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1. Doel en toepassingsgebied Basisspecificatie Dijk 
     
   
1.1. Doel BSD 
      

Deze Basisspecificatie Dijk (BSD) zorgt voor expliciete communicatie tussen dijkbeheerders en projectteams over de gewenste prestatie van 
een dijk. Daarnaast biedt het aan projectteams een startpunt voor hun systeemspecificaties voor ontwerptrajecten tijdens de verschillende 
MIRT-fasen. 

De BSD 

• Biedt projectteams een beginpunt voor een project-specifiek Programma van Eisen 
• Biedt dijkbeheerders een kader waarbinnen beheereisen eenduidig overgedragen kunnen worden 
• Ondersteunt het 'van grof naar fijn'-ontwikkelproces voor infrastructurele oplossingen 
• Faciliteert onderbouwing en verantwoording door verificatie en validatie 
• Is een beheerbaar product waarin geleerde lessen verwerkt kunnen worden 

Eén taal en voorkomen van rework 

Gebruik van de BSD stimuleert uniformiteit in Programma’s van Eisen voor dijkprojecten en draagt zo bij aan ’één taal voor de Nederlandse 
GWW’ met als ultieme doel om in de keten beter samen te werken en rework en faalkosten voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers 
te beperken. 

Ga je binnenkort aan de slag met een basisspecificatie? Binnen HEEL werken we aan diverse basisspecificaties, met de BSD als koploper. Dit 
met het doel om als waterschappen zoveel mogelijk dezelfde basisspecificaties als uitgangspunt te gebruiken. Ga je zelf een basisspecificatie 
opzetten of verrijken? Kijk dan ook eens naar de Handreiking Basisspecificaties van HEEL. Hierin lees je de do’s en don’ts bij het effectief 
opstellen van een basisspecificatie. Je vindt deze op www.heel-nl.nu. 

 
   
1.2. Toepassingsgebied 
      
Basis voor project-specifieke aanvulling 
Deze BSD geeft input aan een projectteam dat een project-specifiek Programma van Eisen gaat opstellen, voor het ontwerp en de realisatie 
van een dijkversterking of de aanleg van een nieuwe dijk. De inhoud van deze BSD moet dus project-specifiek geselecteerd, vertaald en 
aangevuld worden. Zie hiervoor verder paragraaf 2.5 Beoogd gebruik. 

Scope: zelfstandig waterkerend grondlichaam 
Deze BSD is in eerste instantie gericht op primaire waterkeringen langs de Nederlandse rivieren, (rand)meren en kust.  
De scope van deze BSD is een zelfstandig waterkerend grondlichaam (dijk) inclusief een beperkt aantal onderdelen waaruit dit grondlichaam 
kan zijn opgebouwd, alsmede de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor het beheer van de dijk.  

Deze versie van de BSD omvat dus niet: zelfstandig waterkerende constructies, duinen, dammen en waterkerende kunstwerken. Zie ook de 
duiding van de scope in onderstaande afbeelding 1: 

http://www.heel-nl.nu/
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Afbeelding 1: Objecttypenstructuur Dijktraject en scope BSD 

Het voornemen is deze BSD op termijn aan te vullen met: 

• Zelfstandig waterkerende constructies en kunstwerken 
• Meerdere objecttypen 
• Vertaling naar een eisenset voor secundaire of regionale keringen 

Drie abstractieniveaus in lijn met MIRT-fasering 
Deze BSD is zowel bruikbaar bij de ontwikkeling van een ruimtelijk plan (projectplan Waterwet), als bij de voorbereiding van een 
vraagspecificatie voor een (geïntegreerd) contract. Deze BSD gaat er van uit dat de inhoudelijke ontwikkeling van dijkversterkingsprojecten 
systematisch, top-down gefaseerd (van globaal naar meer gedetailleerd) wordt uitgevoerd. Dat is in lijn met de MIRT-fasering en -
besluitvorming (zie o.a. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt). De MIRT-fasering kent 
drie fases: Verkenning, Planuitwerking en Realisatie. Deze BSD omvat, in lijn daarmee, drie abstractieniveaus, te weten: dijktraject, dijk en 
dijkonderdelen. 

De BSD richt zich op de te stellen eisen aan het systeem, het dijktraject, en de objecten daarbinnen, om de benodigde kwaliteit van deze 
objecten te specificeren. Deze zijn gevat onder 'systeemeisen'. 
De zogenaamde 'proceseisen' - eisen aan de wijze van uitvoeren van werkzaamheden - zijn in deze BSD-versie (nog) niet opgenomen. Dit 
betreft bijvoorbeeld eisen aan te volgen rekenmethoden of over de wijze van omgaan met juridische beheeraspecten. 

Bronnen van eisen 
Deze BSD kent drie eisenbronnen: 

• De Waterwet specificeert de waterveiligheidsprestatie van dijktrajecten en haalt een Beoordelings- en OntwerpInstrumentarium 
aan om hier invulling aan te geven. Deze BSD sluit hier op aan en beoogt de input-parameters voor dit instrumentarium te dekken 
met functionele eisen. Deze insteek vormt een eerste bron van eisen voor deze BSD. 

• De Waterwet legt de beheerder van het waterstaatswerk een aantal taken op ten aanzien van beheer en instandhouding. Vanuit 
deze taken zal de beheerder een aantal eisen aan het te beheren object stellen. Dit is een tweede bron van eisen in deze BSD. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/21/spelregels-van-het-mirt
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• Een derde bron van eisen vormt de omgeving van de dijk. Zowel omgevingsprocessen als de fysieke omgeving stellen, vanuit het 
beginsel de bestaande situatie tenminste te willen handhaven, eisen aan vorm, functioneren en inpassing van de dijk. Dit is uiteraard 
project-specifiek, maar vanuit compleetheid en structuur is een generieke aanzet opgenomen in deze BSD. 

 

1.3. Leeswijzer 
      
In dit eerste hoofdstuk is kort doel en toepassingsgebied van deze Basisspecificatie Dijk toegelicht. Meer informatie over Systems Engineering 
en gereedschappen is te vinden op www.heel-nl.nu. HEEL staat voor Herleidbaar, Eenduidig en Expliciet samenwerken over de Levenscyclus. 
Dit HWBP-project werkt aan ontwikkeling en implementatie van Systems Engineering binnen dijkversterkingsprojecten. 

Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt hoe de BSD aansluit op de gereedschappen en technieken waarin HEEL voorziet. 

Hoofdstuk 3 bevat een rapportage van documenten waaraan vanuit eisen gerefereerd wordt. In de huidige versie van het gebruikte ict-
hulpmiddel was het niet mogelijk zo’n lijst per behandeld abstractieniveau te genereren. Daarom staat de lijst voorafgaand aan de delen per 
abstractieniveau. De status van deze documenten staat gelijk aan een eis, tenzij anders gedefinieerd in de eis of in de referentie. 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 rapporteren de drie onderkende abstractieniveaus van de waterkering. Hoofdstuk 7 gaat over de beheer-
ondersteunende infrastructuur. 

Hoofdstuk 4 beschrijft het dijktraject. De analyse van het systeem verklaart de structuur waarin de eisen zijn geordend. Het systeem wordt 
formeel gedefinieerd; er wordt aangegeven wat wel en wat niet tot de systeemscope behoort. Te specificeren functies worden afgeleid en de 
context-beschrijving van het beschouwde systeem leidt tot definitie van relevante raakvlakken. Eventuele nevenfuncties vanuit 
meekoppelkansen krijgen aandacht. Het tweede deel van het hoofdstuk is gevuld met de eisentabellen. 

Hoofdstuk 5 rapporteert de eisen aan het dijkvak en hoofdstuk 6 de dijkonderdelen. Beide volgens nagenoeg hetzelfde stramien als hoofdstuk 
4. Dat geldt ook voor hoofdstuk 7; eerst de objectanalyse en -beschrijving, dan de eisen. 

In eisteksten en organisaties komt her en der de notatie [NTB] voor. Dit zijn projectspecifiek in te vullen velden of variabelen. 

Tenslotte zijn er in de bijlagen nog wat algemene overzichten gegeven, veelal automatisch gegenereerd uit de database. De laatste bijlage (6) 
betreft de eisenindex, die de relatie legt tussen eisnummer en de pagina in dit document waarop de eis voor komt. Dit vergemakkelijkt het 
zoeken naar eisen. 

      
 
  

http://www.heel-nl.nu/
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2.  Aansluiting op geHEEL 
      
Deze BSD past binnen geHEEL, het overzicht van en samenhang tussen SE-processen. De abstractieniveaus van geHEEL corresponderen als 
volgt met de abstractieniveaus volgens deze BSD: 

• Verkenning: Dijktraject 
• Planuitwerking: Dijkvak 
• Realisatie: Dijkonderdelen 

  

 

Afbeelding 2: het V-model volgens HEEL 

 

De Verkenningsfase resulteert in het ontwerp van een dijktraject; dit betreft de keuze voor een versterkingsprincipe per dijkvak. Dit wordt 
vastgelegd in het Voorkeursalternatief. Onderstaande afbeelding geeft een voorbeeld van een dergelijk ontwerp en illustreert het 
abstractieniveau. 

  

 

Afbeelding 3: Abstractieniveau Verkenningsfase 

De Planuitwerkingsfase resulteert in een ontwerp per dijkvak binnen het dijktraject. De haalbare geometrie van de versterkte dijk wordt 
hiermee vastgesteld, en dus het benodigde ruimtebeslag. Zie onderstaande afbeelding voor ene indicatie van het bijbehorende 
abstractieniveau. Ook de effecten van de dijkversterking op de omgeving zijn bepaald. Dit ontwerp wordt als Voorkeursvariant vastgelegd in 
Projectplan Waterwet. 
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Afbeelding 4: Abstractieniveau Planuitwerkingsfase 

 

De Realisatiefase resulteert in een ontwerp van alle onderdelen waaruit een dijkvak wordt samengesteld. Benodigde materialen en 
hoeveelheden kunnen hiermee worden vastgesteld: het Uitvoeringsontwerp. Zie onderstaande afbeelding voor een indicatie van het 
bijbehorende abstractieniveau. Het uitvoeringsontwerp wordt niet ingebracht in een formeel beslismoment volgens MIRT. Het is wel de basis 
voor de uitvoeringsvergunningen en -werkzaamheden. 

  

 

Afbeelding 5: Abstractieniveau Realisatiefase 

De Realisatiefase resulteert uiteindelijk in een versterkte dijk. Met de bouwmaterialen en -elementen die met het uitvoeringsontwerp zijn 
gespecificeerd worden de dijkonderdelen samengesteld, welke gezamenlijk de dijkvakken vormen, welke op hun beurt aaneengesloten het 
dijktraject maken. Dit resultaat wordt door het dijkversterkingsproject overgedragen aan de dijkbeheerder, waarna decharge van het 
projectteam volgt. 

 
   
2.1. Gemaakte keuzes voor de uitwerking van deze BSD 
      
Dijk vs. dijkvak 
Voor het objecttype onderliggend aan “dijktraject” wordt in deze BSD de term “dijkvak” gebruikt. Dit is een grootheid die overeenkomt met de 
delen waarin een dijk ontworpen wordt. 

Beheer-ondersteunende infra en positie daarvan 
De beheer-ondersteunende infrastructuur maakt wezenlijk onderdeel uit van de dijk en wordt integraal mee-ontworpen. Omdat deze objecten 
onderdelen zijn van het beheersysteem en daarmee de beheerorganisatie, die in de boom naast de infrastructuur is gepositioneerd, maken ze 
geen onderdeel uit van de decompositie van dijkvak. De aansluiting tussen dijkvak en beheer-ondersteunende infra wordt daarom via 
raakvlakeisen geregeld. De objecttype-specifieke eisen aan de onderdelen van de beheer-ondersteunende infra zijn aan de overeenkomstige 
objecttypen gekoppeld en in een zelfstandig hoofdstuk gerapporteerd. 
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Faalmechanismen: eisen aan betrouwbaarheid 
Dijken worden ontworpen op beheersing van faalmechanismen. Faalmechanismen doen de primaire functie falen. Ze stellen 
betrouwbaarheidseisen aan de functie van een dijk. In deze BSD zijn de eisen aan faalmechanismen derhalve opgenomen onder het aspect 
betrouwbaarheid. De diverse maatregelen die als onderdelen van de dijk ontworpen kunnen worden om falen tegen te gaan, zijn als 
afzonderlijke objecttypen gespecificeerd. 

Aansluiten bij ontwikkelingen binnen STOWA 
Er zijn vele ontwikkelingen gaande binnen waterveiligheid en dijkbeheer. STOWA vervult hierin een coördinerende en faciliterende rol. 
Daarom is er voor gekozen, waar nuttig of nodig, aan te sluiten bij dit soort ontwikkelingen. Concreet heeft dat er toe geleid dat: 

• voor de figuren waarin de objecten schematisch gedefinieerd worden, een definitie uit de STOWA-handreiking Risico-gestuurd 
beheer en onderhoud is gebruikt. De benaming van de onderdelen van de dijkdoorsnede in die figuren is dus geen BSD-keuze, maar 
STOWA-scope. 

• voor wat betreft decompositie van de objecttypen is contact geweest met de STOWA-werkgroep NTB, waarin wordt nagedacht over 
decompositie van een dijk in het kader van NEN 2767-4 ten behoeve van conditiemeting van infrastructuur. Het wederzijdse doel is 
om zowel de functionele als de beheer-gerichte decompositie met elkaar in verband te kunnen brengen. Geconstateerd is dat de 
toppen van beide decompositiestructuren overeenkomen qua abstractieniveaus, dus dat aansluiting mogelijk is. 

 
   
2.2. Gebruikt informatiemodel 
      
Deze BSD is ontwikkeld in een database, geschoeid op het Relatics-platform. Relatics is een informatie-management-product dat veel in de 
GWW-sector gebruikt wordt. Onderhavig document is een rapportage uit de database. 

De informatie in de database is georganiseerd in een informatiemodel. Het kan nuttig zijn voor de gebruiker van de BSD om enkele 
achtergronden van dat informatiemodel te kennen, omdat dan bepaalde weergaves en relaties, alsmede het beoogde gebruik (zie volgend 
hoofdstuk) beter begrepen kunnen worden. Deze achtergrond wordt hier gegeven. 

Eisenstructuur 
Voor een beheerder van infrastructuur is het primaire belang dat de infrastructuur doet wat het moet doen. Oftewel, dat het object 
functioneert, het z'n primaire prestatie kan leveren. Daarnaast is het van belang dat het object ook gemaakt en beheerd en onderhouden kan 
worden. 

Het middel om die prestatie te beschrijven is door middel van eisen. Eisen aan de functie van het object, maar ook aan de overige aspecten, 
zoals beheerbaarheid en onderhoudbaarheid. Eisen zijn zo onderverdeeld in vier eistypen: 

• functionele eisen: eisen die de primaire functie van het systeem / object specificeren; 
• aspecteisen: eisen die de gebruiksprestatie van de functie en/of de gebruikersbeleving van het object specificeren; 
• raakvlakeisen: eisen die specificeren op welke wijze het object moet aansluiten op of passen in aanliggende objecten 
• ontwerprandvoorwaarden: eisen die eigenschappen van het object voorschrijven. 

De eisen worden zoveel mogelijk oplossingsvrij geformuleerd om de oplossingsruimte voor de ontwerpende partij zo groot mogelijk te 
houden. 

Eisen worden gesteld aan functionele objecten (functievervullers). Door middel van een ontwerpproces en ontwerpkeuzes krijgt het 
functionele object gedurende het ontwerpproces vorm en is er uiteindelijk een concreet object aan te wijzen. Dit wordt de technische 
oplossing genoemd. Bijvoorbeeld: een pipingmaatregel is nodig. De pipingmaatregel is een functioneel object. Als best presterende oplossing 
wordt in het ontwerpproces gekozen voor een verticaal zanddicht geotextiel van 5 m diep. Dat is dan de technische oplossing (het technisch 
object). 
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Afbeelding 6: informatierelaties tussen eis, eistype, functievervuller en technische oplossing 

De BSD rapporteert de eisen per functioneel object. En per functioneel object worden de eisen gerapporteerd per eistype. Per eistype wordt 
gerapporteerd per specifieke functie, aspect, raakvlak of ontwerprandvoorwaarde. De functies zijn afhankelijk van het beschouwde 
functionele object. De functies die in deze BSD worden gebruikt, worden in het volgende hoofdstuk afgeleid. 

De te onderkennen raakvlakken zijn sterk project-specifiek. Echter een aantal generieke raakvlakken zijn in het volgende hoofdstuk 
gedefinieerd. 

De aspecten betreft een vastgestelde lijst van aspecten, die voor elk object aan de orde kunnen zijn. 

De aspecten zijn: 

ASPECT BESCHRIJVING 
BESCHIKBAARHEID De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie op een gegeven willekeurig moment kan worden uitgevoerd 

onder gegeven omstandigheden. 
BETROUWBAARHEID De waarschijnlijkheid dat de vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende een 

bepaald tijdsinterval. 
ONDERHOUDBAARHEID De waarschijnlijkheid dat onderhoud kan worden uitgevoerd binnen de hiervoor vastgestelde tijden onder 

gegeven omstandigheden.  
Met onderhoud wordt hier bedoeld: Activiteiten die worden uitgevoerd met het doel de functies van een 
systeem gedurende de gebruiksduur op het vereiste kwaliteitsniveau in stand te houden. 

VEILIGHEID De mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties. 
SECURITY De mate waarin het systeem bestand is tegen inbreuk op zijn functies en /of functioneren ten gevolge van 

ongewenste situaties en/of gebeurtenissen.. 
RUIMTELIJKE 
KWALITEIT / ESTHETICA 
/ VORMGEVING 

De mate van ruimtelijke en esthetische kwaliteit van het systeem in samenhang met zijn omgeving en passend 
bij de gewenste ambitie. 

MILIEUHYGIËNE / 
OMGEVINGSEFFECTEN  

De mate van effect die het systeem of het gebruik van het systeem genereert voor de leefomgeving ervan 
(denk bv aan stof, geluid, trillingen en stank, maar ook omvang en kwaliteit van habitatten). 

BOUWBAARHEID / 
UITVOERBAARHEID 

De prestatie die het systeem moet vervullen tijdens zijn realisatiefase. 

DUURZAAMHEID De mate van effect die het systeem heeft op schaarse hulpbronnen, zowel nu als in de toekomst (denk bv aan 
water, grondstoffen, energie, ruimte, biodiversiteit etc.). 

TOEKOMSTVASTHEID De mate waarin het systeem geschikt is of geschikt te maken is voor toekomstig gebruik. 
VERWIJDERBAARHEID De mate waarin het systeem bij einde levensduur verwijderd en ontmanteld kan worden. Het gemak waarmee 

grondstoffen teruggewonnen, materialen gerecycled en ruimte vrijgemaakt kan worden uit het verwijderde 
systeem valt onder het aspect Duurzaamheid. 
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Eisformat 
De eisen in deze BSD  zijn gerapporteerd in onderstaand format. 

 

Afbeelding 7: Gebruikt rapportageformat voor eisen 

De betekenis van de diverse velden is als volgt: 

• Het eisnummer is de unieke identificatie van de eis. Bij gebruik van een database veelal automatisch toegekend, dus zonder 
betekenis in de hiërarchie van eisen. 

• De eistitel geeft de essentie van de eistekst weer in drie woorden. Om in overzichten toch snel op eisinhoud (ongeveer) te kunnen 
zoeken. 

• Eistekst: de tekst waarmee de eis wordt geformuleerd 
• Toelichting: verduidelijking op de eistekst. De eistekst wordt zo beknopt mogelijk gehouden met het oog op eenduidigheid en 

verifieerbaarheid. De toelichting geeft de mogelijkheid beknopte omschrijvingen in de eistekst nader te duiden. 
Bij enkele eisen is in dit veld ook een Toelichting voor de BSD-gebruiker gegeven. Deze opmerkingen dienen in een 
projectspecificatie verwijderd te zijn. 

• Documenten waaraan wordt gerefereerd betreft de rapportage van documenttitels die bij de eis van toepassing zijn. In de eistekst 
zal dit document doorgaans aangehaald zijn. Het document moet gebruikt worden bij de implementatie van de eis. 

• Object: de verwijzing naar het object (volgens de objectenboom) waarop de eis van toepassing is. 
• Bovenliggende eis: het eisnummer van de eis waaraan onderhavige eis invulling geeft of van is afgeleid. 
• Onderliggende eis: het eisnummer van de eisen welke nadere invulling van beschouwde eis geven of eisen die van beschouwde eis 

zijn afgeleid. 
• Klanteisen: verwijzing naar het nummer van de klanteis waar beschouwde systeem eis uit voort is gekomen. 
• Brondocument: het document dat aanleiding geeft om onderhavige eis te stellen. 
• Verificatievoorschrift: de beschrijving van de wijze waarop de eis (per fase) aangetoond moet worden. 
• Fase: de projectfase waarin betreffend verificatievoorschrift aangetoond moet worden 
• Verificatiemethode: korte typering van de wijze van verifiëren. Bijvoorbeeld: test of berekening. 

  

 

 
 
 
 
 



 

 

  Pagina 15 van 109 

2.3. Beoogd gebruik BSD 
      
BSD en projectspecificatie 
Deze BSD is bedoeld als beginpunt voor een project-specifiek eisendocument (PvE). Zie www.HEEL-NL.nu voor de template. De gedachte is dat 
document project-specifiek te vullen met object- en contextgegevens en relevante eisen uit deze BSD, aangevuld met klanteisen die via een 
klanteisenproces zijn verzameld. Dit leidt tot een project-specifiek PvE of Systeemeisenspecificatie. Per uitwerkingsniveau wordt deze van 
gedetailleerdere informatie en eisen voorzien. Ten behoeve van opname in een contract wordt de SES of het project-specifieke PvE omgezet in 
een of meerdere Vraagspecificaties (VSE/VSP). 
Objecttypen die in de BSD gespecificeerd zijn, maar in een project niet voor komen, worden uiteraard niet opgenomen in de 
projectspecificatie. 

Structuur geschikt voor beheerder-specifieke aanpassingen 
Deze BSD is een bibliotheek van mogelijke eisen die gesteld kunnen worden aan een dijkversterkingsproject. De eisen zijn in structuur gezet. 
Een structuur die logischerwijs ontstaat bij een systematische aanpak van het ontwerpproces van grof naar fijn. 

Object vs. objecttype 
In een project vormt de objectenboom de centrale structuur. De objecten (functievervullers) dienen de gewenste prestatie te leveren. De 
object-prestatie wordt gespecificeerd. Eisen gelden voor objecten en het object-ontwerp moet geverifieerd worden tegen die eisen. 

  

 

Afbeelding 8: Relatie eisen, objecttypen en objecten 

De BSD kent een tussenstap tussen eisen en objecten: objecttypen. Objecten zijn van een bepaald objecttype. Bijvoorbeeld: het object 
Damwand tussen dijkpaal X en Y is van het objecttype Stabiliteitsconstructie. 
In de BSD-database zijn eisen gekoppeld aan objecttypen. Dit maakt het mogelijk om de BSD eenvoudig als generieke eisenset aan te leveren, 
en aan meerdere objecten van hetzelfde type te koppelen. Eisen blijven enkelvoudig in de database voorkomen en dus eenduidig beheerbaar. 
In deze versie van de BSD is een generieke objectenboom opgenomen, gelijk aan de objecttype-structuur en met objecten waarvan de 
objectnaam vooralsnog gelijk is aan de objecttypenaam. De objectenboom dient project-specifiek ontwikkeld te worden. 

Deze versie van de BSD bevat een beperkt aantal objecttypen dat voorzien is van eisen. De verwachting is dat in de loop der tijd voor 
meerdere objecttypen eisensets ontwikkeld worden. Deze kunnen dan eenvoudig toegevoegd en beschikbaar gesteld worden. Bijvoorbeeld 
objecttypen als dijkpaal of dijktrap. Maar ook nevenobjecten van de dijk, bijvoorbeeld zelfstandig waterkerende langsconstructies. 

Het informatie-element Objecttype geeft ook de mogelijkheid waterschap-specifieke versies van generieke eisensets te distribueren, met 
behoud van structuur. Denk bijvoorbeeld aan objecttype Dijkpaal_WSVV vs Dijkpaal_WSRL. 

Brondocumenten en referentiedocumenten 
Eisen zijn er niet zomaar, eisen hebben een initiator en een bron. De initiator is degene die de eis stelt (en daartoe ook gerechtigd is; hij gaat er 
over). De bron is de aanleiding om de eis te stellen. Bijvoorbeeld een werkprocedure die eisen stelt aan infrastructuur of beleid dat vertaald 
wordt in concrete eisen. De werkprocedure of het beleid zijn bronnen van eisen. Omwille van traceerbaarheid (om het kader waarbinnen de 
eis gesteld wordt te kennen en om te weten waar afwijkingen geadresseerd kunnen worden) is het van belang initiator en brondocument bij 
de eis-informatie te bewaren. Bron en initiator zullen veelal ook waterschap-specifiek zijn. 

Vanuit eisen wordt vaak verwezen naar een norm of richtlijn waaraan voldaan moet worden. Deze documenten zijn referentiedocumenten of 
Van Toepassing Zijnde Documenten. 

BSD-gebruiker Beheerder 
Met beheerder wordt hier bedoeld de organisatie die verantwoordelijk is voor het functioneren en de instandhouding van de dijk. De 
beheerder stelt eisen aan de dijk. Dit zijn zowel eisen vanuit beleid en juridisch beheer als eisen vanuit operationeel beheer en onderhoud. 



 

 

  Pagina 16 van 109 

In het bijzonder is hier het raakvlak met Risico-gestuurd Beheer en Onderhoud te noemen. Via het STOWA wordt binnen deze tak van de b&o-
discipline ook gewerkt aan decomposities van het te beheren areaal, langs de lijn van de NEN 2767-4, Conditiemeting van Infrastructuur. 

Te stellen eisen komen voort uit beleidsdocumenten en beheerprocessen. De BSD-database biedt de mogelijkheid deze broninformatie van 
eisen vast te leggen en te koppelen aan het feitelijke document. Traceerbaarheid wordt zo geborgd en de mogelijkheid voor expliciete, 
eenduidige en complete verwerking van een actualisatie van beleid of proces, door te werken in de eisenset en -structuur. 

Concreet: een brondocument kan worden vervangen door een volgende versie. De gerelateerde informatie-elementen kunnen worden 
nagelopen en ook worden geactualiseerd indien de inhoud van de nieuwe versie dit noodzakelijk maakt. Deze werkwijze geeft ook de 
mogelijkheid om waterschap-specifieke brondocumentatie te benutten. 

