zandzak (3nd)

Bron 3: Interviews/ Bron 6: Zandzaken Bron 5: Offerte HDSR Bron 5: Offerte HDSR
Over het algemeen wordt hergebruik van een 
jute zandzak niet aangeraden vanwege het 
vele werk om het opnieuw gereed te krijgen, 
daarnaast loopt de betrouwbaarheid terug.

Score = zwak

Over het algemeen wordt hergebruik van een 
kunststof zandzak vaker gedaan dan een jute. 
Na 2 á 3 keer herbruiken wordt de zandzak 
afgeschreven door o.a schimmelvorming.

Score = goed 

Over het algemeen wordt hergebruik van een 
kunststof zandzak vaker gedaan dan een jute. 
De schatting van polyester zandzak ligt echter 
lager als een PP/PE zandzak vanwege de 
mindere sterkte 

Score = gemiddeld

Goed - Zandzak meervoudig herbruikbaar voor functie
Gemiddeld - Zandzak beperkt herbuikbaar (alleen verzwaring)
Zwak - Zandzak niet herbruikbaar

Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen Bron vinden voor onderbouwing
De schatting voor levensduur liepen bij de 
interviews uiteen, echter kan jute een lange 
tijd (ca. 50 jaar) worden opgeslagen mits er 
geconditioneerde omstandigheden zijn en er 
geen ongedierte aanwezig is

Score = gemiddeld

Kunststof zandzakken kunnen een lange tijd 
worden opgeslagen (50+ jaren) zolang ze 
worden opgeslagen op een donkere locatie 
vanwege UV gevoeligheid.

Score = goed

Kunststof zandzakken kunnen een lange tijd 
worden opgeslagen (50+ jaren) zolang ze 
worden opgeslagen op een donkere locatie 
vanwege UV gevoeligheid.

Score = goed

Goed - Lange levensduur (geen specifieke condities benodigd)
Gemiddeld - Lange levensduur (veel specifieke condities benodigd)
Slecht - Korte levensduur 

Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen
Gevulde opslag wordt niet aanbevolen omdat 
de inhoud vochtig is waardoor het vooral in 
de zomer sneller kan gaan rotten

Score = gemiddeld

Gevulde opslag van kunststof zandzakken 
mogelijk en wordt ook toegepast vanwege de 
betere eigenschappen van het materiaal

Score = goed

Gevulde opslag van kunststof zandzakken 
mogelijk en wordt ook toegepast vanwege de 
betere eigenschappen van het materiaal

Score = goed

Goed - Gevulde opslag mogelijk
Gemiddeld - Gevulde opslag mogelijk, maar heeft niet de voorkeur
Slecht - Alleen ongevulde opslag mogelijk

Bron 3: Interviews waterschappen Bron 3: Interviews waterschappen Bron vinden voor onderbouwing
Jute is een natuurlijke vezel en daardoor 100% 
biologisch afbreekbaar, daarnaast heeft jute 
ook de laagste CO2-voetafdruk van alle drie 
de materialen (566 kg/ton)

Score = goed

PP/PE is een kunststof en daardoor niet 
biologisch afbreekbaar, daarnaast is heeft het 
afhankelijk van de PE/PP soort minimaal 4x zo 
grote CO2-voetafdruk als jute (LDPE = 2341 / 
HDPE = 3478 / PP = 4622 kg/ton)

Score = slecht 

Polyester is een kunststof en daardoor niet 
biologisch afbreekbaar, daarnaast heeft het 
naar verwachting een grotere CO2-voetafdruk 
als jute.

Score = slecht 

Goed - 100% Biologisch afbreekbaar
Gemiddeld - gedeeltelijk biologisch afbreekbaar
Slecht - Niet biologisch afbreekbaar (schadelijk)

Bron 6: CO2 afdruk Jute en andere vezels Bron 7: C02 afdruk verpakkingen Bron vinden voor onderbouwing

Afhankelijk of het materiaal is behandeld met 
een coating. In het geval van ongecoat 
materiaal is Jute UV (on)gevoelig --> Score = 
gemiddeld

Afhankelijk of het materiaal is behandeld met 
een coating. In het geval van ongecoat 
materiaal is PP/PE UV gevoelig --> Score = 
slecht

Afhankelijk of het materiaal is behandeld met 
een coating. In het geval van ongecoat 
materiaal is PET UV gevoelig --> Score = slecht

Goed - UV Ongevoelig
Gemiddeld - Niet gevoelig/ongevoelig (grijs gebied)
Slecht - UV Gevoelig

Bron 5: Offerte HDSR Bron 5: Offerte HDSR
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 Beslis- en beoordelingskader

Zonder Met Polyester 0
Jute 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0 Materiaal Aantal zandzakken
45 0 Jute 0
47 0 PP/PE 0
43 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
47 0 Jute 0
47 0 PP/PE 0
43 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
47 0 Jute 0
47 0 PP/PE 0
41 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
47 0 Jute 0
47 0 PP/PE 0
41 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
Jute 45 0 Jute 0
PP / PE 40 0 PP/PE 0
Polyester (PES/PET) 43 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Hoogste score 0

43 0 Jute 0
45 0 PP/PE 0
41 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
45 0 Jute 0
49 0 PP/PE 0
43 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
47 0 Jute 0
51 0 PP/PE 0
45 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
49 0 Jute 0
49 0 PP/PE 0
47 0 Polyester 0

Gewenste eigenschappen Hoogste score 0
47 0 Jute 0
49 0 PP/PE 0
45 0 Polyester 0
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Primair

Secundair

Primair / Secundair

Primair / Secundair

Primair

Primair

Primair

Primair

Primair

Aanbevolen typeScore en weging

0

Score per maatregel

0

0

Faalmechanisme Type Zandzak Primair / Secundair

Polyester (PES/PET)

Overloop/Overslag

Overloop/Overslag

Instabiliteit

Instabiliteit

Piping

Piping
Instabiliteit

Piping
Erosie

Erosie
Instabiliteit

Erosie
Piping

Erosie
Overloop/Overslag

Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Polyester (PES/PET)

Polyester (PES/PET)

PP / PE

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute

Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Jute
PP / PE

Polyester (PES/PET)
0

0

0

0

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Secundair

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Wellen opkisten

Bekramming

Erosieremmende maatregelen

Type maatregel

Zandzakken kade

Toepassen noodkering

Openingen opvullen (bigbags)

Steunberm STBU (verzwaring)

Steunberm STBI (verzwaring)

Stabiliteitsverhogende maatregelen

Belastingbeperkende maatregelen

Peil kwelsloot opzetten

Kwelkade

Opkisten

Schade opvullen

0

0

0

Uitleg excelsheet Invoerblad Criteria weergeven



 Beslis- en beoordelingskader

Schuifweerstand Sterkte zak Waterdoorlatend Gronddoorlatend Hanteerbaarheid I Levensduur buiten Uitbreidbaarheid Hanteerbaarheid II Kosten Herbruikbaarheid Levensduur binnen Gevuld opslaanbaar Duurzaamheid UV Gevoelig Zonder Met Polyester 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jute 0

Gewenste eigenschappen Groot Sterk Klein Klein Gemiddeld Goed Hoogste score 0 Materiaal Aantal zandzakken

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 45 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 47 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 43 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Gemiddeld Sterk Gemiddeld Klein Gemiddeld Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 47 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 47 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 43 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 47 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 47 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 41 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 47 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 47 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 41 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Groot Sterk Klein Klein Gemiddeld Hoogste score 0
Jute Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 45 0 Jute 0
PP / PE Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 40 0 PP/PE 0
Polyester (PES/PET) Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 43 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Groot Sterk Klein Klein Goed Goed Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 43 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 45 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 41 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Klein Sterk Gemiddeld Klein Goed Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 45 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 49 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 43 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Klein Gemiddeld Gemiddeld Klein Slecht Gemiddeld Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 47 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 51 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 45 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Gemiddeld Gemiddeld Slecht Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 49 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 49 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 47 0 Polyester 0
Gewenste eigenschappen Gemiddeld Slecht Hoogste score 0

Groot Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Slecht Goed Goedkoop Zwak Gemiddeld Slecht Goed Gemiddeld 47 0 Jute 0
Klein Sterk Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Goed Goed Goed Slecht Slecht 49 0 PP/PE 0

