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INLEIDING. 

“Samen op weg naar meer 
eenduidigheid, effectiever en 
efficiënter opstellen van specificities 
en samen verbeteren” 
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Status BSD 
 
Deze BSD is tot stand gekomen in samenwerking met een groot 
aantal waterschappen, maar definieert daarmee niet automatisch 
de enige waarheid. De BSD is een eerste aanzet tot een 
basisspecificatie van een dijk, maar is een levend document dat 
continue onderhevig is aan aanscherpingen en uitbreiding 
ingegeven door opgedane ervaringen. Doelstelling is dan ook om 
deze BSD samen verder te brengen. 
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Inhoud  
• Aanleiding van de BSD 
• Belangrijkste keuzes die gemaakt zijn in de BSD 
• Hoe gebruik je de BSD? 
• Wat is de reikwijdte van de BSD? 
• Context 
• Welke tooling gebruiken we nu voor de BSD en zijn er hier 

ontwikkelingen in? 
 
Aanleiding BSD 
Binne n he t Hoogwa te rbe s che rmings programma  (HWBP) 
ve rs te rke n ve le  wa te rs chappe n tus s e n nu e n 20 50  
honde rde n kilome te rs  dijk, zoda t de ze  we e r toe koms tvas t zijn 
e n voldoe n aan de  nu vige re nde  we t- e n re ge lge ving. In he t 
norme nkade r voor wa te rve ilighe id zijn s inds  20 17 
fundame nte e l wijziginge n aange bracht, waa rbij in dit nie uwe  
kade r de  oms lag is  ge maakt va n 'toe ts ing op  
ove rs chrijd ings ka ns ' naa r 'be oorde le n op ove rs tromings kans '. 
Inmidde ls  is  e r me t d it norme nkade r e rva ring opge daan e n 
be gint zich “juris p rude ntie ” te  ontwikke le n te n aanzie n van de  
inte rpre ta tie . Via  he t HWBP wordt ge tracht hie rin lande lijk 
zove e l moge lijk é é n lijn te  tre kke n, maa r e r onts ta a t ook a l 
wa te rs c hap-s pe c ifie k be le id  e n re ge ls .  
Same nwe rking tus s e n de  wa te rs chappe n onde rling e n me t 
marktpa rtije n is  ge bode n om de  ve rs te rkings opgave  tijd ig tot 
e e n goe d e inde  te  bre nge n. Daa rbij he lpt e e n e e nduidige  
we rkwijze  e n he t s pre ke n van de ze lfde  taa l. Ee n lande lijk 
ge acce pte e rde  Bas is s pe c ifica tie  voor Dijke n za l d it 
s timule re n.  

He t ontwikke le n va n de  ge we ns te  oplos s ing voor e e n 
ve rs te rkings opgave  be gint, nada t kne lpunte n van de  
be s taa nde  (wa te rve ilighe id)s itua tie  zijn vas tge s te ld , me t e e n 
goe d Programma van Eis e n. Dive rs e  wa te rs chappe n hante re n 
inmidde ls  hun e ige n s tandaa rd-e is e ns e t voor e e n 
dijk(ve rs te rking). Ande re  krijge n daa r ook be hoe fte  aan. De  
voorligge nde  BSD ge e ft invulling aan de ze  be hoe fte  door e e n 
aanze t te  doe n tot e e n lande lijk ge ac ce pte e rde  
Bas is s pe c ifica tie  voor dijke n. Inmidde ls  zijn c irca  10  
wa te rs c happe n bij d it initia tie f aange haakt. 

 
  

 
Betrokken waterschappen 
bij de totstandkoming va 
de BSD: 
 
Waterschap Vallei & 
Veluwe 
 
Waterschap Drents 
Overijsselse Delta 
 
Waterschap 
Scheldestromen 
 
Hoogheemraadschap 
Rijnland 
 
Waterschap Rijn en IJssel 
 
Hoogheemraadschap 
Stichtse Rijnlanden  
 
Rijkswaterstaat  
 
Waterschap Rivierenland 
 
Waterschap Limburg  
 
Waterschap Aa en Maas 
 
Waterschap Zuiderzeeland 
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VOORAF  

 

 
Wat is een Basisspecificatie? 
Een basisspecificatie is een gestructureerd overzicht 
van eisen aan een bepaald objecttype. Dit kun je 
zien als een bibliotheek van eisen of een eisenset 
voor een bepaald objecttype. Het geeft daarmee 
een startpunt voor een object- of vraagspecificatie 
binnen het areaal van een opdrachtgever.  
 
