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SAMENVATTING 

 

 

Doelstelling van het project 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk 

vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd [ref. 1]. Primaire waterkeringen die 

niet op orde zijn, worden versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt 

worden, worden door het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vastgelegd in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) [ref. 2]. 

 

De hoofddoelstelling van het project Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, toekomstbestendige 

en beheerbare waterkering te realiseren. Waardoor de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter de 

dijken beschermd zijn tegen een overstroming van de randmeren. Het creëren van draagvlak in de omgeving 

en het openstaan voor meekoppelkansen en innovatieve oplossingen zijn daarnaast leidende principes in de 

verkenning.  

 

In de verkenningsfase werken we toe naar het voorkeursalternatief (VKA) voor de Noordelijke Randmeerdijk, 

waarin we zoeken naar de beste oplossing om de waterkering inclusief kunstwerken aan de normen te laten 

voldoen. Het VKA beschrijft in hoofdlijnen de maatregelen en het ruimtebeslag waarmee de waterveiligheid 

wordt geborgd en de wijze waarop deze is ingepast in de omgeving.  

 

Opgave bij de start van de verkenningsfase 

In de derde toetsronde (LRT3), die in de periode 2006 tot en met 2011 is uitgevoerd, zijn nagenoeg alle 

dijkvakken op een traject van in totaal 12,9 km afgekeurd. Hiervan is 300 m in beheer van Waterschap Drents 

Overijsselse Delta. Het grootste gedeelte (12,6 km) valt binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en 

Veluwe. In totaal zijn drie kunstwerken (twee duikers en een sluis) in de scope van de verkenningsfase 

opgenomen. Het totale traject bevat 11 kunstwerken, waarvan 8 kunstwerken gedurende de verkenningsfase 

beoordeeld worden.  

 

Nader onderzoek naar de verbeteropgave van dijkvakken 

Vanaf de start van de verkenning is steeds meer inzicht gekomen in de veiligheidsopgave van de Noordelijke 

Randmeerdijk. De opgave was in km nog steeds omvangrijk, maar op verschillende sporen voldeed de dijk 

nét niet aan de normen. Eind 2017 is dit inzicht voorgelegd aan experts van de KPR, POV-piping en POV 

macrostabiliteit en gezamenlijk is geconstateerd dat het toepassen van nieuwe inzichten met betrekking tot 

de actuele sterkte een goede kans biedt om de opgave van de Noordelijke Randmeerdijk verder aan te 

scherpen. In overleg met het HWBP heeft het waterschap vervolgens besloten om het ontwerpproces te 

temporiseren en een fase in te bouwen om het stappenplan actuele sterkte toe te passen. Deze aanvullend 

ingebouwde fase heeft er toe geleid dat de verbeteropgave aanzienlijk gereduceerd is tot in totaal 1 km. De 

opgave na het toepassen van de nieuwe inzichten is in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Dijkvak Opgave Lengte 

Reeve  Hoogte 300 meter 

Oprit Geldersesluis 4 Hoogte 50 meter 

Zomerdijk Macrostabiliteit binnenwaarts 550 meter 

Havendijkje Macrostabiliteit binnenwaarts 140 meter 

 

Beoordeling van kunstwerken 

De kunstwerken zijn in de verkenningsfase gedetailleerder beoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat 

niet drie, maar tien van de elf kunstwerken niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Enkel het kunstwerk 

‘Nieuwe Heul Elburg’ is goedgekeurd. De andere kunstwerken zijn allen afgekeurd op het faalmechanisme 

betrouwbaarheid sluiting. Er kan bij deze kunstwerken niet gegarandeerd worden dat ze bij 

hoogwaterstanden correct sluiten en het achterland voldoende beschermen tegen hoogwater. Enkele 

kunstwerken zijn ook afgekeurd op ‘stabiliteit’ en/of ‘piping’. 

  

De laatste afstemming met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om de zeven kunstwerken (die in 

de beoordeling aanvullend zijn afgekeurd) op te nemen in het waterveiligheidsportaal en in het 



hoogwaterbeschermingsprogramma is nog gaande. Uitgangspunt bij dit Voorkeursalternatief is dat deze 

kunstwerken vanuit efficiency overwegingen opgenomen worden in de scope van deze verbeteropgave. In 

een later stadium wordt bepaald of de kunstwerken worden meegenomen in de planuitwerkingsfase. 

 

Actuele verbeteropgave  

In onderstaande afbeelding is de totale verbeteropgave om te voldoen aan de veiligheidsnorm geografisch 

weergegeven. 

 

 

Afbeelding de opgave 

 
 

 

 

 

 



Van opgave naar voorkeursalternatief 

In de verkenningsfase is het trechteringsproces doorlopen conform de HWBP-systematiek. De gereduceerde 

scope heeft het mogelijk gemaakt om zeer lokaal aan de slag te gaan met de direct belanghebbenden. 

Gezamenlijk hebben we de stappen doorlopen om van mogelijke oplossingsrichtingen - via kansrijke 

alternatieven  - naar een voorstel voor het voorkeursalternatief te komen. 

 

Dijkvakken 

De belangrijkste oogst van zeef 1 is het afvallen van de oplossingsrichtingen ‘systeemmaatregel’ en de 

constructieve oplossing voor hoogte (bijvoorbeeld het plaatsen van een damwand). De ‘systeemmaatregel’ 

had betrekking op ingrepen in de Randmeren om waterstanden te verlagen. Voorbeelden zijn het 

compartimenteren van de randmeren om opwaaiing te verminderen of het vergroten van de spuicapaciteit 

van de Reevesluis om meer water af te kunnen voeren. Deze maatregelen zijn met name afgevallen vanwege 

de kosten. De constructieve oplossing is behalve op kosten ook afgevallen op toekomstbestendigheid en 

ruimtelijke kwaliteit. 

 

De overgebleven alternatieven zijn in zeef 2 beoordeeld op de thema’s: techniek, impact op de omgeving 

(milieueffecten), ruimtelijke inpassing en kosten. Naast deze thema’s is ook het draagvlak in beeld gebracht. 

De informatie over draagvlak geeft context voor, en ondersteunt bij, de keuze van het voorkeursalternatief. 

 

Voor de hoogte opgave van de dijkvakken Reeve en Gelderse Sluis is in beide gevallen gekozen voor een 

grondoplossing. Op deze locaties was voldoende ruimte om voor deze goedkope en duurzame oplossing te 

kiezen. Voor het dijkvak Reeve is het ontwerp afgestemd op de ruimtelijke kwaliteit en is rekening gehouden 

met het huidige historische karakter van de dijk. De aansluiting op een bestaande woning wordt als 

maatwerk meegenomen naar de volgende fase.  

 

Voor de Zomerdijk is ook gekozen voor een grondoplossing, maar dan om de stabiliteit aan de binnenzijde 

te verbeteren. Het talud wordt verflauwd en er wordt een berm aangelegd. Eveneens een goedkope en 

eenvoudige oplossing die het best aansluit bij de ruimtelijke kwaliteit en de aanwezige waarden in het 

gebied.  

 

In Elburg, ter plekke van het Havendijkje, wordt de stabiliteit verbeterd door de keermuur aan de binnenzijde 

te vervangen. Hier moet een verticale constructie komen. Een oplossing waarbij de impact op de omgeving 

zo gering mogelijk is en de huidige kwaliteiten van het straatje in tact gelaten worden. Aandachtspunt op 

deze locatie is de wijze van uitvoering, aangezien er weinig ruimte is en het risico op schade aan huizen 

aanwezig is.  

 

Totaalbeeld van het voorkeursalternatief 

Ook voor de kunstwerken is een trechteringsproces doorlopen en een voorkeursalternatief samengesteld. 

Het resultaat hiervan is in onderstaand overzicht weergegeven. Voor alle kunstwerken geldt dat naast de 

hieronder voorgestelde maatregelen een alarmeringssysteem opgezet wordt, de draaiboeken geactualiseerd 

worden en de kunstwerken geautomatiseerd worden. Alleen voor Duiker 2 Noordeinde geldt dat laatste niet.  

 

 Opbouw voorstel voorkeursalternatief 
 

Dijkvak Voorkeursalternatief 

Reeve grondoplossing  

Oprit Geldersesluis 4 grondoplossing  

Zomerdijk taludverflauwing en bermverbreding  

Havendijkje verticale constructie binnendijks 

Kunstwerk Voorkeursalternatief 

Gelderse Sluis twee deuren dicht met bodembescherming, met als terugvaloptie een tweede keermiddel 

Oldebroek afdichten en handhaven frontmuur 



 

 

Duiker 1 Noordeinde vervangen met automatische keermiddelen 

Duiker 2 Noordeinde plaatsen handbediend keermiddel 

Bolsmerksluis twee automatische keermiddelen met klei ingraving in het voorland. 

Lummermerksluis tweede keermiddel, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 

Eektermerksluis standaard dicht, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 

Duiker 3 Elburg kleilaag ingraven in het voorland en het vervangen van de schuif buitendijks. 

Nieuw Heul Elburg verbetering is niet noodzakelijk 

Havensluis Elburg bodembescherming  

Goorsluis geautomatiseerde deur en bodembescherming in combinatie met ingraven van 

kleilaag/bentonietmat in voorland. 

 

Meekoppelkansen 

Tijdens de verkenning zijn verschillende meekoppelkansen in beeld gekomen. Niet alle meekoppelkansen 

kunnen in het project meegenomen worden. Belangrijke redenen voor het afvallen van meekoppelkansen 

waren dat meekoppelkansen: geen raakvlak met de aangescherpte opgave vanuit waterveiligheid hadden, 

onvoldoende zicht op financiering hadden en/of niet passend waren bij de projectplanning. Toch zijn er 

verschillende meekoppelkansen die meegenomen worden naar de volgende fase. Voor het Havendijkje heeft 

Gemeente Elburg meekoppelkansen aangedragen, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van regenwater. Bij de 

Gelderse Sluis zijn plannen voor een kleinschalige haven, mogelijk is daar nog een koppeling te maken met 

het project. Daarnaast zijn als meekoppelkans door de afdeling beheer bij het waterschap drie locaties 

aangedragen waar maatregelen moeten worden genomen om het beheer en onderhoud beter uit te kunnen 

voeren.  

 

Doorkijk naar de vervolgfase 
Nadat het voorkeursalternatief van het dijktraject definitief is vastgesteld wordt de verkenningsfase 

afgesloten en is de basis gelegd voor de planuitwerkingsfase. In de planuitwerkingsfase worden het 

voorkeursalternatief en de inpassing daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het uitgewerkte ontwerp 

wordt vastgelegd in het projectplan Waterwet. Na goedkeuring door gedeputeerde staten (GS) start de 

realisatiefase. De fysieke uitvoering van de Noordelijke Randmeerdijk is voorzien in 2021. 
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INLEIDING 

 

Dit verkenningenrapport beschrijft het proces en de uitkomsten van de verkenningsfase van het 

dijkverbeterproject Noordelijke Randmeerdijk. De Noordelijke Randmeerdijk loopt vanaf de hoge gronden 

ten zuiden van Elburg door langs de oostelijke oever van het Drontermeer, langs Noordeinde en eindigt ten 

noorden van de Gelderse Sluis.  

 

 

Afbeelding 1.1 De Noordelijke Randmeerdijk (wit omkaderd) 
 

 
 

 

1.1 De aanleiding voor de dijkverbetering 

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

Om te borgen dat Nederland nu en in de toekomst beschermd is tegen overstromingen, is wettelijk 

vastgelegd dat primaire waterkeringen periodiek worden gecontroleerd [ref. 1]. Primaire waterkeringen die 

niet op orde zijn, worden versterkt. Afspraken over welke primaire waterkeringen wanneer aangepakt 

worden, worden door het Rijk en de waterschappen gezamenlijk vastgelegd in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) [ref. 2]. Het HWBP wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor 

een periode van zes jaar opgesteld, met een doorkijk naar twaalf jaar. De derde toetsronde (LRT 3) is in de 

periode 2006 tot en met 2011 uitgevoerd. Het doel van het huidige programma is het op orde krijgen van de 

primaire waterkeringen die in de afgelopen en lopende toets/beoordelingsronde zijn afgekeurd.  

 

Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor de hoogwaterbescherming in het beheergebied. Het 

werkt daarbij nauw samen met partners als het Rijk, betrokken provincies, betrokken gemeenten en andere 

waterschappen. 
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De veiligheidsopgave 

In de derde toetsronde, die in de periode 2006 tot en met 2011 is uitgevoerd, zijn een aantal dijkvakken en 

kunstwerken op het traject van de Noordelijke Randmeerdijk afgekeurd. De beheerders van de waterkering, 

waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Drents Overijsselse Delta, hebben daarom via het nationale 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de opdracht gekregen om 12,9 km dijk te verkennen en te 

versterken. Deze opdracht vormde de basis voor de verkenningsfase. De veiligheidsopgave betreft ook de 

verkenning en zo nodig verbetering van 11 kunstwerken zoals weergegeven in afbeelding 1.2. 
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Afbeelding 1.2 Veiligheidsopgave aan de start van de verkenningsfase 
 

 
 

De veiligheidsopgave en de nadere toetsing daarvan in de verkenningsfase is gedetailleerd beschreven in 

hoofdstuk 3.  
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1.2 Doelstellingen project en verkenning 

 

Projectdoel 

De hoofddoelstelling van het project Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk is om een waterveilige, 

toekomstbestendige en beheerbare waterkering te realiseren, waardoor de bewoners en waarden die 

aanwezig zijn achter de dijken beschermd zijn tegen overstroming vanuit de randmeren. Het creëren van 

draagvlak in de omgeving en het openstaan voor meekoppelkansen en innovatieve oplossingen zijn 

leidende principes in de verkenning. Het dijktraject moet in 2022 voldoen aan de wettelijke 

hoogwaterveiligheidsnormen. 

 

Doel verkenningsfase 

Het HWBP werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de MIRT-werkwijze. Dit betekent dat 

de volgende fasen doorlopen worden: de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. In dit project is ook 

een voorverkenning doorlopen. 

 

Het project Verkenning Dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk bevindt zich op dit moment in de 

Verkenningsfase. Het doel van de verkenningsfase is het vaststellen van een voorkeursalternatief die de 

waterveiligheidsopgave conform het projectdoel oplost. 

 

Doel verkenningenrapport 

In dit Verkenningenrapport is het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering van het traject Noordelijke 

Randmeerdijk en de afwegingen om tot voorkeursalternatief te komen vastgelegd. Daartoe gaat deze nota 

in op: 

- de opgaven vanuit waterveiligheid; 

- de totstandkoming van alternatieven; 

- de effecten en afweging van de verschillende alternatieven; 

- de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor een voorkeursalternatief;  

- en de wijze waarop met de omgeving is samengewerkt. 

 

Dit rapport wordt gedeeld met bestuurlijke partijen, het HWBP en alle belanghebbenden en 

belangstellenden in de omgeving. Het rapport beschrijft op hoofdlijnen alle stappen die in de 

verkenningsfase zijn doorlopen en geeft een toelichting op het resultaat: het voorgestelde 

voorkeursalternatief. Het rapport wordt vastgesteld door de Algemene Besturen van Waterschap Vallei en 

Veluwe en Waterschap Drents Overijsselse Delta.  

 

 

1.3 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beknopte uitleg gegeven van de kaders en het proces omtrent de dijkverbetering. 

Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreide beschrijving van de opgave voor het dijktraject. Verder wordt in 

hoofdstuk 4 een algemene gebiedsbeschrijving van de Noordelijke Randmeerdijk gegeven. Hoofdstuk 5 

beschrijft de wijze waarop de omgeving is betrokken in het project, welke rol duurzaamheid heeft in het 

beoordelingskader en wat de meekoppelkansen zijn. 

Hoofdstukken 6 en 8 geven een uitgebreide beschrijving van de doorlopen stappen in de verkenning. De 

hoofdstukken geven een toelichting op het trechteringsproces (hoofdstuk 6), zeef 1 (hoofdstuk 7), zeef 2 en 

de uitkomsten van de afweging (hoofdstuk 8).  

 

In hoofdstuk 8 is op basis van het trechteringsproces een voorstel voor een voorkeursalternatief beschreven.  

 

Een literatuurlijst is opgenomen aan het einde van het rapport met een overzicht van de producten en 

documenten waarnaar in dit document wordt verwezen.  
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Bijlagen 

In dit Verkenningenrapport zijn de resultaten van een aantal onderzoeken opgenomen. Deze onderzoeken 

hebben bijgedragen aan de resultaten die in dit verkenningenrapport gepresenteerd worden.   

 

Bijlage I, de alternatievenafweging kunstwerken, beschrijft de alternatievenafweging die is gemaakt binnen de 

opgave voor kunstwerken. De bijlage geeft een beschrijving van de opgave van de kunstwerken, het 

zeefproces in de afweging en van het voorkeursalternatief.  

 

Bijlage II, de alternatievenafweging beheeropgave, beschrijft de alternatievenafweging die is gemaakt binnen 

de meekoppelkans voor de beheeropgave. Naast de alternatievenafweging voor de HWBP opgave is in de 

verkenningsfase ook een onderzoek gedaan naar twee dijkvakken met een beheeropgave. Voor deze 

dijkvakken geldt geen veiligheidsopgave maar heeft het waterschap wel de wens de beheerbaarheid te 

vergroten en is een alternatievenstudie uitgevoerd. Omdat de beheeropgave integraal is opgenomen in de 

uitwerking van het project is deze opgenomen als bijlage. De uitkomsten van deze studie komen verder niet 

terug in dit rapport. De beheeropgave en de kunstwerken komen ook in onderstaande bijlages terug.   

 

Bijlage III, de ontwerpnotitie, bevat de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het ontwerp van de 

voorkeursalternatieven voor de verschillende dijkvakken. Hierbij wordt zowel op de technische 

(geometrische, hydraulische, en geotechnische uitgangspunten) als functionele aspecten ingegaan.  
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2  

 

 

 

KADERS EN PROCES 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de werkwijze van de verkenning en de te doorlopen processen en procedures.  

 

 

2.1 HWBP werkwijze 

 

Het Hoogwaterbeschermingsplan (HWBP) werkt aan de hand van een systematiek die ontleend is aan de 

werkwijze uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit betekent dat de 

volgende fasen doorlopen worden: de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. Voor dit project is ook 

een voorverkenning doorlopen (zie afbeelding 2.1). Momenteel bevindt het project zich in de verkenning.  

Dit rapport is het opleverdocument van de verkenningsfase. 

 

 

Afbeelding 2.1 De planfasen van de HWBP-dijkverbeteringen 

 

 
 

 

In het HWBP is het volgende tijdpad opgenomen voor de Noordelijke Randmeerdijk:  

- verkenning 2016-2018;  

- planuitwerking 2019-2020 en  

- realisatie 2021-2022.  

 

Van 2013 tot eind 2015 heeft een voorverkenning plaatsgevonden. De aanvullende onderzoeken die in de 

verkenningsfase zijn uitgevoerd hebben geleid tot een aanscherping van de opgave, zoals in hoofdstuk 3 is 

beschreven. De alternatieven voor de dijkverbetering zijn in beeld gebracht en in de verkenningsfase is  

- samen met de omgeving - toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Met de bestuurlijke vaststelling van 

een voorkeursalternatief is de verkenning afgesloten. 

 

Het uiteindelijke ontwerp wordt, in de planuitwerkingsfase, vastgelegd in het projectplan Waterwet. Het 

projectplan wordt ter visie gelegd, met gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen worden 

verwerkt alvorens het definitieve Projectplan wordt vastgesteld. Na de projectbeslissing volgt de 

realisatiefase, waarin de aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden plaatsvinden, conform het 

vastgestelde projectplan. 

 

 

2.2 Projectplan Waterwet 

 

Voor dit project is een projectplan een vereiste, conform de Waterwet. Het projectplan vormt de juridische 

basis van het project en de grondslag voor vervolgprocedures, zoals bijvoorbeeld grondverwerving en/of de 

verlegging van kabels en leidingen. Bevoegd gezag zijn de Colleges van Gedeputeerde Staten van 

 

Voorverkenning      Verkenning       Planuitwerking Realisatie  
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Gelderland en Overijssel. De procedure voor het projectplan Waterwet wordt tijdens de planuitwerkingsfase 

van het project doorlopen.  

 

 

2.3 De m.e.r.-procedure 

 

Voor het project Noordelijke Randmeerdijk zijn naar verwachting nadelige milieugevolgen niet eenvoudig uit 

te sluiten. Het waterschap heeft daarom gezamenlijk met de provincies besloten om voor dit voornemen tot 

dijkverbetering een m.e.r. beoordelingsnotitie op te stellen.  

 

De m.e.r. beoordelingsnotitie [ref. 16] onderzoekt of de activiteit dermate belangrijk nadelige milieugevolgen 

kan hebben, dat een milieueffectrapportage (MER) nodig is. De m.e.r.-beoordelingsnotitie omvat een 

beschrijving van de voorgenomen dijkverbetering, de kenmerken hiervan, de bijzonderheden van de locatie 

en de verwachte effecten van de dijkverbetering. Op basis van deze informatie kunnen gedeputeerde staten 

van de provincies een weloverwogen beslissing nemen of het nog in te dienen projectplan Waterwet al dan 

niet vergezeld moet gaan van een Milieu Effect Rapportage. De conclusie van de notitie is dat dit niet 

noodzakelijk is. De definitieve beslissing van gedeputeerde staten moest ten tijde van dit schrijven nog 

genomen worden.  

 

 

2.4 Aanpak verkenningsfase 

 

Deze paragraaf beschrijft de manier waarop de trechtering van mogelijke oplossingen naar alternatieven in 

de verkenningsfase is uitgevoerd.  

 

Dijkvakken 

Afbeelding 2.2 toont het doorlopen trechteringsproces in de verkenning. Na de afbeelding volgt een korte 

toelichting op de stappen in dit proces.  

 

Afbeelding 2.2 Het trechteringsproces  
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Zeef 1 van oplossingsrichtingen naar alternatieven 

De verkenning is gestart met een brede inventarisatie van alle oplossingsrichtingen voor het oplossen van de 

veiligheidsopgave voor de Noordelijke Randmeerdijk. Het ruimtelijk kwaliteitskader [ref. 6] biedt in deze fase 

handvatten om logische oplossingsrichtingen te definiëren. In de eerste zeef zijn alle oplossingsrichtingen op 

basis van expert judgement beoordeeld op kosten, effectiviteit, ruimtelijke kwaliteit, impact op de omgeving 

en vergunbaarheid. Oplossingsrichtingen die bijvoorbeeld te weinig doelbereik kennen, of tot veel hogere 

kosten leiden dan de andere mogelijkheden zijn afgevallen. Het eindresultaat van zeef 1 zijn haalbare  

alternatieven. 

 

Zeef 2 van alternatieven naar een voorkeursalternatief 

In zeef 2 zijn de alternatieven nader uitgewerkt in een globaal ontwerp, onderzocht op de thema’s techniek, 

impact op de omgeving, ruimtelijke kwaliteit, kosten en besproken met betrokken partijen in het 

omgevingsproces om zo het draagvlak te toetsen. De alternatieven zijn beoordeeld en tegen elkaar 

afgewogen en er is een voorkeursalternatief geadviseerd. 

 

Kunstwerken 

Het trechteringsproces voor de kunstwerken wijkt enigszins af van het proces voor de dijkvakken. Dit heeft 

te maken met de geringe impact van de ingrepen op de omgeving en de plek van het instrument Riskeer 

binnen dit ontwerpproces. Bewoners en de gemeenten zijn vooral bij de start van het ontwerpproces 

betrokken door het voeren van persoonlijke gesprekken en het betrekken van de gemeente bij een eerste 

integrale ontwerpsessie. Het instrument Riskeer speelt een centrale rol binnen het ontwerpproces van de 

kunstwerken. Met dit instrument is gezocht naar het meest optimale pakket aan maatregelen waarmee 

wordt voldaan aan het vereiste veiligheidsniveau. In plaats van het afwegen van verschillende varianten was 

het ontwerpproces dus meer een zoektocht naar het optimale pakket aan maatregelen.  

 

Per kunstwerk en per faalmechanisme is gezocht naar mogelijkheden om het kunstwerk te versterken. Het 

beoordelings- en afwegingskader voor de dijkvakken (zie volgende paragrafen) is aangepast voor de 

kunstwerken. De maatregelen zijn beoordeeld op de thema’s: robuustheid, haalbaarheid en kosten. De 

aanpassingen aan de kunstwerken zijn zeer lokale ingrepen, met weinig directe raakvlakken met de 

omgeving. Vandaar dat draagvlak geen criterium is in de afweging. Het trechteringsproces van de 

kunstwerken is ook in twee fasen gedaan, namelijk zeef 1 en zeef 2. 

 

Zeef 1 

Na een uitgebreide inventarisatie van alle mogelijke oplossingen zijn in een integrale ontwerpsessie – samen 

met de gemeenten – de kansrijke maatregelen geselecteerd. Op basis van expertkennis zijn maatregelen als 

niet kansrijk benoemd. De argumenten hiervoor hangen uiteraard samen met de bovenstaande criteria. Een 

belangrijke opbrengst van het doorlopen van zeef 1 was het benoemen van generieke maatregelen die voor 

alle kunstwerken noodzakelijk zijn: het opzetten van een alarmeringssysteem, het actualiseren en aanvullen 

van draaiboeken en het automatiseren van de kunstwerken. Dit laatste geldt niet voor Duiker 2 Noordeinde.   

 

Zeef 2 

De verbetermaatregelen die overblijven na zeef 1 zijn beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria. 

Hierbij zijn de varianten relatief aan elkaar gescoord aan de hand van een vijfpuntensysteem. De 

maatregelen die het best scoren komen als eerste in aanmerkingen om opgenomen te worden in het VKA. 

Maar vaak was een combinatie van maatregelen noodzakelijk om het vereiste veiligheidsniveau te behalen. 

Het instrument Riskeer speelde in deze fase een belangrijke rol.  

 

Bij het afwegen is tevens gestreefd naar doelmatigheid en uniformiteit tussen kunstwerken. 
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2.5 Beoordelingskader dijkvakken zeef 1 

 

De oplossingsrichtingen zijn beoordeeld op de thema’s technische haalbaarheid, impact op de omgeving, 

ruimtelijke kwaliteit, kosten en draagvlak. De thema’s en criteria zijn weergegeven in onderstaande tabel.  

De beoordelingskaders voor zeef 1 en zeef 2 zijn vastgesteld op 22 januari 2018 door het College van 

dijkgraaf en heemraden (D&H) van Waterschap Vallei en Veluwe. 

 

 

Tabel 2.1 Beoordelingskader zeef 1 
 

Thema Criterium 

techniek oplossing voor het veiligheidsprobleem 

 duurzaam ontwerp 

 binnen planning 

 acceptabele risico’s  

milieu/omgeving natuurwetgeving 

 juridische haalbaarheid 

 water/rivierkundige effecten 

 ruimtegebruik 

 cultuurhistorie 

 bodem (grote saneringsopgave?) 

 archeologie 

ruimte ruimtelijke inpassing 

kosten onderling vergelijkend 

 sober en doelmatig 

draagvlak blokkades 

 blokkades, aansluiten bij wensen uit de omgeving 

 

 

2.6 Afwegingskader dijkvakken zeef 2 

 

De afweging van de alternatieven in zeef 2 is gebaseerd op een beoordeling voor de thema’s: techniek, 

impact op de omgeving (milieueffecten), ruimtelijke inpassing en kosten. Per alternatief is voor elk thema 

informatie verzameld, die relevant is voor de afweging van de alternatieven. Het gaat daarbij om de 

informatie met betrekking tot grote effecten, eventuele no go’s en informatie die de verschillen tussen de 

alternatieven laat zien.  

 

De volledige informatie op basis waarvan de afweging is gemaakt is voor elk van de thema’s opgenomen in 

achterliggende documenten (zie ook tabel 2.2), zoals de m.e.r.-beoordelingsnotitie [ref. 16] voor het thema 

impact op de omgeving en het ruimtelijk kwaliteitskader [ref. 6]. 

 

Tabel 2.2 geeft een overzicht van de beoordelingsmethodiek per thema. De tabel gaat in op het doel van de 

beoordeling van elk van de thema’s, de bijbehorende aspecten en de beoordelingswijze.  
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Tabel 2.2 Overzicht van de aspecten en beoordelingsmethodiek per thema 
 

Thema Doel Aspecten Methodiek 

techniek inzicht in het risicoprofiel op 

gebied van betrouwbaarheid, 

gebruikswaarde, 

onderhoudbaarheid, 

uitvoeringswijze, 

uitvoeringsplanning  

risico’s in de (voorbereiding op de) 

uitvoering (planning) 

beheer en onderhoud 

betrouwbaarheid/ toekomstbestendigheid 

beschrijving en beoordeling door 

team techniek en beheer en 

onderhoud. 