Gemiddeld Zwak Klein Klein Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Duur Goed Goed Goed Slecht Slecht 45 0 Polyester 0

vrijdag 1 mei 2020

Primair

Secundair

Primair / Secundair

Primair / Secundair

Primair

Primair

Primair

Primair

Primair

Aanbevolen typeScore en weging

0

Score per maatregel

0

0

Faalmechanisme Type Zandzak Primair / Secundair
Technische criteria Overige criteriaPraktische criteria

Polyester (PES/PET)

Overloop/Overslag

Overloop/Overslag

Instabiliteit

Instabiliteit

Piping

Piping
Instabiliteit

Piping
Erosie

Erosie
Instabiliteit

Erosie
Piping

Erosie
Overloop/Overslag

Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Polyester (PES/PET)

Polyester (PES/PET)

PP / PE

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute

Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Jute
PP / PE

Polyester (PES/PET)
0

0

0

0

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Secundair

Jute
PP / PE
Polyester (PES/PET)

Jute
PP / PE

Wellen opkisten

Bekramming

Erosieremmende maatregelen

Type maatregel

Zandzakken kade

Toepassen noodkering

Openingen opvullen (bigbags)

Steunberm STBU (verzwaring)

Steunberm STBI (verzwaring)

Stabiliteitsverhogende maatregelen

Belastingbeperkende maatregelen

Peil kwelsloot opzetten

Kwelkade

Opkisten

Schade opvullen

0

0

0

Uitleg excelsheet Invoerblad Criteria verbergen
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1. Inleiding 
1.1 Achtergrond en doel 
De achtergrond en het doel van de proef is het testen van een nieuwe werkinstructie voor de 
werkgroep Wiki Noodmaatregelen. Dit document zal dienen als werkinstructie voor de proef. De 
proef is opgedeeld in meerdere deelaspecten namelijk; technische, logistieke en organisatorische 
aspecten.  

Uit de proef moet voor de technische aspecten uitkomen wat het beste materiaal en wat de beste 
constructie is voor een noodkering is. Hierbij worden de volgende varianten bekeken: 

- Twee materiaalsoorten 
o M1 Jute 
o M2 Kunststof  

- Drie soorten constructies (figuur 2) 
o C1a Constructie uit werkinstructie WSRL 
o C1b Constructie uit werkinstructie WSRL met zeil 
o C2 Nieuwe variant genaamd ‘’halve piramide’’ 

 

Figuur 2: Drie soorten constructies (schematisch) 

Opties voor een proef: 

1. 4 opstellingen met 2 materialen/ 2 constructies (Groen) 
2. 4 opstellingen met 2 materialen/ 3 constructies (Geel) 
3. 5 opstellingen beide bovenstaande opties (Rood) 

In de onderstaande opsomming staan de technische aspecten beschreven:  
- Stabiliteit van de constructie; 
- Waterdoorlatendheid van de constructie.  

Uit de proef moet voor de logistieke en organisatorische aspecten uitkomen wat er kan worden 
verbeterd met betrekking tot de logistiek en organisatie rondom de aanleg van een tijdelijke 
noodkering. Het zijn bij deze proef wel secundaire logistieke en organisatorische aspecten. (Primaire 
logistieke en organisatorische aspecten betreft meer planning, beschikbaarheid en rolverdelingen).  

Figuur 1: Indeling materiaal/constructie 
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De secundaire logistieke en organisatorische aspecten zijn als volgt:  
- Snelheid van opbouwen (efficiënt); 
- Nauwkeurigheid van opbouwen (effectief, NB: dit heeft ook relatie met stabiliteit); 
- Hanteerbaarheid; 
- Vermoeidheid 
- Rolverdeling 

1.2 Onderzoeksvragen 
De onderzoeksvraag voor de proef is: Welke constructie c.q. zandzak kan het best worden 
aanbevolen voor zowel de technische, logistieke en organisatorische aspecten  

Aan de hand van de onderzoeksvragen en met behulp van de proef moet tevens kunnen worden 
getoetst of de voorgeschreven handelingen in de nieuwe werkinstructie aan eisen voldoen die 
worden gesteld voor de praktijk. 

De overige vragen zijn onderverdeeld in de volgende aspecten: 

Technische aspecten: 
- Welke constructie en materiaal bieden de hoogste stabiliteit (minste vervorming/verplaatsing)? 
- Welke constructie en welk materiaal zijn het meest waterdoorlatend? 

 
Logistieke en organisatorische aspecten: 
- Wat is de meest efficiënte methode van zandzakken verplaatsen en opbouwen? 
- Hoe kan de nauwkeurigheid van de constructie (kwaliteit) worden geborgen? 
- Welk zandzaksoort is het best hanteerbaar? 
- Welke combinatie (materiaal en constructie) leidt tot de hoogste vermoeidheid? 

 

1.3 Deelnemers 
Er zijn vier waterschappen betrokken bij deze proef. Deze waterschappen leveren een bijdrage in de 
vorm van het beschikbaar stellen van mankracht, materiaal en materieel. De volgende 
waterschappen met bijbehorende contactpersonen zijn direct betrokken: 
- Waterschap Rivierenland    Dhr. H. Knotter 
- Waterschap Vallei en Veluwe  Dhr. P. Boone 
- Waterschap Drents Overijsselse Delta Dhr. W. Evers  
- Waterschap De Stichtse Rijnlanden  Dhr. D. Koster 

 
 

 

 
 
 
 
 
Daarnaast zullen ook andere organisaties bij de proef betrokken zijn. Dit zijn: 
- Rijkswaterstaat, stelt jute zakken beschikbaar en zal aanwezig zijn tijdens de proeven; 
- Diverse waterschappen, waaronder …..NADER TE BEPALEN; 
- Overige organisaties, waaronder  ……NADER TE BEPALEN. 
 

Figuur 3: Logo's deelnemers 
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2. Werkwijze 
2.1 Proefopstelling 
De proef gaat plaatsvinden op het terrein van Flood Proof Holland (FPH), Delft 

FPH heeft vijf bassins ter beschikking gesteld voor deze proef met de volgende breedtes: 

Tabel 1: Informatie over de bassins 

Bassin Breedte Zijkanten ZZ naast elkaar Depotnr.  Afstand tot Depot 

1 8,90 m Gras, schuin 24 stuks 1 16 m 
2 8,90 m Gras, schuin 24 stuks 1 6 m 
3 9,50 m Gras, schuin 26 stuks 1 16 m 
4 9,00 m Gras, schuin 25 stuks 2 10 m 
5 9,85 m Hout, recht 26 stuks N.t.b. N.t.b. 

 

In de afbeelding is het overzicht van de 
proeflocatie weergegeven. 

Om de nauwkeurigheid van de 
proeven goed te borgen is het 
belangrijk om zoveel mogelijk van de 
eigenschappen hetzelfde te houden.  

Bassin/depot indeling is afhankelijk 
van het soort proef dat wordt gedaan. 
Op voorhand worden hier geen 
uitspraken over gedaan, als er maar 
zoveel mogelijk van de 
omstandigheden hetzelfde zijn. 