De opdrachtgever kiest uit de bibliotheek de eisen 
die voor zijn objecten van toepassing zijn. De 
officiële beschrijving van een specificatie volgens de 
Leidraad SE v3 luidt: ‘Een document met daarin de 
verzameling geordende eisen en beschrijving van de 
beschikbare oplossingsruimte dan wel de gekozen 
oplossing met de oplossingsmarge die geldt voor 
een systeem (product of dienst).’ 
 
Een Basisspecificatie kan betrekking hebben op 
bijvoorbeeld een dijk, een weg, een sluis of een 
stuw. Door de voorwaarden voor een uitvraag waar 
mogelijk te generaliseren hoef je niet voor elk 
project het wiel uit te vinden. Zeker als je meer 
gelijksoortige uitvragen hebt, werkt dat efficiënt.  
Het zorgt immers voor een meer uniforme uitvraag 
van gelijksoortige objecten.  
 
Uiteraard is het bij een project nodig om naast de 
generieke eisenset ook locatie- of projectspecifieke 
eisen toe te voegen (onderdeel van het Klanteisen- 
en Specificatieproces).  
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BELANGRIJKSTE KEUZES IN DE BSD 

Achtergrond van de totstandkoming 
Klantbehoefte centraal  
Aan elk initiatief ligt een behoefte van de initiatiefnemer ten grondslag. Díe behoefte vervullen blijft 
gedurende de uitwerking en realisatie het hoogste doel van het project. Het is dus van belang de verbinding 
met dat doel in beeld te blijven houden. Daarom start deze BSD bij de bron van dijkversterkingen, de 
Waterwet. De eisen uit de Waterwet vormen de top van de eisenpiramide. Door middel van verificatie en 
validatie kan (dient) in elke projectfase expliciet gemaakt (te) worden in hoeverre nog aan dit hoogste doel 
voldaan zal kunnen gaan worden. 
 
Systeemdenken  
Het te ontwikkelen object levert altijd een bijdrage aan een hoger doel, aan een missie of is onderdeel van 
een groter geheel. Omwille van het ontwikkelen van het juiste object is het van belang dit grotere geheel te 
kennen en te definiëren. Om die reden start de BSD niet “gewoon” met het opsommen van beheerderseisen 
aan een dijk of onderdelen daarvan, maar wordt gestart met de beschouwing van het totale dijktraject in 
relatie tot het waterveiligheidssysteem. In deze BSD worden zo drie abstractieniveaus onderkend en 
behandeld.  
In deze BSD is getracht zo zuiver mogelijk vanuit het “system of interest” te redeneren. Oftewel, vanuit de 
functie “water keren” en de functievervuller “waterkering”. En dus niet vanuit de uiteindelijke projectscope, 
zoals veel gebeurt. De zuivere systeembenadering is noodzakelijk als middel om expliciet en traceerbaar te 
kunnen werken en de BSD-scope beheersbaar en vooral generiek toepasbaar te houden. Dit heeft 
consequenties. Bijvoorbeeld dat het traditionele dijkonderwerp “Niet-waterkerende Objecten” - per 
definitie - buiten de scope van de waterkering valt. Ook worden de secundaire gebruiksfuncties van een dijk 
niet onder functionele eisen van de dijk gespecificeerd, want gaan niet over “water keren”. Deze insteek wil 
niet zeggen dat genoemde onderwerpen niet aan bod komen. 
 
Omgevingsbewust  
Elk beschouwd systeem moet functioneren in een bepaalde omgeving. De functionele en fysieke omgeving 
van een dijk is uiteraard project-specifiek. Echter, voor elk project gaat het wel over een zelfde soort context 
en condities. In de BSD is vanuit het volledigheidbeginsel getracht de raakvlakken met de omgeving generiek 
te duiden, ter verdere specificering door het projectteam dat de BSD toepast.  
Projecten kennen ook een organisatorische en bestuurlijke omgeving. HWBP-projecten zijn gehouden de 
MIRT-spelregels te volgen. In de basis betekent dit dat projecten de volgende fasering met beslismomenten 
doorlopen:  

• Verkenningsfase, beginnend met een startbesluit en eindigend met een voorkeursbesluit  
• Planuitwerkingsfase (planstudie), waarin het voorkeursbesluit wordt uitgewerkt tot een 

projectbesluit  
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• Realisatiefase, waarin het plan verder wordt uitgewerkt ten behoeve van realisatie en wordt 
gerealiseerd, opgeleverd en overgedragen aan een beheerder en in gebruik genomen. De 
realisatiefase eindigt met een opleveringsbesluit.  