De beheerder heeft ten aanzien van de BSD dus de taak deze actueel te houden. Hij kan besluiten de BSD aan te passen door: 

• reacties van projectteams over de toepasbaarheid van de BSD te honoreren; 
• de prestatie van assets te beoordelen tegen de geldende eisen in de BSD en te concluderen dat de inhoud van de BSD aanpassing 

behoeft. 

Zie ook het schema dat is opgenomen aan het eind van deze paragraaf. 

BSD-gebruiker Projectteam 
Een projectteam betrekt de waterschap-specifieke versie van de BSD van de BSD-beheerder. Het projectteam hanteert de BSD als beginpunt 
voor het project-specifieke Programma van Eisen (eisenspecificatie). Het projectteam bepaalt met de dijkbeheerder welke eisen aanpassing 
behoeven. De NTB's in eisteksten en verificatievoorschriften worden ingevuld. Het projectteam maakt de formulering van generieke eisteksten 
project-specifiek. Het projectteam zorgt er voor dat de structuur van de eisen in stand blijft, dat de indeling in objecttypen in stand blijft, dat 
de verbinding met originele eisteksten traceerbaar is en dat de uiteindelijk toegepaste project-specifieke eisenset de goedkeuring (“geen 
bezwaar”) heeft van de beheerder. 

Als het projectteam ook in Relatics werkt, wordt een kopie van de BSD geïmporteerd in de project-workspace; beheerst en traceerbaar 
wijzigen wordt zo gestimuleerd. Behoud de geïmporteerde eisen als originele eistekst en bewaar het bron-ID van de eis. Werk voor de project-
specifieke eistekst vanuit een kopie van de originele eistekst. 

In onderstaande afbeelding is het beoogde gebruik van de BSD globaal geschetst. 
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Afbeelding 9: schematische weergave beoogd gebruik BSD 

      
 
   
2.4. Ondersteuning 
      
Deze versie van de BSD moet verder ontwikkeld worden, op basis van gebruikerservaringen. Ervaringen, good practices en verbetervoorstellen 
kun je sturen aan project HEEL, mail@heel-nl.nu. Vermeld s.v.p. in het onderwerp: BSD. 

Of gebruik het contactformulier op HEEL (www.heel-nl.nu). 
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3. Documenten waaraan wordt gerefereerd 
    

ID TITEL VERSIE DATUM UITGEVER 
D_00034 Basiseisen uitvoering zorgplicht primaire 

waterkeringen 
Definitieve 
versie 2016 

 Inspectie Waterkeringen 

D_00057 Beheer- en Onderhoudsplan Waterschap 
[NTB] (bijlagen) 

Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00013 Beheer- en Onderhoudsplan Waterschap 
[NTB] (hoofdtekst) 

Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00032 Beheereisen grasmat WSRL concept 2019-01-24 Waterschap Rivierenland 
D_00030 Beleidslijn Grote Rivieren - Beleidsbrief DGW 

2006/141 
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

D_00040 Beleidslijn Grote Rivieren - handreiking 2019-07-15  Rijkswaterstaat 
D_00059 Beleidsuitgangspunten waterschap [NTB] t.a.v. 

Primaire Waterkeringen 
Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00039 CUR166 6e druk  CROW 
D_00051 Duurzaamheidsbeleid dijkbeheerder [NTB] Waterschap-

specifiek 
 Waterschap [NTB] 

D_00055 Eisen tijdens de uitvoering van 
dijkversterkingsprojecten ten behoeve van het 
opstellen van basisspecificaties in 
uitvoeringscontracten (2018) 

Definitief 2018-07-19 POV Macrostabiliteit 

D_00052 Handboek Dijkenbouw September 
2018 

 HWBP 

D_00038 HandreikingGrasbekleding.nl -  STOWA 
D_00046 Kader Integrale Veiligheid in Projecten 3.2.0 2018-10-15 Rijkswaterstaat 
D_00006 Keurkwartet (Keur, Algemene regels, 

Beleidsregels, Legger) 
Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00022 Leidraad Kunstwerken - 2003-05-01 Technische Adviescommissie voor de 
Waterkeringen 

D_00008 NEN 3650 Definitief 2020-01-01 NEN 
D_00009 NEN 3651 Definitief 2020-01-01 NEN 
D_00056 Notitie medegebruik van bermen van primaire 

waterkeringen (voorbeeld) 
3.0 2019-09-24 Waterschap Rivierenland 

D_00001 OI2014v4 v4 2017-02-01 Rijkswaterstaat 
D_00003 Ontwerp-Randvoorwaarden Preventieve 

Dierlijke Graverij 
C1  Waterschap Rivierenland 

D_00053 Ontwerprichtlijn Geotextielen onder 
steenbekleding (incl. erratum) 

Januari 2021 2021-01-01 CROW 

D_00012 Planontwerp Dijk Project-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00010 POVM-publicatie Langsconstructies (PPL) maart 2020  Deltares 
D_00050 Programmatische aanpak duurzaamheid en 

ruimtelijke kwaliteit HWBP 
- 2020-03-24 HWBP 

D_00017 Protocol Telemetrie {NTB} Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00020 Rapportage geotechnische en 
geohydrologische eigenschappen van de 
ondergrond 

Project-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00043 Richtlijn Ontwerp Waterbouw Definitief 2020-05-26 Rijkswaterstaat 
D_00021 Risicokaart.nl -  Gemeenschappelijke 

BeheerOrganisatie Provincies 
D_00007 Ruimtelijk KwaliteitsKader (RKK) Project-

specifiek 
 Waterschap [NTB] 
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D_00014 Specificaties onderhoudsmaterieel (dummy) Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00028 Standaard Afrastering Veekerend WsVV 4.1  Waterschap Vallei en Veluwe 
D_00029 Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] Waterschap-

specifiek 
 Waterschap [NTB] 

D_00027 Standaard Hekken & Poorten Waterschapshek 3.6  Waterschap Vallei en Veluwe 
D_00060 Standaard Ontwerprichtlijnen Waterkeringen 

Waterschap [NTB] 
Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00011 Standaard RAW-bepalingen 2015 2015 2015-01-27 CROW 
D_00058 Standaarddetail [NTB] Waterschap-

specifiek 
 Waterschap [NTB] 

D_00042 Standaarden t.a.v. materialisering 
(waterschap-specifiek) 

Waterschap-
specifiek 

 Waterschap [NTB] 

D_00026 Standaardprofielen Waterkeringen 20101027  Waterschap Vallei en Veluwe 
D_00004 Tracé-eisen aan nutsnetwerken A, B en C 

(dummy) 
Project-
specifiek 

 Nutsbeheerder [NTB] 

D_00041 Waterwet vigerend  Rijksoverheid 
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4. Specificatie Dijktraject 

    
   
4.1. Systeembeschrijving 

 
   
4.1.1. Positie systeem Dijktraject in bovenliggend systeem 
      
Een dijktraject is een onderdeel van het totale waterveiligheidssysteem in ons land. Een dijktraject is een geografisch deel van een primaire 
waterkering. Naast primaire zijn er secundaire en overige waterkeringen te onderscheiden binnen het waterveiligheidssysteem. Om de 
werking van het waterveiligheidssysteem te waarborgen is de beheerorganisatie noodzakelijk. De beheerorganisatie is dus een essentieel 
onderdeel van het waterveiligheidssysteem en om die reden opgenomen in onderstaande decompositie. De definitie van gebruikte begrippen 
is conform Waterwet. 
De beheerfunctie vraagt bovendien aanvullende infrastructurele voorzieningen, ten opzichte van de voorzieningen die strikt genomen nodig 
zijn om water te keren. Door de beheerorganisatie op onderstaande wijze op te nemen in de systeemdecompositie wordt een "haakje" 
gecreëerd voor die beheerondersteunende infrastructuur. Zie ook de verdere detaillering van onderstaande figuur in Afbeelding 16. 

 

Afbeelding 10: Hiërarchische omgeving dijktraject 

      
 
   
4.1.2. Systeemdefinitie Dijktraject 
      
Het dijktraject is gedefinieerd, conform Waterwet, als het afzonderlijk genormeerde deel van een primaire waterkering gelegen tussen begin- 
en eind coördinaat als opgenomen in bijlage IA van de Waterwet. 
In aanvangssituatie is het dijktraject gelegen als opgenomen in het Nationaal Basisbestand Primaire Keringen; Informatiehuis Water. 

Een dijktraject is een min of meer eendimensionaal (lijnvormig) object. Tot het dijktraject behoort alles wat nodig is om de 
overstromingsveiligheid voor het achterland door kering van buitenwater te borgen. 
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Afbeelding 11: Definitie van een dijktraject (bron: Waterwet) 

Volgens de Waterwet, Artikel 1.3 lid 2 wordt een dijktraject aan twee zijden begrensd door een lijn loodrecht op het dijktraject, door een punt 
waarvan de rijksdriehoekscoördinaten zijn opgenomen in bijlage IA van de Waterwet. 

Op dit abstractieniveau is begrenzing in de richting dwars op het dijktraject niet relevant. 

Tot de systeemscope behoren de aanpassingen aan het dijktraject. 
Tot de systeemscope behoren (vooralsnog) niet eventuele aanpassingen aan het buitenwater of het achterland. 

Een project kan een gedeelte van een dijktraject beslaan, of delen van meerdere dijktrajecten. Definitie van het beschouwde systeem kan dan 
op vergelijkbare wijze plaats vinden 

    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0025458/2020-01-01#BijlageIA
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4.1.3. Functiebeschrijving Dijktraject 
      
Het doel van het waterveiligheidssysteem is het achterland te beveiligen tegen overstromingen. Het stelsel van primaire waterkeringen heeft 
het doel het achterland te beveiligen tegen overstroming door buitenwater. 

Een Dijktraject heeft, als onderdeel van een primaire waterkering, de functie "buitenwater keren".  

Afbeelding 12: Schematische weergave functie dijktraject 

Het dijktraject moet gedurende zijn levensduur deze functie vervullen. De optimale levensduur kan worden bepaald met behulp van een 
LifeCycleCost (LCC)-analyse. Binnen deze BSD wordt een duur van 50 jaar aangehouden als uitgangspunt voor de levensduur en planperiode.  

De hydraulische belasting op het dijktraject door het buitenwater wordt ontleend aan: 

• Klimaatscenario W+ (KNMI 2006) * 
• Waterstandsverdeling op de Rijntakken als verwerkt in 'Werkwijzer bepaling Hydraulische Ontwerprandvoorwaarden', Deltares 

* OI2014v4 geeft de mogelijkheid tot adaptieve aanleg op basis van een middenscenario (G of G+), mits de dijk uitbreidbaar is. 

De waterveiligheidsfunctie (Buitenwater keren) moet ingepast worden in een functionerende bestaande omgeving en in de geplande 
aanpassingen daarvan. In de Verkenningsfase cq tijdens het ontwerptraject leidend tot het voorkeursalternatief, moet duidelijk worden op 
welke manier het dijktraject met deze contextfuncties om moet gaan: behouden buiten de dijk (inpassen), accommoderen binnen de dijk (dan 
wordt binnen het vakgebied gesproken van secundaire functies), of faciliteren van nieuwe of vernieuwde functies van derden 
(meekoppelkansen). 

In onderstaand schema is dit gevisualiseerd. 

 

Afbeelding 13: Functie-analyse dijktraject 
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4.2. Contextbeschrijving 
       
 
   
4.2.1. Contextanalyse 
      
Het beschouwde dijktraject maakt dus onderdeel uit van de primaire waterkering. Samen met de aansluitende dijktrajecten en/of hoge 
gronden verzorgt het dijktraject de waterveiligheid voor bevolking en economische assets in het gebied binnen de primaire waterkering. 

 

Afbeelding 14: Schematische weergave context dijktraject 

Ter plaatse van begin- en eindpunt sluit het beschouwde dijktraject aan op aansluitende dijktrajecten of hoge grond. Op deze aansluitingen 
dient de functie van de waterkering – uiteraard – in stand te blijven, dus dient de overstromingsveiligheid op de raakvlakken heen tenminste 
dezelfde te zijn als op het dijktraject zelf. 

Het functioneren van het dijktraject wordt voorts bepaald door buitenwater aan de ene kant en achterland aan de andere kant. Het dijktraject 
moet functioneren binnen de randvoorwaarden: aanwezige ondergrond, het buitenwater (zout of zoet) en klimaat.  

Het dijktraject wordt beheerd door de daartoe aangewezen instantie: het Waterschap. Deze beoordeelt, conform gestelde in de Waterwet, 
periodiek in welke mate het dijktraject nog in staat is de vereiste prestatie te leveren. 

Het dijktraject raakt, kruist en doorsnijdt diverse functies, gebieden en netwerken, in bovenstaande figuur aangeduid als contextsystemen. Een 
aantal van deze contextsystemen maken gebruik van de dijk. In de dijkenwereld worden deze doorgaans aangeduid als secundaire 
functies. Deze secundaire functies zijn in paragraaf 4.1.1 reeds behandeld. De overige contextsystemen moeten steeds project-specifiek 
geïdentificeerd en geanalyseerd worden, maar onderstaand zijn de veel voorkomende systemen schematisch weergegeven. Deze analyse leidt 
tot de definitie van de raakvlakken in onderstaande tabel. De aansluitvoorwaarden van het dijktraject op de omgeving worden met behulp van 
deze raakvlakken geordend weergegeven in de paragraaf raakvlakeisen van de systeemeisenspecificatie. 
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Afbeelding 15: Generiek contextdiagram op dijktraject-niveau 

      
 
   
4.2.2. Raakvlakdefinitie 
      
Uit voorgaande contextanalyse zijn de volgende raakvlakken te definiëren: 

R_0001 Raakvlak aansluitende 
dijktrajecten 

De raakvlakken van het beschouwde dijktraject met de rest van de 
primaire waterkering waar het dijktraject onderdeel van is of met de 
hoge grond waarop het dijktraject aansluit. 

Dijktraject 
(OT_0002) 

Dijktraject, aansluitend 
(OT_0046) 

R_0002 Raakvlak buitenwater - 
afvoerfunctie 

Het raakvlak tussen het beschouwde dijktraject en het 
aangrenzende buitenwater, de waterafvoerende component. 

Dijktraject 
(OT_0002) 

Hoofdwatersysteem 
(OT_0016) 

R_0003 Raakvlak achterland Het raakvlak tussen beschouwd dijktraject en het binnendijks op het 
dijktraject aansluitende gebied. 

Dijktraject 
(OT_0002) Achterland (OT_0028) 

R_0004 Raakvlak klimaat Het raakvlak van het beschouwde dijktraject met de klimatologische 
omstandigheden waarbinnen het dijktraject moet functioneren. 

Dijktraject 
(OT_0002) Klimaat (OT_0029) 

R_0005 Raakvlak ondergrond 
Het raakvlak tussen het beschouwde dijktraject en de van nature 
aanwezige ondergrond, waarmee het dijktraject in wisselwerking 
moet functioneren. 

Dijktraject 
(OT_0002) 

Natuurlijke ondergrond 
(OT_0030) 

R_0006 Raakvlak 
contextsystemen 

Het raakvlak tussen het beschouwde dijktraject en alle overige 
netwerken en gebieden, behoudens elders benoemde, in op en 
rondom het dijktraject. 

Dijktraject 
(OT_0002) Netwerken (OT_0031) 
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Ten aanzien van raakvlak R_0006 wordt in het kader van deze BSD de algemene stelling gehanteerd dat het dijktraject het functioneren van 
alle functies, systemen, netwerken en gebieden in zijn omgeving ongewijzigd in stand moet houden. Let wel, zoals hier geformuleerd betreft 
het de functionaliteit, hetgeen niet wil zeggen dat fysieke objecten in die omliggende systemen niet mogen worden aangepast.  

      
 
   
4.3. Eisen aan het dijktraject 
     
 

4.3.1 Functionele eisen 

4.3.1.1 Beveiliging bieden tegen overstroming door buitenwater (F_0002) 
  
SE_00001 - Overstromingskans  

 
Het Dijktraject dient te voldoen aan de maximaal toelaatbare 
overstromingskans van 1/x per jaar, conform Waterwet, bijlage III, gedurende 
de ontwerplevensduur. 
 
Toelichting: OI2014v4 stelt in par 1.1: "Het ontwerpen van de kering is gericht 
op het nog net voldoen aan de maximaal toelaatbare overstromingskans aan 
het einde van de beoogde levensduur." 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00041 Waterwet 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijktraject Onderliggend: 
SE_00193, SE_00187, 
SE_00003, SE_00005, 
SE_00010, SE_00178, 
SE_00175, SE_00009, 
SE_00007, SE_00002, 
SE_00011 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00001 OI2014v4 
D_00033 
Waterbeheerprogramma 2016 
- 2021 WsVV 
 

Verificatievoorschrift: globale waterveiligheidsberekening per dijkstrekking conform WBI-toets Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

Verificatievoorschrift: Beoordeling resultaten waterveiligheidsberekeningen op dijkvakniveau ter 
onderbouwing dat veiligheid op dijktraject-niveau nog voldoet 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: Beoordeling resultaten waterveiligheidsberekeningen op dijkdoorsnede-niveau 
ter onderbouwing dat veiligheid op dijktraject-niveau nog voldoet 

Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: Beoordeling door beheerder conform WBI / BOI Fase: Gebruiksfase Verificatiemethode: Toets 
 

    
SE_00007 - Overstroming voorkomen  

 
Het Dijktraject dient het buitenwater zodanig goed te keren dat er minder 
buitenwater het dijktraject passeert dan er nodig is om in het maatgevende 
viercijferige postcodegebied in het achterland een waterstand van 0,2 m op 
maaiveld te doen ontstaan. Dit in combinatie met een T=10 - neerslagsituatie in 
het achterland van het beschouwde dijktraject. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: In de eistekst is de vuistregel gehanteerd voor 
wat géén overstroming is volgens de Grondslagen van ENW. Per project dient 
beschouwd te worden wat een acceptabele hoeveelheid water is die de 
waterkering mag passeren. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 
Onderliggend: 
SE_00015, SE_00018, 
SE_00021 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00019 Grondslagen voor 
hoogwaterbescherming 
 

Verificatievoorschrift: met een globale berekening aantonen dat bij te treffen maatregelen tot de 
overstromingskansnorm minder water het gebied binnen zal komen dan de eis stelt. 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

Verificatievoorschrift: met een controleberekening aantonen dat bij de overstromingskansnorm het 
vergunningenontwerp (ikv PpWw) verzorgt dat minder water het gebied binnen komt dan de eis stelt. 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
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SE_00002 - Waterkering, autonoom  

 
Het Dijktraject dient zelfstandig waterkerend te zijn. 
 
Toelichting: Met zelfstandig waterkerend wordt bedoeld dat de waterkering 
niet afhankelijk is van (context)objecten ten behoeve van bijvoorbeeld 
standzekerheid of sterkte. In de dijk opgenomen stabiliteitsconstructies zijn 
onderdeel van de dijk, en verzorgen juist dat de waterkering zelfstandig 
waterkerend is. Gebouwen in de dijk bijvoorbeeld, mogen niet benut worden 
voor invulling van een waterveiligheidsfunctie. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Door middel van conceptueel ontwerp / principeontwerp van de 
versterkingsmaatregel tonen dat het dijktraject zal bestaan uit zelfstandig waterkerende 
grondlichamen en/of zelfstandig waterkerende constructies 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00003 - Aaneengesloten dijktraject  

 
Het Dijktraject dient over de gehele trajectlengte een aaneengesloten 
waterkering te zijn. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Via ontwerptekening t.b.v. VKA tonen dat waterkering een aaneengesloten 
geheel is. 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00159 - Zorgplicht  

 
Het Dijktraject dient inspecteerbaar (zowel in normale als in 
calamiteitensituaties), juridisch beheerbaar en duurzaam onderhoudbaar te 
zijn. E.e.a. conform het Keur-kwartet van WSVV, de waterschapspecifieke 
beleidsregels voor primaire waterkeringen, het Beheer en Onderhoudsbeleid en 
de operationalisering daarvan. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00006 Keurkwartet (Keur, Algemene regels, Beleidsregels, Legger) 
 

Object:- Dijktraject Onderliggend: 
SE_00014, SE_00181, 
SE_00182, SE_00180, 
SE_00179 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Toetsing tegen Keur Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00175 - Hydraulische ontwerpbelasting  

 
Het Dijktraject dient een hydraulische belasting te kunnen keren welke is 
bepaald conform OI2014v4, Werkwijzer bepaling hydraulische 
ontwerprandvoorwaarden. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: waterveiligheidsberekening Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00187 - Rijkswaterkeringen, normenkader  

 
Dijktrajecten in beheer bij het Rijk (Rijkswaterstaat) dienen te voldoen aan de 
Normen, Richtlijnen en Kaders als opgesomd in de inleiding van Richtlijnen 
Ontwerp Waterbouw (ROW). 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00043 Richtlijn Ontwerp Waterbouw 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

 
 
 

   
 
 

   
SE_00193 - Beleidskader waterkering  

 
Dijktrajecten in beheer bij waterschap [NTB] dienen te voldoen aan het 
waterschapsbeleid ten aanzien van Primaire Waterkeringen conform [NTB] en 
aan ontwerprichtlijnen [NTB]. 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00059 
Beleidsuitgangspunten 
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Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00059 Beleidsuitgangspunten waterschap [NTB] t.a.v. Primaire 
Waterkeringen 
D_00060 Standaard Ontwerprichtlijnen Waterkeringen Waterschap [NTB] 
 

waterschap [NTB] t.a.v. 
Primaire Waterkeringen 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

      
 

4.3.2 Aspecteisen 

4.3.2.1 Veiligheid 
  
SE_00179 - Dijktraject, veiligheid  

 
Het Dijktraject dient veilig bruikbaar en onderhoudbaar te zijn, conform beleid 
van de dijkbeheerder. 
 
Toelichting: Voor Rijkswaterstaat is het Kader Integrale Veiligheid in Projecten 
van toepassing. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00046 Kader Integrale Veiligheid in Projecten 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00159 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00047 Input_1 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00048 Input_2 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00049 Input_3 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
4.3.2.2 Beschikbaarheid 
  
SE_00009 - Ontwerplevensduur Dijktraject  

 
Het Dijktraject dient gedurende een ontwerplevensduur van [NTB] jaar, 
ingaande bij start gebruiksfase, te voldoen aan gestelde overstromingskans. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De gebruikte waarde voor de duur van de 
ontwerplevensduur moet afgestemd zijn op de planperiode welke in de 
planproducten (documenten in het kader van projectplan Waterwet) gebruik 
wordt, tenzij adaptieve versterking wordt toegepast. 50 jaar is een gangbaar 
uitgangspunt voor HWBP-projecten. De ontwerplevensduur moet 
projectspecifiek worden bepaald. Dit kan op basis van LCC-analyse en analyse 
van omgevingshinderbeleving ten gevolge van dijkversterkingen. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 
Onderliggend: 
SE_00046 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Door middel van rapportage van controlebevindingen aannemelijk maken dat 
de juiste parameters gerelateerd aan planperiode in ontwerpberekeningen zijn geimplementeerd. 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: Toets 
 

    
SE_00011 - Beschikbaarheid Dijktraject buiten hoogwaterseizoen  

 
Het Dijktraject dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat de primaire functie 
gedurende maximaal een week per jaar beperkt beschikbaar is buiten het 
hoogwaterseizoen (conform Keur). 
 
Toelichting: Beperkt beschikbaar = minder dan volledig beschikbaar. 
 
Toelichting voor de Opsteller: 
In combinatie met eis SE_00010 leidt dit er toe dat het hoogwaterseizoen kan 
worden doorstaan, zelfs zonder reparaties, en dat opgetreden schades zo niet-
ernstig moeten zijn dat deze binnen een week verholpen kunnen zijn. 
De periode van een week is een variabele parameter, dus waterschap- of 
projectspecifiek in te vullen. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 
Onderliggend: 
SE_00022 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: beschouwing over te verwachten schadebeeld van de dijk vs. reparatietijd Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Referentie 
 

    
SE_00010 - Beschikbaarheid Dijktraject tijdens hoogwaterseizoen  
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Het Dijktraject dient van een zodanige kwaliteit te zijn dat de functie 
"Bescherming bieden tegen overstroming" tijdens elk hoogwaterseizoen 
(conform Keur) volledig beschikbaar is. 
 
Toelichting: Volledig beschikbaar wil zeggen: zonder dat tussentijdse reparatie 
nodig zijn om de prestatie te garanderen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Bedoeld is een kwaliteitseis te stellen, die 
aangeeft hoe lang de primaire functie minimaal zelfstandig beschikbaar moet 
zijn. Hier is dus de zgn mean time between repair gesteld op de lengte van een 
hoogwaterseizoen. Dit is een waterschap- cq. projectspecifieke variabele. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00006 Keurkwartet (Keur, Algemene regels, Beleidsregels, Legger) 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 
Onderliggend: 
SE_00026, SE_00027 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Kwalitatieve beschouwing over effect van te verwachten veroudering en 
beschadiging van de dijk gedurende het hoogwaterseizoen op waterveiligheid 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Referentie 
 

    
4.3.2.3 Betrouwbaarheid 
  
SE_00012 - Faalkans Dijktraject  

 
Het Dijktraject dient zodanig te werken dat zijn functie (water keren) een 
betrouwbaarheid tegen falen heeft conform Waterwet, bij toepassing van de 
faalkansbegroting conform OI2014v4. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Projectspecifiek mag er van de standaard 
faalkansbegroting worden afgeweken. In plaats van naar OI2014v4 , als in de 
eistekst opgenomen, mag er dus naar een andere referentie verwezen worden. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00126, SE_00080, 
SE_00124, SE_00127, 
SE_00125 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Door middel van rapportage van controlebevindingen aannemelijk maken dat 
de juiste parameters gerelateerd aan faalkansbegroting in ontwerpberekeningen zijn 
geimplementeerd. 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: Review 
 

Verificatievoorschrift: Door middel van rapportage van controlebevindingen aannemelijk maken dat 
de juiste parameters gerelateerd aan faalkansbegroting in ontwerpberekeningen zijn 
geimplementeerd. 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: Toets 
 

    
4.3.2.4 Leefbaarheid 
  
SE_00013 - Effect op omgeving Dijktraject  

 
Het Dijktraject dient ten aanzien van effecten die het (gebruik van het 
dijktraject) veroorzaakt op de omgeving, tenminste te voldoen aan de 
wettelijke kaders ten aanzien van milieu-hygiënische kwaliteit en leefbaarheid. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Eis is bedoeld als een kapstok-eis om keuzes 
ten aanzien van te hanteren parameters in relatie tot wettelijke kaders een plek 
te kunnen geven via afgeleide eisen. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00158 
Onderliggend: 
SE_00140, SE_00059 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Door het aantonen van onderliggende eisen Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
4.3.2.5 Bouwbaarheid / uitvoerbaarheid 
  
SE_00182 - Dijktraject, realisatie  

 
Het Dijktraject dient versterkt te worden onder handhaving van het 
veiligheidsniveau tegen overstroming als aanwezig bij aanvang van de 
versterkingswerkzaamheden.. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00159 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
4.3.2.6 Beheerbaarheid 
  
SE_00014 - Beheer-ondersteuning Dijktraject  

 
Het Dijktraject dient te voorzien in de beheer-ondersteunende infrastructuur, 
welke nodig is om de zorgplicht van de beheerder te kunnen vervullen, 
tenminste conform [Basiseisen uitvoering zorgplicht primaire waterkeringen]. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De eistekst is aan te vullen met de specifiek 
benodigde beheer-ondersteunende infra. Via onderliggende eisen kan die dan 
vervolgens per type nader gespecificeerd worden. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00034 Basiseisen uitvoering zorgplicht primaire waterkeringen 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00159 
Onderliggend: 
SE_00058, SE_00101, 
SE_00100, SE_00057, 
SE_00045 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00005 Asset Management 
Plan Waterveiligheid 
D_00035 kader_zorgplicht 
 

Verificatievoorschrift: Aantonen dat beheerfunctie in projectscope meegenomen is Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
4.3.2.7 Duurzaamheid 
  
SE_00181 - Dijktraject, duurzaamheid  

 
Het Dijktraject dient gedurende zijn levensduur (inclusief versterkingsfase) per 
saldo niet belastend te zijn voor de planeet. 
 