Figuur 4:Proeflocatie (TU Delft DeltaLinks,2018) 

2.2 Benodigdheden 
2.2.1 Materiaal 
Voor deze proef zijn de volgende hoeveelheden materiaal benodigd: 

Tabel 2: Onderbouwing benodigde zandzakken (zz) 

Onderbouwing 
benadering aantallen Constructie 1a Constructie 1b Constructie 2 

Zakken per doorsnede 22 23 35 
Aantal zz naast elkaar 26 26 26 
Zakken per constructie 572 598 910 
Zakken incl. marge 15% 660 690 1050 

 
Tabel 3: Benodigdheden per proefoptie 

Benodigd per opstelling Optie 1 Optie 2 Optie 3 

Jute ZZ Kunststof ZZ 1710 1710 660 2400 1710 2400 
m2 doek  0 m2 10 x 2 = 20 m2 10 x 2 = 20 m2 
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2.2.2 Mankracht 
Voor deze proef is een bepaalde hoeveelheid mensen nodig, dit is afhankelijk van de afstand tussen 
het bassin en het depot. In de volgende tabel is de benodigde mankracht per constructie 
weergegeven op een afstand van 10 m van het depot: 

 

Figuur 5: Onderbouwing aantal personen 

Indien de afstand tot het depot groter is dan 10 m, dan moeten er meer mensen worden ingezet. Per 
2 m moet er een persoon bijkomen in de keten, zolang dit wordt aangehouden zal de opbouwtijd 
niet verschillen. In de onderstaande opsomming staat de toelichting van de tabel:  

1. Naam van de constructie 
2. Aantal zandzakken benodigd per constructie 
3. Aantal personen voor aangeven en leggen (uitgangspunt altijd 1 + 1) 
4. Aantal personen voor het doorgeven (uitgangspunt is 1 mens per 2 m, zie punt 6) 
5. Totaal aantal benodigde mensen per constructie 
6. Afstand depot tot constructie (midden) 
7. Afstand tussen de mensen bij het doorgeven (gebaseerd op proef mei 2019, aanname) 
8. Tijd opbouw = Tijd is het aantal zandzakken/ (8 zakken per minuut (aanname)) 
9. Opmerkingen met betrekking tot de regel 

Uitgaande van twee proeven per dag, hebben we dus minimaal 8 tot maximaal 10 mensen per proef 
nodig. Er wordt van uitgegaan dat elke proef (constructie) zijn eigen ploeg heeft, dit houdt in dat er 
16 tot 20 mensen per dag nodig zijn. Deze mensen moeten Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
(PBM’s) zoals laarzen en handschoenen dragen.  

2.2.3 Materieel 
Voor deze proef zijn de volgende artikelen benodigd (inclusief hoeveelheden). De benodigde 
artikelen zijn aangevinkt door middel van een kruisjes in het vakjes voor het artikel. 

Notities: 

☒  Fotocamera   Qt. 2  ☒ Uitgedraaide Instructie   Qt. 5 
☒ Pen en notieblok  Qt. 2  ☒ Videocamera (timelapse) Qt. 2 
 
Meetmateriaal: 

☒  Waterpas   Qt. 1  ☒ Weegschaal   Qt. 1 
☒ Meetlint   Qt. 2  ☒ Stopwatch of vergelijkbaars Qt. 2 
 
Hulpmiddelen: 
☐  Schop    Qt. …  ☐ Haspel    Qt. … 
☒ Kruiwagen   Qt. 2  ☒ Kruiplanken   Qt. 2 
☒ Touw (voor meten)  Qt. 4 x 12m ☒ Graafmachine/ tractor  Qt. 1 
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2.2.4 Wat leveren de deelnemers 
In de onderstaande tabel is weergegeven wat elke partij kan bijdragen/leveren voor de proef: 

Tabel 4: Leveringen deelnemers 

 (Gevulde) Zandzakken Mankracht Materiaal Materieel 
WSRL  

 
  

 
 
 

WSVV  
 

  
 

 
 

WDOD  
 

  
 

 
 

HDSR  
 

 
 

 
 

 
 

RWS     

 

2.3 Stapel- en werkwijze 
In de onderstaande afbeeldingen zijn de op te bouwen constructies weergegeven.  

 
Werkwijze voor de opbouw en het testen van de constructie: 

1. Opbouw van een constructies, conform de werkinstructie van de constructie tot een hoogte van 
ongeveer 1,0 meter.  

2. Span een touw over het midden van de kruin van de ene naar de andere kant, zorg ervoor dat 
het touw zodanig hoog hangt dat er nog 1 zandzak tussen past. 

3. De desbetreffende constructie belasten tot ongeveer 15 cm (vrijboord) onder kruin van de 
constructie voor gedurende 48 uur. 

4. Bovenstaande proces van opbouwen en testen tot driemaal toe herhalen voor de overige 
constructies. 

5. Als de 48 uur durende test periode is afgelopen en de constructie is nog niet bezweken, dan het 
water laten stijgen tot het maximum (belasten op overloop) om de constructie (mogelijk) te laten 
bezwijken. 

6. Na de bovenstaande stappen moet de proeflocatie worden opgeruimd. 

Figuur 6: Opbouw van de constructies (schematisch) 
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Vragen over de exacte opbouw van de bovenstaande constructies zijn te vinden in de werkinstructies 
of kunnen voor aanvang van de proef worden gesteld.  

2.4 Dagprogramma 
De proef wordt gehouden over twee dagen en heeft de volgende globale dagplanning: 

Dag 1  Dag 2 
Tijd Activiteit Tijd  Activiteit 
09-10 Start proef, opening & briefing 09-10 Opening Constructie testen 
10-11 Opbouwen 1 10-11 Opbouwen 3 
11-12 Opbouwen 1, start testen  11-12 Opbouwen 3, start testen  
12-13 Pauze en tussentijdse evaluatie 12-13 Pauze en tussentijdse evaluatie 
13-14 Opbouwen 2 13-14 Opbouwen 4 
14-15 Opbouwen 2, start testen  14-15 Opbouwen 4, start testen  
15-16 Dagsluiting en evaluatie 15-16 Dagsluiting en evaluatie 
16-17 -- 16-17 -- 
Opmerking Water blijft s ’nachts staan (1-2) Opmerking Water blijft s ’nachts staan (1-4) 

 
Dag 3  Dag 4 
Tijd Activiteit Tijd  Activiteit 
09-10 -- 09-10 -- 
10-11 Constructie 1 laten bezwijken 10-11 Constructie 3 laten bezwijken 
11-12 Constructie 1 opruimen 11-12 Constructie 3 opruimen 
12-13 Pauze en tussentijdse evaluatie 12-13 Pauze en tussentijdse evaluatie 
13-14 Constructie 2 laten bezwijken 13-14 Constructie 4 laten bezwijken 
14-15 Constructie 2 opruimen 14-15 Constructie 4 opruimen 
15-16 Dagsluiting en evaluatie 15-16 Uitloop opruimen 
16-17 -- 16-17 Proef afsluiting 
Opmerking Water blijft s ’nachts staan (3-4) Opmerking … 
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3. Meten 
3.1 Algemene overwegingen 
Het doel van deze proef is het om te bepalen welk materiaal en welke constructie het best geschikt is 
voor een noodkering. Om een goede vergelijking te maken moet er worden gezorgd dat er altijd een 
van de twee aspecten hetzelfde is. Hierbij is de beste optie 2x2 zodat er dan in elke situatie maar één 
aspect verschilt zoals is weergeven in onderstaande tabel.  

Tabel 5: Opstelling 2x2 
Opstelling Materiaal Constructie Test materiaal Test constructie 

1 Jute C1 1 1 
2 Jute C2 2 1 
3 Kunststof C2 2 2 
4 Kunststof C1 1 2 

Uit de tabel kan worden gehaald dat opstellingen 1&4 en 2&3 met elkaar onderling vergeleken 
kunnen worden voor het testen van het materiaal, daarnaast kan je opstelling 1&2 en 3&4 met 
elkaar onderling vergelijken om de beste constructie te bepalen. Om de proefresultaten nog 
(wetenschappelijk) betrouwbaarder te maken zal dezelfde proef meerdere malen uitgevoerd moeten 
worden.  

Naast het materiaal of de constructie moet er ook voor worden gezorgd dat alle overige 
omstandigheden (afhankelijkheden) nagenoeg vergelijkbaar zijn. Daarnaast zorgt dit ervoor dat er 
kentallen afgeleid kunnen worden voor de werkinstructies. Met overige omstandigheden worden de 
logistieke en organisatorische aspecten bedoeld. 

De volgende opsomming geeft weer welke aspecten bij elke proef constant moeten zijn: 
- Teams (samenstelling, ervaring, condities, graad van vermoeidheid (rust), communicatie en 

discipline) 
- Afstanden (afstand tot het depot) 
- Weersomstandigheden 
- Zandzaktype (afmetingen, gewicht, materiaal (per proef dient alleen één soort materiaal te 

worden toegepast) 

3.2 Te meten onderdelen 
Vraagstelling  1. Welke constructie heeft de meeste vervorming/verplaatsing? 
Aspect Stabiliteit (vervorming) 
Waarom De vorm van de constructie heeft invloed op de stabiliteit van de constructie; als 

de constructie gaat vervormen als gevolg van een belasting, zal de stabiliteit 
mogelijk in het geding komen. 