 

PvE en uitgangspunten  

impact op 

de 

omgeving 

inzicht in de onderscheidende 

(sterk) negatieve effecten op het 

milieu 

negatieve en positieve effecten op 

milieuwaarden (bodem, water, natuur, 

landschap, cultuurhistorie en archeologie) 

Negatieve en positieve effecten op functies 

wonen, werken en mobiliteit (ruimtebeslag) 

en de aanwezigheid van kabels en leidingen 

beschrijving en beoordeling in de 

m.e.r.-beoordelingsnotitie 

  

ruimtelijke 

kwaliteit 

inzicht in de ruimtelijke inpassing  benodigde grondverwerving 

Inpassing Elburg 

Kunstwerken 

Herkenbaarheid Zeedijkprofiel 

Samenhang omgeving 

Verweving van de dijk en historische 

bebouwing 

Samenspel van dijk met recreatie- en 

verkeersroutes 

voortkomend uit de 

effectbeschrijving van de 

alternatieven afgezet tegen het 

Ruimtelijk Kwaliteitskader 

 

kosten inzicht in de kosten van een 

alternatief én de kostenbepalende 

posten 

Investeringskosten voor het waterschap  

Toelichting op bepalende kostenposten  

Levensduurkosten  

Sober en doelmatige investering 

calculatie door het team techniek 

SSK-raming (25-30 % 

variatiecoëfficiënt)1 

B&O raming 

LCC  

 

 

Toelichting thema impact op de omgeving 

Vanuit het archeologisch vooronderzoek [ref. 5], een bureauonderzoek, is naar voren gekomen dat de gehele 

dijk archeologisch waardevol is. Voor en tijdens de planuitwerkingsfase zijn er meer onderzoeken nodig om 

de archeologische waarden in kaart te brengen. Het aspect archeologie is echter niet onderscheidend tussen 

de alternatieven en wordt hierop niet apart beoordeeld. De andere aspecten zijn wel onderscheidend en 

worden meegenomen in het thema impact op de omgeving. 

 

Draagvlak 

Naast de vier bovenstaande thema’s is ook het draagvlak ingeschat op basis van inbreng van 

belanghebbenden (bedrijven, bewoners, provincies Gelderland en Overijssel, en gemeenten) in diverse 

gesprekken en bijeenkomsten. De informatie over draagvlak geeft context voor, en ondersteunt bij, de keuze 

van het voorkeursalternatief. Met name daar waar de andere thema’s beperkt onderscheidend zijn tussen de 

alternatieven2. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1     i.v.m. de verkleinde opgave is de toegevoegde waarde van een kostenraming per alternatief beperkt. 

2  Draagvlak heeft een andere rol in het beoordelingskader dan de andere thema’s, omdat draagvlak juridisch gezien nooit 

 tot een no go kan leiden. Als dat wel zo zou zijn, kan rechtsongelijkheid ontstaan, doordat partijen met ‘de grootste stem’ 

 onevenredig veel invloed op de keuze kunnen uitoefenen.  
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Tabel 2.3 Methodiek beschrijving draagvlak 
 

Thema Doel Aspecten Werkwijze 

draagvlak inzicht in het 

draagvlak in de 

omgeving 

- belangen van betrokken partijen; 

- haalbaarheid van meekoppelkansen; 

- wensen en bezwaren van betrokken partijen. 

inventarisatie door team omgeving 

in het participatieproces  
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3  

 

 

 

 

DE OPGAVE 

 

In dit hoofdstuk wordt het projectgebied kort beschreven en wordt gedetailleerd ingegaan op de opgave voor 

dijkverbetering.  

 

 

3.1 De Noordelijke Randmeerdijk 

 

De Noordelijke Randmeerdijk is ca 12.7 km lang, waarvan het meest noordelijke deel (300 m) in het 

beheersgebied van waterschap Drents Overijsselse Delta ligt. Het zuidelijke deel ligt in het beheersgebied 

van waterschap Vallei en Veluwe. De waterkering ligt in twee provincies (Gelderland en Overijssel) en in drie 

gemeenten (Kampen, Oldebroek en Elburg). De dijk ligt langs het Drontermeer (Natura 2000 vogel en 

habitatrichtlijngebied). De randmeerdijken en de randmeren zijn een uniek watersysteem omdat ze 

niet/nauwelijks beïnvloedt worden door de rivier- en zee-waterstanden.  

 

 

Afbeelding 3.1 Algemene gebiedskenmerken 
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3.2 Beschrijving watersysteem 

 

Wind gedreven systeem 

De Veluwerandmeren zijn vanwege de ondiepte (afbeelding 3.2), oriëntatie en vorm, gevoelig voor windopzet 

tijdens een (zuid)westerstorm. Het water wordt tijdens een zuidwesterstorm vanuit het zuiden in noordelijke 

richting ‘geduwd’, naar het noordelijke uiteinde van het Drontermeer. Deze windopzet leidt ertoe dat de wa-

terstand bij de Roggebotsluis 1,5 tot 2 m hoger komt te staan, terwijl deze bij Nijkerk juist daalt.  

 

 

Afbeelding 3.2 Bodemligging (NAP +m) Veluwerandmeren 
 

 
 

 

Afbeelding 3.3 toont de werking van dit systeem. Een zuidwesterstorm leidt in het Nuldernauw, Wolderwijd 

en tot halverwege het Veluwerandmeer tot afwaaiing (daling van de waterstand). Verder richting het 

Noordelijke  

randmeerdijk 
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noorden ontstaat juist een opzet van de waterstand (windopzet), vooral doordat het water aan de noordzijde 

wordt tegengehouden. Windopzet treedt dus met name op bij de benedenwindse zone (nu Roggebotsluis, 

straks de Reevekering). Het kantelpunt tussen afwaaiing en opwaaiing tijdens een zuidwesterstorm ligt nu 

ongeveer halverwege het Veluwemeer. 

 

 

Afbeelding 3.3 Waterstand (NAP +m) in de Veluwerandmeren tijdens een zuidwesterstorm 
 

 

 
 

 

3.3 De opgave in de verkenningsfase 

 

Start verkenningsfase 

De Noordelijk Randmeerdijk heeft in 2010 tijdens de derde toetsronde een score onvoldoende gekregen 

voor een gedeelte van de waterkering tussen Noordeinde en Doorspijk. De beheerders van de waterkering, 

waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Drents Overijsselse Delta, hebben daarom via het nationale 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) de opdracht gekregen om 12,9 km dijk te verkennen en te 

versterken. Deze opdracht vormde de basis voor de verkenningsfase. De veiligheidsopgave betreft ook de 

verbetering van 11 kunstwerken zoals weergegeven in afbeelding 1.2. 

 

In 2016 is de toetsing vertaald naar de destijds geldende normering voor primaire waterkeringen, namelijk 

het ontwerpinstrumentarium OI2014 versie 3. De veiligheidsopgave veranderde hierdoor sterk met een 

afkeuring van circa 85 % van het gehele dijktraject. Uit het uiteindelijke veiligheidsoordeel van de beheerder 

volgde dat circa 70 % van het dijktraject met het oordeel onvoldoende de verkenningsfase in is gegaan. 

 

Aanscherpingen in de verkenningsfase 

Bij de start van de verkenningsfase in 2017 is de veiligheidsopgave opnieuw geanalyseerd, op basis van de 

nieuwe wettelijke normering (OI2014 versie 4). In de Nadere Veiligheidsanalyse is het effect van deze nieuwe 

normering op de opgave beschouwd. Deze beschouwing is uitgevoerd tussen september en december 2017. 

De beschouwing leidde tot een grote scope waarin circa 75 % van het dijktraject werd afgekeurd op een van 

de faalmechanismen (piping, hoogte of macrostabiliteit binnenwaarts). Een overzicht van de 

veiligheidsopgave na aanscherping van de scope is getoond in afbeelding 3.4. 

 

kantelpunt 



25 | 74 Witteveen+Bos | 102447-6520/18-016.964 | Definitief 04 

Afbeelding 3.4 Veiligheidsopgave o.b.v. OI2014 versie 4

 
 

 

Onderzoeksfase scherp toetsen 

De aangescherpte veiligheidsopgave volgens het OI2014v4 resulteerde in een opgave waar op veel plekken 

nét niet werd voldaan aan de veiligheidseisen. Eind 2017 is dit inzicht voorgelegd aan experts van de KPR, 

POV-piping en POV-macrostabiliteit en gezamenlijk is geconstateerd dat het toepassen van nieuwe inzichten 

met betrekking tot de actuele sterkte een goede kans biedt om de opgave van de Noordelijke Randmeerdijk 

verder aan te scherpen. In overleg met het HWBP heeft het waterschap vervolgens besloten om het 

ontwerpproces te temporiseren en een fase in te bouwen om het stappenplan actuele sterkte toe te passen. 

Deze nadere onderzoeken worden normaal gesproken pas in de planuitwerkingsfase uitgevoerd, maar de 

verwachting was dat met het benutten van de meest recente inzichten, eventueel overmatig ontwerpen aan 

de voorkant kon worden voorkomen. 

 

In de onderzoeksfase zijn gebiedsspecifieke kenmerken (ondergronden en doorlatendheid), verbeterde 

rekenrecepten voor de hydraulische randvoorwaarden, de lokale doorlatendheid en andere kenmerken 

onderzocht. Deze onderzoeken hebben geleid tot een afname van de projectscope van 12,9 km tot ca 1 km 

[ref. 4] en een veel betere inschatting van de daadwerkelijke veiligheidssituatie. Het scherp toetsen heeft 

ervoor gezorgd dat kosten, ingrepen en effecten fors teruggebracht konden worden. Het waterschap heeft 

besloten om de dijk te versterken conform de uitkomsten van deze extra onderzoeksfase. De originele 

opgave is daarmee teruggebracht tot 10 %. Onnodige ingrepen, navolgende overlast en kosten zijn hiermee 

voorkomen.  

 

In afbeelding 3.5 is de overzichtskaart van de scope voor de Verkenning Noordelijke Randmeerdijk  

gepresenteerd. De dijkvakken zijn hierin getoond waarbij ook het type opgave is gegeven.   
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Afbeelding 3.5 Scope Verkenning Noordelijke Randmeerdijk

 
 

 

3.3.1 Faalmechanismen 

 

Een dijk kan bezwijken op verschillende zogenaamde ‘faalmechanismen’. Voor de Noordelijke Randmeerdijk 

zijn er twee mechanismen waarop de dijk in een maatgevende situatie is afgekeurd. De faalmechanismen die 

van toepassing zijn op de veiligheidsopgave zijn hieronder nader toegelicht. 

 

Hoogte 

Het faalmechanisme hoogte betekent dat de kruinhoogte van de dijk niet voldoende hoog is. Hierdoor 

kunnen golven de dijk beschadigen doordat ze bij veel wind over de dijk slaan (golfoverslag). Hierdoor 

verzadigt de binnenkant van de dijk en verzwakt deze. Bij golfoverslag kan de dijk beschadigen door grote 

hoeveelheden water die over de te lage dijk stromen. Als gevolg van erosie kan de dijk hieraan bezwijken. 
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Afbeelding 3.6 Faalmechanisme hoogte 
 

 
 

 

Macrostabiliteit binnenwaarts 

Het faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts kan een dijk ernstig bedreigen als gevolg van een hoge 

(of juist lage) waterstand waardoor de sterkte van de grond in de dijk afneemt. Dit kan komen door 

verdroging of door verzadiging van de dijk. Als de sterkte, ofwel de schuifweerstand van de grond, 

onvoldoende is kunnen grote delen van het grondlichaam afschuiven.  

Dit faalmechanisme kan zowel binnenwaarts als buitenwaarts plaatsvinden, waarna de dijk zijn waterkerende 

functie verliest. 

 

 

Afbeelding 3.7 Faalmechanisme macrostabiliteit binnenwaarts 
 

 
 

 

3.4 Afgekeurde dijkvakken 

 

Dijkvak Reeve 

Ten noorden van de Gelderse Sluis is er sprake van een hoogtetekort over een traject van circa 300 m. Het 

hoogtetekort bedraagt hier circa 80 cm. De kruinhoogte ligt op NAP +1,65 m waar een benodigde 

kruinhoogte is vereist van circa NAP +2,45 m. Afbeelding 3.8 toont het traject van dit dijkvak. In het noorden 

sluit de dijk aan op de Reevedijk die op dit moment in aanleg is als onderdeel van het project Reevediep. 

Dijkvak Reeve is in beheer van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit deel van de dijk betreft een deel 

van de voormalige 'Dronter Overlaat', wat zich kenmerkt als een dijk met zeer flauwe taluds. afbeelding 3.9 

laat duidelijk zien dat de huidige dijk als een rug in het landschap ligt. 
 
 
 

Afbeelding 3.8 Dijkvak Reeve  
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Afbeelding 3.9 Dijk als rug in het landschap uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader  
 

 
 

 

Dijkvak Oprit Geldersesluis 4 

Ten zuiden van de Gelderse Sluis is een lokale hoogteopgave ter plaatse van de oprit naar het adres 

Gelderse Sluis 4 van circa 25 cm. Dit komt omdat de afrit naar het achterland lager ligt dan de benodigde 

hoogte. Lokaal moet de dijk hier worden opgehoogd. 

 

 

Afbeelding 3.10 Dijkvak Oprit Geldersesluis 4; ,hoogteopgave ten zuiden van de Gelderse Sluis (blauwe lijn) 
 

 
 

 

Afbeelding 3.11 Hoogteligging o.b.v. AHN3 (in de rode cirkel de lokale laagte in de dijk) 
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Dijkvak Zomerdijk 

Op de Zomerdijk tussen Elburg en Noordeinde, ter hoogte van de Bolsmerksluis, voldoet het dijkprofiel niet 

aan de veiligheidseis voor binnenwaartse stabiliteit. De dijk is op dit traject significant steiler dan op andere 

plekken. Dit is de voornaamste reden dat de dijk niet voldoende stabiliteit heeft. Ter plaatse van de oprit, 

waar de weg de dijk oploopt, is een hoge zandige berm binnendijks aanwezig met een vrij steil talud. Het 

traject is circa 550 m lang.  

 

 

Afbeelding 3.12 Dijkvak Zomerdijk ten noorden van Bolsmerkersluis (zwart-groene lijn) 
 

 
 

 

Dijkvak Havendijkje, Elburg 

Ter plekke van het Havendijkje in Elburg voldoet het dijkprofiel niet aan de veiligheidseisen voor 

binnenwaartse macrostabiliteit. De lengte van het traject is circa 140 m.  

 

Er zijn twee constructietypen van de keermuur aanwezig:  

- keermuur opgebouwd uit een metselwerk wand en een betonnen wand (70 m); 

- prefab betonnen L-wand (70 m). 

 

 

Bolsmerkersluis 

- Binnenwaartse stabiliteitsopgave  

- Beheeropgave 

Oprit 
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Afbeelding 3.13 Dijkvak Havendijkje te Elburg 
 

 
 

 

Afbeelding 3.14 Locatie Havendijkje met aanwezige constructie (rode lijn)  
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Afbeelding 3.15 Type constructies: een betonnen wand met metselwerk (foto links) en een betonnen L-wand (foto rechts) 
 

 
 

 

In het noorden stopt de betonnen L-wand en gaat het over in een gemetseld muurtje. Aan de zuidzijde sluit 

het gemetselde muurtje aan op de brug over de stadsgracht.  

 

De resultaten van de visuele inspectie laten zien dat de keermuur lokaal in slechte staat verkeerd. De 

oorspronkelijke keermuur, is opgebouwd uit een gemetselde wand en een betonnen wand. Beiden verkeren 

in een slechte staat. Op diverse locaties is de wand gescheurd, buikt uit of hangt naar voren.  
 

 

3.5 Afgekeurde kunstwerken 

 

De kunstwerken zijn in de verkenningsfase gedetailleerder beoordeeld. Uit deze beoordeling is gebleken dat 

niet drie, maar tien van de elf kunstwerken niet voldoen aan de veiligheidsnorm. Enkel het kunstwerk 

‘Nieuwe Heul Elburg’ is goedgekeurd. De andere kunstwerken zijn allen afgekeurd op het faalmechanisme 

betrouwbaarheid sluiting. Er kan bij deze kunstwerken niet gegarandeerd worden dat ze bij 

hoogwaterstanden correct sluiten en het achterland voldoende beschermen tegen hoogwater. Enkele 

kunstwerken zijn ook afgekeurd op ‘stabiliteit’ of ‘piping’. 

  

De laatste afstemming met ILT om de zeven kunstwerken (die in de beoordeling aanvullend zijn afgekeurd) 

op te nemen in het waterveiligheidsportaal en in het hoogwaterbeschermingsprogramma is nog gaande. 

Uitgangspunt bij dit Voorkeursalternatief is dat deze kunstwerken vanuit efficiency overwegingen 

opgenomen worden in de scope van deze verbeteropgave. 

In het projectgebied zijn meerdere kunstwerken afgekeurd op piping, stabiliteit en/of betrouwbaarheid 

sluiting. Kunstwerken dienen te voldoen aan de norm voor zichtjaar 2050. Hieronder is kort uitgelegd wat de 

faalmechanismen voor de kunstwerken inhouden.  

 

Betrouwbaarheid sluiting 

In de huidige situatie is het bij geen enkel kunstwerk mogelijk om bij stormopzet het kunstwerk op een 

veilige manier en/of voldoende snel te sluiten.  

 

Piping 

Bij piping treedt water bij maatgevende omstandigheden onder of langs het kunstwerk naar het 

binnendijkse gebied. Piping kan kwelgaten onder het kunstwerk creëren waardoor de stabiliteit en functie 

van het kunstwerk in gevaar komt.  
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Stabiliteit 

Indien een kunstwerk wordt afgekeurd op stabiliteit is het kunstwerk niet stabiel genoeg. Het kunstwerk kan 

bij maatgevende hoogwaterstanden bezwijken en garandeert geen veilige dijk.  

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgave per kunstwerk.  

 

 

Tabel 3.1 Afgekeurde kunstwerken in het plangebied 

 Beschrijving Opgave 

1 Gelderse Sluis betrouwbaarheid sluiting  

2 Sluis Oldebroek betrouwbaarheid sluiting en stabiliteit  

3 Duiker 1 Noordeinde betrouwbaarheid sluiting 

4 Duiker 2 Noordeinde betrouwbaarheid sluiting  

5 Bolsmerksluis  betrouwbaarheid sluiting en piping 

6 Lummermerksluis betrouwbaarheid sluiting  

7 Eektermerksluis betrouwbaarheid sluiting 

8 Duiker 3 Elburg (Hellenbeekstraat) stabiliteit en piping 

9 Nieuwe Heul Elburg geen opgave 

10 Havensluis Elburg betrouwbaarheid sluiting 

11 Goorsluis betrouwbaarheid sluiting en piping 
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4  

 

 

 

 

GEBIEDSKENMERKEN 

 

Ter onderbouwing van het thema impact op omgeving en ruimtelijke kwaliteit in de alternatievenafweging, 

wordt in dit hoofdstuk het gebied waarin de werkzaamheden plaatsvinden beschreven.  

 

 

4.1 De Noordelijke Randmeerdijk in het landschap 

 

De Noordelijk Randmeerdijk bestaat voor het grootste gedeelte uit een groene waterkering (gras op de dijk). 

Het fietspad ligt over het hele traject wisselend op de kruin- of buitendijks en eindigt bij de Gelderse Sluis. In 

het noorden ligt het dorpje Noordeinde, met bebouwing aan/op de waterkering. In Elburg loopt de dijk 

dwars door het historische hart tussen de haven en het historisch centrum, als een vrijwel verholen 

waterkering tussen bebouwing en in de openbare ruimte. 

 

De Noordelijke polders Oosterwolde en Oldebroek dateren uit de 11e tot 14e eeuw. Bekend is dat de 

Zomerdijk (ten noorden van Elburg) is aangelegd in de 14e eeuw om deze laaggelegen veenontginningen te 

beschermen tegen overstromingen. Het onderzoeksgebied is geomorfologisch gezien op te delen in het 

noordelijk kustveengebied (ten noorden van Elburg) en het noordelijk zandgebied [ref. 5]. Eeuwenlang 

vormden de ontginningen van veen een leeg, vrijwel onbewoond gebied, met de dijk als verstilde achterkant 

van het landschap. De laatste decennia is daar verandering in gekomen door de toename van het verkeer op 

de dijk en de verplaatsing van zes boerderijen naar de dijk bij de ruilverkaveling in de jaren 1979-1997. De 

dijk heeft een karakteristiek zeedijkprofiel met een flauwe buitenzijde en een steile binnenzijde. De flauwe 

buitenzijde zorgt, samen met de aanwezige oeverlanden, voor een golfremmende werking [ref. 6]. 

 

In het Noorden van het plangebied worden de Reevedijk en de Reevedam aangelegd. Deze werkzaamheden 

worden uitgevoerd binnen het project Reevediep. 

 

 

4.2 Natuur 

 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de belangrijkste natuurwaarden in het gebied. Een uitgebreide 

beschrijving van de natuurwaarden in het gebied is gegeven in de m.e.r.-beoordelingsnotitie [ref. 16]. 

Grenzend aan de Noordelijke Randmeerdijk bevindt zich het Natura 2000-gebied ‘Veluwerandmeren’ 

(afbeelding 4.1), waarvan het Drontermeer en het Veluwemeer deel uitmaken [ref. 10]. De Natura-2000 

gebieden helpen de Europese biodiversiteit te waarborgen. Waardevolle habitattypen en soorten worden 

hiermee in stand gehouden en zo nodig hersteld. 
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Afbeelding 4.1 Ligging Natura 2000-gebied in de omgeving van het onderzoeksgebied.  
 

 
 

 

Gelders Natuurnetwerk 

Het Gelders Natuurnetwerk (GNN) komt aan de buitendijkse zijde van de Randmeerdijk grotendeels overeen 

met de begrenzing van het Natura 2000-gebied. Het Nederlands Natuurnetwerk heeft als doel 

natuurgebieden beter met elkaar te verbinden. Binnendijks strekt het beschermde natuurnetwerk zich verder 

uit over de zone rondom dijkvak Zomerdijk (4 in onderstaande afbeelding) (afbeelding 4.2). Daarnaast is het 

landschap binnendijks grotendeels opgenomen als Groene Ontwikkelingszone (GO) ter ondersteuning en 

versterking van de ecologische samenhang van het GNN-gebied. Gebieden met een Natura 2000 of NNN 

(NatuurNetwerk Nederland) status zijn juridisch beschermd. Ruimtebeslag in deze gebieden is enkel onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit dient in de variantenafweging meegewogen te worden. 
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Afbeelding 4.2  Ligging GNN-gebied en GO in de nabijheid van het onderzoeksgebied.  
 

 
 

 

4.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

 

 

Landschap 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Nationale Landschap de Veluwe, deelgebied Oosterwolde - 

Oldebroek. De provincie Gelderland heeft voor dit landschap kernkwaliteiten benoemd waar rekening mee 

gehouden moet worden bij verdere ruimtelijke ontwikkelingen [ref. 14]. Enkele karakteristieke 

landschappelijke kenmerken zijn:  

- het open landschap van de polder van Oosterwolde met zijn rust, ruimte en donkerte. Een dicht 

slotenpatroon, weinig wegen, weinig bebouwing en boerderijen op pollen (terpen);  

- de abrupte overgang van stuifzand en stuifzandbebossing naar veen- en broekontginningen. De 

provincie Gelderland noemt het waardevol veengebied, en veengebied staat onder druk;    

- de Zuiderzeedijk met zicht op het Drontermeer aan de ene kant en zicht over de gradiënt tot aan het 

Veluwemassief;  

- een zeer kleinschalige ontwateringsstructuur door het vele (kwel)water, met sloten die uitmonden in 

weteringen en kanaaltjes (waaierpercelering, grotendeels nog ongeschonden aanwezig, voornamelijk 

binnendijks).  

 

Het binnendijkse gebied was onderdeel van het inundatiegebied van de IJssellinie [ref. 15]. De Gelders 

Gracht, gelegen ter plekke van de Gelderse Sluis in het Noorden van het plangebied, vormt de scheiding met 

het Kamperveen in Overijssel. Ten noorden van de Gelderse Gracht ligt een sterk verwant landschap. 

 

De landschappelijke kenmerken en waarden in het gebied zijn eveneens beschreven in het ruimtelijk 

kwaliteitskader voor dit project [ref. 5].  

 

Cultuurhistorie en Archeologie 

Belangrijke cultuurhistorische kenmerken in het gebied zijn de vestingstad Elburg (met enkele monumenten 

in het Havendijkje gelegen) en de dijk zelf. De dijk is een element van nationaal belang en laat de strijd 

tegen de Zuiderzee zien. Het vooronderzoek Archeologie toont aan dat het gehele dijktracé een hoge 

archeologische verwachtingswaarde heeft. Dit is zo omdat het dijklichaam zelf archeologisch waardevol is en 

gedateerd/vastgelegd dient te worden.  
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4.4 Gebruiksfuncties 

 

In onderstaande afbeelding zijn de belangrijkste gebruiksfuncties op en langs de Randmeerdijk beschreven. 

De tekst onder de afbeelding geeft toelichting op de functies wonen, verkeer en bedrijvigheid. Meerdere 

agrarische gebieden zijn onderdeel van het GNN. Vanuit het perspectief van de gebruiksfuncties is dit in 

onderstaande afbeelding niet weergegeven.  

 

 

Afbeelding 4.3 Gebruiksfuncties op en langs de Noordelijke Randmeerdijk 
 

 
 

 

Woningen 

Binnen het plangebied is Elburg de belangrijkste woonkern. Een andere kern is Noordeinde. Langs de dijk 

bevinden zich op enkele plekken woningen binnendijks.  
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Verkeer 

De dijk wordt gebruikt door doorgaand verkeer van Kampen naar Elburg. Verder is er bestemmingsverkeer; 

bewoners, maar bijvoorbeeld ook de melkwagens. De fietsroute LF23b loopt over de dijk en maakt deel uit 

van de Zuiderzee fietsroute. Het fietspad loopt gedeeltelijk buitendijks en gedeeltelijk op de kruin van de 

dijk.  

 

Bedrijvigheid 

Het plangebied kenmerkt zich door de agrarische functies (voornamelijk veeteelt). Ten noorden van Elburg 

bevindt zich het industrieterrein de Kruismaten. Verder is de woonkern van Elburg zelf een belangrijke bron 

van bedrijvigheid, bedrijvigheid waarbinnen toerisme een belangrijke rol speelt. De gehele Randmeerdijk is 

toeristisch interessant en trekt voornamelijk fietsers en wandelaars aan.  
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OMGEVING EN PARTICIPATIE  

 

In de verkenningsfase is de omgeving op verschillende momenten en manieren betrokken bij de 

processtappen en in het keuzeproces. Hieronder volgt een toelichting op de betrokken partijen en het 

participatieproces dat met deze partijen en andere belangstellenden is doorlopen.      

 

 

5.1 Betrokken partijen 

 

De volgende partijen zijn betrokken geweest via de ontwerpsessies, overleggen en gesprekken in de 

Verkenning Noordelijke randmeerdijk: 

- Bestuurlijke partners (Waterschap Drents Overijsselse Delta, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de 

gemeenten: Oldebroek, Elburg en Kampen en de provincies Gelderland en Overijssel); 

- Natuurorganisaties (Staatsbosbeheer); 

- Bewoners (van de dijk en omgeving); 

- Verenigingen (wandel, hengelsport, recreatie); 

- Bedrijven in het projectgebied (boerenbedrijven, museum, botterstichting, industriebedrijven, de 

volkstuinvereniging en de lokale horeca); 

- Nutsbedrijven (beheerders van kabels en leidingen); 

- Interne specialisten en adviseurs van het waterschap (vanuit onder andere de disciplines beheer en 

onderhoud, watersysteem, waterveiligheid, waterketen, strategie, ecologie, landschap en bodem). 

 

 

5.1.1 Het participatieproces 

 

Het omgevingsproces heeft er als volgt uit gezien: 

 

Ophalen van informatie en informeren van de omgeving 

- Het omgevingsproces is in 2017 gestart. Het Waterschap is het gebied in gegaan om ruimtelijke waarden 

bij de mensen op te halen en ‘dijkverhalen’ te horen. Hoe zien de gebruikers/bewoners het gebied? Hoe 

kijken ze naar de Noordelijke Randmeerdijk? En wat zijn belangrijke aspecten in hun beleving? Deze 

gebiedsspecifieke kennis is meegenomen in de rest van het project en heeft bijgedragen aan de kennis 

van het plangebied; 

- In de periode september-oktober 2017 zijn er drie inloopavonden (Noordeinde, Elburg en Doornspijk) 

georganiseerd waarin mensen informatie konden krijgen over de dijkverbetering. Ook konden zij in 

gesprek gaan met de projectmedewerkers vanuit het waterschap en hun vragen en zorgen met ons 

delen. Het doel van deze avonden was om contact te maken met de betrokken stakeholders, 

contactgegevens op te halen van belangstellenden en inzicht te krijgen in issues die leven onder de 

stakeholders. 