Toelichting: Nadere invulling van dit principe conform Gerefereerde 
documenten. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00051 Duurzaamheidsbeleid dijkbeheerder [NTB] 
D_00050 Programmatische aanpak duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
HWBP 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00159 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00048 Input_2 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00049 Input_3 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00047 Input_1 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
4.3.2.8 Toekomstvastheid 
  
SE_00180 - Dijktraject, uitbreidbaar  

 
Het dijktraject dient uitbreidbaar te zijn, conform beleid van de dijkbeheerder. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00006 Keurkwartet (Keur, Algemene regels, Beleidsregels, Legger) 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00159 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00047 Input_1 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00048 Input_2 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
D_00049 Input_3 aspecteisen 
dijktraject-niveau 
 

Verificatievoorschrift: Profiel van Vrije Ruimte voor toekomstig dijkprofiel in plantekeningen 
meenemen 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

4.3.3 Raakvlakeisen 

4.3.3.1  Raakvlak aansluitende dijktrajecten (R_0001) 
  
SE_00005 - Aansluitvoorwaarde dijktraject  
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Het Dijktraject dient ter plaats van zowel begin- als eindpunt aan te sluiten op 
naastgelegen dijktraject of hoge grond, met een overstromingskans die voldoet 
aan de overstromingskans-eis voor het beschouwde dijktraject. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00001 
Onderliggend: 
SE_00029 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Via ontwerptekening t.b.v. VKA tonen dat waterkering waterkerend aansluit op 
nevenkeringen 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
4.3.3.2  Raakvlak buitenwater - afvoerfunctie (R_0002) 
  
SE_00006 - Effect op buitenwater  

 
Het Dijktraject dient te verzorgen dat het buitenwater bovenstrooms van het 
dijktraject, ten opzichte van de Aanvangssituatie, qua waterafvoerend en 
waterbergend vermogen voldoet aan de Beleidslijn Grote Rivieren (Beleidsbrief 
en Handreiking) en daaruit volgende uitwerkingen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De eis is een haakje voor wettelijk beleid 
waaraan de rivierbeheerder opstuwingseisen kan verbinden 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00030 Beleidslijn Grote Rivieren - Beleidsbrief 
D_00040 Beleidslijn Grote Rivieren - handreiking 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00158 
Onderliggend: 
SE_00174 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00018 Klanteisen 
Rivierbeheerder [NTB] 
 

Verificatievoorschrift: WAQUA-berekening, globaal Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

Verificatievoorschrift: WAQUA-berekening, gedetailleerd Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
 

Verificatievoorschrift: WAQUA-controleberekening gerealiseerde situatie Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00174 - Opstuwing  

 
Het Dijktraject dient te verzorgen dat het buitenwater bovenstrooms van het 
dijktraject, ten opzichte van de Aanvangssituatie, bij maatgevende afvoer, een 
opstuwing heeft kleiner dan of gelijk aan [NTB]. 
 
Toelichting: . 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De verwachting is dat hiermee de formele 
minimum-eis die de rivierbeheerder aan het project zal gaan stellen, verwoord 
is. Het betreft een eerste aanzet. Projectspecifiek dient dit preciezer uitgewerkt 
en overeengekomen te worden. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00006 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00030 Beleidslijn Grote 
Rivieren - Beleidsbrief 
D_00018 Klanteisen 
Rivierbeheerder [NTB] 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
4.3.3.3  Raakvlak achterland (R_0003) 
  
SE_00140 - Achterland, watersysteem  

 
Het Dijktraject dient tot buitenwaterstanden met een kans van voorkomen van 
1/x per jaar, het regionaal watersysteem in het achterland niet meer water aan 
te bieden dan het bij normale bedrijfstoestand kan verwerken. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Voor 1/x dient de overstromingskans 
(ondergrens) te worden ingevuld welke voor het beschouwde dijktraject geldt, 
conform Waterwet. 
 

Object:- Achterland 
- Dijktraject 

Bovenliggend: 
SE_00013 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: globale berekening capaciteit watersysteem (met SOBEK of MORIA); hieruit 
acceptabel lek-, kwel- en overslagdebiet voor dijktraject afleiden 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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Verificatievoorschrift: berekening waterbezwaar t.g.v. lek-, kwel- en overslagdebiet; toetsing van 
watersysteem met deze extra belasting 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
4.3.3.4  Raakvlak klimaat (R_0004) 
  
SE_00048 - Functioneren onder condities  

 
Het Dijktraject dient te functioneren conform de eisen in deze specificatie onder 
tenminste de volgende condities: 
- klimatologische omstandigheden behorend bij een gematigd west-europees 
zeeklimaat conform definities KNMI, echter binnen een temperatuurrange van 
tenminste -30 gr C tot + 50 gr C; 
- reguliere samenstelling te keren buitenwater;; 
- flora en fauna: de gebruikelijk voorkomende inheemse soorten alsmede de 
exoten [NTB]. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: het doel van de eis is een aantal condities 
waaronder het dijktraject moet functioneren expliciet te maken. De eistekst is 
een triviale voorzet; sta er bij stil of er bijzondere condities zijn die voor het 
project wellicht gelden. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00047 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Aannemelijk maken dat condities zijn vertaald in ontwerpuitgangspunten Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 

    
4.3.3.5  Raakvlak ondergrond (R_0005) 
  
SE_00139 - Functioneren i.r.t. ondergrond  

 
Het Dijktraject dient te functioneren in wisselwerking met de van nature 
aanwezige, ongeroerde ondergrond, inclusief autonome bodemdaling daarvan, 
inclusief zettingen t.g.v. opgebrachte belasting en inclusief aardbevingen in de 
aardbeving-gevoelige gebieden conform Risicokaart.nl. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00020 Rapportage geotechnische en geohydrologische eigenschappen van 
de ondergrond 
D_00021 Risicokaart.nl 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Ontwerp baseren op locatie-specifieke modellering van de ondergrond Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 

    
4.3.3.6  Raakvlak contextsystemen (R_0006) 
  
SE_00008 - Contextfuncties in stand houden  

 
Het Dijktraject dient de prestatie van bestaande en ruimtelijk geplande functies 
binnen de de invloedszone van de dijkversterking, minimaal (=tenminste) in 
stand te houden. 
 

Object:- Dijktraject Bovenliggend: 
SE_00158 
Onderliggend: 
SE_00142, SE_00031, 
SE_00144, SE_00036, 
SE_00041, SE_00042, 
SE_00033 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Inventarisatie van knelpunten met contextsystemen en beschrijving van de 
oplossingsrichting 

Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: Analyse 
 

    
4.3.3.7  Raakvlak dijktraject - omgeving (R_0033) 
  
SE_00158 - Ingepast dijktraject  

 
Het Dijktraject dient ruimtelijk, juridisch en functioneel ingepast te zijn in zijn 
omgeving. 
 

Object:- Dijktraject Onderliggend: 
SE_00008, SE_00079, 
SE_00006, SE_00013 

Klanteisen: 
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Toelichting voor BSD-gebruiker: Deze eis is een kapstok-eis voor inpassingseisen 
op dijkvakniveau 
 

Verificatievoorschrift: door middel van voldoen aan onderliggende eisen Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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5. Specificatie Dijkvak 
     
 

5.1. Objectbeschrijving Dijkvak 

       
   
5.1.1 Positie object Dijkvak in bovenliggend systeem 
      
Het dijkvak is onderdeel van een dijktraject, welke het hiërarchisch bovenliggende systeem vormt. 
Het dijktraject bestaat uit meerdere dijkvakken of andersoortige waterkerende grondlichamen en/of waterkerende constructies. Ook bevat 
het dijktraject de beheer-ondersteunende infrastructuur. Deze is voor elk onderdeel van het dijktraject nodig, ongeacht het 
type. Beheerondersteunende infra is dus onderdeel van dijktraject, maar dijkvak-overstijgend. Om die reden in onderstaande figuur naast 
dijkvak gepositioneerd. 

Door de ontwerpbeslissingen op dijktraject-niveau is per dijkvak de principe-oplossing bepaald. Voor dijkversterkingsprojecten betekent dat 
het principe van de versterking bekend is (binnen- of buitenwaarts versterken, ruimtebesparende oplossing of  een zelfstandig waterkerende 
constructie). Zie ter illustratie paragraaf 2.2. Deze principe-oplossing moet nu per dijkvak nader gespecificeerd worden. 

  

 

Afbeelding 16: Decompositie rond systeemelement Dijkvak 

      
 
   
5.1.2 Objectdefinitie Dijkvak 
      
De definitie van het object(type) Dijkvak moet duidelijk maken op welke scope de aan een dijkvak gestelde eisen betrekking hebben en 
waarop niet. 
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Het object dijkvak is onderdeel van een dijktraject. Een dijktraject wordt in de lengte doorgaans opgedeeld in vakken. Het aantal en de grootte 
van de vakken is afhankelijk van het doel dat de opdeling heeft. 

De Stowa-publicatie Handreiking Risico-gestuurd Beheer en Onderhoud van Waterkeringen gebruikt onderstaande systematiek en 
terminologie voor de vakindeling in lengterichting. 

 

Afbeelding 17: Systematiek vakindeling conform Risicogestuurd beheer en onderhoud (STOWA) 

Het indelingsniveau Kansvak sluit aan op wat in het ontwerpproces voor een dijk(versterking) bruikbaar is. Daar wordt dit vak dan doorgaans 
een dijkvak genoemd. Het kenmerk van een dijkvak is dat het een gedeelte van het dijktraject is met min of meer homogene eigenschappen. In 
eerste instantie vaak geotechnisch ingegeven, maar dat kan ook geometrische of landschappelijk gedreven zijn. Binnen de geotechnische 
invalshoek kan het zelfs zo zijn dat de vakindeling verschilt per faalmechanisme dat beschouwd wordt. 

In deze basisspecificatie is het nut van een objectdefinitie om duidelijk te maken wat het onderwerp van specificatie is. Binnen deze 
basisspecificatie wordt onder een dijk het volgende verstaan: 

In lengterichting: het gedeelte van het dijktraject met min of meer homogene eigenschappen in relatie tot de functie water keren. Dus dat 
lengtedeel van het dijktraject waarvoor het beschouwde dwarsprofiel representatief is. 

In dwarsrichting: het gedeelte gelegen in de buitenste rode streep-stip-begrenzing in onderstaande schematische weergave van een 
dijkprofiel. In de afbeelding is aangegeven dat de zijdelingse grenzen van dit gebied niet vast liggen, maar bepaald worden door het voor het 
ruimtebeslag maatgevende mechanisme dat een rol speelt bij "water keren". Dit betreft het gebied dat kunstmatig is bewerkt met als doel te 
voorzien in de functie water keren. Dat geldt ook naar de onderkant voor de aansluiting op de ongeroerde, natuurlijke ondergrond. Aan de 
bovenzijde is de dijk begrensd door de buitencontour van zijn geometrie boven maaiveld (inclusief dijkmeubilair benodigd voor beheer). 
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Afbeelding 18: Dijkvak-definitie binnen standaard-dwarsprofiel dijk (basis van de afbeelding ontleend aan Handreiking Risico-gestuurd beheer 
en onderhoud; STOWA, 2019) 

Tot de scope van het object Dijkvak behoort dus alles dat nodig is om de waterkering gedurende zijn beoogde levensduur z'n functie te laten 
vervullen. Dus het waterkerend grondlichaam inclusief alle maatregelen om dit tegen falen en bezwijken te behoeden, inclusief voorzieningen 
te behoeve van inspectie, beheer- en onderhoud en calamiteitenzorg. 

Als de functie van het dijkvak is "water keren", behoort per definitie alles wat nodig is om de functie "water keren" te vervullen tot het object 
dijkvak. Er is voor gekozen om een praktische grens te leggen daar waar de bestaande situatie niet geroerd wordt. Dit ondanks de mogelijkheid 
dat een deel van die bestaande, niet geroerde omgeving wel bijdraagt aan de prestatie van het dijkvak. Denk aan de draagkracht van de 
ondergrond, of de aanwezigheid van slecht doorlatende deklagen in het voorland. 

Samenvattend: 

Een dijkvak is het gedeelte van een dijktraject dat met min of meer uniforme eigenschappen, in samenhang met naastgelegen dijkvakken, een 
autonoom waterkerend grondlichaam vormt, al dan niet aangevuld met lokale maatregelen om te veel wateroverslag te voorkomen, stabiliteit 
te vergroten en piping tegen te gaan, voorzien van bijbehorende infrastructuur om de instandhouding van het object te kunnen waarborgen. 

      
 
   
5.1.3 Functiebeschrijving Dijkvak 
       
 
   
5.1.3.1 Functionele analyse 
      
Een functie-analyse wordt uitgevoerd om de functies van het beschouwde systeem expliciet te maken. Deze functies zijn nodig om de primaire 
prestatie van het beschouwde systeem te kunnen specificeren. Functies zijn de kapstok voor functionele eisen. 
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Onderstaande afbeelding geeft schematisch de werking van een dijk(vak) weer. 

 

Afbeelding 19: Schematische weergave 'water keren' 

Het dijkvak werkt, als onderdeel van het dijktraject, mee aan het "beveiliging bieden tegen overstroming" van het achterland door water te 
keren. Niet al het aangeboden water zal gekeerd worden; een groot deel wel, een klein deel zal de waterkering passeren. Het gekeerde water 
wordt door de rivier afgevoerd, waarbij de dijk een geleidende functie vervult. Het niet-gekeerde water moet binnendijks worden verzameld 
en afgevoerd. Of dit tot de scope van de dijk wordt gerekend hangt af van project-specifieke afspraken en scope-afbakening. 

  

 

Afbeelding 20: expliciete weergave functie water keren door middel van Functional FlowBlock Diagram (FFBD), gebaseerd op het principe 'Volg 
de actor'. 

De afvoer-functie speelt op het raakvlak dijkvak - regionaal watersysteem. Afhankelijk van de gekozen definitie van het dijkvak vs. het 
achterliggend regionaal watersysteem behoort deze functie wel of niet tot de scope van het dijkvak. Vanuit de doelstelling aan de BSD is de 
functie hier toegekend aan het dijkvak. Er wordt onder verstaan het afvoeren van het water dat door de dijk is doorgelaten, naar het regionaal 
watersysteem (dat verondersteld is altijd aanwezig te zijn in het achterland van een waterkering). 
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Afbeelding 21: Functie-analyse dijkvak 

Bedrijfstoestanden dijkvak 
De dijk wordt niet continu belast door de maatgevende waterstand. Ten behoeve van een complete specificatie van de prestaties van een 
dijkvak, is het van belang alle bedrijfstoestanden van het dijkvak te beschouwen. Onderstaand een schematische weergave met mogelijke 
toestanden van het buitenwater.  

Deze toestanden zullen tevens gecombineerd moeten worden met de secundaire functies om ook voor deze raakvlakken de 
toestandsafhankelijke eisen te identificeren. 

 

Afbeelding 22: Bedrijfstoestanden dijkvak 

1. Bij de normale waterstand van het buitenwater zal de rivierdijk nauwelijks tot geen water hoeven keren. Voor meerdijken geldt dat 
er in de normale situatie altijd water tegen de dijk staat (zie 2e schemaatje in de afbeelding). 

2. Een hogere waterstand van het buitenwater dan normaal, rekening houdend met golfslag, zal gekeerd moeten worden. 
Nevenfuncties op de dijk en binnendijks kunnen normaal doorgang vinden. Eventueel wordt (beperkte) dijkbewaking ingesteld. De 
hoogte van de dijk is voor deze situaties afdoende, maar in combinatie met andere belastingen (bijvoorbeeld zware golfslag), kan 
toch een maatgevende situatie qua integriteit van de waterkering ontstaan. 

3. De extreem hoge waterstand (bij norm) doet zich voor. Dit is de maatgevende situatie waaronder de functie water keren 
uitgeoefend moet worden. Dit kan gepaard gaan met het moeten faciliteren van nevenfuncties, zoals calamiteitenzorg op de kruin 
van de dijk, of evacuatie van bewoners van het achterland. 
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4. Na de hoogwatergolf zal het waterpeil dalen. Het dijklichaam zal gedeeltelijk verzadigd kunnen zijn met water. Een te groot verschil 
in daalsnelheid van het water buiten en binnen kan schade aan de dijk veroorzaken. De schade mag niet zo groot zijn dat dit leidt tot 
falen van de dijk. 

     
   
5.1.3.2 Functionele context 
      
De functionele context geeft de context van het dijkvak welke voor het functioneren van het dijkvak relevant is. 

Het dijkvak functioneert als onderdeel van een dijktraject. Samen met de overige dijkvakken vormt het een functionerend systeemdeel. De op 
het beschouwde dijkvak aansluitende dijkvakken vormen zijn functionele omgeving (in lengterichting). De specificatie van deze prestatie is 
opgenomen in externe raakvlakeisen. 

  

 

Afbeelding 23: Functionele context dijkvak 

      
 
   
5.1.3.3 Faciliteren Beheer 
      
Het dijkvak moet onderhouden worden om het functioneren over de levensduur zeker te stellen. Zoals bij 'Dijktraject' is aangegeven is dit een 
dijkvak-overstijgende functie. Het systeem “beheer-ondersteunende infrastructuur” is in de objecttype-breakdown op hetzelfde 
abstractieniveau gepositioneerd als het dijkvak. Het dijkvak moet het gedeelte van het 'beheer-ondersteunende systeem' ter plaatse van het 
beschouwde dijkvak huisvesten. In onderstaande afbeelding is dat 'accommoderen' genoemd. 
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Afbeelding 24: Faciliteren beheer-infra 

      
 
   
5.2. Contextbeschrijving Dijkvak 

       
   
5.2.1 Contextanalyse 
      
Een contextanalyse helpt om de relevante raakvlakken in beeld te brengen. In onderstaand contextdiagram zijn rondom het beschouwde 
systeem (de waterkering) veel voorkomende (generieke) functies, netwerken en systemen gegroepeerd. Merk op dat, om systeem en context 
op eenzelfde abstractieniveau te vergelijken, er wordt uitgegaan van het systeem Waterkering. 

Deze generieke contextsystemen dienen project-specifiek gedetailleerd te worden, door per relevant netwerk de project-specifieke objecten 
te benoemen die van invloed zijn op de inpassing van het beschouwde systeem. In dezelfde detailleringsronde wordt ook het systeem 
Waterkering (in de kern van de afbeelding) gedecomponeerd in dijkvakken. Objecten in de context en dijkvakken zijn van hetzelfde 
abstractieniveau. 
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Afbeelding 25: Contextdiagram dijkvakniveau (enkele voorbeelden ter detaillering) 

      
 
   
5.2.2 Nevenfuncties 
      
De nevenfuncties zijn die functies die wel van het dijkvak gebruik maken, maar geen directe bijdrage aan de functie water keren of aan het 
accommoderen van beheer-infra hebben, echter de eisen aan het presteren van het dijkvak wel beïnvloeden. Deze nevenfuncties zijn in deel 
'Dijktraject' al benoemd en komen via de contextanalyse in beeld. 
In deze BSD zijn de volgende functies als nevenfuncties opgenomen:  

• verkeer en weginfrastructuur (inclusief op- en afritten naar naast het dijkvak gelegen wegennet, exclusief beheer-ondersteunende 
infra); 

• perceelontsluiting van aanliggende percelen (inclusief dijktrappen); 
• recreatieve infrastructuur op / aan het dijkvak (niet-weggebonden voorzieningen als rustpunten, uitkijkpunten, onverharde wandel-, 

fiets- en ruiterpaden e.d.) 
• nutsvoorzieningen in het dijkvak (binnen het waterstaatswerk); 
• bebouwing in / op het dijkvak (binnen het waterstaatswerk); 
• (agrarisch) medegebruik van de dijk (tuinen, boomgaarden, lichte beweiding) 

Op dijkvakniveau is het relevant de specifieke objecten binnen de netwerken voor de nevenfuncties te identificeren en als decompositie van 
de raakvlakken op dijktraject-niveau te structureren. En daarbij de afgeleide raakvlakeisen te formuleren. 
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Afbeelding 26: Functionele context nevenfuncties dijkvak 

      
 
   
5.2.3 Raakvlakdefinitie 
      
Voorgaande analyse leidt samenvattend tot onderstaande raakvlakken. 

Raakvlakken functionele context (prestatie): 

• raakvlak dijkvak - aansluitend dijkvak: het fysieke raakvlak tussen het beschouwde dijkobject of dijkvak en het aansluitende 
dijkobject of dijkvak 

• raakvlak dijkvak - weginfrastructuur 
• raakvlak dijkvak - nuts-infrastructuur (binnen de dijk) 
• raakvlak dijkvak - bebouwing 
• raakvlak dijkvak - perceelontsluiting 
• raakvlak dijkvak - ecologische verbinding 
• raakvlak dijkvak - recreatieve infrastructuur 
• raakvlak dijkvak - dijk-doorsnijdende infrastructuur 
• raakvlak dijkvak - natuurwaarden 
• raakvlak dijkvak - agrarisch medegebruik 
• raakvlak dijkvak - hoofdwatersysteem 
• raakvlak dijkvak - regionaal watersysteem 
• raakvlak dijkvak - vaarweginfrastructuur 

  

  

      
 
   
 
      
Onderstaande tabel rapporteert de raakvlakken in de database. Dit is enkel een weergave van een gehanteerde systematiek. De weergave is 
niet per sé volledig. Elk projectteam dat met deze BSD werkt dient de analyse project-specifiek uit te voeren. 

In de kolom raakvlakomschrijving is bij enkele raakvlakken aangegeven aan welke onderwerpen (issues) gedacht kunnen worden die spelen op 
het raakvlak. Dit betreft een denkrichting, een voorzet voor mogelijk nader te specificeren onderwerpen dor het projectteam. De weergave is 
indicatief en niet volledig. 
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ID RAAKVLAK RAAKVLAKOMSCHRIJVING OBJECT 1 OBJECT 2 
RAAKVLAKKEN OP NIVEAU 1 DIJKTRAJECT 
R_0006 Raakvlak contextsystemen Het raakvlak tussen het 

beschouwde dijktraject en 
alle overige netwerken en 
gebieden, behoudens 
elders benoemde, in op en 
rondom het dijktraject. 

Dijktraject 
(OT_0002) 

Contextsystemen 
(OT_0031) 

RAAKVLAKKEN OP NIVEAU 2 DIJKVAK 
R_0007 Raakvlak dijkvak - aansluitende dijkvakken Het raakvlak tussen het 

beschouwde dijkvak en 
naastgelegen dijkvak. 
Issues: waterkerendheid, 
geometrische aansluiting, 
continuiteit infra 
medegebruiksfuncties 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Dijkvak_voor 
(O_0006) 

R_0009 Raakvlak dijkvak - weginfra Raakvlak tussen het 
dijklichaam en de 
wegconstructie met 
weggebonden 
nutsvoorzieningen en 
wegmeubilair. Raakvlak-
issues zijn: draagkracht, 
drooglegging, 
scheurvorming door 
ongelijke zetting, 
waterdichtheid, 
erosiebestendigheid 
aansluiting, gebruik i.r.t. 
overslag, onderhouds- en 
calamiteitenroute vs. 
evacuatieroute 

Dijkvak 
(OT_0003) 

Onderliggend 
wegennet (OT_0019) 

R_0010 Raakvlak dijkvak - perceelontsluiting het raakvlak tussen dijkvak 
en de toegang tot een 
perceel van derden (op- / 
afrit) 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Perceelontsluiting 
(O_0012) 

R_0012 Raakvlak dijkvak - dijkdoorsnijdende 
infrastructuur 

De kruisingsvoorziening op 
het snijpunt van dijk en 
dijkdoorsnijdende infra, 
zoals een watergang of 
weg of transportleiding. 
Issues: waterkerendheid, 
beschikbaarheid kruisende 
functie, 
onderhoudbaarheid 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Dijkdoorsnijdende 
infrastructuur 
(O_0015) 

R_0013 Raakvlak dijkvak - nutsinfrastructuur (binnen de 
dijk) 

het raakvlak tussen het 
dijkvak en daarin gelegen 
infrastructuur ten behoeve 
van nutsvoorziening 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Nutsinfrastructuur 
(O_0013) 

R_0014 Raakvlak dijkvak - natuurwaarden het raakvlak tussen het 
dijkvak en op het dijkvak 
te realiseren / gelegen 
gebieden met een 
natuurwaarde 

Dijkvak 
(OT_0003) 

Natuurgebied 
(OT_0026) 

R_0015 Raakvlak dijkvak - bebouwing Raakvlak tussen de dijk en 
de daarop of daarin 
aanwezige bebouwing. 
Raakvlak issues zijn: 
zelfstandig 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Bebouwing (O_0016) 
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waterkerendheid, 
belasting / draagkracht, 
grondvervorming en -
verplaatsing, zetting en 
zettingsverschillen, 
overgangen / erosie-
aangrijpingspunten door 
overslaand water, 
bereikbaarheid, 
onderhoudbaarheid 

R_0017 Raakvlak dijkvak - vaarweginfrastructuur Raakvlak tussen 
dijklichaam en vaarweg. 
Relevant daar waar de 
vaargeul direct langs de 
dijk ligt. De beschouwde 
infra betreft bebording en 
bebakening t.b.v. 
scheepvaart welke in / op 
de dijk is geplaatst 
(damwanden / 
aanmeervoorzieningen). 
Issues: aanvaring, nwo's, 
stroomgeulen en 
ontgrondingen door 
baggerwerk en 
inpeilingen. 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Vaarweginfrastructuur 
(O_0010) 

R_0018 Raakvlak dijkvak - beheer-ondersteunende infra Raakvlak tussen de dijk en 
het netwerk van beheer-
ondersteunende 
infrastructuur, dat in 
hierarchie naast de dijk is 
geplaatst. Issues: plaats 
bieden aan de infra, 
bereikbaarheid verzorgen, 
draagkracht bieden 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Systeemobject: 
Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 
(O_0018) 

R_0029 Raakvlak dijkvak - waterkerend kunstwerk  Dijkvak 
(OT_0003) 

Waterkerend 
kunstwerk (OT_0014) 

R_0031 Raakvlak dijkvak - ecologische verbinding Raakvlak tussen de dijk en 
de daarop of daaraan 
gelegen grasbekleding. 
Relevant waar natuur aan 
de dijk grenst of daar waar 
de dijk wordt gezien als 
verbindingszone tussen 
natuurgebieden. Het 
betreft kwaliteitseisen aan 
toplaag en geometrie om 
gefaseerd onderhoud 
mogelijk te maken en 
mogelijk ook een 
aangepaste 
erosiebestendigheidseis 
van de bekleding. 