  
Hoe  Er is een touw gespannen over de as van 

de constructie. Ten opzichte van dit touw 
(0-lijn) wordt de vervorming gemeten 
(gekwantificeerd, micro), naast deze 
manier kan de vervorming ook worden 
bepaald aan de hand van de hiernaast 
staande score schaal (macro). 
 

Resultaat Het resultaat is een verloop van 1 naar uiteindelijk 5. Het resultaat geeft weer 
welke constructie het minst gevoelig is voor vervorming (meest robuust). 

Figuur 7: Schaalverdeling 
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Vraagstelling  2. Welke materiaal leidt tot heeft de grootste vervorming/verplaatsing? 
Aspect Stabiliteit (vervorming) 
Waarom Het materiaal van de constructie heeft invloed op de stabiliteit van de 

constructie; als de constructie gaat vervormen als gevolg van een belasting, zal 
de stabiliteit mogelijk in het geding komen. 

  
Hoe  Er is een touw gespannen over de as van 

de constructie. Ten opzichte van deze 
touw (0-lijn) wordt de, vervorming 
gemeten (gekwantificeerd). Naast deze 
manier kan de vervorming ook worden 
bepaald aan de hand van de score schaal. 
 

Resultaat Het resultaat is een tabel met een verloop van 1 naar uiteindelijk 5. Het resultaat 
geeft weer welke materiaal (vanwege bepaalde eigenschappen zoals stroefheid) 
samen met de constructie van vraag 1 het minst gevoelig is voor vervorming 
(meest robuust) 

 
Vraagstelling  3. Welke constructie is het meest waterdoorlatend? 
Aspect Stabiliteit (waterdoorlatendheid) 
Waarom De constructie heeft invloed op de waterdoorlatendheid van de constructie. 

Daarnaast kan met deze test worden gekeken in welke mate 
waterdoorlatendheid invloed heeft op de vervorming. 

  
Hoe  De waterdoorlatendheid van een constructie 

wordt vastgesteld aan de hand van een score 
schaal, omdat het door de omstandigheden in 
FPH niet gekwantificeerd kan worden.  
 

Resultaat De verwachting is dat het resultaat een verband 
gaat weergeven tussen de waterdoorlatendheid en de vervorming van de 
constructie. In welke mate zal hier moeten worden vastgesteld (hierbij moet de 
meest lekkende locatie van de constructie worden opgespoord).  

 
Vraagstelling  4. Welke materiaal is het meest waterdoorlatend? 
Aspect Stabiliteit (waterdoorlatendheid) 
Waarom Het materiaal heeft een grote invloed op de waterdoorlatendheid van de 

constructie. Daarnaast kan hiermee worden gekeken in welke mate 
waterdoorlatendheid invloed heeft op de vervorming.  

  
Hoe  De waterdoorlatendheid van een materiaal 

wordt vastgesteld aan de hand van een 
score schaal, omdat het door de 
omstandigheden in FPH niet 
gekwantificeerd kan worden.  
 

Resultaat De verwachting is dat het resultaat een verband gaat weergeven tussen de 
waterdoorlatendheid en de vervorming van de constructie. In welke mate zal hier 
moeten worden vastgesteld (aan de hand van de schaalverdeling). 
Waterdoorlatendheid hoeft niet per se een probleem te zijn. Een score van 1 of 2 
op de schaalverdeling is toelaatbaar.  

Figuur 8: Schaalverdeling 

Figuur 9: Schaalverdeling 

Figuur 10: Schaalverdeling 
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Vraagstelling  5. Bezwijkt de constructie? 
Aspect Stabiliteit 
Waarom Vaststellen of de constructie voldoet  
  
Hoe  Vaststellen of en zo ja wanneer bezwijkt. 

 
Resultaat Het resultaat geeft weer of een constructie voldoet. Een constructie zal voldoen 

als de constructie niet bezwijkt onder de vrijboord van 85cm (15cm onder kruin). 
 
Boven deze waterhoogte mag de constructie in principe bezwijken, elke extra 
hoogte is meegenomen. 

Logistiek en organisatorisch: 

Vraagstelling  6. Hoe verloopt de opbouwsnelheid van een constructie? 
Aspect Opbouwsnelheid 
Waarom Vaststellen hoelang de opbouw van een zandzakconstructie duurt.  
  
Hoe  De opbouwsnelheid zal worden gemeten in aantal gelegde zandzakken per 10 

minuten.  
 

Resultaat Een grafiek met vier lijnen (elke constructie 1 lijn)  
 Uit de grafiek kan worden afgeleid of een constructie lastig is op te bouwen 

(minder zandzakken per tijdblok); daarnaast kan deze vraag ook indicaties geven 
over de aspecten: moeilijkheid van de constructie, communicatie, vermoeidheid 
en discipline van een team. 

 

Vraagstelling  7. Hoe nauwkeurig wordt de constructie opgebouwd? 
Aspect Nauwkeurigheid 
Waarom Bepalen of een constructie makkelijk volgens schema is op te bouwen  
  
Hoe  De constructie na afloop van bouwen beoordelen aan de hand van de volgende 

score schaal: Nauwkeurig: hoog - gemiddeld - laag. De nauwkeurigheid wordt ook 
bepaald aan de hand van een nulmeting d.m.v. een gespannen touw. 
  

Resultaat Een tabel met beoordelingen van elke constructie, daarnaast worden er ook 
kwalitatieve opmerkingen gegeven waar dit noodzakelijk wordt geacht.  

 Dit resultaat moet een beeld geven of de constructie eenvoudig is op te bouwen. 
Als een constructie moeilijk is op te bouwen, zal het geen goed geschikte 
constructie zijn voor een werkinstructie. 
 

Nauwkeurigheid C1 / M1 C1 / M2 C2 / M2 C3 / M2 
1 Hoog         
2 Gemiddeld         
3 Laag         
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Vraagstelling  8. Hanteerbaarheid van de zandzakken? 
Aspect Hanteerbaarheid 
Waarom Met deze proef wordt er bepaald of er verschil in hanteerbaarheid is tussen de 

twee toegepaste materialen. 
  
Hoe  De makers van de constructie zullen na afloop van opbouwen laten beoordelen 

aan de hand van de volgende score schaal: Makkelijk - gemiddeld - moeilijk 
Resultaat Een tabel met beoordelingen van beide materialen 
 Dit resultaat moet een beeld geven of het materiaal goed hanteer is en welk 

materiaal op dit aspect als aanbevolen type in de werkinstructies kan worden 
opgenomen. 
 

Hanteerbaarheid Jute Kunststof 
1 Makkelijk       
2 Gemiddeld       
3 Moeilijk       

 
 

 
Vraagstelling  9. Treedt er vermoeidheid op? 
Aspect Vermoeidheid 
Waarom Vermoeidheid van een individu tijdig vaststellen, constructie onafhankelijk   
  
Hoe  De individuele vermoeidheid wordt vastgesteld a.d.h.v. 

een (vereenvoudigde) borg-schaal waarbij de schaal 
loopt van licht (0-1) tot heel zwaar vermoeid (4-5).  Er 
zal gedurende de opbouw van de constructie meerdere 
malen worden gevraagd (bij 0%, 25%, 50%, 75%, 100% 
opbouw van de constructie en 1 uur na afloop) hoe 
de deelnemers de fysieke gesteldheid inschatten. 
 

Resultaat De verwachting is dat er per individu een dalend lijn te zien zal zijn. Het resultaat 
zegt vooral hoe snel de gemiddelde deelnemer vermoeid zal raken, met dit 
resultaat kan rekening worden gehouden in de werkinstructies door extra 
aandacht te besteden aan de bewustwording op het gebied van vermoeidheid. 

  
 

 
  

Figuur 11: Vermoeidheidsschalen 
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3.3 Verwachte proefresultaten 
Hieronder zijn de verwachte proefresultaten weergegeven op basis van literatuurstudie. 

Technische aspecten: 

1. Welke constructie heeft de grootste vervorming/verplaatsing? 
De verwachting is dat bij beide constructies gaan vervormen naar mate de vrijboord wordt bereikt 
en/of wordt overschreden. De minst stabiele constructie zal als eerste vervorming vertonen.  