 

Begeleidingsgroepen 

Naast de brede communicatie met de omgeving rondom de dijk, zijn er een drietal begeleidingsgroepen 

opgesteld. De ambtelijke (ABG) en bestuurlijke (BBG) begeleidingsgroep bestond uit vertegenwoordigers van 

de drie gemeenten (Kampen, Oldebroek en Elburg) en van de twee provincies (Overijssel en Gelderland) en 

uiteraard de twee waterschappen (Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Vallei en Veluwe). 

Deze groepen werden aangevuld door de coöperatie Gastvrije randmeren die vooral de recreatiebelangen in 
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het gebied behartigt. Naast de overheden waren ook lokale belangen betrokken in het project door middel 

van de klankbordgroep (KBG), hierin zaten vertegenwoordigers van LTO, Wandelnet, Vestigingsraad, 

Weidevogelvereniging en bewonersgroepen.  

 

In oktober 2017 hebben er twee ontwerpsessies plaatsgevonden met de ABG en de klankbordgroep (KBG). 

Doel van deze sessies was om de opgave te bespreken en de oplossingsrichtingen inzichtelijk te maken.   

 

De nieuwe opgave 

Naarmate de opgave scherper in beeld kwam is de omgeving veel gerichter benaderd. De samenstelling van 

de klankbordgroep is daar op aangepast. De bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben vervolgens 

meer het karakter van werktafels gekregen waarbij oplossingen, varianten en het voorkeursalternatief met 

een heel hoog detailniveau met de deelnemers besproken zijn. Daarnaast zijn er specifiek met de bewoners 

waarbij er nog een opgave was keukentafelgesprekken gehouden. Dit om bepaalde wensen en of eisen van 

de bewoners inzichtelijk te maken, vragen te beantwoorden en ook om de bewoners goed uit te kunnen 

leggen wat de opgave ter plekke van hun woning/grond is. Aan de hand van werktafels is de opgave en het 

voorstel voor het voorkeursalternatief met de bewoners en belanghebbenden besproken. In de werktafels 

konden de bewoners gedetailleerd geïnformeerd worden over de alternatieven en kon het waterschap het 

draagvlak voor de alternatieven toetsen. Zo zijn de partijen gezamenlijk tot een voorkeursalternatief per 

afgekeurd traject gekomen.  

 

Participatienotitie 

Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Daarnaast is het advies van de deelnemers aan de werktafels, 

de ambtelijke begeleidingsgroep en de bestuurlijke begeleidingsgroep op het voorgestelde 

voorkeursalternatief beschreven in een adviesnotitie. Deze notitie wordt bij het voorkeursalternatief gevoegd 

voor de bestuurlijke vaststelling. Tezamen vormen de verslagen en de adviesnotitie de participatienotitie. 

 

 

5.1.2 Het bestuurlijke proces 

 

In het bestuurlijke proces zijn de volgende partijen betrokken in de verkenning: 

- bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG): in de BBG zijn de betrokken overheden gemeente Elburg, Kampen 

en Oldebroek, provincie Gelderland en Overijssel en Rijkswaterstaat vertegenwoordigd. Daarnaast was 

de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren agenda-lid van de BBG. De BBG adviseert het Algemeen be-

stuur (AB) van het waterschap over de keuze van een voorkeursalternatief; 

- de BBG wordt voorbereid in een Ambtelijke begeleidingsgroep (ABG). In de ABG zijn de voortgang en 

tussenproducten van de verkenning besproken ter advisering aan de BBG-leden; 

- het bestuur van het waterschap: Dijkgraaf en Heemraden (D&H) en het AB van Waterschap Vallei en Ve-

luwe zijn gedurende de verkenning geïnformeerd over de voortgang en de tussentijdse keuzes. In de 

vergadering van D&H overleg is besluitvorming door het AB voorbereid.  

 

Op de belangrijke besluitvormingsmomenten zijn de ABG en BBG bij elkaar gekomen en hierin hebben we 

de resultaten en vervolgaanpak afgestemd: 

- start verkenningsfase; 

- herijking aanpak/start onderzoeksfase; 

- resultaten onderzoeksfase; 

- resultaten Voorkeursalternatief. 

 

 

5.2 Duurzaamheid 

 

In de verkenning heeft het waterschap de Aanpak duurzaam GWW ingezet. De Aanpak Duurzaam GWW is 

een praktische werkwijze om duurzaamheid in grond-, weg- en waterbouwprojecten een plaats te geven en 

te koppelen aan de eigen organisatiedoelen. De aanpak duurzaam GWW is geland in de principes: 

ontwerpen met de natuur, circulair ontwerpen, multifunctioneel ontwerp, maatschappelijk ontwerpen 

participatief ontwerpen en flexibel ontwerpen. Een laatste principe is de Trias-gedachte: voorkom onnodig 

gebruik, gebruik oneindige bronnen, gebruik eindige bronnen verstandig en efficiënt. Binnen het laatste 
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principe is bijvoorbeeld gekeken naar grondgebruik in de vooroevers om zo onnodige CO2 uitstoot te 

voorkomen. Vanuit het principe natuur is er in het project gezocht naar win-win oplossingen voor natuur en 

veiligheid. Bijvoorbeeld de inrichting en vegetatie van het voorland benutten als golfremming. Vanuit het 

principe circulair ontwerpen is er gezocht naar waar mogelijk een verkleining van de opgave, meewegen van 

materieel en materialen in de uitvoeringsfase en LCC-ramingen (Life Cycle Costs) om de 

alternatievenafweging concreet te maken voor de hele cyclus. Het maatschappelijke ontwerpen en 

participatief ontwerpen krijgt vorm in het uitzoeken van de systeemoplossing, het streven om de 

dijkverbetering in omvang te beperken en het houden van ontwerpsessies om de omgeving te betrekken.  

 

 

5.3 Meekoppelkansen 

 

In de verkenning zijn alle potentiële meekoppelkansen geïnventariseerd. De definitie voor meekoppelen is: 

‘bij meekoppelen gaat het om het meenemen van aanvullende doelstellingen van partners in de regio niet-

zijnde waterveiligheid. Meekoppelkansen leveren meerwaarde op voor de omgeving, bijvoorbeeld door een 

vermindering van de maatschappelijke kosten. 

 

Tijdens de omgevingsbijeenkomsten zijn er meekoppelkansen benoemd door stakeholders. Vervolgens is 

onderzocht of deze meekoppelkansen kunnen worden meegenomen in de waterveiligheidsopgave. Een 

belangrijk aspect bij meekoppelkansen is dat er zicht moet zijn op de financiering van de kans. Als sprake is 

van een echte meekoppelkans wordt deze geïntegreerd met de opgave. Bij de vaststelling van het 

voorkeursalternatief zijn de meekoppelvoorstellen bekend. 

 

Uit de geïdentificeerde meekoppelkansen maakt het waterschap een eerste integrale afweging, waarbij voor 

elke meekoppelkans een keuze is gemaakt uit één van de twee onderstaande opties: 

- meekoppelen: de ontwikkeling wordt onderdeel van de opgave, met een integrale aanpak en ontwerp. 

Voor de meekoppelkans stelt het waterschap met de samenwerkende partij een 

samenwerkingsovereenkomst op waarin ook afspraken over de financiering zijn opgenomen; 

- adaptieve houding aannemen; bij het maken van het plan wordt ingespeeld op deze verwachte 

ontwikkelingen. Hierbij blijft het waterschap ruimte houden voor de realisatie van deze ontwikkeling. 

 

Bij het maken van de keuze wordt beoordeeld op (zicht op) financiering, vergunbaarheid, planning, 

uitvoerbaarheid, draagvlak in omgeving en van bestuurders.  

 

Geïdentificeerde meekoppelkansen 

In een actief omgevingsproces en met een betrokken bijdrage van diverse partijen, zijn er veel 

meekoppelkansen geïdentificeerd. Bij nadere uitwerking van de meekoppelkansen zijn er enkele opgenomen 

in de klanteisenlijst en een aantal niet nader uitgewerkt. De scopewijziging heeft er onder andere voor 

gezorgd dat een aantal meekoppelkansen niet verder zijn opgenomen in het project. De afgevallen 

meekoppelkansen zijn beschreven in Bijlage IV. Hieronder zijn de geïdentificeerde meekoppelkansen 

beschreven die van toepassing blijven. 

- ten zuidwesten van Noordeinde, aan de zomerdijk, is sprake van een beheeropgave aan de binnenzijde 

van de dijk. Het waterschap heeft hier moeite de dijk op een goede manier te maaien/onderhouden en 

wil werk met werk maken door dit dijkvak te verbeteren in dit project. De lengte van dit traject is circa 

250 m. Voor de meekoppelkans is een alternatievenafweging toegevoegd in bijlage II. Deze afweging is 

gemaakt om de verschillende verbetermogelijkheden inzichtelijk te maken en met elkaar te kunnen ver-

gelijken;  

- tussen de kruising Industriestraat/Oostelijke Randweg en Kamperdijk is ook sprake van een beheersop-

gave aan de binnenzijde van de dijk. Dit traject heeft een lengte van circa 700 m. Voor de meekoppel-

kans is een alternatievenafweging toegevoegd in bijlage II. Deze afweging is gemaakt om de verschil-

lende verbetermogelijkheden inzichtelijk te maken en met elkaar te kunnen vergelijken; 

- de verbetering van de dijk en/of kunstwerken dient de verdieping van de vaargeul vanuit de Gelderse 

gracht naar het Veluwemeer niet te verhinderen; 

- de vervanging van de keermuur in het Havendijkje dient restauratie van de schuur van nummer 38 niet 

in de weg te staan; 

- het verbeteren van de afvalstromen ter plekke van het Havendijkje is een meekoppelkans; 
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- gebruik van grond uit het voorland en creëren van een waardevol natuurgebied ter plekke van dit voor-

land is een meekoppelkans in dijkvak Reeve; 

- de dijkverbetering in het Havendijkje dient de mogelijkheid te bieden om hemelwater af te koppelen; 

- de aanleg van een glasvezelkabel in het Havendijkje; 

- het creëren van een bloemrijke dijk waar mogelijk; 

- de aanleg van een kleine haven ter plekke van de Gelderse Sluis. 

 

 

5.3.1 Meekoppelkansen in de planuitwerkingsfase 

 

De volgende meekoppelkansen worden verder uitgewerkt in de planuitwerking- en realisatiefase: 

 

 

Tabel 5.1 Meekoppelkansen in de planuitwerkingsfase 
 

Meekoppelkansen Meekoppelen Adaptieve houding Niet 

meekoppelen/niet 

van toepassing 

ten zuidwesten van Noordeinde, aan de zomerdijk, is sprake van 

een beheeropgave aan de binnenzijde van de dijk. De lengte van 

dit traject is circa 250 m. 

X   

tussen de kruising Industriestraat/Oostelijke Randweg en 

Kamperdijk is sprake van een beheersopgave aan de binnenzijde 

van de dijk. Dit traject heeft een lengte van circa 700 m. 

X   

de verbetering van de dijk en/of kunstwerken dient de verdieping 

van de vaargeul vanuit de Gelderse gracht naar het Veluwe meer 

niet te verhinderen. 

 X bij maatregelen 

aan Gelderse Sluis 

X Voor de dijk niet 

relevant 

de vervanging van de Keermuur in Havendijkje dient restauratie 

van de schuur van nummer 38 niet in de weg te staan 

 X  

de huidige afvalstromen in het havendijkje (containers) worden 

als ongunstig ervaren. Hierin bij uitvoering verbeteringen 

doorvoeren is een meekoppelkans. 

 X  

gebruik van grond uit het voorland en creëren van een waardevol 

natuurgebied ter plekke van dit voorland is een meekoppelkans 

in dijkvak Reeve. 

X   

de dijkverbetering in het Havendijkje dient de mogelijkheid te 

bieden om hemelwater af te koppelen  

X   

de aanleg van een glasvezelkabel in het Havendijkje. X   

de dijkverbetering dient waar mogelijk een bloemrijke dijk te 

creëren.  

X   

de aanleg van een kleine haven ter plekke van de Gelderse Sluis   X   

 

 

Kansen in de categorie ‘meekoppelen’ worden onderdeel van de opgave, met een integrale aanpak en 

ontwerp. Voor de meekoppelkans stelt het waterschap met de samenwerkende partij een 

samenwerkingsovereenkomst op waarin ook afspraken over de financiering zijn opgenomen. Voor andere 

meekoppelkansen houdt het waterschap een adaptieve houding aan. Voor meekoppelkansen die in de 

planuitwerking ontstaan wordt door het waterschap per individuele meekoppelkanse de kansrijkheid van 

meekoppelen los beoordeeld. Het waterschap houdt hierin een adaptieve houding aan.  
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6  

 

 

 

 

VAN OPLOSSINGSRICHTINGEN NAAR ALTERNATIEVEN (ZEEF 1) 

 

 

6.1 Oplossingsrichtingen dijkvakken 

 

Voor de in hoofdstuk 3 besproken veiligheidsopgave zijn meerdere oplossingsrichtingen ontwikkeld.  

De oplossingsrichtingen zijn gegroepeerd in: 

- grondoplossingen: het versterken van de dijk door deze met grond te verhogen/verbreden. Grondop-

lossingen zijn er in meerdere vormen. De grondoplossingen zijn zowel voor hoogte als stabiliteit toe te 

passen. Grondoplossingen voor een hoogtetekort zijn; een binnendijkse ophoging, een buitendijkse op-

hoging of een integrale ophoging. Grondoplossingen voor stabiliteit zijn: een taludverflauwing, het aan-

leggen van een binnendijkse berm, of een combinatie van beiden; 

 

Afbeelding 6.1 Voorbeeld van een oplossing in grond 
 

 
- Constructieve oplossingen: bijvoorbeeld een damwand wanneer de beschikbare ruimte beperkt is. 

Voorbeelden hiervan zijn een traditioneel damwandscherm, L- of T- wand. Tevens zijn innovatieve con-

structieve oplossingen mogelijk. De constructieve oplossingen zijn zowel voor hoogte als stabiliteit toe 

te passen;  

 

Afbeelding 6.2 Voorbeeld van een constructieve oplossing 
 

 
 

- Vooroevermaatregel: vooroevermaatregelen zorgen voor verruwing van de vooroever en het voorland 

waardoor de inkomende golven worden gedempt. Dit leidt tot een golfhoogtereductie en is, in combi-

natie met een ophoging van de dijk in grond, een mogelijke oplossing voor de hoogteopgave. De op-

hoging van de dijk in grond is in combinatie met een vooroevermaatregel lager dan zonder de vooroe-

vermaatregel; 
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Afbeelding 6.3 Voorbeeld van een vooroevermaatregel 
 

 
 

- Systeemmaatregelen: door aanpassingen te doen aan het watersysteem, zou voorkomen kunnen wor-

den dat het water in het Drontermeer opwaait waardoor er een hoogteopgave ontstaat. Voorbeelden 

van systeemmaatregelen zijn het plaatsen van extra obstakels in het randmeer, het gedeeltelijk afsluiten 

van het randmeer (compartimentering) of het vergroten van de spuicapaciteit van de Reevesluis om zo 

hoog water af te kunnen voeren. Het gebruik van binnendijkse retentie/overstroomgebieden en het wa-

terkerend maken van woningen (ter plekke van het Havendijkje) zijn ook oplossingsrichtingen die onder 

de systeemmaatregel beschouwd zijn. 

 

Afbeelding 6.4 Voorbeelden van systeemmaatregelen 
 

 

 
 

 

Niet elke oplossingsrichting blijkt toepasbaar, in verband met locatie specifieke aspecten zoals het 

beschikbare ruimtebeslag, kosten of binnen- en buitendijkse functie. In een sessie met specialisten met veel 

gebiedskennis is beoordeeld welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van het 

beoordelingskader voor zeef 1 (tabel 2.1 beoordelingskader zeef 1).  

 

 

6.2 Afgevallen oplossingsrichtingen 

 

Voor de volgende oplossingsrichtingen is vastgesteld dat zij over het gehele traject niet kansrijk zijn: 

 

Constructieve oplossing voor hoogte  

De realisatiekosten van een constructie zijn relatief hoog in vergelijking met een grondoplossing. Daarnaast 

is een keerconstructie een forse ingreep in het landschap. Tevens is de constructieve oplossing zichtbaar in 

het landschap, wat slecht scoort voor de ruimtelijke kwaliteit. In de dijkvakken met een hoogteopgave (circa 

300 meter in totaal) is er voldoende ruimte voor een grondoplossing. Het draagvlak voor een constructieve 

oplossing voor hoogte was laag.  

 

Bovenstaande factoren tonen aan dat de oplossing geen voordelen heeft ten opzichte van een 

grondoplossing. De oplossing is daarom afgevallen. Een constructieve oplossing voor stabiliteit is wel als 

kansrijk beschouwd. 
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Systeemmaateregelen 

In zeef 1 zijn verschillende aanpassingen van het systeem onderzocht. Geen enkele systeemmaatregel bleek 

kansrijk. De mogelijke systeemoplossingen en de argumenten waarom deze zijn afgevallen worden 

hieronder toegelicht. 

1 retentie: het gebruiken van buitendijks retentiegebied ten tijde van hoog water biedt een te lage 

retentiemogelijkheid en is niet kansrijk; 

2 spuicapaciteit: door de spuicapaciteit van de Reevesluis te vergroten kan het water bij opwaaiing worden 

door gesluisd naar het Vossemeer. Voor deze systeemoplossing is nader onderzoek gedaan naar het 

effect van de spuicapaciteit en het benodigde verval. Er is tot in hoog detailniveau overleg gepleegd met 

RWS. De oplossing bleek echter niet meer mogelijk omdat de sluis reeds in uitvoering was en de 

capaciteit niet gewijzigd kon worden; 

3 eilanden/obstructies: het plaatsen van eilanden in de randmeren om opwaaiing te voorkomen bleek na 

berekeningen weinig effect te hebben; 

4 compartimentering: door het plaatsen van een damwand/compartimentering ter plekke van de 

Elburgerbrug wordt de opwaaiing hier ter plekke gestopt. Deze oplossing had een bijzonder laag effect 

op de daadwerkelijke waterstanddaling en hoge kosten. Mede vanwege de gewijzigde opgave na de fase 

Scherp toetsen [ref. 4], valt de systeemmaatregel af. De investeringskosten wegen niet op tegen de te 

behalen waterstanddaling.  

 

 

6.2.1 Haalbare oplossingsrichtingen 

 

De na zeef 1 overgebleven alternatieven zijn: 

- grondoplossingen voor hoogte en stabiliteit; 

- constructieve oplossingen voor stabiliteit; 

- vooroevermaatregelen voor de hoogteopgave. 

 

In de dijkvakken Reeve en Oprit Gelderse Sluis zijn de alternatieven ‘grondoplossing hoogte’ en de 

‘vooroevermaatregel’ toepasbaar. In de dijkvakken Zomerdijk en Havendijkje zijn de alternatieven 

‘grondoplossing stabiliteit’ en ‘constructieve oplossing stabiliteit’ toepasbaar. Zie ook onderstaande tabel.  

 

 

Tabel 6.1 Oplossingsrichtingen per dijkvak 
 

Dijkvak Grondoplossing 

hoogte 

Grondoplossing 

stabiliteit 

Constructieve 

oplossing stabiliteit 

Vooroevermaatregel 

Reeve     

Oprit Gelderse Sluis 4     

Zomerdijk     

Havendijkje     

 

 

De alternatieven worden per dijkvak specifieker beschreven in paragraaf 7.3 en 7.4. 

 

 

6.2.2 Oplossingsrichtingen kunstwerken 

 

Er wordt in de afweging een integraal ontwerp gemaakt van hoe het kunstwerk verbeterd moet worden. De 

basis voor de afweging is een situatiebeschrijving om vervolgens de mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 

te presenteren alvorens de afweging te maken naar kansrijke oplossingen en een voorkeursalternatief. Door 

verschillende oplossingsrichtingen (bouwstenen) te combineren kan voldaan worden aan de betreffende 

minimale faalkans. Van iedere bouwsteen is per kunstwerk een alternatievenafweging gemaakt. Maatregelen 

die zijn bedacht en die om een bepaalde reden direct afvallen worden hier ook genoemd. 
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Het trechteringsproces van het kunstwerk Gelderse Sluis wordt in het verkenningenrapport uitgelicht. Dit om 

inzicht te geven in de afweging en beoordeling van de kunstwerken en tevens omdat de Gelderse Sluis (zie 

afbeelding 6.5) het grootste kunstwerk is. De afweging van de andere kunstwerken is te vinden in Bijlage I. 

 

 

Afbeelding 6.5 De Gelderse Sluis 
 

 
 

 

Tabel 6.2 toont de mogelijke oplossingsrichtingen voor de Geldersesluis. Indien een oplossingsrichting als 

kansrijk is ingeschat gaat deze door naar zeef 2. De overige oplossingsrichtingen vallen af. 

Oplossingsrichtingen 4, 8 en 9 vallen af in zeef 1. Dit is kort onderbouwd in de tabel.  

 

 

Tabel 6.2 Oplossingsrichtingen voor de Gelderse Sluis 
 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 alarmeringssysteem noodzakelijk verplicht 

2 draaiboek actualiseren noodzakelijk verplicht 

3 automatisch 

sluitmechanisme 

noodzakelijk verplicht 

4 spindel of vergelijkbaar 

als bediening 

dan hoeft er niet vanaf het water te worden 

gesloten. Sluitmechanisme werkzaam op 

handkracht.  

nee valt bij voorbaat af, 

voorkeur gaat uit naar een 

automatisch sluitsysteem. 

5 secundair sluitsysteem 

verbeteren 

momenteel zijn er schotbalken aanwezig maar 

die zijn niet toereikend. Voorbeelden van een 

tweede sluitsysteem kunnen zijn: 

Tweede set puntdeuren in elke opening; 

Schuif of stuw, al dan niet zelfsluitend of 

automatisch sluitend. 

ja door naar zeef 2.  

 

Vanwege betrouwbaarheid en 

feitelijk onmogelijke uitvoering 

bij storm (telekraan waait om), 

valt een systeem met 

schotbalken af. 

6 2 van de 3 deuren 

standaard gesloten 

indien 2 sluisdeuren onder dagelijkse 

omstandigheden gesloten zijn is de kans op 

‘niet sluiten’ aanzienlijk lager.  

ja door naar zeef 2. 

 

Kansrijk, indien goed wordt 

geregeld dat inderdaad maar 1 

deur open is. i.v.m. ophoping 

van slib is het nodig om 

periodiek van deur te wisselen. 

7 automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

een systeem waarbij de waterstand wordt 

gemeten. Bij overschrijden van een gegeven 

waterstand of windkracht wordt het 

ja, door naar zeef 2 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

sluitmechanisme automatisch in werking 

gesteld.  

8 niets doen er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. nee valt bij voorbaat af, er 

wordt nu niet voldaan aan de 

eisen voor BS. 

9 verwijderen Gelderse 

Sluis 

de Gelderse sluis verwijderen, in plaats 

hiervan een gemaal plaatsen. 

nee valt bij voorbaat af, zeer 

kostbaar en dus niet wenselijk.  

10 verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

bezwijken bodembescherming heeft een zeer 

grote bijdrage aan de faalkans. Verbeteren zal 

dan ook noodzakelijk zijn om aan stabiliteit te 

kunnen voldoen 

ja, door naar zeef 2. 

11 verhogen bergend 

vermogen 

door de kades binnendijks te verhogen of 

overstroombaar te maken kan een groter 

kombergend vermogen worden gerealiseerd.  

ja, door naar zeef 2.  
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7  

 

 

 

 

VAN ALTERNATIEVEN NAAR EEN VOORKEURSALTERNATIEF (ZEEF 2) 

 

 

7.1 Maatlat beoordeling 

 

De beoordeling van de alternatieven wordt uitgevoerd conform het afwegingskader (zie paragraaf 2.6). Bij de 

beoordeling zijn de schalen toegepast zoals opgenomen in onderstaande tabellen.  

 

 

Tabel 7.1 Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema techniek 
 

Score Betekenis 

+ positieve meerwaarde, door bijvoorbeeld een verbetering van de beheersituatie, of het realiseren van meer 

betrouwbaarheid/toekomstvastheid dan de minimale eis  

0 neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

0/- licht negatief, knelpunten zijn eenvoudig oplosbaar met kleine wijzigingen binnen het ontwerp en/of risico’s zijn goed 

beheersbaar 

- sterk negatief, knelpunten en/of risico’s zijn mitigeerbaar of compenseerbaar met grote wijzigingen in of buiten het 

ontwerp  

-- no go/show stopper, knelpunten zijn niet oplosbaar en/of er zijn risico’s met grote kans van optreden én grote 

gevolgen 

 

 

Tabel 7.2 Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema impact op de omgeving 
 

Score Betekenis 

+ positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies  

0 neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

0/- licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen worden 

gemitigeerd 

- sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen 

grotendeels worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.  

-- no go/show stopper. Er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies, die niet kunnen worden gemitigeerd 

of gecompenseerd.  

 

 

Tabel 7.3 Vijfpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema ruimtelijke kwaliteit 

Score Betekenis 

+ positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies  

0 neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

0/- licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen worden 

gemitigeerd 
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Score Betekenis 

- sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen 

grotendeels worden gemitigeerd en/of gecompenseerd.  

-- no go/show stopper. Er zijn sterk negatieve effecten op waarden en/of functies, die niet kunnen worden gemitigeerd 

of gecompenseerd.  

 

 

Tabel 7.4 Beoordeling van de alternatieven voor het thema kosten 

Score Betekenis 

€ investeringskosten in euro’s per m1 dijk < €1.000 

€€ investeringskosten in euro’s per m1 dijk tussen de €1.000 - €2.000 

€€€ investeringskosten in euro’s per m1 dijk > €2.000 

 

 

Toelichting beoordeling kosten 

De kosten worden uitgedrukt in eurotekens (€). Daarbij is onderscheid gemaakt tussen 3 bandbreedtes op 

basis van de directe bouwkosten per strekkende meter dijk. De kosten per strekkende meter geven beter de 

onderlinge verschillen tussen alternatieven weer dan de totale kosten voor een alternatief. Een 

driepuntsschaal is gekozen omdat op het thema kosten geen juridische no-go gegeven kan worden en de 

alternatieven met een driepunt schaal voldoende onderscheidend zijn. De schaal van de beoordeling is 

passend bij de verhoudingen binnen de kosten.  

 

Levensduurkosten 

Bovenstaande alternatieven hebben elk hun beheers- en onderhoudskosten en levensduur. Om de 

alternatieven, naast de investeringskosten onderscheidend te maken worden de levensduurkosten in zeef 2 

kwalitatief meegenomen in de kostenafweging. Het meenemen van levensduurkosten is voornamelijk 

onderscheidend wanneer er hoge onderhoudskosten zijn die afgezet kunnen worden tegen de kosten voor 

bijvoorbeeld een damwand. In dit project is dit zelden van toepassing en is er voor gekozen deze afweging 

kwalitatief te maken.  

 

 

Tabel 7.5 Samenvatting van het draagvlak voor de alternatieven 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief heeft een positieve meerwaarde op het draagvlak 

0 het alternatief is neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

0/- het alternatief is licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op draagvlak. De effecten kunnen worden 

gemitigeerd 

- sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op draagvlak. De effecten kunnen grotendeels worden 

gemitigeerd en/of gecompenseerd. 

-- zeer negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten op draagvlak. De effecten kunnen niet worden 

gemitigeerd of gecompenseerd. 

 

 

Toelichting draagvlak 

Het draagvlak tussen verschillende partijen kan verschillen. Zo kan een bepaalde oplossing bijvoorbeeld 

positief worden beoordeeld door een bedrijf, omdat bereikbaarheid wordt geborgd en tegelijkertijd negatief 

door bewoners, omdat daarvoor bomen moeten worden gekapt. Vanwege deze gevoeligheid is de 

beoordeling van draagvlak  kwalitatief. In de kwalitatieve beoordeling wordt genoteerd wat de voor en tegen 

geluiden zijn van een alternatief. Om draagvlak vergelijkbaar te houden met de andere alternatieven wordt, 

naast deze kwalitatieve onderbouwing, ook een kleur toegekend per alternatief. De input voor de toelichting 

draagvlak is verkregen tijdens de werktafelsessies. 
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De score voor draagvlak is een momentopname op basis van gevoerde gesprekken en op dat moment 

beschikbare informatie en ontwerpen. Draagvlak kan wijzigen door bijvoorbeeld optimalisaties in het 

ontwerp in de planuitwerkingsfase.  