Dijkvak 
(OT_0003) 

Ecologische 
verbinding (OT_0047) 

R_0030 Raakvlak Dijkvak - zelfstandig waterkerende 
constructie 

raakvlak tussen dijkvak en 
een aansluitende 
zelfstandig waterkerende 
constructie. Issues: 
waterkerendheid, 
geometrische aansluiting, 

Dijkvak 
(OT_0003) 

Zelfstandig 
waterkerende 
langsconstructie 
(OT_0034) 
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continuiteit infra 
medegebruiksfuncties 

R_0036 Raakvlak dijkvak - hoofdwatersysteem  Dijkvak 
(OT_0003) 

Hoofdwatersysteem 
(OT_0016) 

RAAKVLAKKEN OP NIVEAU 3 DIJKONDERDELEN 
R_0023 Raakvlak dijkbekleding - recreatie-infra de voorwaarden die 

gesteld moeten worden 
indien recreatie-
activiteiten toegelaten 
worden op de dijk, anders 
dan via de 
weginfrastructuur 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Recreatieve 
infrastructuur 
(O_0011) 

R_0026 Raakvlak dijkbekleding - nwo's Betreft de algemene 
voorwaarden in de relatie 
tussen dijkbekleding en 
niet-waterkerende 
objecten op / in de dijk 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Beplanting (O_0014) 

R_0027 Raakvlak dijkbekleding - agrarisch medegebruik betreft het raakvlak tussen 
de dijkbekleding en een 
eventueel toegestaan 
medegebruik van een deel 
van de dijk door derden, 
en de consequenties die 
dat heeft voor de 
dijkbekleding. 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Dijkvlak met agrarisch 
medegebruik 
(O_0017) 

    
 
   
5.3. Eisen aan het dijkvak 
     
 

5.3.1 Functionele eisen 

5.3.1.1 Water geleiden (F_0021) 
  
SE_00147 - Vloeiend geleiden  

 
Het Dijkvak dient zodanig te zijn vorm gegeven dat het gekeerde buitenwater 
wordt geleid zonder aangrijpingspunten voor erosie door langsstromend water 
en zonder locaties waar drijfvuil zich kan ophopen. 
 
Toelichting: Denk aan erosiebestendigheid in langsrichting en voldoende 
vlakheid in de stroomrichting. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: vloeiend verloop van buitentalud en ingepaste objecten op plankaart-niveau 
(1:1000); voorkomen van dode hoeken qua stromingsbeeld 

Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.1.2 Water keren (F_0001) 
  
SE_00015 - Water keren, algemeen  

 
Het Dijkvak dient het buitenwater [naam buitenwater] in de maatgevende 
situatie autonoom te keren, tenminste conform bepalingen in het OI2014v4. 
 
Toelichting: Maatgevende situatie als bedoeld in eis SE_0001..  
 
Autonoom keren wil zeggen, zonder gebruik te maken van andere systemen 
rond de dijk, in de omgeving van de dijk. Samenwerking van grond(dijk)lichaam 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00007 
Onderliggend: 
SE_00141, SE_00040, 
SE_00038, SE_00069, 
SE_00044, SE_00068, 
SE_00012, SE_00139, 
SE_00048, SE_00154, 
SE_00149, SE_00035, 

Klanteisen: 
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en daarin opgenomen stabiliteitsconstructies, wordt gezien als autonome 
waterkering. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

SE_00189, SE_00037, 
SE_00147, SE_00060, 
SE_00019, SE_00145, 
SE_00017 

Verificatievoorschrift: waterveiligheids-ontwerp Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00018 - Niet-gekeerd water  

 
Het Dijkvak dient zodanig waterkerend te zijn dat er maximaal [NTB] m3/m/u 
buitenwater het dijkvak passeert (over, door en onder de dijk). 
 
Toelichting: De hoeveelheid water die het dijkvak passeert (gezien haaks op de 
as van de dijk, dus over, door en onder het dwarsprofiel) is de som van 
overslagdebiet, lekdebiet en kweldebiet. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00007 
Onderliggend: 
SE_00020 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: analyse / berekening debiet t.g.v. overslag en kwel Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: Analyse 
 

    
SE_00019 - Water keren, kweldebiet  

 
Het Dijkvak dient, tijdens maatgevende omstandigheden, de waterstroom naar 
het achterland beperkt te hebben tot [NTB] m3/m/dag 
 
Toelichting: Gemiddelde waarde gedurende [NTB] uur tijdens piekafvoer, 
gemiddeld over [NTB] meter lengte met metingen per 100 m. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: projectspecifiek te bepalen of dit een zinvolle 
eis is om te stellen. De eis is hier opgenomen vanuit de gedachte dat de 
waterkerende kwaliteit van de dijk mede is te beoordelen aan de hand van de 
hoeveelheid water welke door de dijk wordt doorgelaten (dus niet gekeerd). 
Voor de [NTB] een haalbare en zinvolle waarde invullen. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: kwelberekening Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00017 - Water keren, maximaal overslagdebiet (UGT)  

 
Het Dijkvak dient, onder maatgevende condities van het te keren buitenwater, 
de overslag van water beperkt te hebben tot maximaal [NTB] l/s/m. 
 
Toelichting: Er geldt ook een eis voor overslag tijdens BGT, met name in relatie 
tot bruikbaarheid van een weg op de dijk. Deze is opgenomen bij de 
raakvlakeisen met de weg, zie eis SE_00145. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: berekening overslagdebiet Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00044 - Bestand tegen val buitenwater  

 
Het Dijkvak dient, na een hoogwatergolf, een daling van het buitenwaterpeil 
met een snelheid van [NTB] m/etmaal zonder structurele schade te weerstaan. 
 
Toelichting: Zie ook OI / STBU. 
Structurele schade is schade welke direct de waterveiligheidsprestatie van de 
dijk aantast. 
Lokale schade is acceptabel, mits binnen 5 dagen herstelbaar. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: waterschapspecifiek te bepalen 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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SE_00060 - Vrij van nwo's  

 
Het Dijkvak dient vrij te zijn van niet-waterkerende objecten, conform gestelde 
in de Keur. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Indien met stakeholders toch accommodatie 
van niet-waterkerende objecten is overeengekomen, dienen deze bij falen of 
degradatie de waterveiligheid niet ongunstig te beïnvloeden. 
 
Afgeleide eisen per NWO te specificeren. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00006 Keurkwartet (Keur, Algemene regels, Beleidsregels, Legger) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00061 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: plantekening Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00072 - Dijkvak, restzetting  

 
Het Dijkvak dient vanaf aanvang gebruiksfase tot einde planperiode een 
restzetting te hebben die kleiner is dan [NTB] meter, te bepalen conform 
OI2014v4. 
 
Toelichting: restzetting is de verticale verplaatsing welke de kruin van de dijk 
ondergaat ten gevolge van inklinking van het dijklichaam en de ondergrond. 
Autonome bodemdaling blijft hierbij buiten beschouwing. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Een redelijk waarde lijkt een restzetting van 0,1 
tot 0,2 meter. Mede afhankelijk van de eisen die bovengelegen constructies 
stellen. 
 
Voor (steun)bermen kan een andere restzettingseis gelden of gesteld worden. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: geotechnische berekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
5.3.1.3 Niet-gekeerd water afvoeren (F_0009) 
  
SE_00020 - Doorgelaten water afvoeren  

 
Het Dijkvak dient buitenwater dat het dijkvak is gepasseerd en uit het dijkvak 
en/of bodem treedt, gecontroleerd af te voeren op het achter het dijkvak 
gelegen regionaal watersysteem. Deze afvoer dient plaats te kunnen vinden 
conform het geldende waterschapsbeleid voor het Watersysteem, scenario 
T=10.. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Waterschapspecifiek of projectspecifiek 
bepalen bij welke staat van functioneren van het regionaal watersysteem de 
extra waterbelasting t.g.v. door de dijk doorgelaten water nog verwerkt moet 
kunnen worden. In de eistekst is deze aangenomen op de T=10-situatie, volledig 
arbitrair. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00018 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

5.3.2 Aspecteisen 

5.3.2.1 Beschikbaarheid 
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SE_00021 - Randvoorwaarde beschikbaarheid  

 
Het Dijkvak dient de functie "water keren", als in dit document gespecificeerd, 
te vervullen onder toepassing van regulier beheer en onderhoud. 
 
Toelichting: Onder regulier beheer en onderhoud wordt verstaan de jaarlijks 
planbare beheer- en onderhoudsactiviteiten, tegen onderhoudskosten die per 
strekkende kilometer dijk vergelijkbaar zijn met die van het bestaande areaal. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00007 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00026 - Dierlijke graverij beletten  

 
Het Dijkvak dient in risico-zones met betrekking tot de kans op dierlijke graverij, 
deze dierlijke gravers het graven in het dijkvak preventief fysiek onmogelijk te 
maken. Deze maatregelen dienen minimaal een technische levensduur van 
[NTB] jaar te hebben. 
 
Toelichting: De definitie van de bedoelde risicozones is conform document 
Richtlijn preventie dierlijke graverij (o.g.) of indien binnen 15 m uit de teen van 
de dijk een habitattype voor dierlijke gravers komt of voorkomt. 
De definitie van dierlijke gravers is conform genoemd document.  
De ontwerpinspannign moet er in eerste instantie op gericht zijn geen dierlijke 
gravers in de buurt van de dijk te krijgen. 
 
Toelichting voor de opsteller: 
levensduur: minimaal 15 jaar, praktisch 50 jaar omdat wenselijk is dat de 
voorziening tenminste zo lang mee gaat als de dijk zelf. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00003 Ontwerp-Randvoorwaarden Preventieve Dierlijke Graverij 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00010 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00027 - Schade door oneigenlijk gebruik voorkomen  

 
Het Dijkvak dient zodanig samengesteld en ingericht te zijn dat aan de dijk 
toegekende (secundaire cq raakvlak-)functies geen invloed hebben op de 
waterveiligheid van de dijk. 
 
Toelichting: Uitgangspunt is dat passanten er niet op uit zijn bewust en 
moedwillig de dijk te beschadigen. het verschil met vandalen en terroristen is 
dat passanten geen voorbereidingen hebben getroffen en dus geen specifiek 
gereedschap voor een dergelijke actie bij zich dragen. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00010 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00046 - Levensduur  

 
Het Dijkvak dient een technische levensduur van tenminste [NTB] jaar te 
hebben, te rekenen vanaf einde realisatiefase van het versterkte en/of 
gerealiseerde dijkvak. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: bovenliggende eis SE_00009 heeft een waarde 
NTB voor ontwerplevensduur. De in onderhavige eis gestelde (technische) 
levensduur moet niet minder zijn dan de waarde die bij eis 00009 wordt 
ingevuld. Praktisch minimum: 50 jaar 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00009 
Onderliggend: 
SE_00190 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Levensduuranalyse Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: Analyse 
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5.3.2.2 Betrouwbaarheid 
  
SE_00047 - Functioneren na langdurige droogte  

 
Het Dijkvak dient zo te zijn opgebouwd en samengesteld dat periodes van 
droogte niet leiden tot falen van de waterkering. 
 
Toelichting: Referentie voor periodes van droogte: zomer 2018. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00048 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.2.3 Ruimtelijke kwaliteit 
  
SE_00059 - Dijk-DNA behouden  

 
Het Dijkvak dient zijn karakteristieke kenmerken ten aanzien van ruimtelijke 
kwaliteit te hebben behouden ten opzichte van de aanvangssituatie, als 
gekwalificeerd in het document Ruimtelijk KwaliteitsKader (RKK) of 
gelijkwaardig. 
 
Toelichting: Ruimtelijk kwaliteitskader of ruimtelijk kwaliteitsplan of een 
dergelijk document 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00007 Ruimtelijk KwaliteitsKader (RKK) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00013 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.2.4 Bouwbaarheid / uitvoerbaarheid 
  
SE_00054 - Uitvoeringsstabiliteit  

 
Het Dijkvak dient tijdens de realisatiefase tenminste een stabiliteit van [NTB] te 
hebben, conform bepaalde hieromtrent in gerefereerd document. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00055 Eisen tijdens de uitvoering van dijkversterkingsprojecten ten behoeve 
van het opstellen van basisspecificaties in uitvoeringscontracten (2018) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00055 - Eindwaarden sterkte en stabiliteit  

 
Het Dijkvak dient, voordat het hoogwaterseizoen begint, tenminste 90% van de 
vereiste eindsterkte en eindstabiliteit bereikt te hebben, conform bepaalde 
hieromtrent in gerefereerd document. 
 
Toelichting: Het hoogwaterseizoen is gedefinieerd in de Keur van het 
waterschap. Doorgaans de periode tussen 15 oktober en 15 maart. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00055 Eisen tijdens de uitvoering van dijkversterkingsprojecten ten behoeve 
van het opstellen van basisspecificaties in uitvoeringscontracten (2018) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: Beheerdersoordeel Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Inspectie 
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5.3.2.5 Onderhoudbaarheid 
  
SE_00022 - Onderhoudbaarheid irt Beschikbaarheid  

 
Het Dijkvak dient zodanig non-destructief onderhoudbaar te zijn dat:  
- het benodigde onderhoud buiten het hoogwaterseizoen uitgevoerd kan 
worden; 
- tijdens het uitvoeren van verbetermaatregelen niet meer dan één kansvak 
(cfm Handreiking RBenOvW) per dijktraject verminderd waterkerend is; 
- dat het verminderd waterkerende dijkvak binnen [NTB] dagen op het vereiste 
veiligheidsniveau gebracht kan worden; 
- calamiteitenzorg uitvoerbaar is. 
 
Toelichting: Verminderd waterkerend wil zeggen dat er beheer- of 
noodmaatregelen nodig zijn om het betreffende dijkvak op het vereiste 
veiligheidsniveau te brengen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Voorstel om voor [NTB] 4 dagen in te vullen, 
aangezien dat de redelijke termijn is waarop in Nederland een hoogwatergolf 
over de rivieren voorspeld kan worden. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00011 
Onderliggend: 
SE_00184 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Hoogwaterprotocol Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00053 - Autonoom afwaterend profiel  

 
Het Dijkvak dient alle vlakken van de buitengeometrie autonoom afwaterend te 
hebben richting teen van het dijkvak. Dat wil zeggen dat bedoelde vlakken een 
helling van tenminste [NTB] hebben, zodat er geen water op blijft staan. Dit 
geldt niet voor de kruin van de dijk; daarvoor geldt een helling, afwaterend 
naar de kruinlijn, van tenminste [NTB]. 
 
Toelichting: Er mogen geen ingesloten laagten voor komen.  
 
Voorstel voor vlakken anders dan de kruin: tussen 1:40 en 1:20; voorstel voor 
de kruin: 1:100. 
 
Met "tenminste" in relatie tot de helling is in deze eis bedoeld: 1:x of steiler. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00156 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00057 - Bereikbaarheid inspectie en onderhoud  

 
Het Dijkvak dient alle vlakken van de buitengeometrie bereikbaar te hebben 
voor reguliere inspectie en periodiek onderhoud met gangbaar 
onderhoudsmaterieel conform [NTB]. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: [NTB] verwijst naar een waterschapsspecifiek 
document waarin het materieel waarmee het onderhoud wordt gepleegd, 
gedefinieerd is. Zie ter inspiratie het gerefereerde Beheer- en onderhoudsplan 
(bijlage F) van WSRL. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00013 Beheer- en Onderhoudsplan Waterschap [NTB] (hoofdtekst) 
D_00057 Beheer- en Onderhoudsplan Waterschap [NTB] (bijlagen) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00014 
Onderliggend: 
SE_00090, SE_00186, 
SE_00066, SE_00155 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00066 - Minimale taludhelling  

 
Het Dijkvak dient taluds te hebben die niet flauwer zijn dan 1:3 en niet steiler 
dan 1:2,5. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00057 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00153 - Uniform profiel  

 
Het Dijkvak dient uniform te zijn qua geometrie en laagopbouw. 
 
Toelichting: Uniform wil zeggen over grote dijklengte dezelfde vorm en 
constructieve) opbouw. Dit t.b.v. eenvoud van beheer, zodat grote delen van de 
dijk op dezelfde manier efficiënt onderhouden kunnen worden. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00076 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00186 - Dijkvak, maximale taludlengte  

 
Het dijkvak dient een zodanige geometrie te hebben dat taluds met een lengte 
van meer dan [NTB] meter niet voor komen. 
 
Toelichting: Taludlengte gemeten in het dwarsprofiel. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Suggestie voor maximale lengte: 17,5 meter 
(WDOD). 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00057 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
5.3.2.6 Beheerbaarheid 
  
SE_00050 - Inrichting dijkvak fauna-onaantrekkelijk  

 
Het Dijkvak dient zodanig ingericht en ingepast te zijn, qua vegetatie, 
beschutting en nabijheid van oppervlaktewater, dat fauna welke in het 
verleden bedreigend is gebleken voor de kwaliteit van het waterkerend 
vermogen van de dijk, niet aangetrokken wordt. 
 
Toelichting: Onder ingepast wordt bedoeld dat de directe omgeving van de dijk 
zodanig is ingericht dat potentieel schadelijke fauna niet naar de dijk gelokt 
wordt. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00051 - Plaagsoorten-vrij na aanleg  

 
Het Dijkvak dient aan zowel het einde van de realisatiefase als aan het einde 
van de onderhoudsfase geen flora in de categorie Plaagsoorten (conform 
HandreikingGrasbekleding.nl) te bevatten. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00038 HandreikingGrasbekleding.nl 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00096 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00052 - Kwaliteit toplaag, biologisch  

 
Het Dijkvak dient een toplaag te hebben welke goede startcondities biedt voor 
snelle ontwikkeling van een gesloten zode en tevens op termijn een soortenrijke 
bekleding mogelijk maakt, conform principes en nadere eisen in / op 
Handreiking Grasbekleding. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
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Toelichting: Bij deze eis mag er van worden uit gegaan dat adequaat beheer 
wordt uitgevoerd vanaf afwerken toplaag. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De Handreiking Grasbekleding biedt 
(ondertussen) concrete(re) waarden en kan de eis smarter maken (via 
onderliggende eisen). 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00038 HandreikingGrasbekleding.nl 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00061 - Vrij van schade door beplanting  

 
Het Dijkvak dient vrij te zijn van beplanting welke met een volgroeid 
wortelstelsel de waterveiligheid bedreigt, als beplanting inclusief kluit omwaait, 
danwel objecten in de dijk schaadt in hun functioneren door wortelgroei. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00060 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00063 - Vlakke vlakken  

 
Het Dijkvak dient vrij te zijn van aangrijpingspunten voor erosie door 
(overslaand) water en drijfvuil. 
 
Toelichting: Waar aangrijpingspunten voor erosie onvermijdelijk zijn, dient door 
andere ontwerpkeuzes dan via geometrie (bijvoorbeeld constructietype of 
materiaalgebruik) een erosiebestendige aansluiting aanwezig te zijn. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00156 
Onderliggend: 
SE_00191, SE_00177 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Meting 
 

    
SE_00065 - Minimale kruinbreedte  

 
Het Dijkvak dient een kruinbreedte van tenminste [NTB_K] meter te hebben. 
 
Toelichting: Uit hydraulische overwegingen (overslag) is een kruinbreedte van 
tenminste [NTB_K] nodig. 
 
Uit beheeroverwegingen is in de kruin een verhard onderhoudspad met een 
breedte van tenminste [NTB_O] meter benodigd en bermen van tenminste 
[NTB_B] meter. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: [NTB]-waarden waterschap- of project-
specifiek in te vullen. 
[NTB_K) = [NTB_O] + 2x [NTB_B]. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00156 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00067 - Minimale breedte bermen  

 
Het Dijkvak dient, in het geval er dijkbermen van toepassing zijn, ter plaatse 
van deze bermen te voorzien in ruimte en draagkracht om een 
onderhoudsstrook te accommoderen. 
 
Toelichting: In de praktijk betekent dit dat bermen tenminste 4 m breed dienen 
te zijn. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00156 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00156 - Dijkgeometrie  

 
Het dijkvak dient een geometrie te hebben welke voldoet aan het 
Standaardprofiel Waterkeringen met een tolerantie van + of - 0,1 m. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00026 Standaardprofielen Waterkeringen 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00069 
Onderliggend: 
SE_00053, SE_00067, 
SE_00065, SE_00063 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00177 - Spoorvorming beperken  

 
Het Dijkvak dient vrij te zijn van spoorvorming met een spoordiepte van meer 
dan [NTB] mm. 
 
Toelichting: Betreft spoorvorming door (onderhouds)voertuigen en dus een eis 
aan draagkracht van dijkbekleding en onverharde onderhoudspaden. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: [NTB]-waarde op te halen bij de beheerder 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00063 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Meting 
 

    
SE_00191 - Vloeiende aansluitingen  

 
Aansluitingen tussen dijkvlakken (kruinen, taluds, bermen) dienen vloeiend te 
zijn. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00063 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
5.3.2.7 Toekomstvastheid 
  
SE_00154 - Geen objecten zonder functie  

 
Het Dijkvak dient vrij te zijn van objecten zonder functie. 
 
Toelichting: Een object zonder functie is bijvoorbeeld: verlaten kabels, 
overbodig geworden duikers, het oude dijklichaam bij een versterking door 
asverschuiving. Deze dienen nadat hun functie is vervallen niet meer voor te 
komen, dus geamoveerd te zijn. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Voor verlaten leidingen in de dijk kan een 
uitzondering worden geformuleerd:  
Functieloze leidingen in en onder de dijk dienen opgevuld en afgedicht te zijn, 
zodat deze nimmer watervoerend zijn. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

5.3.3 Raakvlakeisen 

5.3.3.1  Raakvlak contextsystemen (R_0006) 
  
SE_00142 - Ecologische verbinding NTB faciliteren  

 Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 

Klanteisen: 
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De Dijkvakken dienen een ecologische verbinding tussen A en B voor soort 
[NTB] te faciliteren. 
 
Toelichting: Facultatieve eis indien eco-verbinding van toepassing 
 

Onderliggend: 
SE_00143 

Verificatievoorschrift: Aantonen dat met deze functie rekening is gehouden in het ontwerp (VKA) Fase: Verkenningsfase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.2  Raakvlak dijkvak - aansluitende dijkvakken (R_0007) 
  
SE_00029 - Aansluitend dijkvak  

 
Het Dijkvak dient waterkerend aan te sluiten op naastgelegen dijkvakken, met 
tenminste de overstromingskans van het beschouwde dijkvak zelf. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00005 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.3  Raakvlak dijkvak - weginfra (R_0009) 
  
SE_00030 - Weginfra accommoderen  

 
Het Dijkvak dient de infrastructuur voor de wegverkeerverbinding [NTB_A] naar 
[NTB_B] v.v. te accommoderen, conform de eisen aan een duurzaam veilige 
weginrichting, bij de vereiste ontwerpsnelheid van de weg. 
 
Toelichting: De eisen aan de weg op de dijk vallen buiten scope van deze BSD. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: CROW-richtlijnen als Handboek Wegontwerp 
en ASVV 2012 zijn gebaseerd op de principes van Duurzaam Veilig. Voldoen aan 
die richtlijnen levert een duurzaam veilig ingerichte weg op. De betreffende 
wegbeheerder moet bevraagd worden op dit soort eisen. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00031 
Onderliggend: 
SE_00077 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00032 - Weginfra versus waterveiligheid  

 
De Weginfrastructuur op het Dijkvak dient te verzorgen dat de 
overstromingskans van de dijk, ten gevolge van de weg, niet groter is dan in de 
situatie zonder weg op de dijk. 
 
Toelichting: Een weg mag de waterveiligheid niet nadelig beïnvloeden. 
Aandachtspunt is de aansluiting dijkbekleding - wegverharding. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00031 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00031 - Gebruik van de weg faciliteren  

 
Het Dijkvak dient gebruik van een wegverbinding op het dijkvak, door 
wegverkeer, mogelijk te maken, tenminste tot waterstanden met een kans van 
voorkomen van [NTB] per jaar, waarbij dan het overslagdebiet niet groter is 
dan 1 l/s/m. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De frequentie is afhankelijk van de norm van 
voor het dijktraject. Nagaan of er nadere eisen vanuit Veiligheidsregio zijn 
inzake evacuatieroute via het dijkvak. 
 

Object:- Dijkvak 
- Weginfrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00008 
Onderliggend: 
SE_00034, SE_00030, 
SE_00032 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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SE_00045 - Kruin begaanbaar tijdens calamiteit  

 
Het Dijkvak dient te verzorgen dat tijdens de maatgevende hoogwatersituatie 
(UGT) de kruin van de dijk berijdbaar is door onderhouds- en calamiteiten 
verkeer ([NTB] kN/m2 over een strook van [NTB] bij [NTB] meter) met 
voldoende draagkracht en stabiliteit.  
Het effect van het in deze situatie toegestane overslagdebiet dient in de 
beschouwing meegenomen te worden. 
 