Van minst tot meest stabiel: C1a  C1b  C2. De verwachting is dat constructie C1a-WSRL het minst 
stabiel is vanwege het kleinst aantal zandzakken per doorsnede, daarnaast is de basis minder breed 
dan C2-nieuw. C1b zal stabieler zijn als C1a vanwege de aanwezigheid van een plastic zeil. Dit zeil zal 
ervoor zorgen dat er niet tot nauwelijks water door de constructie gaat, hetgeen dat vaak kan zorgen 
voor stabiliteitsproblemen als gevolg van vervormingen (water verplaats zand in de zandzak) 

2. Welk materiaal heeft de grootste vervorming/verplaatsing?  
Het materiaal dat naar verwachting over het algemeen het minst stabiel is, is kunststof (echter wel 
afhankelijk van de soort weving en type kunststof). Dit komt door het over het algemeen lagere 
schuifweerstand. 

3. Welke constructie is het meest waterdoorlatend? 
De constructie die het meest waterdoorlatend is, is moeilijk te voorspellen, echter door de minder 
brede opstelling wordt er verwacht dat constructie C1-WSRL als eerste water door zal laten. Echter 
zal vooral het materiaal (van de zandzak en de inhoud) maatgevend zijn. 

Van meest tot minst waterdoorlatend: C1a  C2  C1b. De laatste constructie zal naar verwachting 
weinig tot geen water doorlaten in verband met het aanwezige zeil.  

4. Welk materiaal is het meest waterdoorlatend? 
Er zal door elke noodkering van zandzakken water 
komen, de hoeveelheid is ook afhankelijk van het 
toegepaste materiaal zandzak, de inhoud van de 
zandzak en de mate van verdichting. Ervan uitgaande 
dat de inhoud en de verdichting gelijk zijn, dan zal de 
jute zandzak op basis van literatuuronderzoek het 
meeste water doorlaten wegens de open structuur 
van het materiaal (weven). 

5. Bezwijkt de constructie? 
De constructies zullen/mogen niet bezwijken totdat 
de vrijboord is bereikt; daarna (bij een hogere 
belasting dan vrijboord) zal de stabiliteit binnen de 
veiligheidsmarges van de constructies komen en 
bestaat de mogelijkheid dat een of beide 
constructies bezwijken. 

Een voorbeeld van een bezwijkende 
zandzakconstructie is in de afbeelding hiernaast 
weergeven. Bij deze constructie werd geen vrijboord 
gehanteerd (hoogte constructie = kerende hoogte).  

  

Figuur 12:Bezwijkende zandzakconstructie 
(Wiki noodmaatregelen, 2019) 
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Logistieke en organisatorische aspecten (secundair): 
6. Hoe verloopt de opbouwsnelheid van een constructie 
Afhankelijk van methode. De voorkeur gaat uit naar lagere maar constante opbouwsnelheid. 
Bijvoorbeeld 7 zandzakken per minuut in plaats van 1e minuut 10 zandzakken, 2e minuut 8 
zandzakken etc. 

De verwachting van de totale opbouwtijd is afhankelijk van de constructie (doorsnede C1a/b bevat 
minder zandzakken C2). De verwachting qua tijd is: 80 min. voor C1a/b, 130 min. voor C2      

7. Hoe nauwkeurig wordt de constructie opgebouwd?  
Over het algemeen wordt de kwaliteit achteruit naar mate de snelheid omhooggaat. De verwachting 
is dat ondanks instructies en kwaliteitscontroles de kwaliteit kan afnemen naar mate de snelheid 
omhooggaat. 

8. Hanteerbaarheid zandzakken verschillende constructies? 
Naar verwachting worden er geen problemen met de opbouw van de diverse constructies verwacht. 

9. Treedt er vermoeidheid op? 
De verwachting is dat er vermoeidheid optreedt naar mate de proef loopt. De methode om dit te 
beperken is een constant en niet te hoog tempo aan te houden. Daarnaast moet vermoeidheid tijdig 
worden opgemerkt om fysiotherapie bezoeken te voorkomen. 
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4. Kwaliteit en veiligheid 
4.1 Kwaliteit 
De kwaliteit van de proef is belangrijk omdat op deze manier geborgd kan worden dat de 
proefresultaten betrouwbaar zijn, daarnaast zal de proef beter vergelijkbaar zijn met eerdere 
proeven. 

Een voorbeeld van een kwalitatief hoge (betrouwbare) proevenserie is het gebruik maken van de 2x2 
opstelling. In deze opstelling worden zowel materiaal als constructie tweemaal getoetst waardoor er 
goede onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden aangezien eventuele fouten en 
afhankelijkheden eruit gefilterd kunnen worden.  

Er kunnen diverse maatregelen worden genomen om de kwaliteit te bevorderen en te handhaven 
gedurende de proef. In onderstaande opsomming zijn de mogelijke maatregelen onderverdeeld in 
drie categorieën, namelijk: voorbereiding, voor de proef en tijdens de proef. De aangevinkte 
maatregelen zullen bij deze proef worden toegepast 

Voorbereiding proef: 
De kwaliteit van de proef is in de voorbereidingsfase te verbeteren en/of te garanderen door ervoor 
te zorgen dat zoveel mogelijke aspecten hetzelfde zijn, dat uiteindelijk gedurende de proef alleen 
een constructietype óf een materiaalsoort is gevarieerd. De volgende maatregelen zijn hiervoor 
genomen: 

☒ Dezelfde weersomstandigheden voor alle proefdagen 
☒ Dezelfde afmetingen van de bassins 
☒ Dezelfde zandzakken (droog zand, afmetingen, gewicht en type) 
☒ Dezelfde meetpunten 
☒ Dezelfde teams (kennis, ervaring, grootte, discipline, conditie en fitheid) 
 
Voor de proef: 
Vlak voor aanvang van de proef kunnen nog enkele aandachtpunten worden gegeven, daarnaast 
moet er voldoende informatie aanwezig zijn zodat iedereen weet wat hij/zij precies moet doen. Om 
dit te garanderen zijn de volgende maatregelen genomen: 

☒ Werkinstructie vooraf beschikbaar stellen voor inzage 
☒ Meetprotocol vooraf beschikbaar stellen voor inzage 
☒ Aanvullende informatie ter plaatse geven  

Gedurende de proef: 
Tijdens de proef kunnen diverse inspecties worden gedaan om de kwaliteit van de constructie te 
controleren en eventueel te verbeteren. Daarnaast moet er extra aandacht uitgaan naar diverse 
aspecten. Om dit te garanderen zijn de volgende maatregelen genomen: 
☒ Per 25% gereed controleren van de opbouw (Niet aanspreken, het is een testpunt (vraag 7)) 
☒  De constructie moet goed worden verdicht (goed aanstampen) 
☒  De aansluiting met de zijkant moet voldoende aandacht krijgen (voorkomen dat aansluiting 

het zwakke punt van de constructie wordt) 
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4.2 Veiligheid 
Veiligheid is een ruim een begrip. De focus van veiligheid ligt bij 
deze proef voornamelijk op het arbeidsomstandigheden (ARBO) 
technische vlak. De genomen veiligheidsmaatregelen moeten 
voorkomen dat mensen tijdens en na de proef last krijgen van 
fysieke klachten. De volgende maatregelen worden genomen om 
dit te garanderen.  

Algemeen: 
☒ Zandzakken moeten ongeveer even zwaar zijn. 
☒ Afstand tussen het depot en constructie mag niet te groot 

zijn. (Onderlinge afstand tussen doorgevers mag niet groter 
dan 2 meter zijn) 

☒ Voldoende rust voor de teams tussen de activiteiten. 

Teams: 
☒ Voldoende teamleden 
☒ Voldoende reserve kandidaten  
☒ Duidelijke rolverdeling maken, en wissel van positie om de x aantal tijd.  
☒ Veiligheid voorafgaand aan de proef besproken (Toolbox meeting) 

Teamleden: 
☒ Op de hoogte van genomen maatregelen (d.m.v. meetprotocol of werkinstructie) 
☒ Beschikking over juiste PBM’s. 
☒ Mogelijkheid bieden om tussentijds rust te nemen als dat nodig blijkt. 
   