 

 

7.2 Beoordeling alternatieven per dijkvak 

 

In de volgende paragrafen wordt per dijkvak ingegaan op de alternatieven. De alternatieven worden getoetst 

op het eerdergenoemde beoordelingskader. 

 

Per faalmechanisme (hoogte/stabiliteit) zijn de alternatieven uitgesplist. Dit om in de beoordeling meer 

detail aan te kunnen brengen en de alternatieven niet gegroepeerd, maar individueel, te kunnen beoordelen. 

Voorwaarde voor de alternatieven is dat ze de betreffende opgave in een dijkvak voor 100 % oplossen.  

 

 

7.3 Alternatieven voor de hoogteopgave 

 

De alternatieven voor de hoogteopgave zijn hieronder weergegeven. 

 

 

  
 

 

A - Grondoplossingen 

Dit alternatief bestaat uit een grondoplossing waarbij de kruinhoogte van de huidige dijk wordt verhoogd 

tot de benodigde kerende hoogte. Een dergelijke oplossing in grond kan worden uitgevoerd in drie 

varianten, te weten: 

A1  integraal, waarbij de dijk zowel binnen- als buitendijks wordt opgehoogd; 

A2  binnenwaarts; 

A3  buitenwaarts. 

   

In alle varianten kan worden gekozen om de huidige talud helling intact te laten of om een steiler talud toe 

te passen waardoor geen extra ruimtebeslag benodigd is.   
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B - Vooroevermaatregel in combinatie met een grondoplossing 

Vooroevermaatregelen zorgen voor verruwing van de vooroever en het voorland waardoor de inkomende 

golven worden gedempt. Dit leidt tot een golfhoogtereductie en is een mogelijke oplossing voor de 

hoogteopgave. Door de golfhoogtereductie hoeft de dijk minder opgehoogd te worden dan in alternatief 

A. Het alternatief wordt uitgevoerd in de vorm van oevervegetatie. Het ruimtebeslag van de 

vooroevermaatregel vindt plaats op en rondom de waterlijn. 

 

 

 

7.3.1 Dijkvak Reeve 

 

Ten noorden van de Gelderse Sluis is er sprake van een hoogtetekort van 80 centimeter over een traject van 

circa 300 m. In afbeelding 7.1 is het maximale ruimtebeslag van alternatief A weergegeven, dit ruimtebeslag 

is gebaseerd op een combinatie van alle mogelijke alternatieven in grond. Het maximale ruimtebeslag van 

alternatief B is weergegeven in afbeelding 7.2.  

 

 

Afbeelding 7.1 Ruimtebeslag Alternatief grondoplossing 
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Afbeelding 7.2 Ruimtebeslag alternatief Vooroevermaatregel 

 
 

 

De alternatieven voor dit dijktraject zijn hieronder beoordeeld. 

 

Alternatief A - Grondoplossing  

- Techniek 

Vanuit technisch oogpunt en de bijbehorende beoordelingsaspecten zijn de drie varianten voor een 

grondoplossing allen mogelijk. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met een fietspad aan 

de binnenzijde van de dijk. Het beheer en onderhoud veranderd niet ten opzichte van de huidige situatie 

en is eenvoudig uit te voeren. Er zijn geen grote risico’s voor de uitvoering. Met een grondoplossing is 

het ontwerp toekomstbestendig en duurzaam uit te voeren (+);  

- Impact op omgeving 

Binnen de alternatieven in grond kunnen functies in de omgeving (wonen, werken, mobiliteit en 

recreëren bijvoorbeeld het fietspad) worden ingepast. Ondanks het grote ruimtebeslag van dit alternatief 

is de impact op natuur beperkt; er bevinden zich in het gebied geen GNN/GO zones (0). Er zijn verder 

geen onderscheidende positieve of negatieve effecten op andere milieuwaarden (bodem, water, 

cultuurhistorie; 

- Kosten 

Het alternatief is in alle gevallen goedkoper dan EUR 1.000,-- per strekkende meter en wordt beoordeeld 

met een (€). De levensduurkosten zijn per oplossing niet onderscheidend, daar voor elke oplossing 

dezelfde beheerskosten gemaakt worden;  

- Ruimtelijke kwaliteit  

De dijk is in de huidige situatie een object van watererfgoed. De dijk is onderdeel van de Dronther 

Overlaat een dijk die vroeger de Overlaat was voor overstroming van een retentiegebied. Bij een 

integrale ophoging (A1) kan de kwaliteit van de dijk, namelijk de drempel in het landschap, worden 

behouden (+). Bij een buitenwaartse ophoging wordt deze ruimtelijke kwaliteit juist verstoord door een 

steil buitentalud (-). Bij een binnenwaartse ophoging blijft het buitentalud flauw maar is het steile 

binnentalud een verstoring van de ruimtelijke kwaliteit (-).  
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Alternatief B - Vooroevermaatregel gecombineerd met een ophoging in grond 

- Techniek 

Het effect van de vooroevermaatregel op de hoogteopgave (hoeveel centimeter deze door de maatregel 

verlaagd wordt) is onzeker en vanuit techniek lastig te bepalen. De vooroevermaatregel is zeer innovatief 

en nog niet vaak toegepast. Daarom zijn er op dit moment nog geen duidelijke richtlijnen 

voorgeschreven of rekenmethodes beschikbaar op het gebied van een dergelijke maatregel. Dit geeft 

onzekerheid over de technische haalbaarheid van het alternatief en is een no go (--); 

- Impact op omgeving 

De ophoging in grond veroorzaakt gelijke effecten aan alternatief A. De oplossing biedt actief de 

mogelijkheden tot (natuur) ontwikkeling van het buitendijkse gebied en wordt daarom als een positieve 

meerwaarde beoordeeld (+); 

- Kosten 

Voor de aanleg van de vooroever moeten kosten worden gemaakt voor de inrichting en mogelijk voor 

aankoop van gronden. Daarnaast zal dit alternatief moeten worden gecombineerd met een 

grondoplossing gezien de onzekerheid over het effect van een degelijke vooroevermaatregel. Er is ook 

een gedoogplicht voor handhaven van beplanten, het kan zijn dat deze gecompenseerd moet worden of 

de schade achteraf vergoed moet worden wat extra kosten met zich mee brengt. Het beheer van de 

vooroevermaatregel brengt hogere levensduurkosten met zich mee dan enkel de grondoplossing. Het 

alternatief is duurder dan EUR 2.000,- per strekkende meter. Hierin is niet meegenomen dat het afgraven 

van grond in de vooroever een kostenbesparing kan opleveren;  

- Ruimtelijke kwaliteit  

Het landschap wordt hier gekenmerkt vanwege zijn open karakter. Het plaatsen van struwelen en of 

andere begroeiing in de vooroever verminderd het open karakter en wordt daarom negatief beoordeeld 

(-).   

 

 

Tabel 7.6 Overzicht van de alternatieven voor de hoogte opgave in dijkvak Reeve 
 

Alternatief Techniek Impact op 

omgeving 

Kosten Ruimtelijke kwaliteit 

A1 - Integraal + 0 € + 

A2 - Binnendijks + 0 € - 

A3 - Buitendijks + 0 € - 

B - vooroever 

maatregel met grond 

-- + €€€ - 

 

 

Draagvlak 

De alternatieven zijn met de bewoners en belanghebbenden tijdens een werktafelsessie besproken. Er is 

geen draagvlak is voor alternatief B (--). Het belangrijkste argument is dat verruwing in de vooroever het 

open landschap ondermijnt en het uitzicht verslechtert. Bij de alternatieven in grond is er voorkeur voor het 

binnendijkse alternatief A2 (+), waarbij een steiler talud het zicht op het fietspad vanaf de woning/tuin 

gedeeltelijk ontneemt. De omgeving had de sterke voorkeur om in welk geval dan ook de ontheffing op vee 

op de dijk te behouden. Echter heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta besloten de ontheffing voor vee 

op de dijk, onafhankelijk van welk alternatief gekozen wordt, niet meer te verstrekken. De bewoners van de 

woning in het dijkvak hebben de wens aangegeven dat het voorkeursalternatief een goede aantakking op 

hun woning krijgt, waarbij de afwatering verbetert.  
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Alternatief Draagvlak 

A1 - Integraal 0 indien gebruik van de dijk voor vee behouden kon blijven was er draagvlak voor dit alternatief. 

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft echter besloten de ontheffing voor vee op de dijk niet 

meer te verstrekken.  

A2 - Binnendijks + ontneemt zicht op fietspad. 

A3 - Buitendijks 0 

B - vooroever 

maatregel met grond 

-- 

 

 

 

7.3.2 Dijkvak Oprit Geldersesluis 4 

 

Ten zuiden van de Gelderse Sluis is er een hoogteopgave (lokale laagte) ter plaatse van de oprit naar het 

adres Gelderse Sluis 4 van circa 25 cm. Alternatief A is hier toepasbaar, alternatief B valt af omdat de 

vooroever hier ver weg ligt en verruwing niet tot nauwelijks een effect heeft.  

 

 

Afbeelding 7.3 Dijkvak Oprit Geldersesluis 4: Hoogteopgave in relatie tot GNN  
 

 
 

 

Voor dit dijktraject is oplossing in grond, in de vorm van ophoging (A), het enige alternatief. De wijze van 

ophoging betreft een maatwerkoplossing. In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met de oprit 

naar de garage. Het beheer en onderhoud verandert niet ten opzichte van de huidige situatie en is 

eenvoudig te onderhouden. Er zijn geen grote risico’s in de uitvoering. Met een grondoplossing is het 

ontwerp toekomstbestendig en duurzaam. Een grondoplossing heeft geen effect op de milieuwaarden 

bodem, water, natuur, landschap, en cultuurhistorie. De impact op de functies in de omgeving (wonen, 

werken, mobiliteit) is beperkt. Er dient wel rekening te worden gehouden met de aansluiting van de oprit en 
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de taludhelling die hier gecreëerd wordt. Het steiler maken van de helling is negatief beoordeeld, dit is het 

geval bij een binnendijkse verbetering, A2 (0/-).  

 

De kosten van het maatwerk in grond blijft hoe dan ook onder de EUR 1.000,-- per strekkende meter. Het 

binnen- of buitenwaarts ophogen is goedkoper dan wanneer wordt gekozen om de dijk integraal op te 

hogen. De levensduur kosten zijn relatief laag, daar er bij een grondoplossing enkel gemaaid hoeft te 

worden. De beperkte en plaatselijke ophoging heeft geen significant positieve en/of negatieve effecten voor 

de ruimtelijke kwaliteit (0). 

 

 

Tabel 7.7 Overzicht van de alternatieven voor de hoogte opgave in dijkvak Oprit Geldersesluis 4 

Alternatief Techniek Impact op 

omgeving 

Kosten Ruimtelijke kwaliteit 

A1 - Integraal + 0 € 0 

A2 - Binnendijks + 0/- € 0 

A3 - Buitendijks + 0 € 0 

 

 

Draagvlak 

De alternatieven zijn met de bewoner van dit dijkvak besproken. De bewoner heeft aangegeven dat het talud 

nu al erg steil is waardoor lastig de garage ingereden kan worden. Een alternatief waarbij het talud verflauwt 

of niet steiler wordt heeft de voorkeur. 

 

Alternatief Draagvlak 

A1 - Integraal 0 

A2 - Binnendijks - talud wordt te steil  

A3 - Buitendijks + meeste kans op verflauwing talud 

 

 

7.4 Alternatieven voor de stabiliteitsopgave 

 

De alternatieven voor de stabiliteitsopgave zijn hieronder weergegeven. 

 



55 | 74 Witteveen+Bos | 102447-6520/18-016.964 | Definitief 04 

 

A - Taludverflauwing 

Een taludverflauwing is een oplossing in grond en een maatregel om macro stabiliteit op te lossen. Door het 

verflauwen van het talud wordt een stabiel talud gecreëerd die niet zal afschuiven tijdens maatgevende 

omstandigheden. Het maximale ruimtebeslag voor deze oplossing varieert tussen de 0 en 10 m vanuit de 

teen gemeten en is afhankelijk van de aanpassing van de taludhelling. Wanneer er een sloot aanwezig is kan 

deze worden verplaatst of (indien mogelijk) worden gedempt. Ook moet bij een taludverflauwing worden 

voorkomen dat kabels op grote diepte komen te liggen wanneer de teen van de dijk verplaatst wordt.  

 

B - Berm binnenwaarts 

Het aanleggen van een binnenwaartse berm is een oplossing voor de stabiliteitsopgave. De berm zorgt 

ervoor dat de dijk binnendijks wordt verstevigd waardoor deze niet zal afschuiven tijdens maatgevende 

omstandigheden. Het maximale ruimtebeslag van dit alternatief varieert tussen de 0 en 10 m vanuit de teen 

gemeten. Indien er een sloot aanwezig is kan deze worden gedempt of verlegd. Bij een verbreding van de 

berm dient tevens voorkomen te worden dat kabels op grote diepte komen te liggen.  

 

C - Combinatie van een binnenwaartse berm met een taludverflauwing 

Een alternatief is de combinatie van een taludverflauwing met het verleggen van de berm. Indien er een 

sloot aanwezig is kan deze worden gedempt of verlegd. Bij een verbreding van de berm dient tevens 

voorkomen te worden dat kabels op grote diepte komen te liggen. 

 

D - Verticale constructie binnen- of buitendijks   

Onder het alternatief verticale constructie kunnen verschillende soorten constructies worden toegepast. 

Voorbeelden hiervan zijn een traditioneel damwandscherm of L- of T- wand. Het ruimtebeslag is sterk 

afhankelijk van de locatie van de verticale constructie, bijvoorbeeld in de kruin of in de teen van de dijk. 

Daarnaast moet bij een verticale constructie gekeken worden of er kabels en leidingen binnen het 

risicoprofiel vallen. Wanneer bijvoorbeeld een leiding de dijk kruist dient te worden onderzocht of de 

verticale constructie een negatief effect heeft op deze leiding. Verplaatsen van kabels of leidingen is 

mogelijk noodzakelijk en brengt extra kosten met zich mee.  
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Dit alternatief bestaat uit: 

D1 binnendijkse verticale constructie; 

D2 buitendijkse verticale constructie. 

 

De buitendijkse verticale constructie is enkel toepasbaar in het dijkvak Havendijkje waar, in verband met het 

dicht bebouwde karakter van de huidige dijk, ook nadrukkelijk gekeken wordt naar buitendijkse oplossingen. 

 

 

7.4.1 Dijkvak Zomerdijk 

 

Voor de in dit dijkvak aanwezig opgave zijn de alternatieven A, B, C en D toepasbaar. De alternatieven voor 

dit dijktraject zijn hieronder beoordeeld. 

 

 

Afbeelding 7.4 Dijkvak Zomerdijk: stabiliteitsopgave  
 

 
 

 

Alternatief A - Taludverflauwing 

- Techniek 

Vanuit technisch oogpunt is een taludverflauwing mogelijk. Deze taludverflauwing dient 1:4 te zijn. 

Het beheer en onderhoud veranderd ten opzichte van de huidige situatie en zal eenvoudiger worden. 

Dit omdat in de huidige situatie het talud niet geheel met de maai-arm gemaaid kan worden en 

gedeeltelijk met de hand moet. Er komt geen groot risico kijken bij de uitvoering. Met een 

grondoplossing is het ontwerp toekomstbestendig en duurzaam (+);  

- Impact op omgeving 

Binnen dit alternatief zijn er geen significant negatieve of positieve effecten op milieuwaarden 

(bodem, water, natuur, landschap en cultuurhistorie) omdat het ruimtebeslag niet in het binnendijkse 

bosje valt. Het effect op de functies wonen, werken en mobiliteit is ook niet significant negatief of 

positief aanwezig (0); 
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- Kosten 

De kosten blijven onder de EUR 1.000,-- per strekkende meter en zijn de levensduur kosten laag (€); 

- Ruimtelijke kwaliteit  

Kenmerkend voor het zeedijkprofiel is het flauwe buitendijkse talud en het steile binnendijkse talud. 

Taludverflauwing is tegenstrijdig met het ruimtelijk kader (-). 

 

Alternatief B - Berm binnenwaarts 

- Techniek 

Vanuit technisch oogpunt is een berm binnenwaarts mogelijk. De berm heeft een geschatte lengte 

van 12 m. Het beheer en onderhoud veranderd niet ten opzichte van de huidige situatie. Er komt geen 

groot risico kijken bij de uitvoering. Met een grondoplossing is het ontwerp toekomstbestendig en 

duurzaam (+);  

- Impact op omgeving 

Binnen dit alternatief zijn er licht negatieve effecten op milieuwaarden, namelijk op de lokale 

waterhuishouding (sloten verleggen of dempen) en mogelijk ook op het binnendijkse bosje. Het 

gehele gebied is onderdeel van het GNN en verlies van moerasgebied (N05.01) is in dit alternatief niet 

uit te sluiten. Deze natuurwaarden zijn te compenseren. Er zijn geen significante effecten op bodem in 

dit alternatief. Het effect op de functies wonen, werken en mobiliteit is niet significant negatief of 

positief. De impact van dit alternatief op dit thema is licht negatief (0/-); 

- Kosten 

Daar het een alternatief in grond betreft blijven de kosten onder de EUR 1.000,-- per strekkende 

meter en zijn de levensduur kosten laag (€); 

- Ruimtelijke kwaliteit  

Bij het aanleggen van een berm wordt er over een grotere afstand de teensloot verder verplaatst en 

verdwijnt het onderscheid van een flauw buitentalud en een steil binnentalud (-). 

 

Alternatief C - Combinatie van binnenwaartse berm met een taludverflauwing 

- Techniek 

Vanuit technisch oogpunt is een binnenwaartse steunberm in combinatie met een taludverflauwing 

mogelijk. Het talud is in dit alternatief 1:3 en de berm 5 m. Hiermee is het talud steiler en de berm 

korter dan in alternatief A en B. Het beheer en onderhoud verandert ten opzichte van de huidige 

situatie en zal eenvoudiger worden om te onderhouden, omdat de beheerders op de berm kunnen 

rijden en de dijk gemakkelijker kunnen bereiken met de maai arm. Er komt geen groot risico kijken bij 

de uitvoering. Met een grondoplossing is het ontwerp toekomstbestendig en duurzaam (+); 

- Impact op omgeving 

Binnen dit alternatief zijn er licht negatieve effecten op milieuwaarden, namelijk op de lokale 

waterhuishouding (sloten verleggen of dempen), en mogelijk ook op het binnendijkse bosje. Het 

gehele gebied is onderdeel van het GNN en verlies van moerasgebied (N05.01) is in dit alternatief niet 

uit te sluiten. Deze natuurwaarden zijn te compenseren door middel van fysieke of financiële 

compensatie. Er zijn geen significante effecten op bodem in dit alternatief. Het effect op de functies 

wonen, werken en mobiliteit is niet significant negatief of positief. De impact van dit alternatief op dit 

thema is licht negatief (0/-). Het alternatief heeft een kortere berm dan alternatief B en heeft daarmee 

minder impact op de natuurwaarden; 

- Kosten 

Daar het een alternatief in grond betreft blijven de kosten onder de EUR 1.000,-- per strekkende 

meter en zijn de levensduur kosten laag (€); 

- Ruimtelijke kwaliteit  

Het verflauwen van het talud heeft een licht negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit (0/-). Echter is 

het alternatief in vergelijking met alternatief A minder steil. 

 

Alternatief D - Verticale constructie 

- Techniek 

Er komt geen groot risico kijken bij de uitvoering, maar het vergt wel meer werk dan een 

grondoplossing. Het ontwerp dient voldoende robuust te zijn ten aanzien van de uitbreidbaarheid en 

toekomstbestendigheid. De uitbreidbaarheid van dit alternatief is minder omdat het een constructie 

betreft. Daarom wordt dit alternatief licht negatief beoordeeld (0/-); 



58 | 74 Witteveen+Bos | 102447-6520/18-016.964 | Definitief 04 

- Impact op omgeving 

In dit alternatief hoeft de sloot niet verlegd geworden. Verder is er ook geen impact op het 

nabijgelegen bosje. Wel zijn er mogelijk effecten op de waterhuishouding (grondwater) door de 

plaatsing van een verticale constructie. Deze effecten zijn echter beperkt en te mitigeren conform de 

mitigerende maatregelen beschreven in de m.e.r. beoordelingsnotitie, namelijk het waterdoorlatend 

maken van de constructie. Een verticale constructie heeft geen onderscheidende positieve of 

negatieve meerwaarde heeft (0); 

- Kosten 

De kosten voor een verticale constructie bedragen meer dan EUR 2.000,-- (€€€); 

- Ruimtelijke kwaliteit  

De verticale constructie heeft in dit dijkvak geen significant negatieve en of positieve effecten voor de 

ruimtelijke kwaliteit indien deze onder de grond wordt uitgevoerd en niet zichtbaar is (0).  

 

 

Tabel 7.8 Overzicht van de alternatieven voor de stabiliteitsopgave in dijkvak Zomerdijk 
 

Alternatief Techniek Impact op 

omgeving 

Kosten Ruimtelijke 

kwaliteit 

A - taludverflauwing + 0 € - 

B - berm binnenwaarts + 0/- € - 

C - combinatie berm en 

taludverflauwing 

+ 0/- € 0/- 

D - verticale constructie 0/- 0 €€€ 0 

 

 

Draagvlak 

De alternatieven zijn met de belanghebbenden (Staatsbosbeheer, beheer waterschap, bewoner, pachters 

grond) besproken. 

 

Alternatief Draagvlak 

A - taludverflauwing 0 de beheerbaarheid wordt in dit alternatief niet verbetert. De aanwezigen waardeerden 

het heel erg dat de dijk erg steil is. Dit wordt in deze variant het minst behouden.  

B - berm binnenwaarts 0 beheerbaarheid wordt verbeterd maar in verband met het grotere ruimtebeslag op GNN 

en de gronden van Staatsbosbeheer heeft dit alternatief niet de voorkeur. 

C - combinatie berm en 

taludverflauwing 

+ dit heeft bij alle partijen de voorkeur. Het steile talud kan hierin nog redelijk behouden 

blijven zonder dat er al te veel ruimtebeslag op het GNN is. En de beheerbaarheid van de 

dijk verbetert. 

D - verticale constructie - de aanwezigen vinden de kosten voor het slaan van een constructie te hoog. 

 

 

7.4.2 Dijkvak Havendijkje, Elburg 

 

Tussen R086+60 en R088+10 voldoet het dijkprofiel niet aan de veiligheidseisen voor binnenwaartse 

macrostabiliteit. In het noorden R086+60 stopt de betonnen L-wand en gaat het over in een metselwerk 

muurtje dat in slechte staat verkeerd. Aan de zuidzijde sluit het gemetselde muurtje aan op de brug over de 

stadsgracht. De beschoeiing langs de stadsgracht voldoet op basis van een binnenwaartse stabiliteit analyse. 

De lengte van dit traject is circa 140 m.  
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Afbeelding 7.5 Dijkvak Havendijkje: stabiliteitsopgave 
 

 
 

 

De hierboven beschreven opgave betekent dat de alternatieven A (oplossing in grond) en D toepasbaar zijn. 

De verticale constructie (D), kent in dit dijkvak twee varianten, namelijk een binnendijkse (D1) of een 

buitendijkse (D2). De alternatieven voor dit dijktraject zijn hieronder beoordeeld. 

 

 

Afbeelding 7.6 Alternatieven voor het Havendijkje  
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De alternatieven voor dit dijktraject zijn hieronder beoordeeld. 

 

Alternatief A - Oplossingen in grond, binnendijks 

Enkel alternatief A2 wordt ter plekke van het havendijkje beoordeeld omdat een integrale of 

buitendijkse grondophoging de opgave hier niet oplossen en in verband met de aanwezige woningen 

niet mogelijk zijn. Het aanbrengen van een grondlichaam in dit dijkvak heeft een ruimtebeslag van 

maximaal 10 m in de tuinen;  

- Techniek 

Het toepassen van een grondlichaam ter plekke van de tuinen en tegen het havendijkje aan is 

technisch haalbaar (0). Ter plaatse van de bebouwing zal maatwerk moeten worden verricht waarbij 

mogelijk bebouwing in de tuinen in de weg staat. Daarnaast dient bij een binnenwaartse ophoging 

rekening gehouden te worden met het feit dat de beschoeiing van de stadsgracht mogelijk versterkt 

dient te worden; 

- Impact op omgeving 

De alternatieven in grond hebben een grote impact op de omgeving. In deze alternatieven dient een 

talud tegen het huidige havendijkje aangelegd te worden. Dit talud heeft ruimtebeslag in de tuinen. 

Hiermee wordt het tuinareaal van de bewoners en de aanwezige schuurtjes ernstig aangetast en 

wordt het gebruik en de inrichting van de tuinen aan banden gelegd. Het is verder mogelijk dat zich 

in deze schuurtjes vleermuizen bevinden, verder onderzoek dient dit echter aan te tonen. In deze 

beoordeling wordt het slopen van schuurtjes vanuit zowel menselijk als ecologisch perspectief als 

negatief beschouwd. Vandaar dat dit alternatief negatief wordt beoordeeld (-); 

- Kosten 

De kosteninschatting voor dit dijkvak kent meer onzekerheid. Dit vanwege de gevoeligheid van het 

gebied en de nabijheid van woningen. Gegeven de eigendomssituatie zal een grondoplossing (met 

groter ruimtebeslag) hogere investeringskosten en beheerkosten met zich meebrengen. In dit 

alternatief zijn er wel zeker meerkosten voor compensatie en grondaankoop van de tuinen (€€). De 

levensduur kosten van de berm vallen hier hoger uit dan in de huidige situatie waar geen berm 

aanwezig is die onderhouden hoeft te worden;  

- Ruimtelijke kwaliteit  

Het huidige muurtje is een kenmerkende overgang van straat naar lager (1,5 m) gelegen overtuinen. 

Door het aanbrengen van een grondlichaam verdwijnt het onderscheid en ook het gebruik en de 

inrichting van de tuinen wordt aan banden gelegd (-). 

 

Alternatief D1 - Verticale constructie binnendijks 

- Techniek 

Het aanbrengen van een verticale constructie is technisch haalbaar (0). De uitvoering bevindt zich in 

een dichtbebouwde omgeving wat het complex maakt. Hierdoor zullen er risico’s zijn ten aanzien van 

de uitvoering (voorbereiding/planning). De keerconstructie dient robuust te worden uitgevoerd om 

een betrouwbaar en toekomstbestendig ontwerp te realiseren. Daarnaast zijn er in het Havendijkje 

veel kabels en leidingen aanwezig die in de uitvoering een risico kunnen vormen 

(voorbereiding/planning); 

- Impact op omgeving 

Het aanbrengen van een verticale constructie brengt verstoring voor de omgeving met zich mee in de 

uitvoeringsfase, dit kan zijn in de vorm van geluid en trillingshinder en geeft negatieve effecten op de 

aspecten wonen, werken en cultuurhistorie (er bevinden zich hier enkele monumenten die mogelijk 

beschadigd kunnen worden). In de gebruiksfase zijn er geen onderscheidende effecten op de functies 

wonen, werken en mobiliteit. De thema’s bodem, water, landschap en cultuurhistorie zijn niet 

onderscheidend positief of negatief in dit alternatief. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van 

vleermuizen in de schuurtjes moet aanwijzen wat de mate van verstoring daadwerkelijk is van de 

ingreep (0/-); 
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- Kosten 

De kosteninschatting voor dit dijkvak kent meer onzekerheid. Dit vanwege de gevoeligheid van het 

gebied en de nabijheid van woningen en hun effect op de kostenraming (€€). De levensduur kosten 

van een verticale constructie kunnen hoger uitvallen, afhankelijk van de termijn waarop de constructie 

vervangen dient te worden; 

- Ruimtelijke kwaliteit  

Het aanbrengen van een verticale constructie geeft nauwelijks verandering in het profiel. Het gebruikt 

van de straat en de overtuinen veranderd niet. Er liggen zelfs kansen om met maatwerk ruimte te 

bieden aan de individuele wensen van de bewoners, zoals het verbeteren van de toegang tot de 

tuinen (+). 

 

Alternatief D2 - Verticale constructie buitendijks 

- Techniek 

Er is onzekerheid over de sterkte van de huidige damwand in de haven. De damwand is enkele 

decennia geleden aangebracht en informatie over het type en de sterkte van de damwand ontbreekt. 