Toelichting: Uitgangspunt is dat tenminste een verharding bestaande uit 
grasbetonstenen op cunet met voldoende stabiliteit om aslasten van 15 ton te 
dragen aanwezig is in de kruin van het dijkvak, verhardingsbreedte tenminste 4 
m. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00014 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00145 - Water keren, maximaal overslagdebiet (BGT)  

 
Het Dijkvak dient bij een waterstand met een overschrijdingskans van [NTB], de 
overslag van water beperkt te hebben tot maximaal [NTB] l/s/m. 
 
Toelichting: De eis is bedoeld om, onder de condities waarbij tot evacuatie van 
het achterland over wordt gegaan, zulks conform het Evacuatieplan van de 
Veiligheidsregio, te borgen dat de weg op de dijk nog bruikbaar is voor 
evacuatie. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00024 Evacuatieplan 
Veiligheidsregio 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.4  Raakvlak dijkvak - perceelontsluiting (R_0010) 
  
SE_00034 - Aanliggende percelen ontsluiten  

 
Het Dijkvak dient te faciliteren dat percelen die in de bestaande situatie 
ontsluiting via het dijkvak genieten, ook in de gewenste situatie weer via het 
dijkvak ontsloten worden. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De eistekst betreft een mogelijke oplossing 
voor het onderwerp 'ontsluiting aanliggende percelen'. Per project dienen de 
specifiek geldende eisen opgenomen te worden. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00031 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.5  Raakvlak dijkvak - dijkdoorsnijdende infrastructuur (R_0012) 
  
SE_00035 - Kruisende infra beveiligen  

 
Het Dijkvak dient ter plaatse van de kruising met infrastructuur [NTB] te 
verzorgen dat in hoogwatersituaties het water gekeerd wordt met een 
veiligheid die tenminste voldoet aan de normen die voor de aanliggende 
dijkvakken gelden, conform OI2014v4. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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5.3.3.6  Raakvlak dijkvak - nutsinfrastructuur (binnen de dijk) (R_0013) 
  
SE_00062 - Kwaliteit te accommoderen leidingen  

 
Het Dijkvak dient enkel leidingen te bevatten (binnen het Waterstaatswerk) 
welke voldoen aan bepalingen in de normen NEN 3650 en 3651. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00008 NEN 3650 
D_00009 NEN 3651 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00036 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00036 - Nutsvoorzieningen accommoderen  

 
Het Dijkvak dient de infrastructuur ten behoeve van nutsvoorziening, in de 
tracés [NTB], te accommoderen, conform de leverbetrouwbaarheidseisen en 
liggingseisen van de betreffende nutsnetwerkbeheerders, als opgenomen in 
document [NTB]. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00004 Tracé-eisen aan nutsnetwerken A, B en C (dummy) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 
Onderliggend: 
SE_00062, SE_00136, 
SE_00135 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00037 - Nuts i.r.t. waterveiligheid  

 
Het Dijkvak dient, in geval van het faciliteren van nutsvoorzieningen binnen het 
waterstaatswerk, deze zo ingepast te hebben dat falen van een nutsvoorziening 
niet leidt tot falen van de waterveiligheid. Een en ander conform beleid en 
regelgeving van het waterschap (conform Keur-kwartet). 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.7  Raakvlak dijkvak - natuurwaarden (R_0014) 
  
SE_00144 - Natuurwaarden accommoderen  

 
Het Dijkvak dient ter plaatse van het buitentalud tussen dijkpaal [NTB] en 
dijkpaal [NTB] te zijn ingericht met ... / te zijn bekleed met ... conform 
document / tekening [NTB], teneinde een gunstig ontwikkelklimaat te creëren 
voor soorten [NTB]. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Per relevant (deel van het) binnen- en/of 
buitentalud naar project-behoefte vertalen en uitbreiden. Uiteraard is het juiste 
beheer nodig om gewenste soorten te laten ontwikkelen. De eis moet gaan 
over de bij realisatie gewenste inrichting en materialisatie, uitgaande van 
adequaat beheer na realisatie. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.8  Raakvlak dijkvak - bebouwing (R_0015) 
  
SE_00042 - Te accommoderen bebouwing  

 
Het Dijkvak dient bestaande bebouwing in de dijk, welke tijdens realisatie van 
de dijkversterking gehandhaafd blijft, niet constructief te beschadigen. 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 

Klanteisen: 
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Trillingsschade ten gevolge van de dijkversterking dient kleiner te zijn dan 5%, 
bepaald op basis van SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken: 2017. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Projectspecifiek en object-/locatie-specifiek 
vertalen. 
 

Onderliggend: 
SE_00039 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: SBR-richtlijn deel A: Schade aan bouwwerken, 2017 Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Meting 
 

    
SE_00039 - Te accommoderen bebouwing i.r.t. waterveiligheid  

 
Het Dijkvak dient de (te handhaven) bebouwing op de dijk zodanig in te passen 
dat autonome waterveiligheid door de dijk geborgd is. 
 
Toelichting: Dus dijk zelfstandig waterkerend. Hierbij ook te beschouwen het 
effect van stroming van overslaand water rond bebouwing. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00042 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.9  Raakvlak dijkvak - vaarweginfrastructuur (R_0017) 
  
SE_00033 - Vaarweginfra accommoderen  

 
Het Dijkvak dient infrastructurele voorzieningen die ten behoeve van de 
naastgelegen vaarweg noodzakelijk zijn te plaatsen in / op de oever, te 
accommoderen in het geval de dijk pal aan de vaarweg grenst. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.10  Raakvlak dijkvak - beheer-ondersteunende infra (R_0018) 
  
SE_00058 - Beheerinfra accommoderen  

 
Het Dijkvak dient het deel van het beheer-ondersteunende infranetwerk ter 
plaatse van het dijkvak te accommoderen, zodat onderhoud economisch 
efficiënt en veilig uitvoerbaar is. Dat wil zeggen: efficiënte routing faciliteren, 
voldoende ruimte en toegankelijkheid bieden en draagkracht en stabiliteit 
verzorgen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De eisen aan beheer-ondersteunende infra zijn 
opgenomen in de gelijknamige specificatie van dat deelsysteem in deze BSD. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 
- Dijkvak 

Bovenliggend: 
SE_00014 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.11  Raakvlak dijkvak - waterkerend kunstwerk (R_0029) 
  
SE_00141 - Aansluiting waterkerend kunstwerk  

 
Het Dijkvak dient volledig waterkerend aan te sluiten op Object 
[NTB](waterkerend kunstwerk), waarbij voldaan wordt aan OI2014v4 en 
Leidraad Kunstwerken. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00022 Leidraad Kunstwerken 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.12  Raakvlak dijkvak - ecologische verbinding (R_0031) 
  
SE_00143 - Ingericht voor ecologische verbinding  

 
Het Dijkvak dient (op binnentalud / buitentalud) ingericht te zijn conform de 
inrichtingsprincipes behorend bij de doelsoort volgens bovenliggende eis. 
 
Toelichting: Inrichting talud opdat dijk aantrekkelijk wordt voor doelsoorten (zie 
bovenliggende eis) als ecologische verbinding. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00142 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.13  Raakvlak Dijkvak - zelfstandig waterkerende constructie (R_0030) 
  
SE_00068 - Dijkaansluiting ZWC  

 
Het Dijkvak dient, in geval van aansluiting op een zelfstandig waterkerende 
constructie, deze aansluiting in te richten conform de principes als gegeven in 
de publicatie PPL van de POV Macrostabiliteit. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00010 POVM-publicatie Langsconstructies (PPL) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.14  Raakvlak dijkvak - hoofdwatersysteem (R_0036) 
  
SE_00190 - Wijzigingen voorland  

 
Het Dijkvak dient bestand te zijn tegen te voorziene toekomstige wijzigingen in 
het voorland met mogelijk effect op de waterveiligheid. 
 
Toelichting: gedacht moet worden aan het meanderen van aanwezige geulen 
of grondwinning waarvoor consessies zijn verleend. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00046 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
5.3.3.15  Raakvlak dijkbekleding - recreatie-infra (R_0023) 
  
SE_00041 - Recreatief medegebruik  

 
Het Dijkvak dient overeengekomen voorzieningen ten behoeve van recreatief 
medegebruik, anders dan reeds gefaciliteerd door weg- of waterinfrastructuur, 
te accommoderen zonder gevolg voor waterveiligheid. 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00008 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.16  Raakvlak dijkbekleding - nwo's (R_0026) 
  
SE_00038 - Begroeiing i.r.t. waterveiligheid  

 Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
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Het Dijkvak dient enkel opgaande begroeiing en/of bomen te accommoderen 
waarvan de invloed op de kwaliteit van de erosiebestendige grasbekleding een 
verwaarloosbaar klein risico geeft op afname van de waterveiligheid van het 
dijkvak, in verzadigde omstandigheden. 
 
Toelichting: De eis is met name bedoeld om het kwaliteit-verlagende effect van 
opgaande begroeiing op de grasmat door schaduwwerking en bladval te 
voorkomen. 
Nwo's mogen bij windbelasting onder verzadigde omstandigheden niet tot 
stabiliteitsproblemen leiden (ontgrondingskuil, scheurvorming, aandrijvend 
moment afschuiving). 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
5.3.3.17  Raakvlak dijkbekleding - agrarisch medegebruik (R_0027) 
  
SE_00040 - Agrarisch medegebruik  

 
Het Dijkvak dient op daartoe overeengekomen locaties (agrarisch) 
medegebruik te faciliteren, zodanig dat dit geen gevolgen heeft voor de 
waterveiligheid. Hierbij dient gestelde in de notitie [NTB] geïmplementeerd te 
zijn. Op deze locaties dient het dijkvak te voldoen aan waterveiligheidseisen bij 
een bekledingskwaliteit 'open zode'. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De bedoelde handreiking geeft een richtlijn bij 
welke vormen van argrarisch medegebruik eventuele extra voorzieningen 
(leeflaag bijvoorbeeld) moeten worden toegepast. Zie voorbeeld WSRL. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00056 Notitie medegebruik van bermen van primaire waterkeringen 
(voorbeeld) 
 

Object:- Dijkvak Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00138 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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6. Specificatie Dijkonderdelen 
     
 

6.1. Objectbeschrijving Dijkonderdelen 

      
   
6.1.1 Positie Dijkonderdelen in bovenliggend systeem 
      
De Dijkonderdelen zijn de onderdelen waaruit een dijkvak is samengesteld. Het dijkvak is het hiërarchisch bovenliggende object van de 
dijkonderdelen. 
Onder Dijkonderdelen worden hier verstaan: 

• Dijkkern  
• Dijkbekleding 
• Stabiliteitsmaatregel 
• Kwelmaatregel 
• Additionele hoogtemaatregel 

Dit zijn de objecten (eigenlijk: objecttypen) waaruit een dijkvak kan zijn samengesteld. Althans, dat is de beperking in deze versie van de BSD.  

 

Afbeelding 27: Dijkonderdelen in bovenliggend systeem 

De te specificeren objecten op het derde abstractieniveau komen voort uit ontwerpkeuzes gemaakt op het tweede niveau (weergegeven in 
onderstaand schema, waarin wordt teruggegrepen op de functie-analyse uit deel 'dijkvak') De te maken ontwerpkeuzes zijn uiteraard project-
specifiek. Onderstaande afbeelding toont mogelijke ontwerpkeuzes op niveau twee. 

Door de ontwerpbeslissingen op dijkvak-niveau is per dijkvak de principe-samenstelling bepaald. De constructie van elk dijkvak is daarmee 
bekend. De precieze materialisering moet nog ontworpen of gedetailleerd worden. Deze principe-samenstelling moet daartoe nu per 
dijkonderdeel nader gespecificeerd worden. 
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Afbeelding 28: Dijkvak van functie tot ontwerp en afgeleide functievervullers op Dijkonderdelen-niveau 

 

De Dijkonderdelen zijn op basis van functie gedefinieerd. De functievervullers kennen verschillende oplossingsprincipes. De ontwerpkeuzes op 
het voorgaande niveau betreffen oplossingsprincipes, niet alleen de keuze voor een functie. Dus bijvoorbeeld niet alleen de keuze voor een 
stabiliteitsmaatregel, maar ook de keuze voor het principe, zoals berm of constructie. Onderstaand zijn per Dijkonderdeel gangbare 
oplossingsprincipes benoemd en daarbij is aangegeven welke in deze versie van de BSD opgenomen zijn. 

Dijkbekleding: 

• grasbekleding: niet als apart objecttype gespecificeerd, maar in eisen aan dijkbekleding meegenomen 
• steenbekleding: niet als apart objecttype gespecificeerd, maar in eisen aan dijkbekleding meegenomen 

Stabiliteitsmaatregel: 

• stabiliteitsberm: als objecttype opgenomen in BSD 
• stabiliteitsconstructie: als objecttype opgenomen in BSD 
• grondverankering (vernagelen / verdeuvelen van grondlichamen): niet beschouwd in deze BSD 

Kwelmaatregel: 

• kwelwegverlenging: niet beschouwd in deze BSD 
• kwelwegblokkade: niet beschouwd in deze BSD 
• kwelwegdrainage: niet beschouwd in deze BSD 

      
 
   



 

 

 
 

 

  Pagina 61 van 109 

6.1.2 Objectdefinities en -begrenzingen Dijkonderdelen 
       
Objectdefinitie dijkkern 

De dijkkern is het onderdeel van de dijk dat belastingen op de dijk naar de ondergrond afdraagt. Een eventuele steunberm wordt in deze 
definitie niet tot de dijkkern gerekend. 
In versterkingssituaties zal de kern gedeeltelijk bestaan uit de kern van eerdere versies van de dijk, in onderstaande afbeeldingen met de 
donkere rode kleur binnen de dijkkern aangegeven. 

Eventuele drainerende maatregelen om de sterkte van de dijkkern te beïnvloeden worden ook tot de dijkkern gerekend. 

Schematisch: 

 

Afbeelding 29: Objectbegrenzing objecttype Dijkkern 

Objectdefinitie dijkbekleding 

De dijkbekleding is het onderdeel van het dijkvak dat het dijklichaam beschermt tegen erosie en de waterafdichting van de dijkkern en 
eventuele stabiliteitsberm verzorgt. Deze definitie van bekleding betreft de gehele deklaag, dus toplaag en onderlaag samen; het gehele 
pakket tot op de kern. 

De toplaag van de dijkbekleding zal doorgaans bestaan uit een erosiebestendige grasmat, of soms een harde bekleding zijn (steenbekleding). 
De onderlaag kan qua dikte variëren van enkele decimeters tot meters. 
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Schematisch: 

 

Afbeelding 30: Objectbegrenzing objecttype Dijkbekleding 

 

Objectdefinitie Stabiliteitsmaatregel 

De stabiliteitsmaatregel is de generieke aanduiding voor een mogelijke onderdeel van de dijk die de dijkkern (extra) stabiliteit verschaft. Er is 
sprake van wisselwerking tussen dijkkern en stabiliteitsmaatregel. Samen vormen ze het draagsysteem van de dijk. 

Schematisch: 

 

Afbeelding 31: Objectbegrenzing stabiliteitsmaatregel 
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In deze BSD worden vervolgens nog twee mogelijke stabiliteitsmaatregelen gespecificeerd: 

• de stabiliteitsberm 
• de stabiliteitsconstructie 

  

Objectdefinitie stabiliteitsberm 

De stabiliteitsberm is het onderdeel van de dijk dat massa levert naast de dijkkern, om tegenwicht te bieden aan instabiliteit van de kern. Er is 
sprake van wisselwerking tussen dijkkern en stabiliteitsberm. Samen vormen ze het draagsysteem van de dijk. 

 

Afbeelding 32a: Objectbegrenzing stabiliteitsberm 

  

Objectdefinitie stabiliteitsconstructie 

De stabiliteitsconstructie is het onderdeel van de dijk dat de dijkkern aanvullende stabiliteit verschaft door een deel van het dijklichaam 
(grondlichaam), inclusief de daarop werkende belasting, te keren. De stabiliteitsconstructie kan verankerd of onverankerd zijn. Een eventuele 
verankering behoort tot de constructie. De stabiliteitsconstructie ontleent zijn grondkerende functie gedeeltelijk aan het dijklichaam (en de 
ondergrond). Het is (dus) geen zelfstandig kerende constructie. Er is sprake van wisselwerking tussen dijkkern en stabiliteitsconstructie. Samen 
zijn ze het draagsysteem van de dijk. 

Nadere afbakening: 
Het verankeringslichaam van de eventuele verankering behoort tot de stabiliteitsconstructie. Evenals eventuele gordingen, ankerplaten en 
afdekplaten. 
De om de stabiliteitsconstructie gelegen grond behoort niet tot de stabiliteitsconstructie. 
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Afbeelding 32b: Objectbegrenzing stabiliteitsconstructie 

Objectdefinitie kwelmaatregel 

De kwelmaatregel betreft het onderdeel van het dijkvak dat het debiet van de waterstroom onder het dijkvak door beïnvloedt, teneinde te 
voorkomen dat te veel kwel optreedt, dan wel te voorkomen dat er gronddeeltjes worden meegevoerd (piping tegengaan). 

Kwelmaatregel zijn gebaseerd op één van de volgende principes: 

-Kwelstroom blokkeren 
-Kwelstroom verlengen 
-Drukverschil verlagen (waterstandverlaging buiten, water opzetten binnendijk) 
-Weerstand grondpakket vergroten (stroomsnelheid verlagen) 
-Filteren / draineren: grond tegenhouden, water doorlaten / afvoeren 
Een kwelmaatregelen is de algemene term voor maatregelen met betrekking tot de kwelstroom. Een pipingmaatregel moet in deze context 
gezien worden als een verbijzondering van een kwelmaatregel. 

Schematisch: 

 

Afbeelding 33: Objectbegrenzing objecttype Kwelmaatregen 
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Objectdefinitie Additionele hoogtemaatregel 

De additionele hoogtemaatregel is het onderdeel van het dijkvak dat - aanvullend op de hoogte van het dijklichaam - extra kerende hoogte 
verschaft tegen hoogwater. Dit is inclusief de fundering in het dijkvak en eventuele bedieningssystemen. 

Schematisch: 

 

Afbeelding 34: Objectbegrenzing objecttype Additionele hoogtemaatregel 

 
   
6.1.3 Functiebeschrijving Dijkonderdelen 
      
De onderdelen van de dijk vervullen respectievelijk de volgende functies: 

FUNCTIEVERVULLER FUNCTIE TOELICHTING 
DIJKKERN dragen van belastingen afdragen van belastingen op de dijk naar de ondergrond 

kerende hoogte bieden verzorgen van voldoende kerende hoogte  
STABILITEITSMAATREGEL dijkkern stabiliseren zorgen voor voldoende contrabelasting of grondkerend 

vermogen 
ADDITIONELE KERING kerende hoogte bieden verzorgen van voldoende kerende hoogte door middel van 

aanvullend keermiddel bovenop het zelfstandig 
waterkerend grondlichaam 

DIJKBEKLEDING beschermen van de dijkkern 
tegen omgevingsinvloeden 

verzorgen van de waterondoorlatendheid van de dijk; 
beschermen tegen de invloed van wind, water en zon en 
tegen schade door ijs, drijfvuil, flora, fauna en passanten 

KWELMAATREGEL beheersen kwel maatregelen ter mitigatie van de kwelstroom tot een voor 
het achterland acceptabel effect 

betreft het watergedreven grondtransport onder de dijk; 
de pipingmaatregel is gebaseerd op één van de volgende 
principes: 

-Kwelwegverlenging (stroomweerstand vergroten) 
-Drainage (waterspanning verlagen, aandrijvende kracht 
verminderen) 
-Filterscherm (grond tegen houden, water doorlaten) 
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Functie-analyse Dijkonderdelen 

 

Afbeelding 35: Functie-analyse voor de onderdelen van de dijk 

      
 
   
Samenvatting gerapporteerde functies 
      
Onderstaande boom toont de functies welke worden gerapporteerd in dit specificatiedocument. Dat geldt niet voor de eerst getoonde functie 
(Water keren F_0001); dat is een functie op Dijkniveau (abstractieniveau 2). In de gebruikte template is deze nodig om de onderliggende 
functies in samenhang te tonen. 
   
 
 Water keren (F_0001) 

 

 
  Kerende hoogte bieden (F_0013) 

 

 
  Belasting dragen (F_0004) 

 

 
  Dijkkern stabiliseren (F_0022) 

 

 
   Grond keren (F_0007) 

 

 
   Grond tegenwicht bieden (F_0006) 
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  Omgevingsinvloeden weren (F_0005) 

 

 
  Kwel beheersen (F_0012) 

 

 
   Kwelweg verlengen (F_0008) 

 

 
   Kwelstroom blokkeren (F_0018) 

 

 
   Kweldruk verlagen (F_0019) 

 

 
   Grond draineren (F_0020) 

 

    
 
   
6.2. Contextbeschrijving Dijkonderdelen 

       
   
6.2.1 Externe raakvlakken 
      
De onderdelen van de dijk ondervinden - net als de dijk als geheel - invloed van elementen in de omgeving van de dijk en objecten op en rond 
de dijk. 

Enkele elementen zijn in de functionele analyse al aan bod gekomen.  

De objecten, die op dijkniveau al leidden tot externe raakvlak-voorwaarden, worden nu op onderdeel-niveau gedetailleerd om de benodigde 
externe raakvlakeisen op dit niveau te identificeren. 

De additionele kering dient hieraan nog toegevoegd te worden. De "dijkdoorsnijdende infrastructuur" wordt buiten beschouwing gelaten, 
want dat leidt tot een apart interface-object dat buiten scope Dijk valt. 

 
*) afhankelijk van waterschap-specifiek beleid 

Afbeelding 36: externe raakvlakken van dijkonderdelen 
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6.2.2 Interne raakvlakken 
      
De onderdelen van de dijk werken samen om de prestatie van de dijk als geheel invulling te geven. Tussen de onderdelen is er dus ook sprake 
van beïnvloeding. De voorwaarden die dit met zich mee brengt zijn de interne raakvlak-eisen. 

In onderstaande tabellen zijn die onderkend en expliciet gemaakt. De additionele kering moet nog worden toegevoegd 

 

Afbeelding 37: interne raakvlakken dijkonderdelen 

      
 

6.3 Eisen aan dijkonderdelen 
     
 

6.3.1 Ontwerprandvoorwaarden 

  
SE_00178 - DIJK BINNEN PROJECTPLAN WATERWET  
 
De Dijkonderdelen dienen zodanig te zijn samengesteld dat de gehele dijk die 
ze vormen, binnen de kaders van Projectplan Waterwet past. 
 

Object:- Geheel van 
dijkonderdelen 

Bovenliggend: 
SE_00001 

Klanteisen: 
 

 

VERIFICATIEVOORSCHRIFT:  Fase: Ter bepaling 
ON 

Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00189 - MATERIALISATIE, EISEN AAN KLEI  
 
Klei welke in dijkonderdelen wordt toegepast dient te voldoen aan gestelde 
hieromtrent in handboek Dijkenbouw. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00052 Handboek Dijkenbouw 
 

Object:- Geheel van 
dijkonderdelen 

Bovenliggend: 
SE_00015 

Klanteisen: 
 

 

VERIFICATIEVOORSCHRIFT:  Fase: Ter bepaling 
ON 

Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00192 - NIET TOEGESTANE BOUWSTOFFEN  
 
De Dijkonderdelen dienen vrij te zijn van thermisch gereinigde grond (TGG) 
en van Noordse Leem. 
 

Object:- Geheel van 
dijkonderdelen 

Bovenliggend: 
SE_00079 

Klanteisen: 
 

 

VERIFICATIEVOORSCHRIFT:  Fase: Ter bepaling 
ON 

Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 
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6.3.2 Eisen aan de Dijkkern 
     
 

6.3.2.1 Functionele eisen 

6.3.2.1.1 Belasting dragen (F_0004) 
  
SE_00069 - Belasting afdragen naar ondergrond  

 
De Dijkkern dient de belastingen en belastingcombinaties die, ten behoeve van 
het functioneren van de dijk, op de dijk inwerken, af te dragen naar de 
ondergrond, conform OI2014v4. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00170, SE_00156, 
SE_00070, SE_00076, 
SE_00072, SE_00055, 
SE_00168, SE_00073, 
SE_00074, SE_00133, 
SE_00169, SE_00165, 
SE_00054, SE_00171 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: geotechnische berekening en materiaalspecificatie op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00070 - Dijkkern, constructief homogeen  

 
De Dijkkern dient constructief homogeen te functioneren. Daar waar 
aansluiting van nieuw kernmateriaal op een bestaande kern aan de orde is, is 
de eis Overgangsconstructies van toepassing. 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: detail op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00073 - Horizontale vervorming ondergrond  

 
De Dijkkern dient te verzorgen dat ten gevolge van het afdragen van 
belastingen naar de ondergrond, horizontale verplaatsing in/van de 
ondergrond beperkt blijft tot [NTB] mm. 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: geotechnische berekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00074 - Kernmateriaal  

 
De Dijkkern dient te bestaan uit materiaal met tenminste de volgende 
eigenschappen: 
- eigenschap1: waarde NTB 
- eigenschap2: waarde NTB 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Betreft de geotechnische en geohydrologische 
eigenschappen die gelijk zijn aan of constructief gunstiger zijn dan 
aangenomen in de constructieve berekeningen waarmee de geometrie van de 
dijk in de voorgaande ontwerpslag is bepaald. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00042 Standaarden t.a.v. materialisering (waterschap-specifiek) 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00069 
Onderliggend: 
SE_00075 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: materiaalspecificatie op UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00075 - Verdichtingsgraad  
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De Dijkkern dient te bestaan uit kernmateriaal dat een verdichtingsgraad van 
tenminste [NTB]% heeft, conform RAW-bepalingen. 
 