  

Figuur 13: Cartoon veiligheid 
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Invulformulier proeven  

Proef: Zandzakken  
Locatie: Flood Proof Holland, Delft 

Datum: 
___________________________________       Kruis hier de proefopstelling aan 

Materiaal: 
___________________________________ 

 

Constructie: 
___________________________________ 

Ingevuld door: 
___________________________________ 

 

Teamnaam:  Ervaring Weinig / Matig / Veel 

Teamleden: Naam: Initialen: Functie: 

1  
____________________________________ 

 
___________ Aangever 

2  
____________________________________ 

 
___________ Doorgever 

3  
____________________________________ 

 
___________ Doorgever 

4  
____________________________________ 

 
___________ Doorgever 

5  
____________________________________ 

 
___________ Legger 
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Vermoeidheid (voor, tijdens, na opbouw) 

Turf hieronder wat de individuele vermoeidheid is per situatie (% gereed). Er is per constructie 
omschreven na hoeveel zandzakken de vermoeidheid genoteerd moet worden. Beantwoord na 
afloop van de opbouw ook de onderstaande aanvullende vragen. Geef daarnaast nog enkele 
opmerkingen. 

Vermoeidheid 0% 25% 50% 75% 100% 1u na afloop  

Constructie C1a 0 165 330 495 660 660 
Constructie C1b 0 175 345 520 690 690 
Constructie C2 0 265 525 790 1050 1050 
Na laag 0 1 3 6 10 10 

Uitgerust 
         

 

Licht 
     

 

Redelijk 
     

 

Zwaar 
     

 

Heel zwaar      
 

Uitgeput 
     

 

 
- Zijn er mensen van rol gewisseld gedurende de opbouw  : Ja / Nee 
- Zo ja, Hoe vaak zijn er mensen van rol gewisseld   : ___________________ 
- Zijn er vermoeide mensen zelfstandig uit het proces gestapt : Ja / Nee 
- Zijn er vermoeide mensen uit het proces gehaald   : Ja / Nee 
- Hoe vaak zijn er mensen uit het proces gehaald/ gestapt  : ___________________ 

 

Opmerkingen t.b.v. vermoeidheid: 
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Nauwkeurigheid (na opbouw) 

Geef nadat de constructie is voltooid de nauwkeurigheid van opbouwen aan, geef daarnaast de 
afwijking aan en plaats nog enkele verhelderende opmerkingen. 

- Wat is de nauwkeurigheid van de constructie : Nauwkeurig / Gemiddeld / Onnauwkeurig 
- De maximale afwijking ten opzichte van de nullijn is: __________ cm  

 

Opmerkingen t.b.v. nauwkeurigheid: 
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Waterdoorlatendheid (tijdens testen) 

Vul hieronder het verloop van de waterdoorlatendheid in.  

1. De eerste rij geeft de waterhoogte aan.  
2. Vul in de tweede rij de score voor waterdoorlatendheid aan 

de hand van de schaalverdeling.  

Waterhoogte 0 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

Water- 
doorlatendheid 

           

 

 

Opmerkingen t.b.v. waterdoorlatendheid: 
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Bezwijken (tijdens testen) 

- De constructie is bezweken onder de vrijboord  : Ja / Nee 
- Zo ja, op welke waterhoogte is de constructie bezweken : _______ cm 

 
- De constructie is bezweken boven de vrijboord  : Ja / Nee 
- Zo ja, op welke waterhoogte is de constructie bezweken : _______ cm   

 

Opmerkingen t.b.v. bezwijken: 
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Overige opmerkingen (elke fase) 

 

 

 

Opmerkingen t.b.v. het materiaal: 

Opmerkingen t.b.v. de constructie: 

Overige opmerkingen 
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Invulformulier proeven  

Proef: Zandzakken  
Locatie: Flood Proof Holland, Delft 

Datum: 
___________________________________       Kruis hier de proefopstelling aan 

Materiaal: 
___________________________________ 

 

Constructie: 
___________________________________ 

Ingevuld door: 
___________________________________ 
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Opbouwsnelheid (tijdens opbouw) 

Noteer in de onderstaande tabel het aantal gelegde zandzakken per 10 minuten. Noteer daarnaast 
bij opmerkingen aspecten als: moeilijkheid van de constructie, communicatie, vermoeidheid en 
discipline van het opbouwteam. 

1e uur 0:00 – 0:10 0:10 – 0:20 0:20 – 0:30 0:30 – 0:40 0:40 – 0:50 0:50 – 1:00 
      

2e uur 1:00 – 1:10 1:10 – 1:20 1:20 – 1:30 1:30 – 1:40 1:40 – 1:50 1:50 – 2:00 
      

 3e uur  2:00 – 2:10 2:10 – 2:20 2:20 – 2:30 2:30 – 2:40 2:40 – 2:50 2:50 – 3:00 
      

 

 

Opmerkingen t.b.v. opbouwsnelheid: 
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Hanteerbaarheid (na opbouw) 

Laat de bouwers nadat de constructie is voltooid aangeven hoe de hanteerbaarheid van de zandzak 
was, noteer daarnaast nog enkele verhelderende opmerkingen. 

Hanteerbaarheid | Functie Aangeven Doorgeven Leggen 

1 Makkelijk          

2 Gemiddeld 
   

3 Moeilijk 
   

- Wat is meest voorkomende mening   : Makkelijk / Gemiddeld / Moeilijk 

 

Opmerkingen t.b.v. hanteerbaarheid: 
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Vervorming (tijdens testen) 

Vul hieronder het verloop van de vervorming in.  

1. De eerste rij geeft de waterhoogte aan.  
2. Vul in de tweede rij de score voor vervorming aan de 

hand van de schaalverdeling (schaal 1-5). Je kan het 
gespannen touw als referentie gebruiken. 

Waterhoogte 0 cm 10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 80 cm 90 cm 100 cm 

Vervorming 

           

 

 

Opmerkingen t.b.v. vervorming: 
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Overige opmerkingen (elke fase) 

 

 

 

Opmerkingen t.b.v. het materiaal: 

Opmerkingen t.b.v. de constructie: 

Overige opmerkingen 



Status document:

Betreft: WI_ZZVU

Versie: 0.3

Status: Concept

EIGEN LOGO

Werkinstructie
Vullen van de zandzakken



Inhoudsopgave

A. Benodigdheden & kentallen

B. Aandachtspunten veilig werken

C. Te doorlopen stappen

D. Versiebeheer werkinstructie

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 2

Stap 1: Voorbereiding

Stap 2a: Handmatig vullen Stap 2b: Machinaal vullen

Stap 3: Laden pallet of  bigbag



Aandachtspunten:
• Verwacht wordt dat 7 personen nodig zijn om een goede keten te vormen.
• Vulcapaciteit machinaal vullen hangt sterk af de capaciteit van de machine.

Benodigde materialen
• Zandzakken

• Afmetingen zandzak: 40x60cm
• Vulmateriaal→ Zand 0,063 – 2 mm

• Pallets / Bigbags

Benodigde mankracht
• 7 mensen voor proces handmatig vullen

Vulcapaciteit per methode (ongevuld)
• Handmatig: 500 zandzakken/uur met 10 mensen

A. Benodigdheden

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 3

Benodigd materieel
• Shovel
• Palletvork / palletwagen / bandenkraan
• Verlichting (voor werken in donker)
• Schop / vulmond / vultrechter
Kentallen voor transport zandzakken
• Gewicht zandzak (vochtig): 20 kg 
• Maximaal 5-6 lagen zandzakken op een pallet

• Ladecapaciteit per vrachtwagen: 600 zakken



B. Aandachtspunten voor veilig werken

Veiligheid van de uitvoerende ploeg

• Gebruik formele PBM 

• Kleding goed zichtbaar

• Indelen werkgebied in zones

• Getrainde/ geïnstrueerde mensen achter 
zandzakkenvulmachine (ZVM)

Veiligheid van derden 

• Afzetten werkgebied

• Eventueel ook afzetten van doorgangen

Overige aandachtspunten met betrekking tot veilige uitvoering
• Benoemen belangrijkste risico’s!
• Benoemen verantwoordelijkheden: wie is eindverantwoordelijk, wie doet wat?
• Eindverantwoordelijke doet niet actief mee!