Er wordt daarom van uitgegaan dat een nieuwe verticale constructie moet worden aangebracht. Dit is 

technisch mogelijk. Met de huidige maatgevende waterstanden voldoet deze oplossing, echter is dit 

alternatief bij aanscherping van de maatgevende waterstanden slecht aanpasbaar/toekomstbestendig 

(-); 

- Impact op omgeving 

Het alternatief heeft een beperkte impact op de omgeving. De woningen aan het Havendijkje komen 

door deze oplossing binnendijks te liggen. In de gebruiksfase zijn er geen onderscheidende effecten 

op de functies werken, mobiliteit bodem, water, landschap, en cultuurhistorie (0). Bij de bewoners 

speelde de wens om dit alternatief te koppelen aan een nieuwe, verkeersluwe, inrichting van de 

havenkade. Echter is, na overleg met de gemeente, gebleken dat een verkeersluwere inrichting van de 

havenkade niet mogelijk is omdat deze in de ontsluiting naar het industrieterrein Kruismaten voorziet; 

- Kosten 

De kosteninschatting voor dit dijkvak kent meer onzekerheid. Dit vanwege de gevoeligheid van het 

gebied en de nabijheid van woningen en hun effect op de kostenraming. Wel is generiek te stellen dat 

een buitendijkse verticale constructie, en zeker een flexibele buitendijkse constructie duurder is dan 

de verbeteringen ter plekke van het Havendijkje. Vandaar wordt dit alternatief beoordeeld met (€€€) 

in tegenstelling tot (€€) bij de andere alternatieven; 

- Ruimtelijke kwaliteit  

Er is er bij het vervangen van een damwand geen onderscheid in ruimtelijke kwaliteit ten opzichte van 

de huidige situatie (0). 

 

 

Tabel 7.9 Overzicht van de alternatieven voor de stabiliteitsopgave in dijkvak Havendijkje 
 

Alternatief Techniek Impact op 

omgeving 

Kosten Ruimtelijke kwaliteit 

A2 - grondoplossing 

binnendijks 

0 - €€ - 

D1 - verticale 

constructie binnendijks 

0  0/- €€ + 

D2 - verticale 

constructie buitendijks 

- 0 €€€ 0 
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Draagvlak 

De alternatieven zijn in een werktafelsessie met de bewoners en belanghebbenden besproken.  

Men was unaniem tegen een binnendijkse oplossing in grond en tegen het verhogen van de havenkade. 

Enkelen waren voorstander van een flexibele keermuur in de haven zoals in Spakenburg. Opgemerkt werd 

dat de huidige L-wand inderdaad erg zwak is en dat enkele bewoners deze op het moment zelf stutten. Dat 

er wat aan de L-wand moet gebeuren wordt door velen zo ervaren, behalve door de bewoners van de meest 

noordelijke woningen waarbij de L-wand enkele jaren geleden nog is vervangen.  

 

Alternatief Draagvlak 

A2 - grondoplossing 

binnendijks 

-- 

D1 - verticale constructie 

binnendijks 

0 De bewoners ervaren de instabiliteit van de huidige L-wand. De bewoners van de meest 

noordelijke woningen geven echter aan dat de L-wand een aantal jaar terug vervangen is en 

geven de voorkeur aan een verticale buitendijkse constructie. 

D2 - verticale constructie 

buitendijks 

0 Geen van de bewoners is voorstander van een vaste verhoging van de kademuur welke het 

zicht en de toegang tot de havenkade ontneemt. De bewoners geven aan dat een buitendijkse 

constructie een flexibele kering moet zijn. Als de buitendijkse kering er komt, blijft het huidige 

probleem van de instabiele L-wand in het Havendijkje echter bestaan. Dit is dan echter geen 

probleem meer qua waterveiligheid, maar wel voor de stabiliteit van de straat. Enkele 

bewoners geven hierom de voorkeur aan alternatief D1.  

 

 

7.5 Alternatievenafweging kunstwerken 

 

De opgave en dus ook de beschrijving is per kunstwerk verschillend. Voor piping is bijvoorbeeld een ander 

type maatregel nodig dan voor onvoldoende sterkte van een keermiddel. Per kunstwerk worden meerdere 

varianten beschouwd, maar gezien de beperkte opgave kan snel naar een voorkeursalternatief worden 

gezeefd. De rol van het programma Riskeer in deze afweging is, zoals eerder aangegeven, doorslaggevend. 

De varianten zijn getoetst op haalbaarheid, robuustheid en kosten. Het voorkeursalternatief is hieronder 

voor de Gelderse Sluis gespecificeerd en gevisualiseerd. De Gelderse Sluis is gekozen omdat dit het grootste 

kunstwerk is, met naar inschatting de grootste ruimtelijke impact. Een uitgebreide beschrijving van de 

alternatievenafweging van de kunstwerken is gegeven in bijlage I.  

 

Gelderse Sluis 

De Gelderse Sluis is afgekeurd op betrouwbaarheid sluiting. In de onderstaande tabel is een overzicht 

gegeven van de mogelijke oplossingsrichtingen voor dit faalmechanisme. De oplossingsrichtingen zijn op 

zichzelf niet voldoende om een 100 % oplossing te bieden voor het faalmechanisme. Het 

voorkeursalternatief is vandaar ook een combinatie van onderstaande oplossingsrichtingen. 
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Tabel 7.10 Beoordeling oplossingsrichtingen Gelderse Sluis 
 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

1. alarmering    verplicht 

2. draaiboek    verplicht 

3. automatisch    verplicht 

5. secundair systeem    sterk negatief 

6. twee deuren dicht    positief 

7. automatisch sluiten bij  

    peil x 

   neutraal 

10. bodembescherming    positief 

11. kombergend vermogen    zeer sterk negatief 

 

 

Conclusie Gelderse sluis (zeef 2) 

 

Afgevallen oplossingsrichtingen 

Oplossingsrichting 7 is vergelijkbaar met oplossing 3. Oplossing 3 is kostentechnisch echter voordeliger, 

daarom valt oplossingsrichting 7 af. Oplossing 11 heeft grote ruimtelijke impact. In deze oplossing zou het 

achterland gebruikt worden om water op te slaan bij maatgevende omstandigheden. Vanwege deze 

ruimtelijke impact en kosten is deze oplossingsrichting afgevallen.  

Zekere onderdelen van het voorkeursalternatief 

Oplossingsrichtingen 1 en 2 (alarmering en draaiboeken) zijn in bijlage I verplicht gesteld voor elk kunstwerk. 

De oplossingsrichting twee deuren dicht (oplossing 6) kost niks extra’s en levert wel wat op en valt dus in de 

categorie ‘altijd doen’. Deze drie oplossingsrichtingen zijn dus fundamenteel voor het voorkeursalternatief 

maar zijn nog geen oplossing voor het veiligheidsprobleem. 

Het voorkeursalternatief 

Wanneer de oplossingsrichtingen 3 en 10 worden gecombineerd (automatisch sluiten vanuit Apeldoorn, 2 

deuren standaard dicht, bodembescherming verbeteren) is de faalkans van het kunstwerk nog steeds lager 

dan de eis. Dit betekent dat het kunstwerk in die situatie nog steeds niet voldoet op betrouwbaarheid 

sluiting. Helaas houdt dit voor deze fase in dat er geen realistische combinatie van oplossingsrichtingen is 

waarmee met de gehanteerde analysemethode (tabellen Leidraad kunstwerken in combinatie met Ringtoets) 

voldoende veiligheid kan worden aangetoond. Dit is, zeker vanwege de omvang van de 

oplossingsrichtingen, bijzonder te noemen. In overleg met de oprichters van Riskeer (rekenprogramma) 

wordt uitgezocht waarom dit het geval kan zijn.  

 

De uitkomsten van dit overleg met Riskeer zijn op dit moment nog onzeker. Vandaar is het uitgangspunt nu 

dat een stevige bodembescherming, oplossing 10, (in combinatie met 1, 2, 3 en 6) voldoende 

betrouwbaarheid oplevert. In de planuitwerkingsfase dient met een geavanceerde foutenboom analyse de 

betrouwbaarheid van de Gelderse Sluis verder te worden bepaald. 

 

Het voorkeursalternatief is derhalve een combinatie van de maatregelen: het instellen van alarmering, van 

een draaiboek, van automatische sluiting, van bodembescherming en het standaard dichthouden van twee 

deuren (1, 2, 3, 6 en 10). Zie afbeelding 8.7 voor het ruimtebeslag van het voorkeursalternatief. 
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Afbeelding 7.7 Voorkeursalternatief Gelderse Sluis 
 

 
 

 

Wanneer na verdere berekeningen en na het overleg met Riskeer aangetoond wordt dat dit 

voorkeursalternatief nog niet tot voldoende betrouwbaarheid leidt, is de terugvaloptie: een tweede 

keermiddel binnen de grenzen van huidig kunstwerk aanbrengen. 
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8  

 

 

VOORSTEL VOORKEURSALTERNATIEF 

 

Dit hoofdstuk geeft een onderbouwing en verbeelding van het voorkeursalternatief per dijkvak en kunstwerk. 

Paragrafen 8.6 en 8.8 beschrijven de kostenraming en de planning van de vervolgstappen.  

 

 

8.1 Dijkvak Reeve 

 

Het alternatief B ‘vooroevermaatregel’ is afgevallen vanwege de technische onzekerheid en het ontbreken 

van draagvlak. Daarom wordt de dijk versterkt met een grondoplossing (A). Versterken buitendijks of 

binnendijks heeft geen/nauwelijks voordelen (kosten, impact, omgeving, techniek) ten opzichte van het 

integraal ophogen. Het alternatief integraal ophogen waarborgt de aanwezige landschappelijke waarden in 

het gebied. De Reevedijk is een laatste stukje van de Dronther Overlaat. Dit dijkprofiel ligt hier al eeuwen en 

is landschappelijk waardevol. Door de aanleg van het Reevediep is een groot gedeelte van de Dronther 

Overlaat verdwenen. In het geval van buitendijks of binnendijks gaat de vorm van de dijk verloren en wordt 

deze landschappelijke waarde aangetast. Voor het dijkvak Reeve is de grondoplossing integraal ophogen 

(A1) daarom het voorgestelde voorkeursalternatief zoals is getoond in afbeelding 8.1 en afbeelding 8.2. 

 

 

Afbeelding 8.1 Bovenaanzicht voorkeursalternatief dijkvak Reeve 
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Afbeelding 8.2 Dwarsdoorsnede voorkeursalternatief dijkvak Reeve 
 

 
 

 

Onderstaande afbeelding laat het ruimtebeslag zien van het voorkeursalternatief. 

 

 

Afbeelding 8.3 Ruimtebeslag voorkeursalternatief dijkvak Reeve 

 
 

 

Maatwerkoplossing ter plekke van de woning 

De aansluiting van de waterkering op de terp van de woning vergt maatwerk. Hiervoor zijn een aantal 

alternatieven in kaart gebracht. De ontwerpschetsen hiervan zijn in afbeelding 8.4 getoond. Op deze 

schetsen is met rood aangegeven welke beplanting niet kan blijven staan. Op basis van de wensen van de 

bewoners die zijn opgehaald tijdens de werktafels gaat de huidige voorkeur uit naar een tussenoplossing 

van optie A en optie B. De aansluiting op de terp van de woning is in het voorkeursalternatief nog niet 

verder uitgewerkt maar gaat als maatwerk mee naar de planuitwerking. 
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Afbeelding 8.4 Alternatieven t.b.v. aansluiting op de woning. A) aansluiting i.c.m. tuinophoging (links). B) aansluiting op tuin 

                        buitenlangs (midden). C) aansluiting verder naar buiten (rechts) 
 

   
 

 

Aansluiting op de Reevedijk en grondgebruik vooroever 

De aansluiting in het noorden, op de hogere Reevedijk, is weergegeven in de onderstaande afbeelding. 

Tevens is de meekoppelkans grondgebruik uit het voorland (buiten ONN en/of Natura 2000 gebied) 

onderdeel van het voorkeursalternatief. Binnen deze meekoppelkans wordt het voorland ter plekke van dit 

dijkvak afgegraven en wordt de aanwezige grond gebruikt voor de dijkophoging. Dit geeft de mogelijkheid 

voor natuurontwikkeling en is een duurzame methode om dijken aan te leggen omdat er minder grond van 

ver moet worden aangevoerd (passend bij het duurzaam GWW). Om te kunnen inschatten of grondgebruik 

in het voorland mogelijk is zijn in de planuitwerkingsfase nadere onderzoeken nodig naar de grondkwaliteit, 

de mogelijkheden tot grondaankoop en het effect op de dijk. Zekerheidshalve is het ruimtebeslag van deze 

maatregel wel opgenomen in het voorkeursalternatief, zie ook onderstaande afbeelding. 

 

 

Afbeelding 8.5 Ruimtebeslag afgraving vooroever 
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8.2 Dijkvak Oprit Geldersesluis 4 

 

Het voorgestelde voorkeursalternatief ter plekke van de Gelderse Sluis om de hoogteopgave op te lossen is 

een oplossing in grond (A). Een vooroevermaatregel (B) is hier niet toepasbaar. Bij de aanleg van dit 

grondlichaam is het gehele dijkvak een maatwerkoplossing. Voorwaarden zijn dat de oprit naar de garage zo 

flauw mogelijk gehouden wordt (1:11) en het ruimtebeslag op de tuin zo beperkt mogelijk blijft. In 

onderstaand voorbeeld blijft de oprit berijdbaar vanuit de garage, een talud van 1:10 is de maximale helling 

die volgens experts berijdbaar is. Verder dient de afrit naar de garage het groene karakter te behouden. Dit 

kan door toepassing van grasbetonblokken of ander materiaal. Dit maakt de helling minder glad bij 

aanvriezing. 

 

 

Afbeelding 8.6 Voorkeursalternatief dijkvak oprit Geldersesluis 4 

 
 

 

Afbeelding 8.7 Ruimtebeslag voorkeursalternatief dijkvak oprit Geldersesluis 4 
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8.3 Dijkvak Zomerdijk 

 

Voor het dijkvak Zomerdijk wordt de stabiliteitsopgave opgelost met een berm en taludverflauwing (C). Een 

berm met taludverflauwing is makkelijker uitbreidbaar in de toekomst wanneer de dijk eventueel verder 

versterkt zou moeten worden. Het ontwerp past beter binnen het ruimtelijke kwaliteitskader omdat het talud 

relatief steil blijft. Door de taludverflauwing en berm wordt het maaien en onderhouden van de dijk 

makkelijker. Wel heeft het voorkeursalternatief ruimtebeslag in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). In de 

planuitwerkingsfase dient het ontwerp verder geoptimaliseerd te worden en moet blijken of ruimtebeslag in 

GNN definitief is. In het geval van definitief ruimtebeslag in GNN (zie afbeelding 8.10) moet dat fysiek of 

financieel gecompenseerd worden.  

 

 

Afbeelding 8.8 Voorkeursalternatief dijkvak Zomerdijk 
 

 
 

 

Afbeelding 8.9 Inpassing voorkeursalternatief Zomerdijk 
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Afbeelding 8.10 Ruimtebeslag voorkeursalternatief dijkvak Zomerdijk in relatie tot Gelders Natuurnetwerk 
 

 
 

 

8.4 Dijkvak Havendijkje 

 

Bij het Havendijkje is het voorstel voor het voorkeursalternatief om een verticale constructie binnendijks aan 

te leggen (D1). Dit alternatief biedt in tegenstelling tot de andere alternatieven een oplossing voor de 

huidige instabiele keermuur en geeft daarom de laagste maatschappelijke kosten. De oplossing neemt 

weinig ruimte in en heeft de potentie om de ruimtelijke kwaliteit in het havendijkje te verbeteren. Als 

meekoppelkans kan het afkoppelen van hemelwater meegenomen worden. Het voorkeursalternatief heeft 

mogelijk effect op de aanwezige riolering in het dijklichaam en de aanwezige schuurtjes. 

 

Een buitendijkse verticale constructie biedt geen oplossing voor de huidige instabiele wand in het 

Havendijkje, wat leidt tot hogere maatschappelijke kosten. De havenkade ligt lager dan het havendijkje. Met 

de huidige maatgevende waterstanden voldoet deze oplossing, echter is dit alternatief bij aanscherping van 

de maatgevende waterstanden slecht aanpasbaar/toekomstbestendig. Daarnaast kent dit alternatief grote 

risico’s in de uitvoering omdat onzeker is wat voor type damwand er nu in de havenkade zit.  
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Afbeelding 8.11 Voorkeursalternatief Havendijkje 

 

 
  

 

De meest waarschijnlijke uitvoering is een L-wand constructie. Deze is in onderstaande afbeelding 

weergegeven. De definitieve uitwerking van een verticale constructie is vrij voor nadere invulling in de 

planuitwerkingsfase.  

 

 

Afbeelding 8.12 Voorkeursalternatief dijkvak Havendijkje 

 
 

 

8.5 Onderbouwing voorkeursalternatief per kunstwerk 

 

De onderbouwing voor het voorgestelde voorkeursalternatief is beschreven in bijlage I. Per kunstwerk wordt 

er uitgebreid beschreven waarom voor welk voorgestelde voorkeursalternatief is gekozen. Het resultaat van 

deze afweging is gegeven in onderstaande tabel. 

 

 

Tabel 8.1 Voorkeursalternatief per kunstwerk 
 

Kunstwerk Voorkeursalternatief 

Gelderse Sluis twee deuren dicht met bodembescherming, met als terugvaloptie een tweede keermiddel 

Oldebroek afdichten en handhaven frontmuur 

Duiker 1 Noordeinde vervangen met automatische keermiddelen 

Duiker 2 Noordeinde plaatsen handbediend keermiddel 

Bolsmerksluis twee automatische keermiddelen met klei ingraving in het voorland. 

Lummermerksluis tweede keermiddel, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 

Eektermerksluis standaard dicht, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 
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Kunstwerk Voorkeursalternatief 

Duiker 3 Elburg kleilaag ingraven in het voorland en het vervangen van de schuif buitendijks. 

Nieuw Heul Elburg verbetering is niet noodzakelijk 

Havensluis Elburg bodembescherming  

Goorsluis geautomatiseerde deur en bodembescherming in combinatie met ingraven van een 

kleilaag/bentonietmat in voorland. 

 

 

8.6 Samenvatting voorstel voorkeursalternatief  

 

Het voorstel voorkeursalternatief is weergegeven in onderstaande tabel. Per dijkvak en kunstwerk is 

aangegeven welk alternatief op deze locatie de voorkeur heeft.  

 

 

Tabel 8.2 Voorstel voorkeursalternatief 
 

Dijkvak Voorkeursalternatief 

Reeve integrale ophoging (A1) 

Oprit Geldersesluis 4 integrale ophoging (A1) 

Zomerdijk taludverflauwing en bermverbreding (C) 

Havendijkje verticale constructie binnendijks (D1) 

Kunstwerk voorkeursalternatief 

Gelderse Sluis twee deuren dicht met bodembescherming, met als terugvaloptie een tweede keermiddel 

Oldebroek afdichten en handhaven frontmuur 

Duiker 1 Noordeinde vervangen met automatische keermiddelen 

Duiker 2 Noordeinde plaatsen handbediend keermiddel 

Bolsmerksluis twee automatische keermiddelen met klei ingraving in het voorland. 

Lummermerksluis tweede keermiddel, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 

Eektermerksluis standaard dicht, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd 

Duiker 3 Elburg kleilaag ingraven in het voorland en het vervangen van de schuif buitendijks. 

Nieuw Heul Elburg voldoet aan veiligheidsnormen, verbetering is niet noodzakelijk. 

Havensluis Elburg bodembescherming  

Goorsluis geautomatiseerde deur en bodembescherming in combinatie met ingraven van een 

kleilaag/bentonietmat in voorland. 
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8.7 Kostenraming voorstel voorkeursalternatief 

 

Voor het voorgestelde voorkeursalternatief is een raming opgesteld. De onderstaande tabel toont de 

resultaten van deze raming. In het kostenrapport zijn onder andere de volgende uitgangspunten en 

opgenomen:   

- de raming betreft directe bouwkosten en indirecte kosten die gemaakt moeten worden om de werk-

zaamheden te kunnen uitvoeren. De raming betreft niet de kosten voor de planuitwerkingsfase; 

- voor het bepalen van de eenheidsprijzen is gebruik gemaakt van een actueel kostenbestand. De een-

heidsprijzen van kostenbepalende onderdelen zijn onderbouwd met de inzet van arbeid, materieel en 

materiaal; 

- de risico’s zijn probabilistisch doorgerekend in het kostenrapport; 

- de vastgoedkosten zijn opgenomen in de raming. Voor de aankoop van gronden zijn de kosten ge-

raamd op EUR 10,-/m2. 

 

De kosten zijn in beeld gebracht binnen de nauwkeurigheidsmarge die geldt voor de fase van Verkenning in 

de regeling subsidies hoogwaterbescherming en het MIRT-spelregelkader (±25 %). De geraamde kosten 

passen ruim binnen het oorspronkelijke beschikbare budget. 

 

 

Tabel 8.3 Investeringskosten per dijkvak 
 

dijkvak Investeringskosten  (in EUR x 1.000) 

Variatiecoëfficiënt 24 % 

 

Bandbreedte: met 70 % zekerheid liggen de investeringskosten, 

incl. omzetbelasting tussen                 ________                         en                  

_________ 

dijkvak Reeve tussen 541 en 907 

dijkvak Oprit Geldersesluis tussen 77 en 128 

dijkvak Zomerdijk tussen 564 en 945 

dijkvak Havendijkje tussen 954 en 1.601 

kunstwerken tussen 889 en 1.491 

totale investeringskosten  tussen 3.397 en 5.696 

 

 

8.8 Planning vervolgstappen 

 

In deze paragraaf wordt een vooruitblik gegeven op de planuitwerkingsfase. 

 

Vervolgstappen  

Nadat het voorkeursalternatief voor de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijk definitief is vastgesteld 

door het algemeen bestuur van de beide waterschappen, wordt de verkenningsfase afgesloten en gaat het 

project de planuitwerkingsfase in. In de planuitwerkingsfase worden het voorkeursalternatief en de inpassing 

daarvan verder uitgewerkt en gedetailleerd. Het uiteindelijke ruimtebeslag (hoogte en breedte) kan afwijken 

van het vastgestelde voorkeursalternatief, maar zal nooit groter worden.  

De ontwerpuitgangspunten worden vastgesteld (denk aan uiteindelijke hoogte, definitieve maatregelen bij 

de kunstwerken) en het ontwerp krijgt meer vorm. Het uitgewerkte ontwerp wordt vastgelegd in een 

projectplan. Na een inspraakperiode op het ontwerp-projectplan stellen beide waterschappen het definitieve 

projectplan vast en leggen het ter goedkeuring voor aan de beide provincies. 
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Tabel 8.4 Overzicht planning project Noordelijke Randmeerdijk tot eind realisatie 
 

Onderdeel Planning mijlpalen 

verkenning fase 2017-2018 

beslissing Voorkeursalternatief  kwartaal 1, 2019 

planuitwerkingsfase  

start grondverwerving kwartaal 2, 2019 

goedkeuring Projectplan  kwartaal 2, 2020  

realisatie fase  

(begin) realisatie kwartaal 3, 2020 

gunning aan de aannemer kwartaal 3, 2020 

uitvoering werkzaamheden tot kwartaal 4, 2021 

afsluiting van het project kwartaal 4, 2021 
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Samenvatting 
 
In het navolgende overzicht is een samenvatting van de voorkeuralternatieven per kunstwerk gegeven. Voor elk kunstwerk geldt dat de 
alarmering en de sluitingsprocedures in draaiboeken op orde moeten worden gebracht. 
 
Kunstwerken NRD sluitmiddel buitendijkse 

aanpassing 
binnendijkse 
aanpassing 

constructie Opmerkingen 

  

Geldersesluis 
 1 set deuren 
automatisch 

  

Bodem- 
bescherming   

In stormseizoen 2 (niet-
geautomatiseerde) deuren dicht 

voormalig 
stoomgemaal   

   

Dichten 
(dämmer of 
damwand) 

Kunstwerk definitief dichten met behoud 
van frontmuur 

Duiker 1 Nooreinde 
Automatisch 
(nieuwe) schuif 

Nieuwe 
constructie 

Huidig afwateringssysteem aansluiten op 
nieuw kunstwerk 

Duiker 2 Noordeinde 
Handmatige 
bediende schuif 

  

Huidige duiker in normale omstandigheden 
handmatig dicht 

Bolsmerksluis 
1 aanpassen, 1 
nieuw 

Intrede 
weerstand (klei) 

Tweede keermiddel (klepstuw) in koker, 
hoogte oplossen in planuitwerkingsfase 

Lummermerksluis 
Stalen schuif 
automatisch 

  

Buitendeur standaard gesloten 

Eektermerksluis 
Nieuwe 
automatische schuif Buitendeur standaard gesloten 

Duiker 3 
Hellenbeekstraat 

Nieuwe 
automatische schuif 

Intrede 
weerstand (klei) - 

Havensluis Elburg   
 Bodem- 

bescherming Uitstel van falen tbv noodmaatregelen  

Goorsluis Deur automatisch 
Intrede 
weerstand (klei) 

Bodem- 
bescherming - 
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1. Inleiding  
1.1. Aanleiding  
De Noordelijke Randmeerdijk (normtraject 11-3) is de afgelopen tien jaar door het 

waterschap in steeds meer gedetailleerde mate onderzocht. Dit heeft voor het 

dijkenspoor geresulteerd in een Nadere Analyse Veiligheid, waaruit een beperkte 

verbeteropgave bleek (het WDOD-deel, het muurtje bij het Havendijkje in Elburg, een 

strekking van 525 m ten noorden van de Bolsmerksluis en een opgave ten behoeve van 

de beheerbaarheid van de dijk). 

Voor acht kunstwerken in de Noordelijke Randmeerdijk is een tussentijds oordeel 

opgesteld om aanmelding van deze kunstwerken op het HWBP mogelijk te maken. Mede 

daarom is een WBI-beoordeling uitgevoerd met RisKeer en hieruit volgt een 

veiligheidsoordeel. Drie kunstwerken zijn reeds geprogrammeerd op het HWBP 

(Goorsluis, Duiker 1 en 2 Noordeinde). Deze zijn derhalve niet opnieuw beoordeeld. 

 

In voorliggende rapportage wordt voor alle elf kunstwerken een variantafweging gemaakt 

van mogelijke verbetermaatregelen voor de afgekeurde sporen. 

 
1.2. Doel 
Doel van de opdracht is om acht kunstwerken aan te melden op het  

HWBP-programma 2020-2025 en de voorgenomen verbetermaatregel van elf 

kunstwerken in procedure te brengen, in een gezamenlijke ontwerpnotitie met die van de 

dijken. Hiermee wordt aansluiting bij het dijkenspoor gevonden wat resulteert in één 

duidelijk dijkverbeteringstraject. Om dit mogelijk te maken is het nodig om een 

voorkeursvariant vast te stellen voor elk toetsspoor waar een verbeteropgave is. Deze 

rapportage maakt onderdeel van het proces VKA. 

 
1.3. Projectomschrijving 
Er wordt een integraal ontwerp gemaakt van hoe het kunstwerk verbeterd moet worden, 

gelet op de resultaten van de WBI-beoordeling. Voor piping is bijvoorbeeld een ander 

type maatregel nodig dan voor onvoldoende sterkte van een keermiddel. Per kunstwerk 

worden meerdere varianten beschouwd, maar gezien de beperkte opgave kan 

hoogstwaarschijnlijk snel naar een voorkeursalternatief worden gegaan. De varianten 

worden op basis van ervaring globaal getoetst op haalbaarheid, robuustheid en kosten. 

Het voorkeursalternatief wordt nader onderbouwd (op kosten en met een tekening). 

 

Ten behoeve van het ontwerp is extra informatie verzameld voor het beoordelingsspoor 

piping. Het blijkt dat de ontwerpopgave voor piping voor de Lummermerksluis, 

Eektermerksluis en Havensluis komt te vervallen. 

 
1.4. Leeswijzer 
In de navolgende hoofdstukken, die voor zich spreken, is de gemaakte variantenanalyse 

gerapporteerd. 

 
1.5. Versie 
Op 28 september 2018 is de eerste versie van dit rapport vrijgegeven. De versie van 19 

oktober 2018 betreft de versie waarin de interne review is verwerkt.  
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2. Uitgangspunten 
2.1. Overzicht kunstwerken 
In Tabel 1 is een overzicht opgenomen van de kunstwerken in de Noordelijke 

Randmeerdijk (normtraject 11-3). 

 
2.2. Algemene uitgangspunten 
De volgende faalmechanismen zijn in de beoordeling beschouwd: 

- Hoogte kunstwerk (HTKW); 

- Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW); 

- Piping bij kunstwerk (PKW); 

- Sterkte en stabiliteit puntconstructies (STKWp). 

 

Voor een nadere uiteenzetting van de veiligheidsbeoordeling wordt verwezen naar de 

rapportage “Veiligheidsoordeel 8 kunstwerken dijktraject 11-3 (Noordelijke 

Randmeerdijk), Beoordeling veiligheid primaire waterkeringen 2017-2023, versie 1.0 

eindconcept, 31 augustus 2018”. 