Toelichting: als verificatiemethode de relevante RAW-proeven toevoegen 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00011 Standaard RAW-bepalingen 2015 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00074 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Opgenomen op ontwerpspecificatie Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00076 - Dijkkern, geometrie  

 
De Dijkkern dient een geometrie te hebben die, aangevuld met de vereiste 
dijkbekleding, past binnen de geometrische contour van de dijk als vastgesteld 
via het ontwerp in het Projectplan waterwet voor onderhavig project. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00012 Planontwerp Dijk 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00069 
Onderliggend: 
SE_00153 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

6.3.2.2 Aspecteisen 

6.3.2.2.1 Bouwbaarheid / uitvoerbaarheid 
  
SE_00071 - Overgangsconstructies  

 
De Dijkkern, Dijkbekleding en Stabiliteitsberm dient ter plaatse van 
aansluitvlakken tussen verschillende grondlichamen en/of lagen van 
verschillende grondsoorten te bewerkstelligen dat het aansluitvlak niet als 
glijvlak gaat fungeren, door deze aansluiting getrapt (conform Standaarddetail 
[NTB]) uit te voeren. 
 
Toelichting: Van aansluitvlakken tussen verschillende grondlichamen is sprake 
bij bijvoorbeeld dijkversterking, daar waar nieuw kernmateriaal tegen het 
materiaal van de bestaande dijk wordt aangebracht, zowel in dwarsrichting 
van de dijk als in lengterichting in geval van (gedeeltelijke) asverschuiving / 
dijkverlegging. Dit geldt ook voor aansluiting van deklagen op elkaar. 
 
Van lagen van verschillende grondsoorten is sprake bij deklagen op 
kernmateriaal. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00058 Standaarddetail [NTB] 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkkern 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: detail op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: detail op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.2.2.2 Duurzaamheid 
  
SE_00079 - Dijkkern milieukundige kwaliteit  

 
De Dijkkern dient te bestaan uit materialen welke voldoen aan Besluit 
Bodemkwaliteit en voorts in deze eisenset niet zijn uitgesloten. 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00158 
Onderliggend: 
SE_00192 

Klanteisen: 
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Toelichting voor BSD-gebruiker: Eis SE_00192 sluit toepassing van enkele 
bouwstoffen uit. 
 

Verificatievoorschrift: bemonstering on-site Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Inspectie 
 

      
 

6.3.2.3 Raakvlakeisen 

6.3.2.3.1  Raakvlak dijkkern - wegconstructie (R_0019) 
  
SE_00077 - Zettingsverschillen  

 
De Dijkkern dient te verzorgen dat de wegconstructie op de dijk maximale 
zettingsverschillen van [NTB] meter per [NTB] meter weglengte te verwerken 
krijgt. 
 
Toelichting: Praktisch voorstel voor NTB-waarden: 0,1 m per 5 meter 
 

Object:- Dijkkern Bovenliggend: 
SE_00030 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: geotechnische berekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.2.3.2  Raakvlak dijkkern - dijkbekleding (R_0020) 
  
SE_00078 - Volledige aansluiting  

 
De Dijkkern en de dijkbekleding dient volledig op elkaar aan te sluiten, zodanig 
dat de minimale dikte van de bekleding gegarandeerd is. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkkern 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Inmeting geometrie kern voordat bekleding wordt aangebracht; vergelijking met 
theoretische geometrie dijkprofiel: constatering dat er op de meetpunten voldoende ruimte is om de 
minimale bekledingsdikte aan te brengen. 

Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Meting 
 

    
6.3.2.3.3  Raakvlak dijkkern - nwo's (R_0028) 
  
SE_00133 - NWO's dragen  

 
De Dijkkern dient de in en op de dijk toegestane niet-waterkerende objecten 
(nwo's) te dragen. Dit betreft eventuele wegen, bebouwing, nutsinfrastructuur, 
bomen en opgaande begroeiing en objecten ten gevolge van medegebruik van 
de dijk. 
 

Object:- Bebouwing 
- Beplanting 
- Dijkkern 
- Nutsinfrastructuur 
- Perceelontsluiting 
- Recreatieve 
infrastructuur 
- 
Vaarweginfrastructuur 
- Weginfrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: geotechnische berekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
6.3.3 Eisen aan de Stabiliteitsmaatregel 
     
 

6.3.3.1 Functionele eisen 



 

 

 
 

 

  Pagina 72 van 109 

6.3.3.1.1 Dijkkern stabiliseren (F_0022) 
  
SE_00165 - Stabiel dijklichaam  

 
De Stabiliteitsmaatregel dient te verzorgen dat het dijklichaam stabiel blijft 
conform OI in alle gebruikssituaties. 
 

Object:- 
Stabiliteitsmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00069 
Onderliggend: 
SE_00166, SE_00167 

Klanteisen: 
 

Brondocument: 
D_00001 OI2014v4 
 

Verificatievoorschrift: Stabiliteitsberekening Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Berekening 
 

        
 
   
6.3.3.2 Eisen aan de Stabiliteitsberm 
     
 

6.3.3.2.1 Functionele eisen 

6.3.3.2.1.1 Grond tegenwicht bieden (F_0006) 
  
SE_00166 - Stabiliteitsberm, geometrie  

 
De Stabiliteitsberm dient een geometrie te hebben die overeen komt (niet 
kleiner is dan) conform Ontwerpberekening NTB. 
 
Toelichting: Variabelen projectspecifiek in te vullen. 
 

Object:- 
Stabiliteitsberm 

Bovenliggend: 
SE_00165 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Vergelijking berekeningresultaten met vermelding op UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00167 - Stabiliteitsberm, gewicht  

 
De Stabiliteitsberm dient te bestaan uit een materiaal dat (na verwerking) een 
gewicht van tenminste [NTB] kN/m3 heeft. 
 

Object:- 
Stabiliteitsberm 

Bovenliggend: 
SE_00165 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: vergelijking berekeningsuitgangspunten en resultaten met 
uitvoeringsspecificaties 

Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
6.3.3.3 Eisen aan de Stabiliteitsconstructie 
     
 

6.3.3.3.1 Functionele eisen 

6.3.3.3.1.1 Grond keren (F_0007) 
  
SE_00168 - Grondlichaam keren  

 
De Stabiliteitsconstructie dient het grondlichaam (inclusief daarop mogelijk 
werkende belastingen) conform dwarsprofiel NTB te kunnen keren conform OI 
en PPL. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00010 POVM-publicatie Langsconstructies (PPL) 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00069 
Onderliggend: 
SE_00173, SE_00172 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00169 - Overslagdebiet stabiliteitsconstructie  

 
De Stabiliteitsconstructie dient bestand te zijn tegen een overslagdebiet van 10 
l/s/m conform PPL. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00010 POVM-publicatie Langsconstructies (PPL) 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00170 - Constructief één geheel  

 
De Stabiliteitsconstructie dient constructief als één geheel te functioneren. 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00171 - Voorwaarden verankeringssysteem  

 
De Stabiliteitsconstructie dient bij toe te passen verankering de voorwaarde te 
hebben dat op deze verankering voorzien is in een dubbele corrosiebescherming 
conform CUR166. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00039 CUR166 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00069 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

      
 

6.3.3.3.2 Aspecteisen 

6.3.3.3.2.1 Beschikbaarheid 
  
SE_00172 - Stabiliteitsconstructie, levensduur  

 
De stabiliteitsconstructie dient een technische levensduur van tenminste 100 
jaar te hebben. 
 
Toelichting: er wordt geen adaptieve strategie toegepast voor het sterktespoor 
of hoogtespoor. 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00168 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: constructieve levensduuranalyse Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Analyse 
 

    
SE_00173 - stabiliteitsconstructie, corrosietoeslag  

 
De Stabiliteitsconstructie dient een corrosie-toeslag op de materiaaldikte te 
hebben van tenminste [NTB] mm volgens richtlijn CUR166. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Een eventueel alternatief voor CUR166 op dit 
punt is te vinden in een HWBP-2-onderzoek hiernaar. 
 

Object:- 
Stabiliteitsconstructie 

Bovenliggend: 
SE_00168 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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6.3.4 Eisen aan de Dijkbekleding 
     
 

6.3.4.1 Functionele eisen 

6.3.4.1.1 Omgevingsinvloeden weren (F_0005) 
  
SE_00080 - Invloeden weren  

 
De Dijkbekleding dient de dijkkern en stabiliteitsmaatregel volledig te 
beschermen tegen de effecten van omgevingsinvloeden welke de 
(betrouwbaarheid van de) draagfunctie van de dijkkern kunnen aantasten. 
"Volledig" wil zeggen inclusief steunbermen, tot 5 meter buiten de teen, en 
inclusief de afdekking van stabiliteitverschaffende constructies 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00012 
Onderliggend: 
SE_00137, SE_00134, 
SE_00094, SE_00092, 
SE_00161, SE_00083, 
SE_00097, SE_00082, 
SE_00096, SE_00084, 
SE_00085, SE_00087, 
SE_00091, SE_00088, 
SE_00064, SE_00050, 
SE_00052, SE_00056, 
SE_00071, SE_00078 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00081 - Buitentalud, Waterdichte deklaag  

 
De Dijkbekleding (op het buitentalud) dient in hoge mate waterondoorlatend te 
zijn, tenminste met een waarde vergelijkbaar met die van een kleipakket van 
categorie 1 klei, met een dikte van 0,8 m. 
 
Toelichting: 0,8 meter is een minimum dat volgt uit OI2014v4, H3, Dikte 
kleilaag. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00161 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00098 - Dijkbekleding, weerstand tegen golfslag  

 
De dijkbekleding dient zodanig te zijn dat de bijdrage van het geheel van de 
materiaalkwaliteiten en onderlinge samenhang van de samenstellende 
elementen, aan de overstromingskans van het beschouwde dijkvak, past binnen 
het faalkansbudget dat aan de dijkbekleding is toegekend op het voorgaande 
uitwerkingsniveau. Dat faalkansbudget is: {verwijzing naar projectspecifiek 
lijstje}. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00161 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00099 - Dijkbekleding, weerstand tegen overslag  

 
De Dijkbekleding op het binnentalud dient bestand te zijn tegen een 
overslagdebiet van [NTB], gedurende periode [NTB], conform OI. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00083 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00083 - Dijkbekleding, erosiebestendige grasmat binnentalud  
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Een Dijkbekleding op het binnentalud, van het type erosiebestendige grasmat, 
dient verkregen te zijn conform gestelde in document Beheereisen Grasmat 
20190124. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00032 Beheereisen grasmat WSRL 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkbekleding_gras 

Bovenliggend: 
SE_00080 
Onderliggend: 
SE_00099 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00088 - Dijkbekleding, volgroeide grasmat  

 
De Dijkbekleding van het type grasbekleding dient van een zodanige 
samenstelling en opbouw te zijn dat, uitgaande van adequaat beheer van de 
ontwikkelende grasmat, zich binnen [NTB] groeiseizoenen een erosiebestendige 
grasmat met gesloten zode ontwikkelt. 
 
Toelichting: De samenstelling van de toplaag is hierin van groot belang. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00064 - Draagkracht bekleding  

 
De Dijkbekleding dient, in geval van type grasbekleding, zo draagkrachtig te 
zijn dat spoorvorming door onderhoudsvoertuigen onder normale 
omstandigheden beperkt blijft tot profielafdrukken, maar dat van insporing 
geen sprake is. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 
Onderliggend: 
SE_00183, SE_00188 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00086 - Dijkbekleding, weerstand tegen mechanische belasting  

 
De Dijkbekleding dient op de volgende locaties bestand te zijn tegen 
mechanische schade door drijfvuil en ijs: 
[NTB] 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Locaties kunnen ook zones in het dwarsprofiel 
zijn. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00161 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00096 - Dijkbekleding, onaantrekkelijk voor plaagsoorten  

 
De Dijkbekleding dient een zodanige samenstelling te hebben dat deze 
onaantrekkelijk is voor de ontwikkeling van zgn. plaagsoorten (gedefinieerd in 
document [NTB]). Hierbij mag er van uit gegaan worden dat de beheerder 
voorts adequaat machinaal maaibeheer zal plegen om verdere ontwikkeling 
van deze soorten te beheersen. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00038 HandreikingGrasbekleding.nl 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 
Onderliggend: 
SE_00051 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00089 - Dijkbekleding, robuust tegen incidentele graverij  

 
De Dijkbekleding dient voldoende robuust te zijn om de effecten van incidentele 
dierlijke graverij in de bekleding niet van invloed te laten zijn op de 
waterveiligheid. De situaties van dierlijke graverij waartegen de dijk en de 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00161 
Onderliggend: 
SE_00095 

Klanteisen: 
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bekleding bestand moeten zijn, zijn gegeven in document Preventie dierlijke 
graverij. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00003 Ontwerp-Randvoorwaarden Preventieve Dierlijke Graverij 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00095 - Dijkbekleding, beschermen tegen dierlijke graverij  

 
De Dijkbekleding dient op locaties nabij habitats van grote gravers (bevers, 
dassen), op plekken waar de afgelopen 5 jaren bevers of dassen gesignaleerd 
zijn of waar aannemelijk is dat dassen of bevers zich vestigen, naar oordeel van 
een ter zake deskundige, beschermd te zijn tegen het optreden van dierlijke 
graverij (preventieve maatregelen), conform rapport werkgroep Dierlijke 
Graverij. 
 
Toelichting: De gedachte qua oplossingsrichting bij deze eis is: extra 
afschermende maatregelen (traliewerk o.i.d.), als maatregelen volgens 
bovenliggende eis als onvoldoende worden gekwalificeerd. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00003 Ontwerp-Randvoorwaarden Preventieve Dierlijke Graverij 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00089 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: expert-judgement werkgroep.dierlijke graverij Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00161 - Dijkbekleding, buitentalud  

 
De Dijkbekleding op het buitentalud dient waterdicht te zijn en bestand te zijn 
tegen de impact van golfslag, weerstand te bieden aan de eroderende werking 
van langsstromend water, drijfvuil en ijs en weerstand te bieden tegen dierlijke 
graverij. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 
Onderliggend: 
SE_00081, SE_00089, 
SE_00098, SE_00086 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

6.3.4.2 Aspecteisen 

6.3.4.2.1 Bouwbaarheid / uitvoerbaarheid 
  
SE_00056 - Ontwikkeling grasmat  

 
De Dijkbekleding dient, in geval deze van het type grasbekleding is, binnen 
[NTB] jaar na inzaaien, voldoende erosiebestendig te zijn, uitgaande van groei-
ontwikkeling-stimulerend beheer sinds inzaaien en direct na inzaaien tenminste 
2 groeizame maanden. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De Handreiking Grasbekleding biedt 
(ondertussen) concrete(re) waarden en kunnen de eis smarter maar ook 
generieker maken. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00038 HandreikingGrasbekleding.nl 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00071 - Overgangsconstructies  

 Object:- Dijkbekleding 
- Dijkkern 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
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De Dijkkern, Dijkbekleding en Stabiliteitsberm dient ter plaatse van 
aansluitvlakken tussen verschillende grondlichamen en/of lagen van 
verschillende grondsoorten te bewerkstelligen dat het aansluitvlak niet als 
glijvlak gaat fungeren, door deze aansluiting getrapt (conform Standaarddetail 
[NTB]) uit te voeren. 
 
Toelichting: Van aansluitvlakken tussen verschillende grondlichamen is sprake 
bij bijvoorbeeld dijkversterking, daar waar nieuw kernmateriaal tegen het 
materiaal van de bestaande dijk wordt aangebracht, zowel in dwarsrichting 
van de dijk als in lengterichting in geval van (gedeeltelijke) asverschuiving / 
dijkverlegging. Dit geldt ook voor aansluiting van deklagen op elkaar. 
 
Van lagen van verschillende grondsoorten is sprake bij deklagen op 
kernmateriaal. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00058 Standaarddetail [NTB] 
 

Verificatievoorschrift: detail op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

Verificatievoorschrift: detail op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00183 - Dijkbekleding, aansluiting lagen  

 
De Dijkbekleding dient te bestaan uit lagen die zodanig ten opzichte van elkaar 
zijn aangebracht dat ze stabiel blijven. 
 
Toelichting: Betreft top- en onderlaag. Opruwen van de onderlaag is nodig voor 
het aanbrengen van de toplaag. Een alternatief is een geleidelijke overgang van 
grondlagen. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00064 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
6.3.4.2.2 Onderhoudbaarheid 
  
SE_00090 - Dijkbekleding, onderhoudbaar  

 
De Dijkbekleding dient onderhoudbaar te zijn volgens onderhoudsaanpak 
[NTB], met het materieel conform bovenliggende eis. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00057 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00091 - Dijkbekleding, visueel inspecteerbaar  

 
De Dijkbekleding dient visueel inspecteerbaar te zijn, als beschreven in het 
Inspectieplan / Beheer- en Onderhoudsplan. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Waterschap-specifiek invullen. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00013 Beheer- en Onderhoudsplan Waterschap [NTB] (hoofdtekst) 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00092 - Dijkbekleding zonder overgangen  

 
De Dijkbekleding dient in beginsel geen aangrijpingspunten voor eroderende 
werking door afstromend water te bevatten, zgn overgangen. Indien 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 
Onderliggend: 
SE_00185 

Klanteisen: 
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toepassing van deze zgn overgangen onvermijdelijk is, dan dienen deze 
overgangen te voldoen aan het gestelde in document [NTB]. 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00087 - Dijkbekleding, vegetatie-onvriendelijke steenbekleding  

 
De Dijkbekleding van het type steenbekleding dient dermate gesloten te zijn dat 
condities voor vegetatiegroei, leidend tot opschot van struiken en kleine 
bomen, zeer onaantrekkelijk zijn. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00185 - Dijkbekleding, overgang hard-zacht  

 
De Dijkbekleding dient tussen harde bekleding of constructie en grasbekleding 
een overgangsconstructie te bevatten, welke er voor zorgt dat harde bekleding 
of constructie niet abrupt eindigt. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00092 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

      
 

6.3.4.3 Raakvlakeisen 

6.3.4.3.1  Raakvlak dijkkern - dijkbekleding (R_0020) 
  
SE_00078 - Volledige aansluiting  

 
De Dijkkern en de dijkbekleding dient volledig op elkaar aan te sluiten, zodanig 
dat de minimale dikte van de bekleding gegarandeerd is. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00001 OI2014v4 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkkern 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Inmeting geometrie kern voordat bekleding wordt aangebracht; vergelijking met 
theoretische geometrie dijkprofiel: constatering dat er op de meetpunten voldoende ruimte is om de 
minimale bekledingsdikte aan te brengen. 

Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Meting 
 

    
6.3.4.3.2  Raakvlak dijkbekleding - wegconstructie (R_0022) 
  
SE_00134 - Dijkbekleding bij dijkopgangen  

 
De Dijkbekleding (de erosiebeschermende bekleding) dient ter plaatse van 
dijkopgangen onder het aansluitende grondlichaam door te lopen. 
 
Toelichting: Dit in aanvulling op eis SE_00093 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Weginfrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00094 - Dijkbekleding vs wegverharding  

 
De Dijkbekleding dient waterdicht en erosiebestendig aan te sluiten op een 
eventuele verhardingsconstructie van een op de dijk gelegen weg.  
In de berm van de weg dient tenminste de minimale dikte van het kleipakket 
aanwezig te zijn in aansluiting op de wegconstructie, hetgeen de consequentie 
heeft dat de breedte van de wegberm tenminste gelijk dient te zijn aan de dikte 
van het kleipakket. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.4.3.3  Raakvlak dijkbekleding - nutsinfra (R_0024) 
  
SE_00135 - Nutsinfra buiten waterveiligheidsprofiel  

 
De Dijkbekleding welke nutsinfrastructuur bevat dient deze kabels en/of 
leidingen zodanig in te bedden dat ze buiten het dijkprofiel dat voor 
waterveiligheid benodigd is gelegen zijn. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00036 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.4.3.4  Raakvlak dijkbekleding - nwo's (R_0026) 
  
SE_00137 - Beschermen tegen nwo's  

 
De Dijkbekleding dient rond toegestane niet-waterkerende objecten (nwo) in en 
op de dijk maatregelen te bevatten welke de dijkkern afdoende beschermen bij 
falen van een van deze nwo's. 
 

Object:- Bebouwing 
- Beplanting 
- Dijkbekleding 
- Nutsinfrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.4.3.5  Raakvlak dijkbekleding - agrarisch medegebruik (R_0027) 
  
SE_00138 - Leeflaag  

 
De Dijkbekleding dient, in geval van toegestaan agrarisch medegebruik van een 
steunberm, ter plaatse van deze steunberm een laag teelaarde te bevatten van 
tenminste 0,5 m dikte, waarvan het gewicht niet benut mag zijn ter verkrijging 
van voldoende stabiliteit voor het betreffende dijkprofiel. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00056 Notitie medegebruik van bermen van primaire waterkeringen 
(voorbeeld) 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkvlak met 
agrarisch medegebruik 

Bovenliggend: 
SE_00040 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

6.3.4.4 Ontwerprandvoorwaarden 

  
SE_00082 - Dijkbekleding, minimale dikte deklaag  

 
De Dijkbekleding dient een opbouw (laagtypen, laagdikten, laagsamenstelling) 
te hebben die tenminste aan de volgende criteria voldoet: 
- buitentalud: NTB 
- kruin: NTB 
- binnentalud: NTB 
 
Toelichting: OI2014v4 bevat enkele richtlijnen voor diktes van kleilagen, zie 
Handreiking ontwerpen met overstromingskansen, Hoofdstuk 3 Hoogte, kopje 
Dikte kleilaag. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Op de plaats van de NTB's in de eistekst kan 
een opbouw worden voorgeschreven of een verwijzing naar een document, 
waarin nadere eisen zijn bepaald, worden gegeven.  

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
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Over materialisatie en opbouw van bekleding is tot op heden nauwelijks 
eenduidige informatie gevonden. Dat maakt dat de eis hier in deze vorm is 
opgenomen. 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00084 - Dijkbekleding, opbouw grasmat  

 
De Dijkbekleding van het type erosiebestendige grasmat dient te bestaan uit 
een onderlaag van klei, categorie [NTB], en een toplaag van [NTB] met een 
grasmat met zodekwaliteit [NTB]. 
 
Toelichting: Bij het toepassen van grasbekleding dient de toplaag te bestaan uit 
klei met een vloeigrens lager dan 40%. Ondoorlatende klei (categorie 1) wordt 
alleen toegepast indien die over het gehele talud wordt toegepast. 
 
Bij het toepassen van grasbekleding dient de onderlaag te bestaan uit klei met 
een lutumgehalte van 20 tot 35%[bron: BSD WSRL]. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00085 - Dijkbekleding, opbouw steenbekleding  

 
De Dijkbekleding van het type steenbekleding dient de volgende opbouw te 
hebben: conform Richtlijn Ontwerp Waterbouw. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00043 Richtlijn Ontwerp Waterbouw 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00097 - Dijkbekleding, grasbekleding, zaadmengsel  

 
De Dijkbekleding van het type grasbekleding dient een grasvegetatie te hebben 
welke ontstaan is uit een homogeen ingezaaid graszaadmengsel van het type 
[NTB], ingezaaid met een dichtheid van tenminste [NTB] en maximaal [NTB]. 
Het mengsel aanvullen met kruidenmengsel [NTB] (minimaal NTB kg/ha) indien 
de doelstelling is een kruidenrijke grasmat te verkrijgen. 
 
Toelichting: Voorafgaand aan het zaaien zaaibedbereiding uitvoeren waarbij de 
toplaag tenminste 15 cm diep wordt gefreesd en verkruimeld met een rol. 
Eventuele plaatselijke verdichtingen vooraf lostrekken. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Variabelen project-specifiek of waterschap-
specifiek invullen. 
 

Object:- Dijkbekleding Bovenliggend: 
SE_00080 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00188 - Steenbekleding, geotextiel  

 
Dijkbekleding van het type steenbekleding, waarin geotextiel is toegepast, 
dient ten aanzien van de toepassing van geotextiel te voldoen aan gestelde in 
[Ontwerprichtlijn geotextielen onder steenbekleding]. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00053 Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding (incl. erratum) 
 

Object:- Dijkbekleding 
- Dijkbekleding_steen 

Bovenliggend: 
SE_00064 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 
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6.3.5 Eisen aan de Kwelmaatregel 
     
 

6.3.5.1 Functionele eisen 

6.3.5.1.1 Kwel beheersen (F_0012) 
  
SE_00124 - Kwel beheersen  

 
De Kwelmaatregel dient te verzorgen dat de kwelbelasting van het achterland 
beperkt blijft tot [NTB] m3/dag per kilometer dijk. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00012 
Onderliggend: 
SE_00162, SE_00129, 
SE_00131, SE_00130 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: kwelberekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
SE_00125 - Watergedreven grondtransport voorkomen  

 
De Kwelmaatregel dient te voorkomen dat grondtransport onder de dijk 
ontstaat, ten gevolge van een kwelstroom onder de dijk, bepaald conform 
rekenregels in OI2014v4. 
 
Toelichting: Doel: voorkomen ondermijning van het dijklichaam 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00012 
Onderliggend: 
SE_00128 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: kwelberekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

    
6.3.5.1.2 Kwelweg verlengen (F_0008) 
  
SE_00127 - Kwelweg verlengen  

 
De Kwelmaatregel welke ter plaatse van dijkvak n ten doel heeft de kwelweg te 
verlengen, opdat gronddeeltjes ten gevolge van de kwelstroom niet in 
beweging komen, dient conform de regel van Sellmeijer de kwelweg tenminste 
een lengte van [NTB] meter te bieden. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00012 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.5.1.3 Kwelstroom blokkeren (F_0018) 
  
SE_00126 - Kwelstroom blokkeren  

 
De Kwelmaatregel welke ter plaatse van dijkvak n ten doel heeft de kwelstroom 
geheel te blokkeren, dient volledig waterdicht te zijn over de dikte van het 
watervoerend pakket. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00012 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Ontwerpbeschrijving; duiding op UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.5.1.4 Grond draineren (F_0020) 
  
SE_00128 - Grond filteren  

 Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00125 

Klanteisen: 
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De Kwelmaatregel ter plaatse van dijkvak n, welke ten doel heeft gronddeeltjes 
tegen te houden en water door te laten, dient te voldoen aan de volgende 
specificaties: tenminste gronddeeltjes met een nominale korrelgrootte van 
[NTB] tegenhouden, het kweldebiet van [NTB] kan doorlaten en tenminste tot 
een diepte van [NTB] meter onder lokaal maaiveld reikt. 
 

Verificatievoorschrift: maatregelberekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

6.3.5.2 Aspecteisen 

6.3.5.2.1 Beschikbaarheid 
  
SE_00129 - Kwelmaatregel, levensduur  

 
De Kwelmaatregel dient een technische levensduur van tenminste 20 jaar te 
hebben, indien de toegepaste oplossing geen constructie is. De te realiseren 
levensduur dient op basis van LCC-analyse bepaald te worden. 
 