De MIRT-spelregels hebben geen betrekking op de gebruiks- en onderhoudsfase. 
 
Top-down specificeren, bottom-up realiseren  
Het doel van systems engineering is: complexiteit beheersen. In combinatie met de systeemtheorie leidt dit 
er praktisch toe dat het plan systematisch van een globaal naar een gedetailleerd niveau uitgewerkt wordt. 
En dat voor de realisatie van het plan de bouw / productie / samenstelling gebeurt van klein naar groot. In 
de Leidraad SE wordt dit principe aangeduid met “top-down specificeren, bottom-up realiseren” en 
verbeeld door het V-model. 
De MIRT-spelregels hebben geen betrekking op de gebruiks- en onderhoudsfase. 
 
 
 

  
Een basisspecificatie moet een gedragen product zijn waar projecten mee 
kunnen werken én waar de beheerder zich in herkent. “ 
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HOE GEBRUIK JE DE BSD 

Brede doelgroep aan tafel 
 
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 moeten dus project-specifiek geselecteerd, vertaald en aangevuld worden. 
 
Deze BSD is in eerste instantie gericht op primaire waterkeringen langs de Nederlandse rivieren en 
(rand)meren. 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 benodigd ten behoeve van 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:  
Het voornemen is deze BSD op termijn aan te vullen met:  

• zelfstandig waterkerende constructies en kunstwerken  
• generieke eisen die specifiek voor zeedijken gelden  
• meerdere objecttypen  
• vertaling naar een eisenset voor secundaire of regionale keringen  

 
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 eisen te stellen aan het systeem, het dijktraject, en de objecten daarbinnen, om de 
benodigde kwaliteit van dat object 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. Hierbij is te denken aan eisen aan te volgen rekenmethoden of wijze van omgaan met 
juridische beheeraspecten.  
De Waterwet specificeert de waterveiligheidsprestatie van dijktrajecten en haalt een Beoordelings- en 
Ontwerp Instrumentarium 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. 
 
Dijk vs. dijkvak  
Voor het objecttype onderliggend aan “dijktraject” wordt in deze BSD de term “dijkvak” gebruikt. Dit is een 
grootheid die overeen komt 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.  
 
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 overeen komen qua abstractieniveaus, dus dat aansluiting mogelijk is.  
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REIKWIJDTE 

Wat is het wel en wat is het niet? 
Deze BSD moet worden gezien als een bibliotheek van eisen die voor de in de BSD genoemde objecttypen 
van toepassing kúnnen zijn. Het vraagt om die reden ook een analyse van het projectteam om te bekijken 
welke eisen van toepassing zijn en de wijze waarop er aan de eisen invulling kan worden gegeven. 

 
Wat is de BSD niet? 
 

o De BSD is geen invuloefening 
De BSD bevat een set met eisen en formuleringen van eisen die waardevol zijn bij het 
opstellen van een systeemeisenspecificatie, maar niet alle eisen zijn per definitief van 
toepassing op elke systeem. Hierop zal altijd een analyse moeten plaatsvinden. 

o Rechtsverschaffer subsidiabiliteit 
Elk project kent zijn eigen keuzes, omgeving en randvoorwaarden en daarmee ook zijn 
eigen onderbouwing ten aanzien van de subsidiabiliteit vanuit het HWBP. Het is dan ook 
niet zo dat alle eisen in de BSD per definitie zijn geclassificeerd als subsidiabel. Dit vraagt 
een projectspecifieke onderbouwing die niet te generaliseren valt in een eisenbiblotheek. 

o Concrete duidelijkheid over alle parameters 
Met dezelfde onderbouwing als het hiervoor genoemde punt geeft de BSD geen concrete 
invulling aan te hanteren parameters. Dit zijn projectspecifieke keuzes die volgen vanuit 
de context van het betreffende project en daarmee niet te generaliseren zijn. 