 

Per kunstwerk wordt alleen een verbetervoorstel gedaan voor de faalmechanismen 

waarvoor een onvoldoende score is behaald. In veel gevallen is dit betrouwbaarheid 

sluiting. 

 

Kunstwerken dienen te voldoen aan de norm voor zichtjaar 2050. Het is op dit moment 

onduidelijk of na 2050 maatregelen worden genomen in het watersysteem en welke deze 

zijn. 

 
2.3. Veiligheidsoordeel  
In Tabel 1 is een overzicht gegeven van het veiligheidsoordeel per kunstwerk. In 

hoofdstuk 4 en verder wordt per kunstwerk ingegaan op mogelijke 

verbeteringsmaatregelen voor de faalmechanismen waarop deze zijn afgekeurd.  
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Tabel 1: Overzicht kunstwerken in de Noordelijke Randmeerdijk met veiligheidsoordeel volgens tussentijds WBI oordeel 

Kunstwerk dp keer-

middel 

monu-

ment 

Water-

beheer 

functie 

Tekeningen 

beschikbaar 

Sloop 

toegestaan 

score 

HTKW 

score 

BSKW 

score 

PKW 

score 

STKWp 

1 Gelderse Sluis R001 3 x 

enkel 

Ja Ja Beperkt Nee Voldoet Voldoet 

niet 

Voldoet* Voldoet 

2 Voormalig 

stoomgemaal 

R001 dicht 

gezet 

Nee Nee Nee Ja Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet* Voldoet 

niet 

3 Duiker 1 

Noordeinde 

R008+70 geen Nee Ja Nee Ja Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet* Voldoet 

4 Duiker 2 

Noordeinde 

R012+10 geen Nee Ja Nee Ja Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet* Voldoet 

5 Bolsmerksluis R038+70 1 x 

enkel 

Nee Nee Beperkt Nee Voldoet 

niet 

Voldoet 

niet 

Voldoet 

niet* 

Voldoet 

6 Lummermerksluis R055+20 dubbel Nee Nee Beperkt Nee Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet 

niet* 

Voldoet 

7 Eektermerksluis R061+20 1 x 

enkel 

Toekoms

t 

Ja Nee Nee Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet 

niet* 

Voldoet 

8 Duiker 3 Elburg R019+50 dubbel Nee Ja Nee Nee Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet** Voldoet 

niet* 

Voldoet 

niet 
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Kunstwerk dp keer-

middel 

monu-

ment 

Water-

beheer 

functie 

Tekeningen 

beschikbaar 

Sloop 

toegestaan 

score 

HTKW 

score 

BSKW 

score 

PKW 

score 

STKWp 

9 Heul voormalige 

Wasserij 

R083+30 dicht 

gezet 

Nee Nee Nee Ja Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet Voldoet* Voldoet op 

bewezen 

sterkte 

10 Havensluis R088+20 dubbel Ja Ja Nee Nee Voldoet Voldoet 

niet 

Voldoet* Voldoet 

11 Goorsluis R102+35 1 x 

enkel 

Ja Ja Beperkt Nee Dijk 

verzorgt 

hoogte 

Voldoet 

niet 

Voldoet 

niet 

Voldoet 

 
* = nader te bewijzen met aanvullende boringen 

** = Voldoet volgens beslisregels eenvoudige toets aangezien de diameter kleiner is dan 0,5 m. 
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2.4. Ontwerpwaterstand 
In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de waterstanden per kunstwerk. Aangezien er 

geen sprake is van peilstijgingen op het Randmeer tot 2050 zijn de toetspeilen uit 

RisKeer voor 2023 gelijk aan de ontwerpwaterstand. 

 
Tabel 2: Waterstanden 

Kunstwerk Waterstand 

(1/100) 

dijkenspoor 

Hydra-NL 

Signalerings-

waarde (1/300) 

kunstwerken uit 

RisKeer 

Ondergrens 

(1/100) 

kunstwerken 

uit RisKeer 

1 Gelderse Sluis 1,73 1,96 1,70 

2 Voormalig stoomgemaal 1,73 1,96 1,70 

3 Duiker 1 Noordeinde 1,70 1,96 1,70 

4 Duiker 2 Noordeinde 1,69 1,96 1,70 

5 Bolsmerksluis 1,58 1,78 1,54 

6 Lummermerksluis 1,51 1,66 1,44 

7 Eektermerksluis 1,47 1,66 1,44 

8 Duiker 3 Elburg 1,39 1,58 1,36 

9 Heul voormalige Wasserij 1,37 1,50 * 1,30 * 

10 Havensluis 1,35 1,50 * 1,30 * 

11 Goorsluis 1,27 1,50 * 1,30 * 
* licht afwijkend door verplichte keus dichtstbijzijnde illustratiepunt 
 
  



 
 

Titel  Variantenafweging 

   

Pagina  12 van 101 

 
 

 

3. Variantafweging 
3.1. Afwegingsproces 
De kunstwerken zijn in de verkenningsfase gedetailleerder beoordeeld. Uit deze 

beoordeling is gebleken dat niet drie, maar tien van de elf kunstwerken niet voldoen aan 

de veiligheidsnorm. Enkel het kunstwerk ‘Nieuwe Heul Elburg’ is goedgekeurd. De andere 

kunstwerken zijn allen afgekeurd op het faalmechanisme betrouwbaarheid sluiting. Er 

kan bij deze kunstwerken niet gegarandeerd worden dat ze bij hoogwaterstanden correct 

sluiten en het achterland voldoende beschermen tegen hoogwater. Enkele kunstwerken 

zijn ook afgekeurd op ‘stabiliteit’, ‘hoogte’ en/of ‘piping’. 

 

De laatste afstemming met ILT om de zeven kunstwerken (die in de beoordeling 

aanvullend zijn afgekeurd) op te nemen in het waterveiligheidsportaal en in het 

hoogwaterbeschermingsprogramma is nog gaande. 

 

Uitgangspunt bij dit Voorkeursalternatief is dat deze kunstwerken vanuit 

efficiencyoverwegingen opgenomen worden in de scope van deze verbeteropgave. In een 

later stadium wordt bepaald of de kunstwerken worden meegenomen in de 

planuitwerkingsfase. 

 

Er wordt in de afweging een integraal ontwerp gemaakt van hoe het kunstwerk verbeterd 

moet worden. De basis voor de afweging is een situatiebeschrijving om vervolgens de 

mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) te presenteren alvorens de afweging te maken 

naar kansrijke oplossingen en een voorkeursalternatief. Maatregelen die zijn bedacht en 

die om een bepaalde reden direct afvallen worden hier ook genoemd. Door verschillende 

oplossingsrichtingen (bouwstenen) te combineren kan voldaan worden aan de 

betreffende minimale faalkans. Van iedere bouwsteen is per kunstwerk een 

alternatievenafweging gemaakt (zeef 2). 

 

Het maken van combinaties die aan de veiligheidseis voldoen bleek, anders dan bij de 

grondlichamen, geen eenvoudige opgave. Door het ontbreken van het juiste detailniveau 

van berekenen in RisKeer, moest afgeweken worden van het WBI instrumentarium. Ook 

was het niet mogelijk, doordat alle kunstwerken bij nadere bestudering toch net even 

anders waren (wel/niet normaal dicht, schuif aan de buitenzijde/schuif inwendig, 

cultuurhistorische waarde, etc.), om basis alternatieven zoals “herstellen”, “vervangen” 

en “maatwerk oplossing” te gebruiken. 

 
3.2. Beoordelingswijze  
Het trechteringsproces voor de kunstwerken wijkt enigszins af van het proces voor de 

dijkvakken. Dit heeft te maken met de geringe impact van de ingrepen op de omgeving 

en de plek van het instrument RisKeer binnen dit ontwerpproces. Bewoners en de 

gemeenten zijn vooral bij de start van het ontwerpproces betrokken door het voeren van 

persoonlijke gesprekken en het betrekken van de gemeente bij een eerste integrale 

ontwerpsessie. Het instrument RisKeer speelt een centrale rol binnen het ontwerpproces 

van de kunstwerken. Met dit instrument is gezocht naar het meest optimale pakket aan 

maatregelen waarmee wordt voldaan aan het vereiste veiligheidsniveau. In plaats van 
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het afwegen van verschillende varianten was het ontwerpproces dus meer een zoektocht 

naar het optimale pakket aan maatregelen. 

 

Per kunstwerk en per faalmechanisme is gezocht naar mogelijkheden om het kunstwerk 

te versterken. Het beoordelings- en afwegingskader voor de dijkvakken (zie volgende 

paragrafen) is specifiek gemaakt voor de kunstwerken. De maatregelen zijn beoordeeld 

op de criteria: robuustheid, haalbaarheid en kosten. De kunstwerken zijn zeer lokale 

ingrepen, met weinig directe raakvlakken met de omgeving. Vandaar dat draagvlak geen 

criterium is in de afweging. Het trechteringsproces van de kunstwerken is ook in twee 

fasen gedaan, namelijk zeef 1 en zeef 2. 

 
3.2.1. Zeef 1 
Na een uitgebreide inventarisatie van alle mogelijke oplossingen zijn in een integrale 

ontwerpsessie – samen met de gemeenten – de kansrijke maatregelen geselecteerd. Op 

basis van expertkennis zijn maatregelen als niet kansrijk benoemd. De argumenten 

hiervoor hangen uiteraard samen met de bovenstaande criteria. Een belangrijke 

opbrengst van het doorlopen van zeef 1 was het benoemen van generieke maatregelen 

die voor alle kunstwerken noodzakelijk zijn: het opzetten van een alarmeringssysteem, 

het actualiseren en aanvullen van draaiboeken en het automatiseren van de 

kunstwerken. 

 
3.2.2. Zeef 2 
De verbetermaatregelen die overblijven na zeef 1 worden beoordeeld aan de hand van de 

beoordelingscriteria. Hierbij worden de varianten relatief aan elkaar gescoord aan de 

hand van een vijfpuntensysteem. De maatregelen die het best scoren komen als eerste 

in aanmerkingen om opgenomen te worden in het VKA. Maar vaak was een combinatie 

van maatregelen noodzakelijk om het vereiste veiligheidsniveau te behalen. Het 

instrumenten RisKeer speelde in deze fase een belangrijke rol. 

 

Bij het afwegen wordt tevens gestreefd naar doelmatigheid en uniformiteit tussen 

kunstwerken. 
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3.3. Beoordelingscriteria 
3.3.1. Robuustheid 
Hiermee wordt bedoeld een technisch solide uitvoering (waterbouwkundige constructies 

bezitten over het algemeen een “flinke mate van” degelijkheid), toekomstbestendigheid 

(moet bij een meerpeilstijging na 2050 verbetering plaats vinden en in welke mate speelt 

degradatie door bijvoorbeeld roest) en aansluitingen op omringend grondlichaam (is de 

aanpassing met een standaard werkwijze mogelijk of ontstaat er een zwakke plek op de 

aansluiting).  

 
Tabel 3: Waardering criterium robuustheid 

Score Betekenis 

Groen Positieve meerwaarde, bijvoorbeeld realiseren meer 

betrouwbaarheid/toekomstvastheid, bewezen techniek, goede inpassing in 

de dijk 

Grijs Neutraal, niet onderscheidend positief of negatief 

Geel Licht negatief, knelpunten zijn eenvoudig op te lossen door kleine 

aanpassingen, risico’s goed beheersbaar 

Oranje Sterk negatief, knelpunten vereisen veel aanpassingen aan het ontwerp, 

risico’s moeilijk beheersbaar 

Rood Onoverkomelijk bezwaar, er zijn sterk negatieve effecten op waarden 

en/of functies, die niet kunnen worden gemitigeerd of gecompenseerd. 

 
 
3.3.2. Haalbaarheid 
Is de maatregel juridisch haalbaar (vooral van belang in verband met natura2000), 

speelt er een cultuurhistorisch belang (sommige kunstwerken zijn monumenten), van 

welke omgevingshinder is er sprake (bijvoorbeeld geluid, trillingen of werken op percelen 

van derden) en is er een sterke wens van een stakeholder om juist wel of niet voor een 

maatregel te kiezen (bijvoorbeeld bij een meekoppelkans of bij inpassing in een reeds 

bestaand werkproces). 

 
Tabel 4: Waardering criterium haalbaarheid 

Score Betekenis 

Groen Positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies 

Grijs Neutraal, niet onderscheidend positief 

Geel Licht negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten of juridische 

problemen, die eenvoudig kunnen worden gemitigeerd 

Oranje Sterk negatief, er zijn één of meerdere sterk negatieve effecten of 

juridische problemen, die niet eenvoudig kunnen worden gemitigeerd 

Rood Onoverkomelijk bezwaar, er zijn sterk negatieve effecten op waarden 

en/of functies of juridische problemen, die niet kunnen worden 

gemitigeerd of gecompenseerd. 
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3.3.3. Kosten 
Welke investering brengt de maatregel met zich mee (investeringskosten en 

instandhoudingskosten) en welke bijkomende kosten zijn er (zoals het aanpassen van de 

waterhuishouding of het op orde brengen van de calamiteitenorganisatie)? 

 
Tabel 5: Waardering criterium kosten 

Score Betekenis 

Groen Het alternatief is veel goedkoper dan de andere alternatieven 

Grijs Er is geen onderscheid in kosten tussen de alternatieven 

Geel De kosten bedragen minder dan het dubbele van de kosten van het 

goedkoopste alternatief 

Oranje De kosten bedragen meer dan het dubbele van de kosten van het 

goedkoopste alternatief 

Rood De kosten bedragen een veelvoud van de kosten van het goedkoopste 

alternatief 

 

 
3.3.4. Weging beoordelingscriteria 
Conform het versterkingstraject voor dijken wordt op de beoordelingscriteria geen 

weging toegepast. 
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4. Noodzakelijke (beheer)maatregelen 
In de huidige situatie is het niet mogelijk om bij stormopzet de kunstwerken in de 

Noordelijke Randmeerdijk op een veilige manier en/of voldoende snel te sluiten. Het 

aanleggen van een alarmeringssysteem en bijwerken van draaiboeken gaat hierin, 

hoewel verplicht volgens het WBI, geen verandering in brengen. Het is daarom van 

belang dat een betrouwbaarder sluitmechanisme wordt aangebracht in elk kunstwerk. 

 

Om ongeacht de voorkeursvariant te kunnen voldoen aan minimale eisen voor 

betrouwbaarheid sluiten, dienen deze drie zaken (alarmering, draaiboek en mechanisme) 

op orde te worden gebracht. 

 

De oplossingen 1 alarmering en 2 draaiboek zijn beheermaatregelen, die de actuele 

faalkans weinig beïnvloeden, omdat de kans op technisch falen maatgevend is. De 

huidige faalkans is ongeveer 1 door het ontbreken van alarmering en draaiboeken met 

procedures. Theoretisch wordt de faalkans 1/200 à 1/800 (zie voorbeelden in Tabel 6) 

keer per jaar volgens RisKeer als oplossing 1 en 2 geïmplementeerd zijn, maar in de 

praktijk is de faalkans veel groter omdat tijdens storm het fysiek onmogelijk is om 

keermiddelen met de hand te sluiten. 

 
Tabel 6: Effect maatregelen 1 en 2 op faalkans per sluitvraag en per jaar 

Kunstwerk Maatregel Herhalingstijd 

RisKeer [jaar] 

Opmerkingen 

 

Gelderse Sluis 1+2 476 - 

Bolsmerksluis 1+2 476 - 

Lummermerksluis 1+2 823 Komt doordat er rekening 

gehouden is met 2e keermiddel 

Eektermerksluis 1+2 476 - 

Havensluis 1+2 235 Faalkans groter doordat het 

middel niet op handkracht te 

sluiten is. 

 

Oplossing 1: Alarmeringssysteem 
Het inrichten van een alarmeringssysteem is een vereiste om aan de eis voor BSKW te 

voldoen. Indien er geen alarmering is wordt de sluitoperatie niet of te laat opgestart.  

 

Robuustheid 

Aanleggen van een alarmeringssysteem is verplicht volgens het WBI. Daarnaast is een 

alarmeringssysteem noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid. Om de faalkans te 

verlagen dienen ook de draaiboeken te worden verbeterd. De oplossing scoort positief. 

 

Haalbaarheid 

Deze oplossing scoort positief op haalbaarheid. Er zijn geen juridische bezwaren om het 

te doen. Het is zelfs verplicht. Daarnaast heeft het geen impact op de omgeving. 
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Kosten  

Het alarmeringssysteem wordt ingericht door Rijkswaterstaat en de planning is dat deze 

in 2022 operationeel is. Vanuit de lijnorganisatie worden medewerkers van het 

waterschap ingezet om hierin samen te werken met Rijkswaterstaat, er zijn geen directe 

kosten aan verbonden voor het HWBP dijkverbeteringsproject. De oplossing scoort 

positief. 

 

Oplossing 2: Draaiboeken actualiseren en aanvullen. 
Het actualiseren en aanvullen van de draaiboeken (sluitprotocollen) is een vereiste om 

aan de eis voor BSKW te voldoen. Vanuit het WBI zijn er eisen opgesteld waaraan een 

sluitprotocol dient te voldoen om een betrouwbaar sluitproces te garanderen. Indien 

hieraan niet wordt voldaan leidt dit tot een te grote faalkans voor alle kunstwerken.  

 

Robuustheid 

Verbeteren van de draaiboeken is verplicht volgens het WBI. Daarnaast is een goed 

sluitprotocol noodzakelijk voor de toekomstbestendigheid. Om de faalkans te verlagen 

dient ook een alarmeringssysteem te worden aangelegd. De oplossing scoort positief. 

 

Haalbaarheid 

Deze oplossing scoort positief op haalbaarheid. Er zijn geen juridische bezwaren om het 

te doen. Het is zelfs verplicht. Daarnaast heeft het geen impact op de omgeving. 

 

Kosten  

Deze oplossing kan door de lijnorganisatie het waterschap worden uitgevoerd. Hierdoor 

zijn de investeringskosten laag voor het HWBP-project. De oplossing scoort positief. 

 

Oplossing 3: Automatisch sluitmiddel met bediening vanuit Apeldoorn 
In de huidige situatie worden de kunstwerken gesloten op handkracht en dikwijls vanuit 

een boot. Aangezien in het systeem van de Randmeren hoogwater het gevolg is van een 

storm, is er beperkt tijd om het kunstwerk te sluiten nadat is opgemerkt dat er een 

storm op komst is. Het is ongeveer 3 dagen van tevoren bekend of een extreem zware 

storm richting Nederland komt. Circa 6 uur van tevoren is bekend of de storm over 

Nederland trekt, afbuigt of afzwakt tot een harde wind. 

 

Het gevolg hiervan is dat de kunstwerken moeten worden gesloten terwijl het water 

reeds stijgt en er een harde wind staat (kracht 7 of meer). De kans op niet sluiten van 

het kunstwerk met het huidige aandrijfsysteem is gelijk aan Pfa = 1/1, omdat niet 

gegarandeerd kan worden dat het kunstwerk op tijd wordt gesloten. 

 

Door middel van een elektrisch aandrijfsysteem kunnen de deuren automatisch worden 

gesloten of geopend. Een dergelijk systeem kan deels in het metselwerk van het 

kunstwerk weggewerkt. Echter zal er altijd een deel van het sluitsysteem zichtbaar 

blijven. Door middel van een gedetailleerde uitwerking (in opvolgende fasen) wordt de 

beste inpassing uitgevoerd. 
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Een voorbeeld van een elektrisch aandrijfsysteem is te zien in Figuur 1. De beheerder 
heeft een duidelijke eis neergelegd voor het niet-toepassen van hydraulische systemen. 
Met name vanwege lekkage en de effecten daarvan op het watersysteem (Natura2000) 
vervalt deze optie. 
 

Een dergelijk systeem sluit goed aan op de werkwijze binnen waterschap Vallei en 

Veluwe. De beheerders van WSVV hebben tegenwoordig allemaal een app op de telefoon 

waarmee een kunstwerk op afstand bedienbaar is en waarop ook terugmelding van 

wel/niet geslaagde bediening binnen komt. Mogelijkheid tot lokale bediening is standaard 

bij elk kunstwerk dat het waterschap in beheer heeft, alsmede de eis van een 

terugvaloptie tot handbediening van het keermiddel. 

 

 
Figuur 1: Voorbeeld automatisch sluitsysteem 

 

Robuustheid 

Deze oplossing is zeer betrouwbaar. Een elektrisch aandrijfsysteem is zeer krachtig en 

zal niet snel beschadigen. Ook is het vorst- en vuilbestendig. Falen door een eventuele 

stroomstoring kan worden uitgesloten door een reserve stroomvoorziening zoals een 

permanent aanwezig noodaggregaat in een dijksmagazijn of woning naast het kunstwerk 

te plaatsen.  

 

De effectiviteit van deze drie maatregelen is afhankelijk van het kunstwerk. Zo heeft de 

Lummermerksluis bijvoorbeeld een lagere faalkans, omdat er een tweede keermiddel 

aanwezig is. Het effect op de faalkans per sluitvraag wordt bepaald aan de hand van de 

scoretabel voor kunstwerken van het WBI. Het effect op de faalkans per jaar wordt 

bepaald met RisKeer.  
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In onderstaande tabel staat per kunstwerk gegeven wat de faalkans (uitgedrukt als 

herhalingstijd) is met de drie maatregelen. De in LRT3 afgekeurde kunstwerken (Duikers 

1 en 2 Noordeinde en Goorsluis) staan niet in deze tabel en ook de duiker bij het 

voormalig stoomgemaal, omdat in laatstgenoemde geen afsluitmiddelen aanwezig zijn. 

Duiker 3 voldoet in principe op betrouwbaarheid sluiten vanwege de geringe diameter. 

 

De eis voor de faalkans bedraagt 1/30.000 keer per jaar. 

 
Tabel 7: Effect maatregelen 1, 2 en 3 op faalkans per sluitvraag en per jaar 

Kunstwerk Maatregel Herhalingstijd 

scoretabel 

[sluitvraag] 

Herhalingstijd 

RisKeer  

[jaar] 

Opmerking 

 

Gelderse Sluis 1+2+3 979 653 - 

Bolsmerksluis 1+2+3 979 589 - 

Lummermerksluis 

(2 keermiddelen) 

1+2+3 8265 11.374 Dubbel keermiddel, 

Pfsluis;open = 1/2 

Lummermerksluis 

(1 keermiddel) 

1+2+3 979 1596 Enkel keermiddel, 

Pfsluis;open = 1/2 

Eektermerksluis 1+2+3 979 1777 Pfsluis;open = 1/2 

Havensluis 1+2 235 132 met automatisch 

keermiddel 

 

De Havensluis heeft al een automatisch sluitend keermiddel en daarom is maatregel 3 

niet van toepassing. Aangezien deze klepstuw niet met de hand te sluiten is bij naderend 

hoogwater en ook niet voorzien is van een terugmeldsysteem scoort deze lager op 

faalkans per sluitvraag. Echter is de kans dat de kering openstaat bij hoogwater 

onwaarschijnlijk tot zeer onwaarschijnlijk, namelijk Psluis;open = 0,1 à 0,01. Dit leidt tot 

een navenant lagere faalkans per jaar. Deze voldoet echter nog steeds niet aan de eis 

van 1/30.000. 

 

De oplossing automatisch keermiddel scoort in het algemeen positief op het criterium 

robuustheid. Het verbeteren van het sluitsysteem is een vereiste maatregel om aan de 

faalkanseis te kunnen voldoen. 
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Figuur 2: Voorbeeld invoergegevens RisKeer berekening, bediening automatisch op 
afstand (Gelderse Sluis) 
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Figuur 3: Voorbeeld resultaat RisKeer alarmering, draaiboek en mechanisme op orde 

 
Haalbaarheid 

Aangezien meerdere sluizen een monumentale status hebben en/of een hoge 

ruimtelijke/cultuurhistorische kwaliteit bezitten, zal het mechanisme voor automatische 

sluiting goedgekeurd dienen te worden door de monumenten- of 

beeldkwaliteitscommissie van de gemeente Oldebroek cq. Elburg. Het is een maatregel 

die het aangezicht van de sluis in kwestie verandert. Bovendien dient er een elektrisch 

mechaniek te worden aangelegd. Door het mechaniek in het metselwerk te verwerken 

wijzigt het aangezicht van de sluis beperkt. Op de deuren bevestigde tandheugels passen 

in het beeld van een sluis en geven geen aanleiding tot een negatieve score. 

 

Deze oplossing scoort neutraal op dit criterium. 

 

Kosten  

Een bedieningsmogelijkheid op afstand (via telefoon met app) is reeds standaard bij het 

waterschap. Mede om die reden zijn kosten vanuit beheer geen onderscheidend 

criterium. Er zijn echter wel kosten voor aanleg van een automatisch systeem, 

bijvoorbeeld stroomvoorziening en aanbrengen automatisch beweegmiddel. Aangezien 

een louter handmatige sluiting praktisch gezien niet veilig mogelijk is, door combinatie 

van korte reactietijd en harde wind tijdens sluiten, zijn kosten andermaal niet 

onderscheidend. 

 

De score is neutraal. 
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5. Gelderse Sluis 
5.1. Introductie  
De Gelderse Sluis is afgekeurd op de volgende faalmechanismen: 

- Betrouwbaarheid sluiting. 
 

 
Figuur 4: Ligging Gelderse Sluis (linksboven) en gemaal De Wenden (rechtsonder) ten 
opzichte van Noordeinde 

 
5.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
5.2.1. Situatiebeschrijving 
De Gelderse Sluis heeft drie openingen die gesloten kunnen worden door middel van 

houten puntdeuren. Er is geen automatisch sluitmechanisme aanwezig. De puntdeuren 

dienen nu handmatig te worden dichtgezet vanaf het water en met behulp van een 

maaiboot. In normale omstandigheden staan de puntdeuren open, vanwege afwatering 

van het gemaal “de Wenden”. Als tweede sluitsysteem is het (theoretisch) mogelijk om 

schotbalken te plaatsen. Hiervoor is echter een telekraan nodig en bovendien zijn er niet 

voldoende schotbalken beschikbaar op locatie. Praktisch gezien zullen de schotbalken in 

een stormconditie nooit kunnen worden geplaatst. 

De faalkans per sluitvraag, welke volgt uit de scoretabellen, bedraagt in de huidige 

situatie Pfa = 1/1 (1/1 = 100% kans = faalt altijd). De faalkans per jaar voor 

betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/2. Dit volgt uit de toetsing met RisKeer. De hoge 

faalkans wordt voor een belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een 

alarmeringssysteem. Ook falen van de bodembescherming en overschrijden kombergend 

vermogen hebben veel invloed. 

 
5.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
Tabel 8 toont de mogelijke oplossingsrichtingen voor de Geldersesluis. Indien een 

oplossingsrichting als kansrijk is ingeschat gaat deze door naar zeef 2. De overige 

oplossingsrichtingen vallen af. Dit is kort onderbouwd in de tabel.  

Voor de Gelderse Sluis wordt reeds een ontwerp gemaakt voor een automatische 

waterstandregistratie. Dit valt buiten de scope van deze variantafweging, maar kan wel 

bijdragen aan de waterveiligheid. 
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Tabel 8: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Gelderse Sluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht 

4 Spindel of vergelijkbaar 

als bediening 

Dan hoeft er niet vanaf het water te worden gesloten. 

Sluitmechanisme werkzaam op handkracht.  

Nee valt bij voorbaat af, een automatisch 

sluitsysteem is noodzakelijk vanwege onvoldoende 

betrouwbaarheid van systeem op handkracht. 

5 Secundair sluitsysteem 

verbeteren 

Momenteel zijn er schotbalken aanwezig maar die zijn 

niet toereikend. Voorbeelden van een tweede 

sluitsysteem kunnen zijn: 

- Tweede set puntdeuren in elke opening; 

- Schuif of stuw, al dan niet zelfsluitend of 

automatisch sluitend. 

Ja door naar zeef 2.  

 

Vanwege betrouwbaarheid en feitelijk onmogelijke 

uitvoering bij storm (telekraan waait om, ARBO, 

praktisch), valt een systeem met schotbalken af. 

 

6 2 van de 3 deuren 

standaard gesloten 

Indien 2 sluisdeuren onder dagelijkse 

omstandigheden (tijdens stormseizoen) gesloten zijn 

is de kans op “niet sluiten” aanzienlijk lager.  

Ja door naar zeef 2. 

 

Kansrijk, indien goed wordt geregeld dat inderdaad 

maar 1 stel deuren open is. i.v.m. ophoping van slib 

is het nodig om periodiek van deur te wisselen. 

7 Automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

Een systeem waarbij de waterstand wordt gemeten. 

Bij overschrijden van een gegeven waterstand of 

windkracht wordt het sluitmechanisme automatisch in 

werking gesteld.  