Toelichting: Voor constructies geldt een levensduur van 100 jaar. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Het getal in de eis is een voorzet en kan 
waterschap-specifiek aangepast worden. Het getal is bewust laag gekozen, in 
combinatie met de LCC-benadering, om innovatieve technieken niet op 
voorhand onmogelijk te maken, echter wel een ondergrens vast te leggen. 
Hierin speelt ook het voorkomen van overlast voor de omgeving. Onder het 
getal van 20 jaar ligt de keuze om tenminste 2 decennia te willen hebben 
tussen dijkversterkingen. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00124 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: LCC-analyse Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Analyse 
 

    
6.3.5.2.2 Onderhoudbaarheid 
  
SE_00130 - Kwelmaatregel, vervangbaarheid  

 
De Kwelmaatregel dient aan het einde van zijn levensduur verwijderbaar te zijn 
en vervangen te kunnen worden door een gelijkwaardig object, gebaseerd op 
dezelfde principes, met tenminste dezelfde prestaties ten aanzien van 
kwelbeheersing. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00124 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: beschrijving in ontwerpnota en uitvoeringsplan Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00162 - Kwelmaatregel, inspecteerbaar  

 
De Kwelmaatregel dient controleerbaar te zijn ten aanzien van zijn werking en 
bij voorkeur inspecteerbaar te zijn. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00124 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.5.2.3 Duurzaamheid 
  
SE_00131 - Kwelmaatregel, milieukundige kwaliteit  

 
De Kwelmaatregel dient samengesteld te zijn uit materialen welke voldoen aan 
Besluit Bodemkwaliteit. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: In eis SE_00192 zijn enkele bouwstoffen 
uitgesloten. 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00124 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift: certificaten toegepaste elementen en bouwstoffen Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

6.3.5.3 Raakvlakeisen 

6.3.5.3.1  Raakvlak kwelmaatregel - nutsinfra (R_0025) 
  
SE_00136 - Nutsinfra buiten kwelmaatregelen  

 
De Kwelmaatregel dient vrij te zijn van nutsinfrastructuur welke een plek in het 
betreffende dijkvak heeft gekregen. 
Indien niet haalbaar dan gelden NEN 3650 en NEN 3651. 
 
Toelichting: Voorkom doorsnijding van nutsinfra door kwelmaatregelen en 
omgekeerd. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00008 NEN 3650 
D_00009 NEN 3651 
 

Object:- 
Kwelmaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00036 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: as built-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
6.3.6 Eisen aan een Additionele hoogtemaatregel 
     
 

6.3.6.1 Functionele eisen 

6.3.6.1.1 Kerende hoogte bieden (F_0013) 
  
SE_00149 - Kerende hoogte additioneel  

 
De Additionele hoogtemaatregel op de kruin van de dijk dient de kruin van die 
dijk met tenminste een hoogte van [NTB] m te verhogen, zodat voor het dijkvak 
voldaan wordt aan de eisen m.b.t. overloop en overslag. 
 

Object:- Additionele 
hoogtemaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00015 
Onderliggend: 
SE_00152, SE_00164, 
SE_00150, SE_00151 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Hoogtemaat op UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00150 - Additionele kering, positie  

 
De Additionele hoogtemaatregel dient op de kruin te staan tegen de 
buitenkruinlijn aan, zodanig dat onderhoud van het gehele dijkvak met 
reguliere methoden en materieel uitvoerbaar is. 
 

Object:- Additionele 
hoogtemaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00149 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Positie waarneembaar op UO-tekening Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00151 - Additionele kering, sterk en stabiel  

 
De Additionele hoogtemaatregel dient conform OI gedurende de levensduur 
van de dijk in staat te zijn belastingen te keren en af te dragen, stabiel, 
plaatsvast en vormvast te zijn en de waterveiligheid van het onderliggend 

Object:- Additionele 
hoogtemaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00149 

Klanteisen: 
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dijklichaam niet nadelig te beinvloeden. Overige belastingen ten gevolge van 
eventuele nevenfuncties op de dijk zijn hierin ook begrepen. 
 

Verificatievoorschrift: Constructieve berekening conform richtlijnen aan OI gerelateerd Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Berekening 
 

      
 

6.3.6.2 Aspecteisen 

6.3.6.2.1 Betrouwbaarheid 
  
SE_00152 - Additionele kering, beschikbaar en betrouwbaar  

 
De Additionele hoogtemaatregel dient een levensduur te hebben die tenminste 
gelijk is aan die van het dijklichaam waarop hij staat. 
 

Object:- Additionele 
hoogtemaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00149 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: Materiaal- en constructiespecificatie op UO Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
6.3.6.2.2 Onderhoudbaarheid 
  
SE_00164 - Additionele kering, inspecteerbaar  

 
De Additionele hoogtemaatregel dient inspecteerbaar en onderhoudbaar te 
zijn. De werking moet controleerbaar zijn. 
 

Object:- Additionele 
hoogtemaatregel 

Bovenliggend: 
SE_00149 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift: UO toont voldoende inspectieruimte; ontwerpnota geeft inzicht in geplande 
wijze van onderhouden 

Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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7. Specificatie beheer-ondersteunende infrastructuur 

     
   
7.1. Objectbeschrijving beheer-ondersteunende infra 

       
   
7.1.1 Positie Beheer-ondersteunende Infrastructuur in bovenliggend systeem 
      
De Beheer-ondersteunende infrastructuur is een verameling van delsystemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van inspecties, beheer 
en onderhoud. De Beheer-ondersteunende infrastructuur bestaat uit: 

• Netwerk onderhoudsroutes 
• Meet- en monitoringsystemen 
• Netwerk Dijkpalen 
• Afrasteringen  

In onderstaande figuur is de Beheer-ondersteunende infrastructuur primair gezien als infrastructuur en niet als onderdeel van de 
onderhoudsorganisatie. Vandaar dat het in de tak van het Dijktraject is opgehangen en niet onder de middelen van de onderhoudsorganisatie. 
Uiteraard is dit wel een raakvlak. 

  

 

Afbeelding 38: Beheer-ondersteunende infrastructuur in bovenliggend systeem 
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7.1.2 Objectdefinities en -begrenzingen Onderdelen van de Dijk 
       
Objectdefinitie Beheerondersteunende infra 

De beheer-ondersteunende infra is het onderdeel van het dijkvak dat de infrastructuur levert die voor het uitoefenen van de zorgtaak 
noodzakelijk is. 

De beheer-ondersteunende infra verzorgt de bereikbaarheid voor inspectie- en onderhoudsmaterieel van alle vlakken van het dijkvak, ten 
behoeve van het uitvoeren van inspecties, onderhoudsactiviteiten en calamiteitenbeheersing. 

De beheer-ondersteunende infra ondersteunt de plaatsbepaling op het dijkvak door verklikking van de hectometrering ten opzichte van een 
bekend beginpunt. 

De beheer-ondersteunende infra bakent het kadastrale eigendom van het waterschap af, ten opzichte van aangelegen eigendommen. 

De beheer-ondersteunende infra verzorgt de inwinning van gegevens ten aanzien van de staat van het dijkvak en relevante condities. 

Schematisch: 

 

Afbeelding 39: Objectbegrenzing objecttype Beheerondersteunende infra 
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7.1.3 Functies van de Beheer-ondersteunende infra 
      
De beheerondersteunende infra vervult de volgende functies: 

FUNCTIEVERVULLER FUNCTIE TOELICHTING 
BEHEER-
ONDERSTEUNENDE INFRA 

faciliteren beheer en 
onderhoud 

de infrastructurele voorzieningen bieden die voor het 
uitvoeren van beheer en onderhoud nodig zijn. 

STELSEL VAN 
ONDERHOUDS-PADEN EN -
STROKEN 

afwikkeling van 
onderhoudsverkeer 

het netwerk van onderhoudspaden, onderhoudsstroken en 
op- en afritten, alsmede eventuele maaiseldepots 

STELSEL VAN DIJKPALEN faciliteren plaatsbepaling 
op de dijk 

- 

AFRASTERING verklikken areaalgrenzen - 
MEET- EN 
MONITORINGSYSTEEM 

meten en monitoren 
status van de dijk en 
condities 

de set van meet- en monitoringsvoorzieningen op en in de 
dijk ten behoeve van registratie van de toestand van de dijk, 
of van condities rond de dijk. Kan varieren van analoge 
peilschalen tot digitale drukopnemers in de dijk. 

  

Functie-analyse Beheer-ondersteunende infrastructuur 

 

Afbeelding 40: Functie-analyse beheer-ondersteunende infrastructuur 

      
 
   
Samenvatting gerapporteerde functies 
      
Onderstaande boom toont de functies welke worden gerapporteerd in dit hoofdstuk van dit specificatiedocument.  
   
 
 Beheer en onderhoud faciliteren (F_0010) 

 

 
  Onderhoudsverkeer afwikkelen (F_0014) 

 

 
  Positiebepaling faciliteren (F_0015) 

 

 
  Grenzen markeren (F_0016) 

 

 
  Dijkgegevens inwinnen (F_0017) 
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7.2. Eisen aan beheer-ondersteunende infrastructuur 

       
   
7.2.1 Eisen aan Beheer-ondersteunende Infrastructuur ter plaatse van de Dijk 
     
 

7.2.1.1 Functionele eisen 

7.2.1.1.1 Beheer en onderhoud faciliteren (F_0010) 
  
SE_00101 - Beheerondersteunende infra, deelfuncties  

 
De Beheer-ondersteunende Infrastructuur dient tenminste te voorzien in: 
- bereikbaarheid bieden voor onderhoudsvoertuigen en -personeel 
- locatie-aanduiding op de dijk 
- monitoring van de toestand van de dijk 
- voor beheer relevantie grenzen markeren. 
De onderhoudsvoertuigen welke gebruik maken van de beheer-ondersteunende 
infra zijn gedefinieerd in document Specificaties Onderhoudsmaterieel. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00014 Specificaties onderhoudsmaterieel (dummy) 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00014 
Onderliggend: 
SE_00113, SE_00123, 
SE_00118, SE_00163, 
SE_00132 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00100 - Beheerondersteunende infra, systeembenadering  

 
De Beheer-ondersteunende infrastructuur ter plaatse van het dijktraject dient 
over het gehele dijktraject als één (deel)systeem te functioneren, in aansluiting 
op de delen van hetzelfde systeem buiten het beschouwde dijktraject. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00014 
Onderliggend: 
SE_00112, SE_00111, 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00104 - Onderhoudsstroken, aaneengesloten netwerk  

 
De Beheer-ondersteunende Infra dient te voorzien in een aaneengesloten 
netwerk van op en langs de dijk doorlopende onderhoudsstroken, welke het 
mogelijk maakt dat onderhoudsverkeer elke plek op de dijk voor 
onderhoudswerkzaamheden kan bereiken en het operationele onderhoud van 
de beheerder, conform onderhoudsplan, faciliteert. 
 
Toelichting: het netwerk van onderhoudsstroken dient zodanig ingericht te zijn 
dat onderhoudsverkeer in principe alleen maar vooruit hoeft te rijden. Het 
moeten maken van terug-stekende beweging of keerbewegingen om een plek 
te bereiken moet tot een minimum voorkomen worden. 
Het operationeel onderhoudsplan zal onder andere aanwijzingen bevatten over 
werkrichting voor het onderhoud, waaruit richting van op- en afritten uit af te 
leiden zijn. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00100 
Onderliggend: 
SE_00106, SE_00107, 
SE_00103, SE_00108, 
SE_00109, SE_00110, 
SE_00102, SE_00105, 
SE_00176 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00113 - Dijkpalen, locatie  

 
De Beheerondersteunende Infra dient te voorzien in een systeem van 
locatieduiding op de dijk (Netwerk dijkpalen). Daartoe dient, in de kruin, tegen 
de binnenkruinlijn aan (dijkpalen moeten zichtbaar zijn tijdens hoogwater), op 
een regelmatige afstand van [NTB] meter vanaf referentiepunt [NTB], een 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00101 
Onderliggend: 
SE_00114, SE_00115, 
SE_00116 

Klanteisen: 
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dijkpaal aanwezig te zijn met daarop een afstandsaanduiding vanaf het 
referentiepunt, conform betreffend Standaarddetail van het waterschap. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00029 Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00118 - Meet- en monitoringssysteem, functies  

 
De Beheerondersteunende Infra dient te voorzien in een meet- en 
monitoringsysteem dat tenminste de gegevens kan inwinnen en registreren die 
voor de werking van het gemonitorde object nodig is en dat is aangesloten op 
het telemetriesysteem van het waterschap. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00101 
Onderliggend: 
SE_00122, SE_00119, 
SE_00121, SE_00120 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00112 - Maaiseldepot, inrichting  

 
De Beheerondersteunende Infra dient maaiseldepots te hebben welke 
tenminste [NTB] m2 groot zijn, minimaal [NTB] meter breed en voorzien van 
een grasbetonverharding, afwaterend (onder afschot). De verharding van het 
maaiseldepot moet in staat zijn vrachtverkeer van 50 ton te dragen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Toepassing van maaiseldepots is sterk 
waterschap-specifiek. Eisen hieraan te verwijderen indien voor jouw 
waterschap niet van toepassing. 
 
Voorstel Oppervlakte: 200m2, min. 10 m breed 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00100 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00111 - Maaiseldepot, locatie en grootte  

 
De Beheerondersteunende Infra dient tenminste om de [NTB] km (gerekend in 
lengterichting van de dijk) te voorzien in maaiseldepots. Deze depots dienen 
vanaf de openbare weg bereikbaar te zijn (max NTB m toerit) en aan een 
onderhoudsstrook te liggen. De toerit van het maaiseldepot moet verhard zijn 
en geschikt zijn om met een 50 ton vrachtwagencombinatie op het 
maaiseldepot te komen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: Toepassing van maaiseldepots is sterk 
waterschap-specifiek. Eisen hieraan te verwijderen indien voor jouw 
waterschap niet van toepassing. 
 
Voorstel maximale afstand tot openbare weg: 30 meter. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00100 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
SE_00123 - Grens waterstaatswerk markeren  

 
De Beheerondersteunende Infra dient aan beide zijden langs de dijk, ter plaatse 
van de buitengrens van de onderhoudsstrook de beheergrens van het 
waterstaatswerk gemarkeerd te hebben, conform Waterschap-specifiek beleid 
hieromtrent. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00101 
Onderliggend: 
SE_00117, SE_00157 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

      
 

7.2.1.2 Aspecteisen 

7.2.1.2.1 Beschikbaarheid 
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SE_00184 - Onderhoudsroutes, bruikbaarheid  

 
Onderhoudsroutes (inclusief de paden, stroken, op- en afritten waaruit ze 
bestaan) dienen tenminste 300 dagen per jaar berijdbaar te zijn met standaard 
onderhoudsmaterieel. 
 
Toelichting: Een lokale onderhoudssstrook is berijdbaar als:  
- het materieel niet wegzakt (door bijv. drassigheid)  
- het berijden van het pad geen blijvende schade veroorzaakt. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 

Bovenliggend: 
SE_00022 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

      
 

7.2.1.3 Raakvlakeisen 

7.2.1.3.1  Raakvlak dijkvak - beheer-ondersteunende infra (R_0018) 
  
SE_00058 - Beheerinfra accommoderen  

 
Het Dijkvak dient het deel van het beheer-ondersteunende infranetwerk ter 
plaatse van het dijkvak te accommoderen, zodat onderhoud economisch 
efficiënt en veilig uitvoerbaar is. Dat wil zeggen: efficiënte routing faciliteren, 
voldoende ruimte en toegankelijkheid bieden en draagkracht en stabiliteit 
verzorgen. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: De eisen aan beheer-ondersteunende infra zijn 
opgenomen in de gelijknamige specificatie van dat deelsysteem in deze BSD. 
 

Object:- Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 
- Dijkvak 

Bovenliggend: 
SE_00014 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: 
Planuitwerkingsfase 

Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
7.2.2 Eisen aan Netwerk dijkpalen 
     
 

7.2.2.1 Functionele eisen 

7.2.2.1.1 Positiebepaling faciliteren (F_0015) 
  
SE_00115 - Dijkpalen, kwaliteit  

 
De Dijkpaal dient een aanduiding te hebben die voldoet aan gestelde in 
Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00029 Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] 
 

Object:- Netwerk 
dijkpalen 

Bovenliggend: 
SE_00113 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Inspectie 
 

    
SE_00114 - Dijkpalen, aanduiding  

 
In het netwerk dijkpalen dient een Dijkpaal en de aanduiding daarop dient te 
voldoen aan gestelde in Standaard Dijkpaal. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00029 Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] 
 

Object:- Netwerk 
dijkpalen 

Bovenliggend: 
SE_00113 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Inspectie 
 



 

 

 
 

 

  Pagina 91 van 109 

      
 

7.2.2.2 Aspecteisen 

7.2.2.2.1 Betrouwbaarheid 
  
SE_00116 - Dijkpalen, maaibescherming  

 
Dijkpalen dienen voorzien te zijn van een bescherming tegen beschadiging ten 
gevolge van maaiwerkzaamheden op de dijk. Deze bescherming dien tenminste 
te voldoen aan de Standaard Dijkpaal. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00029 Standaard Dijkpaal waterschap [NTB] 
 

Object:- Netwerk 
dijkpalen 

Bovenliggend: 
SE_00113 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: Inspectie 
 

        
 
   
7.2.3 Eisen aan Netwerk onderhoudsroutes 
     
 

7.2.3.1 Functionele eisen 

7.2.3.1.1 Onderhoudsverkeer afwikkelen (F_0014) 
  
SE_00110 - Onderhoudsstroken, kruising perceeltoegang / dijkovergang  

 
De Onderhoudsstroken in de teen van de dijk dienen particuliere wegen en/of 
perceeltoegangen op dijkovergangen, op maaiveld te kruisen. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00109 - Onderhoudsstroken, kruising met openbare weg  

 
De Onderhoudsstroken in de teen van de dijk dienen openbare wegen op 
dijkovergangen, in de kruin van de dijk te kruisen. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00108 - Onderhoudsstroken, kruin en afrit  

 
De Onderhoudsstrook van de dijk dient de volgende eigenschappen te hebben: 
- te bestaan uit een voor gras doorgroeibare verharding (grasbetonstenen) van 
tenminste [NTB] meter breed, met aan weerszijden een berm van tenminste 
[NTB] meter breed,  
- geschikt om voertuigen met een aslast van tenminste [NTB] ton te kunnen 
dragen. 
Dit geldt voor onderhoudspaden in de kruin van de dijk en voor op- en afritten 
in het netwerk van onderhoudsstroken. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: [NTB]-waarden waterschap-specifiek in te 
vullen. 
Suggestie:  
- verhardingsbreedte: 3,2 - 4 meter; 
bermbreedte  

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
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0,4 - 0,5 meter; 
- aslast: 15 ton 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00107 - Onderhoudsstroken, afrastering  

 
De Onderhoudsstroken dienen aan de zijde die grenst aan het eigendom van 
derden een afrastering met specificaties volgens document NTB te hebben. 
 
Toelichting: Doel van de afrastering is oneigenlijk gebruik van de 
onderhoudsstrook door aanliggende eigenaren te voorkomen. Uitgangspunt is 
dat de onderhoudsstrook in langsrichting aansluit op de dijk en dat dijk en 
onderhoudsstrook in eigendom van het waterschap zijn. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00028 Standaard Afrastering Veekerend WsVV 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00106 - Onderhoudsstroken, aansluiting openbare weg  

 
Het Netwerk van onderhoudsstroken dient om de [NTB] km +/- [NTB] m (in 
lengterichting van de dijk) een aansluiting op de openbare weg te hebben. Deze 
aansluiting moet geschikt zijn om het onderhoudsverkeer vanaf het 
onderhoudsnetwerk de openbare weg in beide richtingen op te kunnen gaan. 
De toegang tot de onderhoudsstrook vanaf de openbare weg dient afgesloten 
te zijn met een waterschapspoort, conform [Standaarddetail 
Waterschapspoort] op een zodanige afstand van de weg dat een 
onderhoudsvoertuig past tussen gesloten poort en openbare weg. Voor de 
waterschapspoorten is het sleutelprotocol van het waterschap van toepassing. 
 
Toelichting: Als er geen openbare weg op de kruin ligt, dient te worden gelezen: 
op het onderhoudspad op de dijk. 
 
Praktische invulling NTB's: 2 km resp. +/- 100 m. 
 
Gerefereerd document is waterschap-specifiek 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00027 Standaard Hekken & Poorten Waterschapshek 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00105 - Onderhoudsstroken, onderlinge verbinding  

 
Elke Onderhoudsstrook welke langs de teen van de dijk loopt, dient minimaal 
om de [NTB] meter een verbinding te hebben met het onderhoudspad op de 
kruin van de dijk. Deze verbinding dient verhard te zijn met grasbetonstenen, 
een helling van maximaal 1V:10H te hebben en tenminste even breed te zijn als 
de onderhoudsstroken volgens eis SE_00103. 
 
Toelichting: Voorkeursmaat: 500 m, afgestemd op de dagproductie maaisel 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00103 - Onderhoudsstroken, breedte  

 
De Onderhoudsstroken (inclusief op- en afritten) dienen per stuk tenminste 
[NTB] meter breed te zijn. Ter plaatse van deze breedte dient de strook vrij te 
zijn van obstakels. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
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Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00102 - Onderhoudsstroken, locatie  

 
De Onderhoudsstroken dienen tenminste aanwezig te zijn op de kruin van de 
dijk en juist buiten de buitenteen van de dijk en juist buiten de binnenteen van 
de dijk. In geval van de aanwezigheid van een steunberm mag de 
onderhoudsstrook op de steunberm gelegen zijn, in plaats van juist buiten de 
teen van de betreffende zijde van de dijk. Indien de steunberm hoger is dan 
[NTB] meter is alsnog (aanvullend op die op de berm) een onderhoudsstrook in 
de teem van de berm noodzakelijk. Indien er een openbare weg op de kruin van 
de dijk aanwezig is, neemt deze de functie van onderhoudsstrook op de kruin 
over. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00155 - Onderhoudsroute, op- en afritten  

 
De Onderhoudsroute dient op- en afritten te hebben welke: 
- een maximale helling van 1:10 hebben; 
- buitendijks met de stroming van het aangrenzende buitenwater mee liggen; 
- verhard zijn volgens eis SE_00108, waarbij de verharding tot tenminste [NTB] 
meter buiten de teen aanwezig is; 
- boogstralen te hebben tenminste met de volgende straal: horizontaal [NTB], 
verticaal [NTB] 
- voorts voldoen aan gestelde in document Standaardprofielen Waterkeringen. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00026 Standaardprofielen Waterkeringen 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00057 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00163 - Onderhoudspaden, boogstralen  

 
De Onderhoudsstroken dienen ter plaatse van de aansluiting op de openbare 
weg, bij in- en uitritten en bij op- en afritten voldoende verharding en ruimte te 
bieden om de draaicirkels van het onderhoudsverkeer (op de verharding / 
binnen de onderhoudspaden) mogelijk te maken. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00101 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00176 - Onderhoudsstroken, teen  

 
De Onderhoudsstrook in de teen van de dijk dient onverhard te zijn en 
voldoende draagkracht te hebben voor de afwikkeling van het 
onderhoudsmaterieel , zonder dat bij droge omstandigheden insporing dieper 
dan [NTB] cm optreedt. 
 
Toelichting voor BSD-gebruiker: [NTB] waterschap-specifiek in te vullen 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00104 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Ter bepaling ON Verificatiemethode: Ter 
bepaling ON 

    
7.2.3.1.2 Grenzen markeren (F_0016) 
  
SE_00157 - Waterschapshek  

 Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00123 

Klanteisen: 
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De Onderhoudsroute dient, daar waar deze grenst aan de openbare weg, 
voorzien te zijn van een Waterschaps hek (poort) conform de specificaties in 
document Standaard Hekken & Poorten Waterschapshek. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00027 Standaard Hekken & Poorten Waterschapshek 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

7.2.3.2 Raakvlakeisen 

7.2.3.2.1  Raakvlak Beheer-ondersteunende infra - weginfra (R_0021) 
  
SE_00132 - Weg als onderhoudsstrook  

 
De Onderhoudsstrook welke in de kruin van de dijk vereist is volgens eis 
SE_00102, mag zijn functie laten vervullen door een openbare weg, indien deze 
weg op de kruin van de dijk ligt, onder de aanvullende voorwaarde dat deze 
weg voldoet aan de functionele eisen aan de onderhoudsstrook. 
 

Object:- Netwerk 
onderhoudsroutes 

Bovenliggend: 
SE_00101 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
7.2.4 Eisen aan Meet- en monitoringssystemen 
     
 

7.2.4.1 Functionele eisen 

7.2.4.1.1 Dijkgegevens inwinnen (F_0017) 
  
SE_00122 - Meet- en monitoringssysteem, bediening en besturing  

 
Het Meet- en Monitoringsysteem dient op afstand (door operator waterschap, 
vanuit de hoofdpost) uitgelezen, gereset en geupdate te kunnen worden. Dit 
conform protocol Telemetrie [NTB]. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00017 Protocol Telemetrie {NTB} 
 

Object:- Meet- en 
monitoringsysteem 

Bovenliggend: 
SE_00118 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00121 - Meet- en monitoringssysteem, energievoorziening  

 
Het Meet- en Monitoringsysteem dient zelfstandig in het opwekken van 
benodigde energie te voorzien, op een wijze die continue werking van het 
systeem garandeert. 
 

Object:- Meet- en 
monitoringsysteem 

Bovenliggend: 
SE_00118 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

    
SE_00119 - Meet- en monitoringssysteem, communicatie  

 
Het Meet- en Monitoringsysteem dient ingewonnen gegevens zelfstandig naar 
de hoofdpost van het waterschap te verzenden, conform protocol Telemetrie. 

Object:- Meet- en 
monitoringsysteem 

Bovenliggend: 
SE_00118 

Klanteisen: 
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Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00017 Protocol Telemetrie {NTB} 
 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

      
 

7.2.4.2 Aspecteisen 

7.2.4.2.1 Beschikbaarheid 
  
SE_00120 - Meet- en monitoringssysteem, levensduur  

 
Het Meet- en Monitoringsysteem dient tenminste 30 jaar te kunnen 
functioneren onder toepassing van regulier onderhoud. De onderdelen van het 
systeem dienen een technische levensduur van tenminste 15 jaar te hebben. De 
toegankelijkheid van onderdelen dient afgeschermd te zijn voor publiek, 
bereikbaar voor onderhoud door waterschap. Bovengrondse delen dienen 
afgeschermd te zijn tegen aanrijding of maaischade. 
 