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 4



Klaarmaken werkgebied
• Zone 1 – Zanddepot
• Zone 2 – Zandzakken vullen (alleen mensen)
• Zone 3 – Pallets / laden wagen

In zones 1 en 3 rijdt materieel, hier mag je 
vanwege veiligheidsoverwegingen niet lopen

In zone 2 mag geen materieel rijden

Checklist materiaal en materieel
❑ Vulmateriaal (zand)
❑ Zandzakken
❑ Pallets of bigbags

❑ Palletwagen / heftruck
❑ Shovel / vrachtwagen
❑ Schop / zandzakvulmachine
❑ Verlichting

❑ Telefoonlijst

WAT DOEN:
• Zorgdragen voor genoeg materiaal en materieel
• Plan hebben om effectief mensen te mobiliseren
• Indelen van werkgebied in zones

AANDACHTSPUNTEN:
• Risico’s benoemen (vóór aanvang)
• Taakverdeling benoemen
• Houd rekeningen met de weersomstandigheden

Stap 1: Voorbereiding

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 5



AANDACHTSPUNTEN:
• Vul de alle zandzakken gelijkmatig voor 2/3 vol
• Let op de houding en vermoeidheid
• Dichtbinden door middel van een touw of tie-raps

Stap 2a: Vullen met schop (handmatig)

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 6

WAT DOEN:
• Vorm een keten
• Starten met vullen
• Sluit de zandzak af (dichtbinden of dichtnaaien)



Stap 2b: Vullen met ZVM (machinaal)

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 7

WAT DOEN:
• Volg de instructie en ZVM-handleiding nauwkeurig
• Vorm een keten
• Vul en start de zandzakvulmachine
• Starten met vullen (voorkeur vochtig zand, niet nat)
• Sluit de zandzak af (dichtbinden of dichtnaaien)

AANDACHTSPUNTEN:
• Vul alle zandzakken gelijkmatig voor 2/3 vol
• Let op de houding en vermoeidheid
• Een getrainde medewerker moet de ZVM bedienen
• Dichtbinden door middel van een touw of tie-raps



Stap 2b: Specifieke instructie voor ZVM

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 8

WAT DOEN: AANDACHTSPUNTEN:

Afbeelding van de desbetreffende 
zandzakvulmachine (ZVM)

Cartoons met betrekking desbetreffende 
zandzakvulmachine (ZVM)



Stap 3: Plaatsen op pallet of in bigbags

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 9

WAT DOEN:
• Geef de zandzakken door (dus niet gooien)
• Houd de zandzak in het midden vast met twee 

handen.

AANDACHTSPUNTEN:
• Let op houding en vermoeidheid



D. Versiebeheer werkinstructie

Status document:

Betreft: …….

Versie: 0.3

Status: Concept

EIGEN LOGO
Versie Vrijgave Verant-

woordelijke
Paraaf

0.1 Werkversie voor 2e workshop Wiki Noodmaatregelen Pieter de Vries 

0.2 Werkversie voor 3e workshop Wiki Noodmaatregelen Pieter de Vries

0.3 Werkversie die nog getest moet worden Pieter de Vries

GETEST ONDER OMSTANDIGHEDEN?

Vullen van de zandzakken, WI_ZZVU, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 10

WIE Aantal keren getest Opmerkingen

Waterschap ______

Aannemer



Status document:

Betreft: WI_ZZNK

Versie: 0.4

Status: Concept

EIGEN LOGO

Werkinstructie
Noodkering m.b.v. zandzakken



Inhoudsopgave

A. Benodigdheden

B. Aandachtspunten veilig werken

C. Te doorlopen stappen op locatie schade
• Stap 1: Voorbereiding
• Stap 2: Afzetten werkterrein 
• Stap 3: Laden en lossen zandzakken
• Stap 4: Basis vormen voor de constructie
• Stap 5: Herhalen stap 4 conform ontwerp 
• Stap 6: Controle, monitoring & terugmelding

D. Versiebeheer werkinstructie

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 2



A. Benodigdheden

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 3

Benodigde materialen
• Gevulde zandzakken (zie blz. 4)
→ Afmeting zandzak: 40x60cm

• Evtl. folie (waterdicht) 
• Bij aantal zandzakken rekening houden met 

vrijboord van 15cm
Benodigde mankracht
• 7 mensen per 10 m afstand tot pallet

Benodigd materieel
• Kraan / Shovel
• Wagen met trekker
• Palletvork / palletwagen
• Verlichting (voor werken in donker)
• Veiligheid (conform CROW 96B): linten en 

pennen voor afzetting, verkeersborden

Aandachtspunten:
• Verifieer correcte hoeveelheden en het juiste materiaal en materieel
• Materialen in de goede volgorde laden, gebruik van netten, gegeven aanrijroute volgen 
• Op de juiste plaats lossen, in goede volgorde lossen 
• Houdt rekening met terreinomstandigheden en zo nodig aanvullende maatregelen (bv rijplaten)



Doorsnede

[Zakken] 5m 10m

1 0,10 2 25 50

2 0,20 3 38 75

3 0,30 4 50 100

4 0,40 5 63 125

5 0,50 10 125 250

6 0,60 11 138 275

7 0,70 12 150 300

8 0,80 20 250 500

9 0,90 21 263 525

10 1,00 22 275 550

 + 1  + 13  + 25Constructie met zeil

Ho
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ie

Ter illustratie

Lengte zandzakconstructieHoogte

[Zakken] [m]

A. Benodigdheden

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 4

Benodigde materialen
• Zie tabel voor aantal zandzakken per 10m

- Afmeting zandzak: 40x60cm
- Vrijboord: 15cm
- Hoogte per laag: 10 cm

Kentallen
• Gewicht zandzak (vochtig) 20 kg
• Maximaal 5-6 lagen zandzakken op een pallet
• Ladecapaciteit per vrachtwagen: 600 zakken

Constructie (met zeil) Stapelverband



B. Aandachtspunten voor veilig werken

Veiligheid van de uitvoerende ploeg

• Gebruik formele PBM 

• Kleding goed zichtbaar

• Goed materieel

Veiligheid van derden 

• Afzetten werkgebied

• Eventueel ook afzetten van doorgangen

• Verkeer omleiden indien nodig

• Voertuigen: houdt rekening met vluchtroute

Overige aandachtspunten met betrekking tot veilige uitvoering
• Houd een toolboxmeeting en/of start-werkoverleg
• Benoemen belangrijkste risico’s!
• Benoemen verantwoordelijkheden, wie is eindverantwoordelijk, wie doet wat?
• Eindverantwoordelijke doet niet actief mee!

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 5



WAT DOEN:
• Bepaal de maximale hoogte van de noodkering
• Vaststellen hoeveelheden & type materialen 
• Rijroutes en opstellingsruimte
• Werkruimte versus aanwezigheid derden

AANDACHTSPUNTEN:
• Voor elke waterkering is de maximale hoogte van 

een noodkering bepaald (aanvalsplan waterschap) 
• Benoem risico’s en de taakverdeling
• Vóór lossen verificatie schadebeeld op locatie

Stap 1: Voorbereiding

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 6

Zijn deze stappen al genomen in het aanvalsplan? 



AANDACHTSPUNTEN:
• Zwaar verkeer op dijk → gaat dat goed?
• Mogelijke routes passanten & verkeer verkennen 
• Voldoende & verschillende afzettingen

WAT DOEN:
• Benodigde werkruimte vaststellen, incl. losplek
• Plaatsen verkeersborden / afzettingen
• Evtl. afstemmen met aanvalsplan!

Stap 2: Afzetten werkterrein

Noodkering m.b.v. zandzakken, WI_ZZNK, Versie: 0.4 Status: Concept bladzijde 7



Stap 3: Laden en lossen zandzakken
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WAT DOEN:
• Vorm een rij schuin tegenover elkaar
• Geef de zandzakken door (dus niet gooien)
• Wissel regelmatig van positie tegen vermoeidheid

AANDACHTSPUNTEN:
• Houd de zandzak in het midden vast met 2 handen
• Let op de houding en vermoeidheid
• Legger bepaald manier van aangeven!