Ja, door naar zeef 2 

 

 

8 Niets doen Er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. Nee valt bij voorbaat af, er wordt nu niet voldaan aan 

de eisen voor BS. 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

 

9 Verwijderen Gelderse 

Sluis 

De Gelderse Sluis verwijderen, in plaats hiervan een 

gemaal plaatsen. 

Nee valt bij voorbaat af, zeer kostbaar en dus niet 

wenselijk.  

10 Verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote 

bijdrage aan de faalkans. Verbeteren zal dan ook 

noodzakelijk zijn om aan BSKW te kunnen voldoen 

Ja, door naar zeef 2. 

11 Verhogen bergend 

vermogen 

Door de kades binnendijks te verhogen of 

overstroombaar te maken kan een groter 

kombergend vermogen worden gerealiseerd.  

Ja, door naar zeef 2. Het kombergend vermogen 

heeft een grote bijdrage aan de faalkans. 
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5.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
 

Oplossing 5: Secundair sluitsysteem verbeteren 
Het huidige systeem met schotbalken voldoet niet als secundair sluitsysteem. Een 

secundair sluitsysteem draagt bij aan de betrouwbaarheid van sluiten indien deze 

voldoende kerende hoogte heeft en apart van het primair sluitmechanisme eenvoudig 

gesloten kan worden.  

 

Robuustheid 

Hoe robuust deze variant precies is hangt af van het type kering. Nu wordt uitgegaan van 

een stuw welke onder water aanwezig is en elektrisch aangedreven sluit.  

 

Een stuw of klep kan vast komen te zitten door ingespoeld vuil of slib, of op een andere 

manier geblokkeerd worden. Om dit te voorkomen dient hier in het ontwerp rekening 

mee te houden en met regelmaat onderhoud en/of controle uitgevoerd te worden. Het 

vereist veel aanpassingen aan de Gelderse Sluis. De uiteindelijke constructie kan wel 

dusdanig worden weggewerkt dat deze in dagelijkse toestand onzichtbaar is.  

 

Deze oplossing is zeer effectief in het verlagen van de faalkans (in vergelijking met een 

enkel keermiddel meer dan factor 10 veiliger). Indien de alarmering en draaiboeken op 

orde zijn, én het primaire sluitmiddel automatisch kan worden gesloten vanaf Apeldoorn, 

wordt de faalkans per sluitvraag verlaagd naar Pfa = 1/5.030. De faalkans per jaar wordt 

hiermee verlaagd naar Pfa = 1/3.310. Dit is nog altijd ruim hoger dan de eis.  

 

Aangezien de oplossing ingrijpend is op de constructie en er waarschijnlijk regelmatig 

onderhoud nodig is aan het secundair sluitsysteem scoort deze oplossing licht negatief.  

 

Haalbaarheid 

De Geldersesluis is een monument. Deze oplossing zal dus moeten worden gekeurd door 

de monumentencommissie van gemeente Oldebroek. Ook kan tijdens de aanleg hinder 

worden ondervonden door omwonenden en recreanten (kano(ver)huur). In het geval van 

de Gelderse Sluis zijn er niet veel omwonenden, maar dient er wel rekening mee te 

worden gehouden. Tevens dient de Geldersesluis als fiets- en voetgangersbrug.  

 

Haalbaarheid van een tweede keermiddel is op basis van ervaringen bij Waternet positief. 

Sinds de jaren 60 zijn daar meerdere kunstwerken met een kleine balgstuw in gebruik. 

Deze oplossing scoort positief.  

 

Kosten  

Nader te bepalen, maar zeker niet goedkoop. Dus score sterk negatief.  

 

Oplossing 6: 2 van de 3 sluisdeuren sluiten 
In de dagelijkse situatie is het niet noodzakelijk om alle sluisdeuren geopend te hebben. 

Daarom is het mogelijk om twee deuren standaard dicht te hebben. Dit heeft zeer veel 

invloed op de faalkans per sluitvraag, aangezien er niet 3 maar 1 set deuren gesloten 

dient te worden bij hoogwater.  
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Robuustheid 

Deze oplossing is zeer betrouwbaar. Het vereist weinig aanpassing aan de huidige 

constructie. Er dient regelmatig te worden gewisseld met welke deur open staat en welke 

dicht, zodat overmatige slibophoping wordt voorkomen. Dit gebeurt vanzelf door de 

stroming van het water dat vanaf het gemaal door de sluis stroomt. 

 

Omdat het aantal doorstroomopeningen afneemt van 3 naar 1, wordt de faalkans per 

jaar van BSWK wordt ongeveer een factor 3 kleiner dankzij deze oplossing. Hiermee 

wordt, zelfs in combinatie met andere maatregelen, nog steeds niet voldaan aan de 

faalkanseis. Er dient nog een extra aanpassing gedaan te worden om aan de faalkanseis 

te voldoen. De oplossingsrichting scoort daarom neutraal. 

 

Haalbaarheid 

Aangezien er weinig aanpassingen worden gedaan aan de constructie lijkt het een 

haalbare oplossing. Er dient wel vastgelegd te worden hoe wordt bepaald welke deur 

wanneer openstaat (bedieningsprotocol), en wie hiervoor verantwoordelijk is. Maar dit 

staat de haalbaarheid niet in de weg. De oplossing scoort positief. 

 

Kosten  

De investeringskosten van het op orde brengen van de organisatie zijn laag aangezien dit 

binnen het waterschap kan worden georganiseerd. De oplossing scoort positief. 

 

Oplossing 7: Automatisch sluiten bij bepaalde waterstand 
Er wordt voor de Gelderse Sluis een waterstandmeetsysteem ontworpen als tijdelijke 

maatregel. De meetgegevens kunnen worden gebruikt om bij een bepaalde waterstand 

automatisch te sluiten. Dan is de sluis altijd op tijd dicht bij naderend hoogwater. 

 

Robuustheid 

De robuustheid hangt grotendeels af van de betrouwbaarheid van het meetsysteem. 

Wanneer dit niet functioneert zal de sluis niet op tijd worden gesloten. Ook zal de sluis 

met dit systeem vaker sluiten dan werkelijk nodig is, aangezien een verhoging van het 

peil niet altijd het gevolg is van een maatgevende storm. Dit heeft echter geen invloed 

op de betrouwbaarheid van het systeem. Op dit criterium scoort het positief. 

 

Haalbaarheid 

Een sluiting op basis van een waterstandsmeetsysteem past niet in de standaard 

werkwijze binnen het waterschap, maar geeft ook geen conflict. Deze oplossing scoort 

neutraal op dit criterium. 

 

Kosten 

De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van een automatisch lokaal bediend 

sluitsysteem. Het scoort dan ook neutraal op dit criterium. 
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Oplossing 10: Verbeteren en verlengen bodembescherming 
De faalkans van de bodembescherming draagt veel bij aan de totale faalkans. Het 

versterken of aanbrengen hiervan, zodat de bodem niet kan eroderen na falen van het 

sluitproces, leidt tot een sterk gereduceerde faalkans. 

 

Robuustheid 

Indien juist gedimensioneerd, is de kans dat de bodembescherming faalt bij een 

instromend debiet zeer klein. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met de 

aansluiting op het kunstwerk en de bestaande bodembescherming.  

 

Haalbaarheid 

De constructie wordt niet aangetast en de aanleg zorgt voor weinig hinder voor de 

directe omgeving. Ook is de oplossing niet zichtbaar, omdat het zich onder water 

bevindt. Daarom scoort deze oplossing positief op het criterium haalbaarheid. 

 

Kosten 

De kosten zijn lager dan van een secundair sluitmiddel of automatisch primair 

sluitmiddel, dus scoort deze oplossing positief. 

 

Oplossing 11: Verhogen bergend vermogen achterland 
Om de faalkans te verlagen is het ook mogelijk om het bergend vermogen van de 

komberging binnendijks te verhogen. Dan wordt de kans dat de rest van het achterland 

inundeert kleiner. 

 

Robuustheid  

Als het kombergend vermogen voldoende groot is wordt de faalkans een stuk kleiner, 

dus deze oplossing scoort positief. Het dient te worden onderzocht hoeveel groter de 

berging moet worden om aan de faalkanseis te kunnen voldoen.  

 

Haalbaarheid 

De haalbaarheid is afhankelijk van het bergend vermogen van het achtergelegen 

watersysteem. Het verhogen van alle kades is een grote opgave, die veel impact heeft op 

de omgeving. Het scoort sterk negatief op haalbaarheid. 

 

Kosten 

Nader te bepalen. Het verhogen van de kades binnendijks is wel een grote opgave. Er 

dient ongeveer 5 km kades verhoogd te worden. Het scoort daarom sterk negatief op dit 

criterium. 
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Tabel 9: Beoordeling oplossingsrichtingen Gelderse Sluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

5. Secundair 

systeem 

   Sterk negatief 

6. Twee deuren 

dicht 

   Positief 

7. Automatisch 

sluiten bij peil x 

   Neutraal 

10. 

Bodembescherming 

   Positief 

11. Kombergend 

vermogen 

   Zeer sterk 

negatief 

 

 
5.3. Conclusie Gelderse Sluis 
Wanneer oplossing 1, 2, 3, 6 en 10 worden gecombineerd (alarmering, draaiboeken, 

automatisch sluiten vanuit Apeldoorn, 2 deuren standaard dicht, bodembescherming 

verbeteren) is de faalkans Pfa = 1/1.653. Dit is nog ruim lager dan de eis (1/30.000), 

terwijl veel grotere kunstwerken in de deltawerken met enkele keermiddelen wel 

voldoende veilig zijn. Er lijkt dus geen realistische combinatie te zijn, waarmee met de 

gehanteerde analysemethode (tabellen Leidraad kunstwerken in combinatie met RisKeer) 

voldoende veiligheid wordt aangetoond. Dit is meer een gevolg van de betrekkelijke 

eenvoud van de analysemethode en niet zozeer van het enkele keermiddel op zich. 

 

Voor de variantenanalyse wordt ervan uitgegaan dat een stevige bodembescherming (in 

combinatie met 1, 2 en 3) voldoende betrouwbaarheid oplevert. Twee deuren dicht 

(oplossing 6) kost niks extra’s en levert wel wat en valt dus in de categorie “altijd doen”. 

In de planuitwerkingsfase dient met een geavanceerde foutenboom analyse de 

betrouwbaarheid van de Gelderse Sluis te worden bepaald. 

 

Het VKA is derhalve 1, 2, 3, 6 en 10; twee deuren dicht met 
bodembescherming. 
 

Wanneer achteraf blijkt dat dit niet tot voldoende betrouwbaarheid blijkt, is de 

terugvaloptie: een tweede keermiddel binnen de grenzen van huidig kunstwerk (dus niet 

komberging vergroten). 
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6. Uitwateringsduiker voormalig Stoomgemaal Oldebroek 
6.1. Introductie  
De uitwateringsduiker wordt permanent afgesloten. Daarom is deze niet getoetst met 

RisKeer.  

 

Het kunstwerk is afgekeurd op: 

- Betrouwbaarheid sluiting; 

- Stabiliteit. 

 

Omdat het kunstwerk wordt afgesloten dient het te worden beoordeeld als NWO. Voor 

het afsluiten van het kunstwerk en voor de stabiliteit van de constructie zijn wel 

verbetermaatregelen nodig. 
 

 
Figuur 5: Ligging voormalig Stoomgemaal in de jaren dertig (linksboven) ten opzichte 
van Noordeinde (toen nog Kampernieuwstad) 

 
6.2. Afsluiten kunstwerk 
6.2.1. Situatiebeschrijving 
De duiker bij het voormalig stoomgemaal is afgekeurd op betrouwbaarheid sluiten, 

omdat de wijze waarop het is afgesloten niet robuust is (houten schot en bult stenen). 

De kosten voor verbeteren (dichten) van het kunstwerk zijn lager dan onderzoek naar 

afdichting (stenen weghalen en staat/afdichting houten schot onderzoeken en vrijwel 

zeker vervangen houten schot). Dan hoeft er in principe geen beschouwing uitgevoerd te 

worden voor faalmechanisme BSKW. In plaats daarvan wordt bekeken hoe het kunstwerk 

meer duurzaam en robuust kan worden afgesloten.  

 
6.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
Tabel 10 toont de mogelijke oplossingsrichtingen. Indien een oplossingsrichting als 

kansrijk is ingeschat gaat deze door naar zeef 2. De overige oplossingsrichtingen vallen 

af. Dit is kort onderbouwd in de tabel.  
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Tabel 10: Mogelijke oplossingsrichtingen permanent afsluiten uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal Oldebroek 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Afsluiten met 

“hondenhok” 

Het plaatsen van een put met afsluiters over de 

bestaande duiker. 

Nee valt bij voorbaat af, dit is meer geschikt voor het 

plaatsen van keermiddelen in kleine duikers. 

2 Afsluiten met damwand De frontmuur handhaven en vlak daar achter een 

damwandscherm te plaatsen, met voldoende sterkte. 

Ja, door naar zeef 2. 

3 Afdichten duiker De frontmuur verwijderen, het eerste deel van de 

duiker vervangen door een kleiprop en het overige 

deel dichten met bijvoorbeeld Dämmer. 

Ja, door naar zeef 2. 

4 Geheel verwijderen De duiker wordt volledig uitgegraven en de dijk wordt 

ter plaatse hersteld. 

Ja, sloop is toegestaan. Door naar zeef 2. 
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6.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 2: Afsluiten met damwand 
Robuustheid 

Een damwand is een zeer robuust afsluitmiddel. Indien juist ontworpen wordt ook 

onderloopsheid hiermee ondervangen. De levensduur van een damwand is lang genoeg 

en er is geen onderhoud nodig. Het scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Het is haalbaar. De duiker heeft geen functie meer en dit is een oplossing die weinig 

overlast levert. Alleen tijdens het plaatsen kan er overlast zijn door trillingen en/of 

geluidsoverlast. Het betreft echter een kleine constructie dus de overlast is van zeer 

korte duur. Daarnaast zijn er niet veel directe omwonenden. 

 

Aangezien de gemeente de wens heeft uitgesproken de gemetselde frontmuur te willen 

behouden vanuit cultuurhistorisch perspectief zal deze oplossing ook draagvlak hebben. 

 

Het ensemble van gebouw, muurtje en uitvliet blijft dan behouden. Kosten zullen 

uitmaken of het een damwand of iets vergelijkbaars wordt. De oplossing afsluiten scoort 

daarom positief op haalbaarheid. 

 

 
Figuur 6: Ensemble van uitwateringskanaal, frontmuur van de duiker en voormalig 
pompgebouw 

 

Kosten  

Kosten van damwand, Dämmer en verwijderen zijn vergelijkbaar, score neutraal. 
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Oplossing 3: Afdichten duiker 
Hierbij wordt de frontmuur verwijderd zodat de buis vanaf de buitendijkse zijde kan 

worden afgesloten. Een deel van de duiker wordt verwijderd en vervangen door een 

kleiprop. De rest van de buis wordt gevuld met bijvoorbeeld Dämmer. 

 

Robuustheid 

Deze oplossing is zeer robuust. Het is eenvoudig aan te leggen en technisch 

betrouwbaar. Daarnaast is de levensduur lang. Op dit criterium scoort het positief 

 

Haalbaarheid 

Sloop van het kunstwerk lijkt toegestaan. Daarnaast levert deze oplossing weinig 

overlast voor de omgeving. De gemeente heeft wel de wens uitgesproken het 

metselwerken frontmuurtje te willen behouden. Het muurtje verwijderen scoort licht 

negatief want het ensemble wordt dan aangetast. 

 

Kosten  

Kosten van damwand, Dämmer en verwijderen zijn vergelijkbaar, score neutraal. 

 

Oplossing 4: Geheel verwijderen 
De gehele duiker wordt uitgegraven en de dijk wordt hersteld in grond. Ook de 

gemetselde frontmuur wordt verwijderd. 

 

Robuustheid 

Aangezien er geen materiaal achterblijft is dit een zeer betrouwbare en robuuste 

oplossing. Er is ook geen onderhoud of inspectie nodig om te zorgen dat de afsluiting 

blijft functioneren. Deze oplossing scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Het is een grote ingreep, waarbij tijdelijke maatregelen moeten worden bedacht voor 

onder andere recreanten. Omdat de constructie niet achterblijft hoeft deze ook niet meer 

als NWO te worden beschouwd. De gemeente heeft wel de wens uitgesproken het 

metselwerken frontmuurtje te willen behouden. Daarom scoort deze oplossing licht 

negatief.  

 

Kosten 

Kosten van damwand, Dämmer en verwijderen zijn vergelijkbaar, score neutraal. 
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Tabel 11: Beoordeling oplossingsrichtingen permanent afsluiten uitwateringsduiker 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

2. Afsluiten en 

handhaven 

frontmuur 

   Positief 

3. Afdichten duiker    neutraal 

4. Geheel 

verwijderen 

   neutraal 

 

 
6.3. Conclusie uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal 
De afsluiting van de duiker is goed mogelijk met een damwand of Dämmer (beiden 

zonder verwijderen frontmuur) zonder aantasting van de ruimtelijke kwaliteit (de huidige 

bult met stenen en houten schot volstaat niet). 

 

Het VKA is oplossing 2; afdichten en handhaven frontmuur. 
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7. Duiker 1 Noordeinde 
7.1. Introductie  
In Noordeinde zijn twee duikers aanwezig. 

Deze hebben een functie voor de 

waterhuishouding. Duiker 1 is een 

inlaatduiker zonder keermiddel, wat 

betekent dat ook onder maatgevende 

omstandigheden water het achterland 

instroomt. Volgens informatie van derden 

en de oude topografische kaart (hier 

rechts) was op de plaats van duiker 1 

vroeger de Noordermerksluis aanwezig. 
Topografische kaart omstreeks 1875 

Uit gesprekken met omwonenden is gebleken dat de oude sluis na het plaatsen van een 

nieuwe koker, ter plaatste is ontmanteld en resten in het dijklichaam zijn verwerkt,  

bijvoorbeeld metselwerk en houten vloeren en fundering. 

 

Duiker 1 heeft een diameter van circa Ø300 mm [ref .1]. Tijdens de inspectie in de 

tweede toetsronde is uitstromend water gezien, hieruit is destijds geconcludeerd dat de 

duiker in open verbinding staat. De gebiedsbeheerder van het waterschap heeft 

bevestigd dat anno 2018 dit nog steeds het geval is. Een buitendijks-afwateringssysteem 

is op de duiker aangesloten. Het laatste gedeelte van dit afwateringssysteem is 

ondergronds aangesloten op een verzamelput, die op de duiker aansluit. 

 

De duiker staat reeds op het HWBP, zodoende is er niet een toetsing uitgevoerd in 

RisKeer. In de beoordelingsronde is de duiker afgekeurd op: 

- Betrouwbaarheid sluiting. 

 

De nu zichtbare in en uitstroom liggen vermoedelijk in een gemetselde heul met een zeer 

twijfelachtige sterkte. Volgens aanwonenden is de gemetselde heul (deels) ingestort. 

Hoeveel metselwerkresten er nog in de grond achtergebleven zijn is niet bekend en 

vormt dus wel een risico bij de uitvoering van verbetermaatregelen. 

 
7.1.1. Watersysteem 
Om te kunnen bepalen of de duiker een belangrijke functie heeft, is het watersysteem in 

beschouwing genomen. Voor de waterbeheersing zijn er twee belangrijke situaties te 

onderscheiden: 

- Waterbezwaar door regenval bij normale waterstand op de Randmeren; 

- Waterbezwaar door hoogwater op de Randmeren.  

 

Het maaiveld buitendijks is hoger gelegen dan binnendijks, wat betekent dat er bij 

hoogwater, maar ook bij veel regenval water het achterland instroomt. Dit wordt 

opgevangen door de sloten binnendijks en uiteindelijk afgevoerd via de gemaal De 

Wenden (zie Figuur 4 op pagina 22). 
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Regenval 

Buitendijks bevindt zich een ingesloten laagte (zie Figuur 7). Deze laagte staat door 

middel van duiker 1 (en ook 2) in verbinding met het achterland. Bij hevige regenval 

ontstaat er wateroverlast in de buitendijks gelegen laagte. Het watersysteem is dan niet 

in staat om het regenwater af te voeren doordat de capaciteit van het door derden 

aangelegde systeem van drainagemiddelen ontoereikend is. Er ontstaat wateroverlast 

(waterdiepten van +/- 0,5m) rond de instroomopening en ook in het aangrenzende 

grasland worden delen waargenomen die onder water staan. 

 

Bij regenval is het niet te verwachten dat de afvoer dusdanig groot is dat binnendijks 

wateroverlast optreedt. 

 

 
Figuur 7: Ingesloten laagte buitendijks, die afwatert op duiker 1 

 

Hoogwater 

In Figuur 8 is een buitendijks gelegen sloot geel gemarkeerd. Deze staat (bij hoger 

water) in verbinding met het Drontermeer (drempel). Bij hoogwater op het randmeer 

wordt het voorland geïnundeerd via de sloot (de Oude Gracht). De afvoercapaciteit van 

duiker 1 (en 2 gezamenlijk) is onvoldoende om te inundatie te compenseren. Daarnaast 

staat de sloot niet in directe verbinding met de duikers. 

 

Indien het water op het Drontermeer nog meer stijgt wordt een groot deel van het 

voorland geïnundeerd. Een indicatie van het geïnundeerde oppervlak is weergegeven in 

Figuur 7 met de dunne zwarte lijn. Het oppervlak hiervan is ongeveer 11,5 ha. Het 

gemiddelde niveau van het maaiveld is NAP+0,7 m. De hoogte van de duinenrij is 

ongeveer NAP+1,2 m. Wanneer deze waterstand wordt overschreden op het randmeer 

staat het in Figuur 7 aangegeven oppervlak onder water (waterdiepte > 0,5 m). Op basis 

van de gehanteerde hydraulische randvoorwaarden treedt dit gemiddeld eens per 20 jaar 

op.  
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Figuur 8: Sloot buitendijks 

 

Binnendijkse inundatie 

Onder maatgevende omstandigheden veroorzaakt het instromende water beheersmatige 

problemen binnendijks. De waterstand buitendijks is dan NAP+1,73 m. Door beide 

duikers stroomt dan water naar het achterland. Het debiet door beide duikers is 

maximaal 0,2 m3/s per duiker. 

 

Invoerparameters duiker 1: 

1800 mm drukverschil t.o.v. uitstroompeil. Dit is gelijk aan de onderkant van de 

uitstroomopening (immers, polderpeil lager en geen relatie met duikeruitstroom) 

Lengte duiker: 50 meter 

Diameter duiker: 0,3 meter 

Intreeweerstand: 0,6 

Uittreeweerstand: 1 (geen effect van benedenstroomse watergang) 

Weerstand (Km): 70 (i.v.m. bochten) 

2 bochten van 60 graden 
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Invoerparameters duiker 2: 

1500 mm drukverschil t.o.v. uitstroompeil. Dit is gelijk aan de onderkant van de 

uitstroomopening (immers, polderpeil lager en geen relatie met duikeruitstroom) 

Lengte duiker: 30 meter 

Diameter duiker: 0,2 meter 

Intreeweerstand: 0,6 

Uittreeweerstand: 1 (geen effect van benedenstroomse watergang) 

Weerstand (Km): 75 

0 bochten 
 
Het bergend oppervlak van het achterland is weergegeven in Figuur 9. Gedurende een 

storm bij MHW van 6 uur stroomt er maximaal 9000 m3 door de duikers. Dit zorgt voor 

gemiddeld 3 cm waterschijf in het achterland. Vanuit de overstromingsrisico gedachte is 

dit niet een echte overstroming, want daarvan is pas sprake bij meer dan 20 cm 

waterschijf. Voor het buitengebied is de norm voor wateroverlast: 1 maal per 10 jaar 

mag maximaal 5% van de kadastrale perceeloppervlakte blank staan. Dus er kan ook 

niet van wateroverlast worden gesproken. 

 

 
Figuur 9: Bergend oppervlak bij duiker 1 (blauw) en 2 (rood) 
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Conclusie watersysteem 

De duikers hebben een belangrijke functie voor de waterhuishouding buitendijks onder 

dagelijkse omstandigheden en bij veel regenval. Bij hoogwater, wanneer het buitendijks 

gebied geheel of grotendeels onder water staat, veroorzaken de duikers niet een 

duidelijke overstroming. Er is strikt genomen ook geen sprake van acceptabele 

wateroverlast, omdat bij T=10 een te groot oppervlak inundeert. Een duiker zonder 

keermiddel of een keermiddel dat vrijwel zeker open staat (bijvoorbeeld handbediende 

schuif) is derhalve niet acceptabel. 

 

Verwijderen of permanent afsluiten van de duikers zal leiden tot extra wateroverlast 

buitendijks. Wanneer hiervoor wordt gekozen zal voor de buitendijkse waterhuishouding 

een aanvullende maatregel getroffen dienen te worden. 

 
7.1.2. Mogelijke mitigerende maatregelen buitendijks watersysteem 
In paragraaf 7.1.1 is het watersysteem beschreven. In deze paragraaf wordt ingegaan op 

maatregelen die kunnen worden genomen om de buitendijks wateroverlast te mitigeren 

indien de duikers worden verwijderd of permanent afgesloten. Uit de varianten afweging 

blijkt echter dat oplossingen die hiermee samenhangen af vallen vanwege het 

kostenaspect. De navolgende beschrijving is dus louter illustratief. 

 

De geel gearceerde sloot in Figuur 8 (Oude Gracht) wordt verdiept zodat water richting 

het Drontermeer kan stromen. Het hoogteverschil is kleiner dan 1,0 m dus dit is 

mogelijk. Langs de oever van het Drontermeer wordt de verbinding van de sloot met het 

randmeer afgesloten door een dam met een duiker en terugslagklep aan te leggen. 

 

Dit is een goede methode om buitendijks wateroverlast te verminderen. Echter is er wel 

periodiek onderhoud nodig aan de watergang en duiker met klep. Wanneer de pomp niet 

functioneert is sprake van veel wateroverlast aangezien er geen alternatief is voorzien. 

 

De pompcapaciteit dient aangepast te worden aan de hoeveelheid water die in de 

toekomst te verwachten is.  

 

Aangezien het slootpeil hoger gelegen is dan sommige stukken ingesloten laagte langs de 

dijk, zal het water niet vanzelf naar de sloot stromen. Hiervoor dient het waterpeil in de 

sloot te worden verlaagd tot minimaal maaiveldniveau. Dit vereist aanpassing van het 

peilbesluit, wat niet wenselijk is.  

 

Ook kan er met extra pompjes worden gewerkt om het water van het land in de sloot te 

krijgen. Dit is echter verantwoordelijkheid van de perceeleigenaren en het vereist veel 

inspanning om dit op een uniforme manier netjes in te richten. 
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7.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
7.2.1. Situatiebeschrijving 
In duiker 1 is geen sluitmechanisme aanwezig. De diameter van deze duiker is 

Ø300 mm. Volgens de eenvoudige beslisregels in de eenvoudige toetsing E.3 [ref. 2] zou 

een dergelijke constructie een verwaarloosbare faalkansbijdrage leveren. Deze regel 

geldt echter niet voor een kunstwerk zonder afsluitmiddel. Zodoende wordt dit kunstwerk 

afgekeurd op betrouwbaarheid sluiten.  

 

Uit de Geavanceerde toetsing van de tweede toetsronde blijkt het volgende: 
 “Doordat het kunstwerk geen afsluitmiddelen heeft, de in- en uitstroomopening op 
maaiveld ligt en het maaiveld tijdens maatgevende omstandigheden ruimschoots onder 
water staat treedt inderdaad instroom van water op. Er wordt daarom ook een oordeel 
“onvoldoende” toegekend na toetsing op Betrouwbaarheid Sluiting.” 
 

Dit kan worden gezien als een kwalitatief oordeel over het overschrijden van het 

kombergend vermogen. Aangezien deze rapportage een variantenafweging betreft wordt 

niet verder ingegaan op het toetsoordeel. Indien de duiker wordt uitgerust met een 

afsluitmiddel is het niet meer nodig deze te beschouwen als NWO. 
 
 
7.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In Tabel 12 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven voor duiker 1. 
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Tabel 12: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW duiker 1 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht, tenzij duiker wordt verwijderd of (kans 

op) instromend debiet acceptabel is. 

4 Plaatsen terugslagklep Een terugslagklep gaat automatisch dicht bij 

hoogwater. 

Valt bij voorbaat af, want het betreft een 

inlaatduiker. 

5 Handmatig bediend 

afsluitmiddel plaatsen 

Met het plaatsen van een eenvoudig afsluitmiddel 

wordt het mogelijk om de eenvoudige beslisregels 

van bijlage iii WBI te gebruiken. Hiermee wordt de 

faalkans in theorie verwaarloosbaar ongeacht of 

de klep wel of niet gesloten is. Hiermee wordt nog 

geen oplossing gevonden voor het werkelijke 

probleem namelijk het waterbezwaar bij falen 

sluitingsoperatie. 