 
Wat is de BSD dan wel? 

o Een bibliotheek, een boodschappenlijstje 
De BSD is een boodschappenlijstje van eisen die je mogelijk kan opnemen en daarmee 
ook kan worden gebruikt als checklist of alle relevante eisen zijn opgenomen. 

o Hulpmiddel voor uniforme formulering 
De BSD is een hulpmiddel bij het formuleren van eisen en leidt daarmee tot uniforme 
formulering van eisen over de projecten heen. Probeer dan ook zoveel mogelijk de 
formulering van de eisen over te nemen en alleen daar waar inhoudelijk aanpassingen 
noodzakelijk zijn deze door te voeren. 
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DE BSD IN CONTEXT 

Hoe is de BSD in te passen in een project en waar hangt het mee samen? 
 
De BSD geeft een blauwdruk voor eisen die aan een objecttype kunnen worden gesteld, maar geeft geen 
invulling aan de te hanteren ontwerpparameters. Om tot een goede specificatie te komen heeft de BSD 
daarmee samenhang met het ontwerp instrumentarium en bijvoorbeeld vigerende normen en richtlijnen. 
 
Het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) 
Om invulling te geven aan de eisen worden in de BSD hulpmiddelen aangereikt. Een voorbeeld daarvan is 
dat per eis, daar waar relevant, een verificatiemethode is opgenomen. In deze verificatiemethode wordt 
met enige regelmatig verwezen naar het Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (BOI). Daar waar in 
de BSD door middel van een tijdelijke aanduiding is aangegeven dat er een waarde dient te worden 
ingevuld, wordt veelvuldig verwezen naar het BOI om deze waarde op basis van dit instrumentarium te 
kunnen vaststellen. 
 
(Interne) richtlijnen 
In verschillende eisen wordt verwezen naar verschillende richtlijnen die voor keuzes die gemaakt moeten 
worden gedurende het ontwerpproces relevant kunnen zijn. Er is nog geen vastgestelde set met 
richtlijnen en de verwijzing wordt op dit moment nog niet actueel gehouden, dus de betreffende 
verwijzingen moeten binnen het project kritisch worden beschouwd. Ook kan het mogelijk zijn dat 
afhankelijk van het Waterschappen andere normen of richtlijnen worden gehanteerd dan in de BSD 
worden aangehaald. 
 
Systeemeisenspecificatie en Klanteisenspecificatie 
De BSD geeft een blauwdruk voor eisen die kunnen worden gebruikt bij het opzetten van een 
Systeemeisenspecificatie, maar zullen projectspecificiek moeten worden afgewogen en aangevuld. Het 
Klanteisenproces conform HEEL schrijft hierbij voor dat de eisen op basis van het relevante objecttype uit 
de BSD worden overgenomen in de Klanteisenspecificatie (KES). Vervolgens worden de eisen binnen het 
klanteisenproces voorzien van een honoreringsadvies en na honorering opgenomen in het Ontwerp- en 
Specificatieproces. Op basis van het Ontwerp- en Specificatieproces worden de eisen vervolgens verder 
gespecificeerd waar dat nodig is. In de BSD zijn hiervoor tijdelijke aanduidingen opgenomen. 
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TOOLING RONDOM BASISSPECIFICATIES 

Wat is er al en wat komt er nog aan? 
De BSD is nu nog een document dat een lijst eisen bevat in een WORD- of PDF-document. Binnen HEEL is 
nu een werkgroep actief die het beheersaspect van de basisspecificaties onder de loep neemt. Dit moet 
uiteindelijk leiden tot een centrale omgeving waarin basisspecificaties op basis van objecttype kunnen 
worden beheerd en onderhouden. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit worden vormgegeven in een 
Relatics-workspace waarin per objecttype een eisenbibliotheek is terug te vinden. De eisen kunnen dan 
per objecttype in de eigen omgeving worden overgenomen en mee worden genomen in het 
Klanteisenproces zoals dit binnen HEEL is omschreven. Er zal in deze werkgroep tevens nagedacht 
worden over de wijze waarop verbeteringen en aanvullingen op deze eisenbibliotheek moeten gaan 
plaatsvinden. Mogelijk wordt per objettype een eigenaar bepaald die in overleg verbeteringen en 
wijzigingen doorvoert op basis van door de projecten opgedane ervaringen. 
 
Tot de tijd dat bovenstaande is ontwikkeld zullen de beschikbare basisspecificaties op de website van 
HEEL (heel-nl.nu) worden ontsloten in het format waarin ze zijn opgesteld. 


	Het ontwikkelen van de gewenste oplossing voor een versterkingsopgave begint, nadat knelpunten van de bestaande (waterveiligheid)situatie zijn vastgesteld, met een goed Programma van Eisen. Diverse waterschappen hanteren inmiddels hun eigen standaard-...