Niet gooien

Doorgeven



Stap 4: Basis vormen van de constructie
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WAT DOEN:
• Plaatst evtl. een folie (als hiervoor gekozen)
• Plaats de zandzakken volgens bovenstaande 

afbeelding strak tegen elkaar en verdicht het
• Plaatst de zandzakken met stevige worp

AANDACHTSPUNTEN:
• Goed verdichten d.m.v. aanstampen
• Plaats zandzakken kop-staart met enig overlap
• Sta niet direct op het gras bij drukke plekken 



AANDACHTSPUNTEN:
• Goed verdichten d.m.v. aanstampen
• Sta niet direct op het gras
• Blijf nauwkeurig werken conform ontwerp

Stap 5: Herhalen stap 4 conform ontwerp

WAT DOEN:
• Herhaal stap 4 aan de hand van de hierboven 

weergegeven stapelwijze.
• Lange zijde in de lengterichting plaatsen
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Laag 1-4

Laag 5-7

Laag 8-10



Stap 6: Controle, monitoring & terugmelding
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WAT DOEN:
• Regelmatig controleren op vervorming (ook van 

de dijk), veranderende waterstand en vandalisme.
• Doormelden naar dijkpost / ACW

AANDACHTSPUNTEN:
• Opruimen overblijvende materialen
• Doormelden gebruikte hoeveelheid materiaal
• Aandachtspunten voor monitoring doorgeven



D. Versiebeheer werkinstructie

Status document:

Betreft: …….

Versie: 0.4

Status: Concept

EIGEN LOGO
Versie Vrijgave Verant-

woordelijke
Paraaf

0.1 Oorspronkelijke werkinstructie zandzakken plaatsen Waterschap WSRL

0.2 Werkversie voor 2e workshop Wiki Noodmaatregelen Pieter de Vries 

0.3 Werkversie voor 3e workshop Wiki Noodmaatregelen Pieter de Vries

0.4 Werkversie die nog getest moet worden Pieter de Vries

GETEST ONDER OMSTANDIGHEDEN:

DIJK VEEL 
WIND

WEINIG 
WIND

HOOG-
WATER

GEEN 
HOOGW.

MET
Stroom/golf 

ZONDER
Stroom/golf

Gras Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Verharding Nee Nee Nee Nee Nee Nee
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Status document:

Betreft: WI_ZZOK

Versie: 0.3

Status: Concept

EIGEN LOGO

Werkinstructie
Opkisten van een enkele wel op land



Inhoudsopgave

A. Benodigdheden

B. Aandachtspunten veilig werken

C. Te doorlopen stappen op locatie schade
A. Stap 1: Voorbereiding
B. Stap 2: Laden en lossen zandzakken
C. Stap 3: Leggen 1e ring zandzakken
D. Stap 4: Leggen volgende ringen
E. Stap 5: Controle & terugmelding

D. Versiebeheer werkinstructie
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A. Benodigdheden
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Benodigde materialen
• Gevulde zandzakken (zie blz. 5)
→ Afmeting zandzak: 40x60cm

• Evtl. doek (gronddicht, niet waterdicht) 

Benodigde mankracht
• Minimaal 3 mensen per wel

→ Afhankelijk van afstand pallet tot de wel

Benodigd materieel
• Wagen met trekker
• Palletvork / palletwagen
• Verlichting (voor werken in donker)
• Evtl. Veiligheid (conform CROW 96B): linten en

pennen voor afzetting, verkeersborden

Aandachtspunten:
• Verifieer correcte hoeveelheden en het juiste materiaal en materieel
• Materialen in de goede volgorde laden, gebruik van netten
• Op de juiste plaats lossen, in goede volgorde lossen 
• Houdt rekening met terreinomstandigheden en zo nodig aanvullende maatregelen (bv rijplaten)



A. Benodigdheden
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Benodigde materialen
• Zie tabel voor aantal zandzakken per wel
→ Afmeting zandzak: 40x60cm
→ Hoogte per laag 10 cm
→ Houd 15 cm ruimte om de zandkrater

Kentallen
• Gewicht zandzak (vochtig) 20 kg
• Maximaal 5-6 lagen zandzakken op een pallet
• Ladecapaciteit per vrachtwagen: 600 zakken



B. Aandachtspunten voor veilig werken

Veiligheid van de uitvoerende ploeg

• Gebruik formele PBM 

• Kleding goed zichtbaar

• Goed materieel

Veiligheid van derden 

• Afzetten werkgebied

• Eventueel ook afzetten van doorgangen

• Verkeer omleiden indien nodig

• Voertuigen: houdt rekening met vluchtroute

Overige aandachtspunten met betrekking tot veilige uitvoering
• Houd een toolboxmeeting en/of start- werkoverleg
• Benoemen belangrijkste risico’s!
• Benoemen verantwoordelijkheden, wie is eindverantwoordelijk, wie doet wat?
• Eindverantwoordelijke doet niet actief mee!
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WAT DOEN:
1) Vaststellen hoeveelheden & type materialen 
2) Rijroutes en opstellingsruimte
3) Plaatst de pallet dicht bij de wel

AANDACHTSPUNTEN:
• Risico’s benoemen (vóór laden en vóór lossen)
• Vóór lossen verificatie schadebeeld op locatie
• Taakverdeling benoemen

Stap 1: Voorbereiding
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Zijn deze stappen al genomen in het aanvalsplan? 



Stap 2: Laden en lossen zandzakken
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WAT DOEN:
• Vorm een rij schuin tegenover elkaar
• Geef de zandzakken door (dus niet gooien)
• Wissel regelmatig van positie tegen vermoeidheid

AANDACHTSPUNTEN:
• Houd de zandzak in het midden vast met 2 handen
• Let op de houding en vermoeidheid

Niet gooien

Doorgeven



Stap 3: Basis vormen van de constructie

Opkisten m.b.v. zandzakken, WI_ZZOK, Versie: 0.3 Status: Concept bladzijde 8

WAT DOEN:
• Bij gebruik doek: Meet en verwijder de zandkrater
• Rol het doek uit en span het doek strak aan
• Breng de eerste laag zandzakken aan met de kop-

staart methode rondom de wel (om zandkrater)
• Verdicht de ring door middel van aanstampen

AANDACHTSPUNTEN:
• Plaats zandzakken kont op strik 
• Goed verdichten d.m.v. aanstampen
• Breng de eerste laag altijd dubbel aan (fundatie)



Stap 4: Herhalen stap 3

WAT DOEN:
• Plaats en verdicht de volgende ringen halfsteens 

op de 1e ring (begin met opkisten tot max. 5 lagen)
• Is er geringe stroomsnelheid en helder water? 

- Zo ja → opkisten voldoet  
- Zo nee → hoger opkisten

• Maak een uitstroomopening in de bovenste laag

AANDACHTSPUNTEN:
• Verifieer dat er goed is verdicht door aanstampen
• Let op je houding
• Bouw op via aangeven constructie
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Laag 1-4

Laag 5-7 Laag 8-10



Stap 5: Controle, monitoring & terugmelding
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WAT DOEN:
• Doormelden naar dijkpost / ACW
• Blijf de locatie regelmatig monitoren
• Onderneem actie bij veranderende 

omstandigheden (zie aandachtspunten)

AANDACHTSPUNTEN:
• Contoleer opkisting op vervorming en vandalisme
• Groeit de kraterdiameter of stijgt de waterstand

- Zo nee → Constructie voldoet
- Zo ja → Hoger opkisten



D. Versiebeheer werkinstructie

Status document:

Betreft: …….

Versie: 0.3

Status: Concept

EIGEN LOGO
Versie Vrijgave Verant-

woordelijke
Paraaf

0.1 Oorspronkelijke werkinstructie zandzakken plaatsen Waterschap WSRL

0.2 Werkversie voor 3e workshop Wiki Noodmaatregelen Pieter de Vries 

0.3 Werkversie die nog getest moet worden Pieter de Vries

GETEST ONDER OMSTANDIGHEDEN:

WIE Funtioneren Hoogwater Hoogte kist Diameter 
zandkrater

Waterschap _____ Ja / Nee

Waterschap _____ Ja / Nee
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