Object:- Meet- en 
monitoringsysteem 

Bovenliggend: 
SE_00118 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
 

        
 
   
7.2.5 Eisen aan Afrasteringen 
     
 

7.2.5.1 Functionele eisen 

7.2.5.1.1 Grenzen markeren (F_0016) 
  
SE_00117 - Afrastering, positie en kwaliteit  

 
De Afrastering, welke gebruikt wordt om de beheergrens conform eis SE_00123 
te markeren, dient te voldoen aan de bepalingen in Standaard Afrasteringen 
Veekerend. 
 
Documenten waaraan gerefereerd wordt: 
D_00028 Standaard Afrastering Veekerend WsVV 
 

Object:- Afrasteringen Bovenliggend: 
SE_00123 

Klanteisen: 
 

 

Verificatievoorschrift:  Fase: Realisatiefase Verificatiemethode: 
Documentbeoordeling 
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Bijlage  
      
Deze BSD bevat de volgende bijlagen: 

1. Lijst met Begrippen en Afkortingen 
2. Tabel met Raakvlakken 
3. Functieboom 
4. Functiebeschrijving 
5. Systeemdecompositie 
6. Systeemeisenindex 
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Bijlage 1 Lijst met begrippen en afkortingen 
    

Afkorting Begrip Omschrijving 
 Aanvangssituatie Moment in de tijd waarop eerste aanpassing van de fysieke configuratie van het 

beschouwde systeem (dijk) uitgevoerd wordt, in het kader van het project. 
BSD Basisspecificatie Dijk Een bibliotheek (objecttype-library) en structuur met functies en eisen voor een 

dijk(versterking). 
 Beheer overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of 

onderdelen daarvan, gericht op de in Waterwet artikel 2.1 genoemde doelstellingen 
(bron: Waterwet) 
 
Deze doelstellingen zijn: 
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met 
b).bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en 
c).vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

b&o Beheer en Onderhoud Discipline gericht op instandhouding van assets 
 Beheerder bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer (bron: 

Waterwet) 
 Beschermingszone aan een waterstaatswerkgrenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk 

voorschriften en beperkingen kunnen gelden (bron: Waterwet) 
BGT Bruikbaarheids-GrensToestand De toestand van een object waar de grens van de bruikbaarheid van het object bereikt is. 
 Buitenwater water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat 

bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water 
van het IJsselmeer of het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan, alsmede het 
Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en 
de Veluwerandmeren (bron: Waterwet) 

 Dijktraject gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk genormeerd is (bron: Waterwet) 
 Dijkvak Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte, eigenschappen en 

belasting (bron: Waterbegrippen, https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
 Faalkans kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische 

belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd (bron: Waterwet) 
FFBD Functional Flow Block Diagram Techniek om de functies welke een systeem moet vervullen schematisch weer te geven 
GWW Grond-, weg- en waterbouw De sector die civiel-technische projecten realiseert. 
 Hoge gronden De natuurlijke hoge delen van Nederland (bron: Waterbegrippen, 

https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
HBN Hydraulisch Belasting Niveau De minimaal benodigde kruinhoogte waarbij water en golven veilig gekeerd kunnen 

worden (bron: Waterbegrippen, https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
LCC Life Cycle Costing Methode om de kosten van een systeem of object gedurende zijn levensduur inzichtelijk 

te maken. 
MIRT Meerjarenprogramma 

Infrastrucuur, Ruimte en 
Transport 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan alle 
projecten, waarin het Rijk, in samenwerking met andere overheden, investeert in betere 
wegen, het spoor en waterwegen, met het doel Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar 
te houden. Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-
gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt 

NTB Nader Te Bepalen Wordt in dit document gebruikt om een waterschap- of project-specifieke variabele te 
duiden. 

NEN Nederlandse norm Norm beheerd door het Nederlands Normalisatie Instituut 
nwo Niet-waterkerend object Object in of op de dijk dat niet bijdraagt aan de waterveiligheid. 
OI Ontwerpinstrumentarium Een set documenten waarin beschreven wordt hoe waterkeringen te ontwerpen vanuit 

een overstromingskansbenadering. 
OG Opdrachtgever Contractpartij in de zin van UAV-gc. 
ON Opdrachtnemer Contractpartij in de zin van UAV-gc. 
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 Oppervlaktewaterlichaam samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin 
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk 
aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna (bron: 
Waterwet) 

 Overstromingskans kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het 
dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers 
of substantiële economische schade (bron: Waterwet) 

 Passant toevallige voorbijganger zonder voorbedachte bedoeling om schade toe te brengen aan 
de waterkering. Recreanten worden ook geschaard onder passanten. 

 Primaire waterkering waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door buitenwater (bron: Waterwet) 
ROW Richtlijnen Ontwerp Waterbouw Document van Rijkswaterstaat met eisen aan Waterbouwkundige bouwwerken. 
STBU Stabiliteit Buitenwaarts Benaming van een van de faalmechanismen die bij een dijk aan de orde kunnen zijn. 
SBR Stichting Bouwresearch  
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer 
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de 
waterschappen) in Nederland. 

SES Systeemeisenspecificatie Specificatie welke de eisen aan het te ontwikkelen en te realiseren systeem bevat. 
SE Systems Engineering Werkwijze voor beheerste ontwikkeling van producten en systemen 
 Uitbreidbaarheid Mate van de mogelijkheid om de waterkering in de toekomst uit te breiden / te 

versterken / te verhogen. Ruimtereservering in de legger opgenomen via een Profiel van 
Vrije Ruimte.  
Uitbreidbaarheid is een element van het aspect Toekomstvastheid. 

UGT Uiterste GrensToestand De toestand van een object waar het bezwijken van het object begint. 
UAV-gc Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor 
geïntegreerde contracten 

 

 Vraagspecificatie Vraagspecificatie is het deel van een UAV-gc-contract dat de scope en de gevraagde 
kwaliteit van het project specificeert. Betreft zowel Het Werk (het systeem) als De 
Werkzaamheden (het proces, de activiteiten). 

VSE Vraagspecificatie Eisendeel Het deel van een Vraagspecificatie dat de eisen aan het te ontwerpen, te bouwen en te 
onderhouden systeem bevat. 

VSP Vraagspecificatie Procesdeel Het deel van een Vraagspecificatie dat de eisen aan de projectmanagement-, ontwerp-, 
bouw- en onderhoudsprocessen bevat. 

WDOD Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta 

Waterschap met beheergebied ten oosten van de IJssel, van Deventer tot een deel van 
Drenthe, rond de Vecht. 

WSRL Waterschap Rivierenland Waterschap met het beheergebied tussen Nederrijn / Lek en Waal. 
WSVV Waterschap Vallei en Veluwe Waterschap met het beheergebied rond Amersfoort, de Veluwe en Apeldoorn, van Eem 

tot IJssel, van Randmeer tot Nederrijn. 
 Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk 

(bron: Waterwet) 
 Watersysteem samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en 

grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en 
ondersteunende kunstwerken (bron: Waterwet) 

zwc Zelfstandig waterkerende 
constructie 

Een deel van een waterkering dat zijn waterkerende werking ontleend aan een 
constructie in plaats van een grondlichaam. tegenhanger van de dijk welke een 
zelfstandig waterkerend grondlichaam is. 
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Bijlage 1.1 Lijst met begrippen en afkortingen 
    

Afkorting Begrip Omschrijving 
 Aanvangssituatie Moment in de tijd waarop eerste aanpassing van de fysieke configuratie van het 

beschouwde systeem (dijk) uitgevoerd wordt, in het kader van het project. 
BSD Basisspecificatie Dijk Een bibliotheek (objecttype-library) en structuur met functies en eisen voor een 

dijk(versterking). 
 Beheer overheidszorg met betrekking tot een of meer afzonderlijke watersystemen of 

onderdelen daarvan, gericht op de in Waterwet artikel 2.1 genoemde doelstellingen 
(bron: Waterwet) 
 
Deze doelstellingen zijn: 
a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 
waterschaarste, in samenhang met 
b).bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen en 
c).vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 

b&o Beheer en Onderhoud Discipline gericht op instandhouding van assets 
 Beheerder bevoegd bestuursorgaan van het overheidslichaam dat belast is met beheer (bron: 

Waterwet) 
 Beschermingszone aan een waterstaatswerkgrenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk 

voorschriften en beperkingen kunnen gelden (bron: Waterwet) 
BGT Bruikbaarheids-GrensToestand De toestand van een object waar de grens van de bruikbaarheid van het object bereikt is. 
 Buitenwater water van een oppervlaktewaterlichaam waarvan de waterstand direct invloed ondergaat 

bij hoge stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water 
van het IJsselmeer of het Markermeer, dan wel bij een combinatie daarvan, alsmede het 
Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en 
de Veluwerandmeren (bron: Waterwet) 

 Dijktraject gedeelte van een primaire waterkering dat afzonderlijk genormeerd is (bron: Waterwet) 
 Dijkvak Een deel van een waterkering met min of meer gelijke sterkte, eigenschappen en 

belasting (bron: Waterbegrippen, https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
 Faalkans kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor de hydraulische 

belasting op een achterliggend dijktraject substantieel wordt verhoogd (bron: Waterwet) 
FFBD Functional Flow Block Diagram Techniek om de functies welke een systeem moet vervullen schematisch weer te geven 
GWW Grond-, weg- en waterbouw De sector die civiel-technische projecten realiseert. 
 Hoge gronden De natuurlijke hoge delen van Nederland (bron: Waterbegrippen, 

https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
HBN Hydraulisch Belasting Niveau De minimaal benodigde kruinhoogte waarbij water en golven veilig gekeerd kunnen 

worden (bron: Waterbegrippen, https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen) 
LCC Life Cycle Costing Methode om de kosten van een systeem of object gedurende zijn levensduur inzichtelijk 

te maken. 
MIRT Meerjarenprogramma 

Infrastrucuur, Ruimte en 
Transport 

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) staan alle 
projecten, waarin het Rijk, in samenwerking met andere overheden, investeert in betere 
wegen, het spoor en waterwegen, met het doel Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar 
te houden. Link: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-
gebiedsontwikkeling/meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt 

NTB Nader Te Bepalen Wordt in dit document gebruikt om een waterschap- of project-specifieke variabele te 
duiden. 

NEN Nederlandse norm Norm beheerd door het Nederlands Normalisatie Instituut 
nwo Niet-waterkerend object Object in of op de dijk dat niet bijdraagt aan de waterveiligheid. 
OI Ontwerpinstrumentarium Een set documenten waarin beschreven wordt hoe waterkeringen te ontwerpen vanuit 

een overstromingskansbenadering. 
OG Opdrachtgever Contractpartij in de zin van UAV-gc. 
ON Opdrachtnemer Contractpartij in de zin van UAV-gc. 
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 Oppervlaktewaterlichaam samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin 
aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk 
aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna (bron: 
Waterwet) 

 Overstromingskans kans op verlies van waterkerend vermogen van een dijktraject waardoor het door het 
dijktraject beschermde gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke slachtoffers 
of substantiële economische schade (bron: Waterwet) 

 Passant toevallige voorbijganger zonder voorbedachte bedoeling om schade toe te brengen aan 
de waterkering. Recreanten worden ook geschaard onder passanten. 

 Primaire waterkering waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door buitenwater (bron: Waterwet) 
ROW Richtlijnen Ontwerp Waterbouw Document van Rijkswaterstaat met eisen aan Waterbouwkundige bouwwerken. 
STBU Stabiliteit Buitenwaarts Benaming van een van de faalmechanismen die bij een dijk aan de orde kunnen zijn. 
SBR Stichting Bouwresearch  
STOWA Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer 
STOWA is het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders (veelal de 
waterschappen) in Nederland. 

SES Systeemeisenspecificatie Specificatie welke de eisen aan het te ontwikkelen en te realiseren systeem bevat. 
SE Systems Engineering Werkwijze voor beheerste ontwikkeling van producten en systemen 
 Uitbreidbaarheid Mate van de mogelijkheid om de waterkering in de toekomst uit te breiden / te 

versterken / te verhogen. Ruimtereservering in de legger opgenomen via een Profiel van 
Vrije Ruimte.  
Uitbreidbaarheid is een element van het aspect Toekomstvastheid. 

UGT Uiterste GrensToestand De toestand van een object waar het bezwijken van het object begint. 
UAV-gc Uniforme Administratieve 

Voorwaarden voor 
geïntegreerde contracten 

 

 Vraagspecificatie Vraagspecificatie is het deel van een UAV-gc-contract dat de scope en de gevraagde 
kwaliteit van het project specificeert. Betreft zowel Het Werk (het systeem) als De 
Werkzaamheden (het proces, de activiteiten). 

VSE Vraagspecificatie Eisendeel Het deel van een Vraagspecificatie dat de eisen aan het te ontwerpen, te bouwen en te 
onderhouden systeem bevat. 

VSP Vraagspecificatie Procesdeel Het deel van een Vraagspecificatie dat de eisen aan de projectmanagement-, ontwerp-, 
bouw- en onderhoudsprocessen bevat. 

WDOD Waterschap Drents-Overijsselse 
Delta 

Waterschap met beheergebied ten oosten van de IJssel, van Deventer tot een deel van 
Drenthe, rond de Vecht. 

WSRL Waterschap Rivierenland Waterschap met het beheergebied tussen Nederrijn / Lek en Waal. 
WSVV Waterschap Vallei en Veluwe Waterschap met het beheergebied rond Amersfoort, de Veluwe en Apeldoorn, van Eem 

tot IJssel, van Randmeer tot Nederrijn. 
 Waterstaatswerk oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk 

(bron: Waterwet) 
 Watersysteem samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en 

grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en 
ondersteunende kunstwerken (bron: Waterwet) 

zwc Zelfstandig waterkerende 
constructie 

Een deel van een waterkering dat zijn waterkerende werking ontleend aan een 
constructie in plaats van een grondlichaam. tegenhanger van de dijk welke een 
zelfstandig waterkerend grondlichaam is. 
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Bijlage 2 Tabel met raakvlakken 
      
Onderstaand overzicht geeft een samenvatting van gespecificeerde raakvlakken. Alleen de raakvlakken waar daadwerkelijk een eis aan gesteld 
is worden gerapporteerd. Raakvlakken die wel gedefinieerd zijn, maar niet gespecificeerd, worden dus niet getoond. 

   
ID Raakvlak Raakvlakomschrijving Object 1 Object 2 

Raakvlakken op niveau 1 Dijktraject 

R_0006 Raakvlak contextsystemen Het raakvlak tussen het 
beschouwde dijktraject 
en alle overige 
netwerken en gebieden, 
behoudens elders 
benoemde, in op en 
rondom het dijktraject. 

Dijktraject (OT_0002) Contextsystemen 
(OT_0031) 

Raakvlakken op niveau 2 Dijkvak 

R_0007 Raakvlak dijkvak - aansluitende dijkvakken Het raakvlak tussen het 
beschouwde dijkvak en 
naastgelegen dijkvak. 
Issues: 
waterkerendheid, 
geometrische 
aansluiting, continuiteit 
infra 
medegebruiksfuncties 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Dijkvak_voor 
(O_0006) 

R_0009 Raakvlak dijkvak - weginfra Raakvlak tussen het 
dijklichaam en de 
wegconstructie met 
weggebonden 
nutsvoorzieningen en 
wegmeubilair. Raakvlak-
issues zijn: draagkracht, 
drooglegging, 
scheurvorming door 
ongelijke zetting, 
waterdichtheid, 
erosiebestendigheid 
aansluiting, gebruik i.r.t. 
overslag, onderhouds- 
en calamiteitenroute vs. 
evacuatieroute 

Dijkvak (OT_0003) Onderliggend 
wegennet (OT_0019) 

R_0010 Raakvlak dijkvak - perceelontsluiting het raakvlak tussen 
dijkvak en de toegang 
tot een perceel van 
derden (op- / afrit) 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Perceelontsluiting 
(O_0012) 

R_0012 Raakvlak dijkvak - dijkdoorsnijdende infrastructuur De kruisingsvoorziening 
op het snijpunt van dijk 
en dijkdoorsnijdende 
infra, zoals een 
watergang of weg of 
transportleiding. Issues: 
waterkerendheid, 
beschikbaarheid 
kruisende functie, 
onderhoudbaarheid 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Dijkdoorsnijdende 
infrastructuur 
(O_0015) 
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ID Raakvlak Raakvlakomschrijving Object 1 Object 2 

R_0013 Raakvlak dijkvak - nutsinfrastructuur (binnen de 
dijk) 

het raakvlak tussen het 
dijkvak en daarin 
gelegen infrastructuur 
ten behoeve van 
nutsvoorziening 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Nutsinfrastructuur 
(O_0013) 

R_0014 Raakvlak dijkvak - natuurwaarden het raakvlak tussen het 
dijkvak en op het 
dijkvak te realiseren / 
gelegen gebieden met 
een natuurwaarde 

Dijkvak (OT_0003) Natuurgebied 
(OT_0026) 

R_0015 Raakvlak dijkvak - bebouwing Raakvlak tussen de dijk 
en de daarop of daarin 
aanwezige bebouwing. 
Raakvlak issues zijn: 
zelfstandig 
waterkerendheid, 
belasting / draagkracht, 
grondvervorming en -
verplaatsing, zetting en 
zettingsverschillen, 
overgangen / erosie-
aangrijpingspunten 
door overslaand water, 
bereikbaarheid, 
onderhoudbaarheid 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Bebouwing (O_0016) 

R_0017 Raakvlak dijkvak - vaarweginfrastructuur Raakvlak tussen 
dijklichaam en vaarweg. 
Relevant daar waar de 
vaargeul direct langs de 
dijk ligt. De beschouwde 
infra betreft bebording 
en bebakening t.b.v. 
scheepvaart welke in / 
op de dijk is geplaatst 
(damwanden / 
aanmeervoorzieningen). 
Issues: aanvaring, 
nwo's, stroomgeulen en 
ontgrondingen door 
baggerwerk en 
inpeilingen. 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Contextobject: 
Vaarweginfrastructuur 
(O_0010) 

R_0018 Raakvlak dijkvak - beheer-ondersteunende infra Raakvlak tussen de dijk 
en het netwerk van 
beheer-
ondersteunende 
infrastructuur, dat in 
hierarchie naast de dijk 
is geplaatst. Issues: 
plaats bieden aan de 
infra, bereikbaarheid 
verzorgen, draagkracht 
bieden 

Systeemobject: 
Dijkvak (O_0005) 

Systeemobject: 
Beheer-
ondersteunende 
infrastructuur 
(O_0018) 

R_0029 Raakvlak dijkvak - waterkerend kunstwerk  Dijkvak (OT_0003) Waterkerend 
kunstwerk (OT_0014) 

R_0031 Raakvlak dijkvak - ecologische verbinding Raakvlak tussen de dijk 
en de daarop of 
daaraan gelegen 

Dijkvak (OT_0003) Ecologische 
verbinding (OT_0047) 
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ID Raakvlak Raakvlakomschrijving Object 1 Object 2 

grasbekleding. Relevant 
waar natuur aan de dijk 
grenst of daar waar de 
dijk wordt gezien als 
verbindingszone tussen 
natuurgebieden. Het 
betreft kwaliteitseisen 
aan toplaag en 
geometrie om 
gefaseerd onderhoud 
mogelijk te maken en 
mogelijk ook een 
aangepaste 
erosiebestendigheidseis 
van de bekleding. 

R_0030 Raakvlak Dijkvak - zelfstandig waterkerende 
constructie 

raakvlak tussen dijkvak 
en een aansluitende 
zelfstandig 
waterkerende 
constructie. Issues: 
waterkerendheid, 
geometrische 
aansluiting, continuiteit 
infra 
medegebruiksfuncties 

Dijkvak (OT_0003) Zelfstandig 
waterkerende 
langsconstructie 
(OT_0034) 

R_0036 Raakvlak dijkvak - hoofdwatersysteem  Dijkvak (OT_0003) Hoofdwatersysteem 
(OT_0016) 

Raakvlakken op niveau 3 Dijkonderdelen 

R_0023 Raakvlak dijkbekleding - recreatie-infra de voorwaarden die 
gesteld moeten worden 
indien recreatie-
activiteiten toegelaten 
worden op de dijk, 
anders dan via de 
weginfrastructuur 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Recreatieve 
infrastructuur 
(O_0011) 

R_0026 Raakvlak dijkbekleding - nwo's Betreft de algemene 
voorwaarden in de 
relatie tussen 
dijkbekleding en niet-
waterkerende objecten 
op / in de dijk 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Beplanting (O_0014) 

R_0027 Raakvlak dijkbekleding - agrarisch medegebruik betreft het raakvlak 
tussen de dijkbekleding 
en een eventueel 
toegestaan 
medegebruik van een 
deel van de dijk door 
derden, en de 
consequenties die dat 
heeft voor de 
dijkbekleding. 

Dijkbekleding 
(OT_0005) 

Contextobject: 
Dijkvlak met agrarisch 
medegebruik 
(O_0017) 
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Bijlage 3 Functieboom 
      
De functiestructuur als opgebouwd in de database (rood = vervallen): 
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Bijlage 4 Functiebeschrijving (selecteer functies) 
    

ID Functie Beschrijving 
F_0002 Beveiliging bieden tegen 

overstroming door buitenwater 

 

F_0021 Water geleiden Functie voortkomend vanuit raakvlak met de Afvoer-functie van de rivier 

F_0001 Water keren de primaire functie van een dijkvak. betreft alles wat nodig is om het water aan de rivier- 
of meerzijde van het dijkvak te houden 

F_0013 Kerende hoogte bieden  

F_0004 Belasting dragen functie van het draagsysteem van het dijkvak, toegekend aan het object(type) dijkkern 

F_0022 Dijkkern stabiliseren  

F_0007 Grond keren de functie van een stabiliteitsconstructie, als onderdeel van het draagsysteem van een 
dijkvak (=dijkkern) 

F_0006 Grond tegenwicht bieden de functie van de stabiliteitsberm, één van de mogelijke stabiliteitsmaatregelen 

F_0005 Omgevingsinvloeden weren betreft het beschermen van het dijkvak tegen invloeden van buitenaf. dit is exclusief de 
invloed van het water, want dat is in de functie Kwel beheersen begrepen. 

F_0012 Kwel beheersen de algemene functie voor maatregelen die tot doel hebben de waterstroom door en 
onder de dijk te beheersen 

F_0008 Kwelweg verlengen een specifieke functie voor de maatregelen die tot doel hebben de waterstroom onder de 
dijk te beheersen door middel van verlenging van de stroomweg 

F_0018 Kwelstroom blokkeren Doorlatendheid van het grondlichaam verkleinen tot en met volledig blokkeren van de 
kwelstroom 

F_0019 Kweldruk verlagen een specifieke functie voor de maatregelen die tot doel hebben de waterstroom onder de 
dijk te beheersen door middel van verlaging van het potentiaalverschil tussen in- en 
uitstroom 

F_0020 Grond draineren Grond vasthouden, water doorlaten 

ook wel Grond filteren genoemd 

F_0009 Niet-gekeerd water afvoeren de functie die verzorgt dat water dat de dijk passeert (over, door en onder) geen hinder 
voor gebruikers van het achterland veroorzaakt 

F_0010 Beheer en onderhoud faciliteren de functionele verzamelterm voor diverse onderliggende functies, gerelateerd aan het 
beheer van de waterkering 

F_0014 Onderhoudsverkeer afwikkelen functie van de onderhoudsroutes, om te verzorgen dat het inspectie- en 
onderhoudsmaterieel over en langs de dijk kan rijden om vanuit daar de taluds en overige 
dijkvlakken te kunnen bestrijken voor het uitvoeren van onderhoud 

F_0015 Positiebepaling faciliteren functie ten behoeve van het systeem van dijkpalen, bedoeld om waarnemingen op de dijk 
aan een locatie te kunnen verbinden 

F_0016 Grenzen markeren de functie ten behoeve van afrastering en grenspalen 

F_0017 Dijkgegevens inwinnen de functie t.b.v. monitoring en vastlegging van de status van de dijk en omstandigheden 
om de dijk, relevant voor dijkbeheer 
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Bijlage 5 Systeemdecompositie 
      
De eisenstructuur in deze BSD is opgebouwd in relatie tot objecttypen. Deze structuur is hieronder weergegeven. 

Daarna wordt de objectenboom (automatisch) gerapporteerd. Dit betreft de objecten die nu in de database zijn opgenomen. Deze hebben nu 
echter weinig betekenis daar de eisen aan de objecttypen gekoppeld zijn. De objectenboom moet projectspecifiek gemodelleerd worden. Aan 
deze objecten is dan een objecttype te koppelen waardoor de generieke objecttype-eisen van toepassing worden op het betreffende object. 

Objecttypeboom: 

 

Objectenboom (system breakdown structure) als gegenereerd uit de database: 

   
 
Omgeving (O_0008) 

 

 
 Weginfrastructuur (O_0009) 

 

 
 Vaarweginfrastructuur (O_0010) 

 

 
 Recreatieve infrastructuur (O_0011) 
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 Perceelontsluiting (O_0012) 

 

 
 Nutsinfrastructuur (O_0013) 

 

 
 Beplanting (O_0014) 

 

 
 Dijkdoorsnijdende infrastructuur (O_0015) 

 

 
 Bebouwing (O_0016) 

 

 
 Dijkvlak met agrarisch medegebruik (O_0017) 

 

 
 Hoofdwatersysteem (O_0029) 

 

 
 Regionaal Watersysteem (O_0030) 

 

 
Primaire waterkering (O_0001) 

 

 
 Dijktraject, aansluitend (bovenstrooms) (O_0003) 

 

 
 Dijktraject (O_0002) 

 

 
  Dijkvak_voor (O_0006) 

 

 
  Dijkvak (O_0005) 

 

 
   Dijkkern (O_0019) 

 

 
   Dijkbekleding (O_0020) 

 

 
   Stabiliteitsmaatregel (O_0031) 

 

 
    Stabiliteitsberm (O_0021) 

 

 
    Stabiliteitsconstructie (O_0022) 

 

 
   Kwelmaatregel (O_0023) 

 

 
   Additionele kering (O_0024) 

 

 
  Dijkvak_na (O_0007) 

 

 
  Beheer-ondersteunende infrastructuur (O_0018) 

 

 
   Dijkpaal (O_0025) 
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   Meet- en monitoringssysteem (O_0026) 
 

 
   Onderhoudspad (O_0027) 

 

 
   Afrastering (O_0028) 

 

 
 Dijktraject, aansluitend (benedenstrooms) (O_0004) 
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Bijlage 6 Systeemeisenindex 
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