Ja, door naar zeef 2, omdat de diameter gering is.  

 

Mogelijk instromend debiet meewegen. 

6 Verwijderen duiker 1 Duiker 1 wordt geheel verwijderd en de dijk wordt 

hersteld. Dit heeft invloed op het watersysteem 

buitendijks. 

Ja, door naar zeef 2.  

 

Buitendijkse maatregel voor watersysteem apart 

beschouwen in paragraaf 7.1.2. 

7 Permanent afsluiten 

duiker 1 

Duiker 1 wordt permanent afgesloten. Dit heeft 

invloed op het watersysteem buitendijks. 

Ja, door naar zeef 2.  

 

Buitendijkse maatregel voor watersysteem apart 

beschouwen in paragraaf 7.1.2. 

8 Niets doen Kan alleen als eenvoudige beslisregel mag worden 

toegepast. 

Valt bij voorbaat af, want de regel geldt niet voor 

een duiker zonder afsluitmiddel. 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

9 Dijk verleggen zodat 

water van buitendijks 

niet meer naar binnen 

hoeft te worden 

afgevoerd 

In combinatie met noodzakelijke aanpassingen 

aan het grondlichaam. Aanvullend kunnen dan de 

duikers verwijderd worden en is er geen 

wateroverlast meer. 

Valt bij voorbaat af, te ingrijpend. Was een 

mogelijkheid toen er nog een dijkversterking in 

beeld was. 

10 Duiker 1 volledig 

vervangen 

De duiker volledig verwijderen en een nieuwe 

plaatsen. Deze uitrusten met afsluitmiddel, 

eventueel capaciteit vergroten. 

Ja, door naar zeef 2. 
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7.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 5: Handmatig bediend afsluitmiddel plaatsen 
Vanwege het feit dat de duiker een geringe diameter heeft komt een handbediend 

keermiddel weer in beeld, ondanks dat de betrouwbaarheid hiervan getalsmatig te klein 

is. De geringe diameter van de duiker en navenant klein instromend debiet in geopende 

toestand is hiervoor de reden. In de duiker komt een keermiddel, bijvoorbeeld een klep 

of schuif, welke op handkracht gesloten kan worden. Dit kan door middel van een 

spindel. 

 

Robuustheid 

Het is een eenvoudige maar doelmatige oplossing. De locatie en bereikbaarheid van het 

afsluitmiddel is een uitdaging, omdat de uiteinden van de duikers niet makkelijk te 

vinden zijn in het veld. Het sluitmechanisme dient wel goed bereikbaar te zijn indien het 

moet worden afgesloten. Daarnaast is het belangrijk om te waarborgen dat de klep of 

schuif niet geblokkeerd is door afval, drijfhout of iets anders. Hiervoor kan worden 

gedacht aan een rooster en/of regelmatig controleren. 

 

Overigens is de faalkansbijdrage volgens WBI verwaarloosbaar, ook bij niet sluiten. 

Aangezien een handmatig bediend keermiddel qua bediening niet heel betrouwbaar is 

scoort deze oplossing licht negatief voor dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Aangezien het een kleine aanpassing betreft is het goed haalbaar. Er zullen weinig 

bezwaren zijn vanuit de omgeving als de functionaliteit behouden blijft en de ruimtelijke 

kwaliteit niet wordt aangetast. Hierbij dient rekening te worden gehouden bij het 

ontwerpen van het aandrijfmechanisme. Er dient (op grond van derden) een 

verzamelpunt voor water te worden aangelegd / aangepast. 

 

Echter dient er wel een handeling verricht te worden op het perceel van een omwonende. 

Bij naderend hoogwater is er niet voldoende tijd om dit handmatig te doen aan 

buitendijkse zijde. Een handmatig bediend afsluitmiddel in de as van de dijk is een 

alternatief. Deze wordt dan bereikt via een put in het wegdek. Resten van het 

metselwerk van de voormalige Noordermerksluis vormen een groot aandachtspunt. 

 

De kans op een instromend debiet van 0,2 m3/s en daarmee samenhangende 

wateroverlast blijft onverminderd aanwezig. Daarom scoort het sterk negatief op dit 

criterium.  

 

Kosten  

Investeringskosten laag, dus scoort positief.   
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Oplossing 6: Verwijderen duiker 1 
De duiker wordt verwijderd. Hiertoe wordt de dijk afgegraven en hersteld zodat deze 

weer veilig is. Bij de graafwerkzaamheden kan metselwerk van de oude sluis worden 

aangetroffen, hetgeen ook blijkt uit het dijklichaam dat ter plaatse iets verzakt/vervormt 

is. In de aanwezige oude asfaltverharding kan teerhoudend asfalt gevonden worden wat 

verwijderd dient te worden (sanering). Aanvullend moet een maatregel genomen worden 

om de functionaliteit van het watersysteem te behouden.  

 

Robuustheid 

De oplossing is ingrijpend maar effectief en scoort daarom positief. Na verwijderen is er 

ook geen NWO meer aanwezig in de dijk wat kan leiden tot problemen bij beoordeling of 

versterking. Bovendien is van enige twijfel over de bouwkundige staat van de duiker 

geen sprake meer. 

 

Haalbaarheid 

De impact van de werkzaamheden op de omgeving is groot. Er dienen veel 

graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd in de dijk zelf, waar een doorgaande weg 

overheen ligt. Maar belangrijker nog, de waterhuishouding buitendijks dient ingrijpend 

aangepast te worden. Er dient onder andere een nieuw gemaaltje te worden gebouwd 

omdat de huidige ontwatering onder vrij verval wordt afgesloten. Dit past niet in 

duurzaamheidsprincipes. 

 

Het werk vindt ook deels plaats op percelen van bewoners. Er hoeft daarentegen geen 

regeling te worden getroffen met de eigenaren over bedieningswerken op hun terrein. 

 

Het scoort sterk negatief met name vanwege ingreep in waterhuishouding buitendijks die 

haaks staan op duurzaamheidsprincipes.  

 

Kosten  

Het scoort sterk negatief met name vanwege kosten voor de ingreep in waterhuishouding 

buitendijks (gemaaltje en grondwerk). 
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Oplossing 7: Permanent afsluiten duiker 1 
De duiker wordt niet verwijderd, maar wel permanent afgesloten waardoor het geen 

functie meer heeft. Dit kan door de instroomopening af te sluiten met een kleiprop, beton 

of sterk afsluitmiddel. Ook kan er een damwand worden geplaatst 

 

Robuustheid 

De oplossing is niet zo heel ingrijpend maar wel effectief. Na dichtzetten is de duiker wel 

een NWO. Dit kan leiden tot problemen bij beoordeling of versterking, als de sterkte niet 

gegarandeerd kan worden. Bovendien is er twijfel over de bouwkundige staat van de 

huidige duiker en de effecten van de restanten op de sterkte van de dijk. Dit dient te 

worden opgelost door te onderzoeken hoe de staat is. De kosten hiervoor (alles open 

graven) is niet effectief in relatie tot de maatregel. 

Effectiviteit en twijfel vallen tegen elkaar weg en daarom scoort de oplossing neutraal. 
 
Haalbaarheid 

De impact van de werkzaamheden op de directe omgeving is klein. Er is sprake van 

weinig graafwerkzaamheden of ander groot materieel. Echter de waterhuishouding 

buitendijks dient ingrijpend aangepast te worden. Er dient onder andere een nieuw 

gemaaltje te worden gebouwd omdat de huidige ontwatering onder vrij verval wordt 

afgesloten. Dit past niet in duurzaamheidsprincipes. 

 

De werkzaamheden dienen wel plaats te vinden op terrein van omwonenden. Er hoeft 

daarentegen geen regeling te worden getroffen met bewoners over bedieningswerken op 

hun terrein. Ook hoeft er geen land te worden aangekocht. 

 

Het scoort sterk negatief met name vanwege ingreep in waterhuishouding buitendijks die 

haaks staan op duurzaamheidsprincipes.  

 

Kosten  

Het scoort sterk negatief met name vanwege kosten voor de ingreep in waterhuishouding 

buitendijks (gemaaltje en grondwerk). 
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Oplossing 10: Volledig vervangen duiker 1 
Aangezien duiker 1 een belangrijke functie voor de waterhuishouding vervult is het nodig 

om deze te behouden. Omdat de bouwkundige sterkte van de duiker en omliggend 

dijklichaam (restanten Noordermerksluis) twijfelachtig is kan ervoor worden gekozen om 

deze geheel te vernieuwen. Hiervoor wordt de buis ontgraven en geheel verwijderd. 

Hierbij is het goed mogelijk dat teerhoudend asfalt en resten van de oude 

Noordermerksluis worden gevonden, deze dienen te worden gesaneerd.  

 

Een nieuwe buis met een grotere diameter wordt teruggeplaatst. Er wordt nu uitgegaan 

van circa Ø500 mm beton. Aan de instroomzijde wordt een put gegraven waarop andere 

leidingen uit aangrenzende percelen kunnen worden aangesloten. De duiker wordt 

uitgerust met een automatisch sluitmiddel. Deze kan aan de instroomzijde worden 

geïnstalleerd maar ook in de as van de dijk. Het keermiddel is dan te bereiken via een 

put in of direct naast het wegdek. 

 

Robuustheid  

Het is een doelmatige oplossing. Het bedieningsmechanisme kan op een goed bereikbare 

plaats worden aangelegd. Daarbij is het belangrijk om te waarborgen dat de klep of 

schuif niet geblokkeerd is door afval, drijfhout of iets anders. Hiervoor kan worden 

gedacht aan een rooster en/of regelmatig controleren. 

 

Wanneer de duiker een diameter van Ø500 mm of kleiner heeft valt deze binnen de 

eenvoudige beoordeling van WBI en is de faalkansbijdrage in theorie verwaarloosbaar 

klein. De bouwkundige sterkte van het nieuwe kunstwerk is voor langere tijd (50 jaar) 

gewaarborgd. Deze oplossing scoort dan ook positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid  

Tijdens de aanleg is er veel graafwerk nodig en zal de weg die over de zomerdijk loopt 

tijdelijk opgebroken zijn. Hier wonen mensen en een eenvoudige omleiding is er niet. 

Daarnaast zal een deel van het graafwerk op het terrein van omwonenden moeten 

plaatsvinden.  

 

De omwonenden hebben belang bij een nieuwe, verbeterde duiker zodat het regenwater 

beter afgevoerd kan worden. Uit gesprekken met bewoners is gebleken dat ze positief 

gestemd zijn over een verbetering van de betreffende duiker.  

 

Tijdelijke hinder en verbeterde waterafvoer vallen tegen elkaar weg en dus scoort deze 

oplossing neutraal. 

 

Kosten 

Deze oplossing is duurder dan alleen het aanbrengen van nieuwe keermiddelen. Het 

scoort dan ook licht negatief. 

 
  



 
 

Titel  Variantenafweging 

   

Pagina  46 van 101 

 
 

 

Tabel 13: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW duiker 1 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

5. Handmatig bediend 

afsluitmiddel plaatsen 

   sterk 

negatief 

6. Verwijderen duiker 1    valt af 

8. Permanent afsluiten 

duiker 1 

   valt af 

11. Duiker 1 volledig 

vervangen 

   neutraal 

* tenzij duiker wordt verwijderd of (kans op) instromend debiet acceptabel is 

 
7.3. Conclusie Duiker 1 Noordeinde 
Onderhoud en beheer is makkelijker bij een nieuwe constructie, omdat voor logische 

plekken gekozen kan worden en onderhoudsarme nieuwe bewegingswerken. 

 

VKA is een combinatie van 1, 2, 3 en 11: vervangen met automatische 
keermiddelen. 
 

Bijkomend voordeel van vervangen is dat er een grotere duiker aangebracht kan worden. 
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8. Duiker 2 Noordeinde 
8.1. Introductie  
In Noordeinde zijn twee duikers aanwezig. Deze hebben beiden een functie voor de 

waterhuishouding. Duiker 2 is een inwateringssluis, wat betekent dat onder maatgevende 

omstandigheden water het achterland (hoogte = NAP +0,3 m) instroomt. Onder 

dagelijkse omstandigheden heeft deze duiker geen functie volgens de bewoners als 

gevolg van lokale geaccidenteerdheid van het terrein en ophoping van vuil in de duiker. 

 

De duiker staat reeds op het HWBP, zodoende is er niet een toetsing uitgevoerd in 

RisKeer. In de tweede toetsronde is de duiker afgekeurd op: 

- Hoogte (dijk afgekeurd in tweede toetsronde, wordt nu als voldoende 

beoordeeld); 

- Betrouwbaarheid sluiting. 

 

De dijk is op hoogte afgekeurd onder de oude Hydraulische randvoorwaarden. Onder de 

huidige vigerende randvoorwaarden is de score voor hoogte niet meer onvoldoende. Er is 

geen dijkverhoging gepland bij duiker 2. 

 

Het watersysteem van duiker 1 en 2 is beschreven in paragraaf 7.1.1 op pagina 34. De 

ingesloten laagte die na hoogwater afwatert via duiker 2 is weergegeven in Figuur 10. 

 
 

 
Figuur 10: Ingesloten laagte buitendijks, die afwatert op duiker 2 

 
8.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
8.2.1. Situatiebeschrijving 
In duiker 2, beton circa Ø200 mm [ref .1], is geen sluitmechanisme aanwezig en volgens 

de eenvoudige beslisregels [ref. 2] zou een dergelijke constructie een verwaarloosbare 

faalkansbijdrage leveren. Deze regel geldt echter niet voor een kunstwerk zonder 

afsluitmiddel. Zodoende wordt dit kunstwerk afgekeurd op betrouwbaarheid sluiten. 

Daarnaast dient de overstromingskans te worden bepaald ten gevolge van de 

aanwezigheid van de duiker. Ofwel wat is de kans dat het kombergend vermogen wordt 
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overschreden door het instromende debiet door de koker? Tevens dient deze als NWO te 

worden beschouwd1. 

 

Echter is uit de Geavanceerde toetsing gebleken dat intredend water tijdens 

maatgevende omstandigheden beheersmatige problemen opleveren: 

 
 “Doordat het kunstwerk geen afsluitmiddelen heeft, de in- en uitstroomopening op 
maaiveld ligt en het maaiveld tijdens maatgevende omstandigheden ruimschoots onder 
water staat treedt inderdaad instroom van water op. Er wordt daarom ook een oordeel 
“onvoldoende” toegekend na toetsing op Betrouwbaarheid Sluiting.” 
 
Dit kan worden gezien als een kwalitatief oordeel over het overschrijden van het 

kombergend vermogen. Aangezien deze rapportage een variantenafweging betreft wordt 

niet verder ingegaan op het toetsoordeel. Indien de duiker wordt uitgerust met een 

afsluitmiddel is het niet meer nodig deze te beschouwen als NWO. 

 
 

                                                
1 Volgt uit correspondentie met Helpdesk Water 27/08/2018 
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8.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In Tabel 14 zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven voor duiker 2. 

 
Tabel 14: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW duiker 2 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht, tenzij duiker wordt verwijderd of (kans op) 

instromend debiet acceptabel is. 

4 Plaatsen terugslagklep Een terugslagklep sluit automatisch bij hoogwater. Valt bij voorbaat af, want het is een inlaatduiker. 

5 Handmatig bediend 

afsluitmiddel plaatsen 

Met het plaatsen van een eenvoudig afsluitmiddel 

wordt het mogelijk om de eenvoudige beslisregels 

van bijlage iii WBI te gebruiken. Hiermee wordt de 

faalkans in theorie verwaarloosbaar ongeacht of de 

klep wel of niet gesloten is. Hiermee wordt nog geen 

oplossing gevonden voor het werkelijke probleem 

namelijk het waterbezwaar bij falen sluitingsoperatie. 

Ja, door naar zeef 2, omdat de diameter gering is.  

 

Mogelijk instromend debiet meewegen. 

6 Verwijderen duiker 2 Duiker 2 wordt geheel verwijderd en de dijk wordt 

hersteld.  

 

Dit heeft impact op het watersysteem buitendijks. 

Ja, door naar zeef 2.  

 

Buitendijkse maatregel voor watersysteem apart 

beschouwen in paragraaf 7.1.2. 

7 Permanent afsluiten 

duiker 2 

Duiker 2 wordt permanent afgesloten. 

 

Dit heeft impact op het watersysteem buitendijks. 

Ja, door naar zeef 2.  

 

Buitendijkse maatregel voor watersysteem apart 

beschouwen in paragraaf 7.1.2. 

8 Niets doen Kan alleen als eenvoudige beslisregel mag worden 

toegepast. 

Niet kansrijk, want de regel geldt niet voor een 

duiker zonder afsluitmiddel. 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

9 Dijk verleggen zodat 

water van buitendijks 

niet meer naar binnen 

hoeft te worden 

afgevoerd 

Was een mogelijkheid toen er nog een 

dijkversterking in beeld was. Aanvullend kunnen dan 

de duikers verwijderd worden en is er geen 

wateroverlast meer. 

Nee, te ingrijpend. 

10 Duiker 1 volledig 

vervangen 

De duiker volledig verwijderen en een nieuwe 

plaatsen. Deze uitrusten met afsluitmiddel, eventueel 

capaciteit vergroten. 

Ja, door naar zeef 2. 
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8.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 5: Handmatig bediend afsluitmiddel plaatsen 
Vanwege het feit dat de duiker een geringe diameter heeft komt een handbediend 

keermiddel weer in beeld, ondanks dat de betrouwbaarheid hiervan getalsmatig te klein 

is. De geringe diameter van de duiker en navenant klein instromend debiet in geopende 

toestand is hiervoor de reden. In de duiker komt een keermiddel, bijvoorbeeld een klep 

of schuif, welke op handkracht gesloten kan worden. Dit kan door middel van een 

spindel.  

 

Robuustheid 

Een handbediend keermiddel is een eenvoudige en doelmatige oplossing. De schuif kan 

namelijk standaard dicht worden gezet, omdat onder normale omstandigheden de duiker 

geen water hoeft af te voeren. De faalkansbijdrage is dan volgens WBI verwaarloosbaar, 

zelfs bij een niet gesloten keermiddel. Deze oplossing scoort positief voor dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Aangezien het een kleine aanpassing betreft is haalbaarheid geen zorgpunt. Er zullen 

weinig bezwaren zijn vanuit de omgeving als de functionaliteit behouden blijft en de 

ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast. 

 

De kans op een instromend debiet van 0,2 m3/s is bij een normaliter gesloten keermiddel 

zeer klein. De score is daarom positief. 

 

Kosten  

Investeringskosten laag, scoort positief. 
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Oplossing 6: Verwijderen duiker 2 
De duiker wordt verwijderd. Hiertoe wordt de dijk afgegraven en hersteld zodat deze 

weer veilig is. In de aanwezige oude asfaltverharding kan teerhoudend asfalt gevonden 

worden wat verwijderd dient te worden. Aanvullend wordt een maatregel genomen om 

de functionaliteit van het watersysteem te behouden.  

 

Robuustheid 

De oplossing is ingrijpend maar effectief en scoort daarom positief. Na verwijderen is er 

ook geen NWO meer aanwezig in de dijk wat kan leiden tot problemen bij beoordeling of 

versterking. 

 

Haalbaarheid 

De impact van de werkzaamheden op de omgeving is groot. Er dienen veel 

graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd in de dijk zelf, waar een doorgaande weg 

overheen ligt. Maar belangrijker nog de waterhuishouding buitendijks dient ingrijpend 

aangepast te worden. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk: 

 Er dient onder andere een nieuw gemaaltje te worden gebouwd omdat de huidige 

ontwatering onder vrij verval wordt afgesloten. Dit past niet in 

duurzaamheidsprincipes. 

 Er dient tijdens of na perioden met grote neerslag een mobiele pompinstallatie te 

worden geplaatst. Vanwege de verwachte ontwikkelingen in het klimaat zal dat in 

de toekomst steeds vaker nodig zijn; het is niet klimaatadaptief. 

 

Beide oplossingen scoren sterk negatief vanwege duurzaamheidsprincipes 

respectievelijk klimaatadaptatie.  

 

Kosten  

Het scoort sterk negatief met name vanwege kosten voor de ingreep in 

waterhuishouding buitendijks (gemaaltje en grondwerk) en dit is meegenomen in de 

afweging. Bij de keuze voor een mobiele pompinstallatie zou de ingreep licht negatief 

scoren.  
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Oplossing 7: Permanent afsluiten duiker 2 
De duiker wordt niet verwijderd, maar wel permanent afgesloten waardoor het geen 

functie meer heeft. Dit kan door de instroomopening af te sluiten met een kleiprop, beton 

of sterk afsluitmiddel. Ook kan er een damwand worden geplaatst 

 

Robuustheid 

De oplossing is niet zo heel ingrijpend maar wel effectief. Na dichtzetten is de duiker 

wel een NWO. Dit kan leiden tot problemen bij beoordeling of versterking, als de sterkte 

niet gegarandeerd kan worden. Dit dient te worden opgelost door te onderzoeken hoe 

de staat is. Effectiviteit en twijfel vallen tegen elkaar weg en daarom scoort de 

oplossing neutraal. 

 

Haalbaarheid 

De impact van de werkzaamheden op de omgeving is groot. Er dienen veel 

graafwerkzaamheden te worden uitgevoerd in de dijk zelf, waar een doorgaande weg 

overheen ligt. Maar belangrijker nog de waterhuishouding buitendijks dient ingrijpend 

aangepast te worden. Er zijn twee mogelijkheden, namelijk: 

 Er dient onder andere een nieuw gemaaltje te worden gebouwd omdat de huidige 

ontwatering onder vrij verval wordt afgesloten. Dit past niet in 

duurzaamheidsprincipes. 

 Er dient tijdens of na perioden met grote neerslag een mobiele pompinstallatie te 

worden geplaatst. Vanwege de verwachte ontwikkelingen in het klimaat zal dat in 

de toekomst steeds vaker nodig zijn; het is niet klimaatadaptief. 

 

Beide oplossingen scoren sterk negatief vanwege duurzaamheidsprincipes 

respectievelijk klimaatadaptatie.  

 

Kosten  

Het scoort sterk negatief met name vanwege kosten voor de ingreep in 

waterhuishouding buitendijks (gemaaltje en grondwerk) en dit is meegenomen in de 

afweging. Bij de keuze voor een mobiele pompinstallatie zou de ingreep licht negatief 

scoren. 
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Oplossing 10: Volledig vervangen duiker 2 
Aangezien duiker 2 een functie voor de waterhuishouding na hoogwater vervult is het 

wenselijk om deze te behouden. Om eventuele twijfel over de bouwkundige sterkte bij 

voorbaat weg te nemen, kan ervoor worden gekozen om de duiker te vervangen. Hierbij 

is het goed mogelijk dat teerhoudend asfalt wordt aangetroffen.  

 

Een nieuwe buis met een grotere diameter wordt teruggeplaatst. Er wordt nu uitgegaan 

van Ø500 mm beton. Er wordt een put aangebracht met een automatisch sluitmiddel. 

Deze kan aan de instroomzijde worden geïnstalleerd maar ook in de as van de dijk. Het 

keermiddel is dan te bereiken via een put in het wegdek. 

 

Robuustheid  

Het is een doelmatige oplossing. Het bedieningsmechanisme kan op een goed bereikbare 

plaats worden aangelegd. Daarbij is het belangrijk om te waarborgen dat de klep of 

schuif niet geblokkeerd is door afval, drijfhout of iets anders. Hiervoor kan worden 

gedacht aan een rooster en/of regelmatig controleren. 

 

Wanneer de duiker een diameter van Ø500 mm of kleiner heeft valt deze binnen de 

eenvoudige beoordeling van WBI en is de faalkansbijdrage in theorie verwaarloosbaar 

klein. De bouwkundige sterkte van het nieuwe kunstwerk is voor langere tijd (50 jaar) 

gewaarborgd. Deze oplossing scoort dan ook positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid  

Het is een oplossing met tijdelijk veel impact op de omgeving. Tijdens de aanleg is er 

veel graafwerk nodig en zal de weg die over de zomerdijk loopt tijdelijk opgebroken zijn. 

Hier wonen mensen en een eenvoudige omleiding is er niet. 

 

Hinder en gegarandeerde waterafvoer na hoogwater vallen tegen elkaar weg en dus 

scoort deze oplossing neutraal. 

 

Kosten 

Deze oplossing is duurder dan alleen het aanbrengen van nieuwe keermiddelen. Het 

scoort dan ook licht negatief. 
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Tabel 15: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW duiker 2 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

3. Automatisch    Verplicht * 

5. Handmatig bediend 

afsluitmiddel plaatsen 

   Positief 

6. Verwijderen duiker 2    Valt af 

7. Permanent afsluiten 

duiker 2 

   Valt af 

 10. Duiker volledig 

vervangen 

   Neutraal 

* tenzij duiker wordt verwijderd of (kans op) instromend debiet acceptabel is 

 
8.3. Conclusie Duiker 2 Noordeinde 
De duiker heeft onder normale omstandigheden geen functie voor de waterhuishouding. 

Het keermiddel kan daarom normaliter dicht staan en alleen na inundatie van de 

buitendijkse laagte worden opengezet. 

 

VKA is een combinatie van 1, 2 en 5: plaatsen handbediend keermiddel. 
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9. Bolsmerksluis 
9.1. Introductie  
De Bolsmerksluis is een uitwateringssluis. De Bolsmerksluis is afgekeurd op de volgende 

faalmechanismen: 

- Hoogte; 

- Betrouwbaarheid sluiten; 

- Piping. 

 
9.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
9.2.1. Situatiebeschrijving 
De Bolsmerksluis bestaat uit een duiker onder de Zomerdijk door, die afgesloten kan 

worden door middel van een houten deur aan de buitendijkse zijde. Er is geen 

automatisch sluitmechanisme aanwezig, de deur dient handmatig te worden dichtgezet. 

De sluisdeur is alleen bereikbaar vanuit het water. De sluis is in het verleden zo 

ontworpen dat de deur automatisch sluit door instromend water bij beperkte 

waterstandsverhoging. Door aanleg van een kleine sluiskom binnendijks, die nodig werd 

na bodemdaling door bemaling (van het aanliggend gemaal), is de werking veranderd. 

Pas wanneer het water binnendijks even hoog staat als buitendijks (circa NAP +0,8 m) 

en de komberging overstroomt ontstaat er een voldoende sterke stroming om de houten 

deur te laten sluiten. Er is geen tweede onafhankelijk keermiddel.  

 

De actuele faalkans voor betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/1. De hoge faalkans wordt 

voor een belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een alarmeringssysteem. 

Daarnaast is het overschrijden van het kombergend vermogen een belangrijke invloed.  

 

Voor waterinlaat is deze sluis niet nodig. Bij gemaal De Wenden staat een pomp om 

water met juiste waterkwaliteit het veenweidegebied in te pompen vanuit de Gelderse 

Gracht. In geval van nood kunnen de bovenstrooms gelegen kunstwerken 

Lummermerksluis en Eektermerksluis deze functie ook verzorgen.  

 
9.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 
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Tabel 16: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Bolsmerksluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht 

4 Secundair keermiddel 

aanbrengen 

Er is een mogelijkheid om schotbalken te plaatsen, in 

de beoordeling is echter naar voren gekomen dat dit 

niet toereikend is. Voorbeelden van een tweede 

sluitsysteem kunnen zijn: 

- Tweede deur; 

- Schuif of stuw, al dan niet 

zelfsluitend/automatisch sluitend. 

Ja door naar zeef 2.  

 

Nagaan of dit nodig is om aan betrouwbaarheid 

sluiting te voldoen als het alarmeringssysteem en de 

draaiboeken op orde zijn. 

 

5 Spindel of vergelijkbaar 

om kering te sluiten 

Dan hoeft er niet vanaf het water te worden 

gesloten. Sluitmechanisme werkzaam op handkracht.  

Valt bij voorbaat af, is onvoldoende om aan BSKW te 

kunnen voldoen. 

6 Deuren standaard 

gesloten 

Indien de sluisdeuren onder dagelijkse 

omstandigheden gesloten zijn is de kans op “niet 

sluiten” verwaarloosbaar klein. Binnendijks ligt een 

bootje dat af en toe naar buiten vaart. Hiervoor dient 

een oplossing te komen. 

Ja, door naar zeef 2.  

 

Wel dient een maatregel te worden getroffen voor 

het bootje en mogelijke vleermuisroute. 

7 Automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

Een systeem waarbij de waterstand wordt gemeten. 

Bij overschrijden van een gegeven waterstand of 

windkracht wordt het sluitmechanisme automatisch 

in werking gesteld. 

 

Niet verder beschouwen, komt overeen met 

oplossing “automatisch sluiten”. Voorkeur beheerder 

gaat uit naar bediening op afstand. 

 

8 Vergroten kombergend De faalkans kan worden verkleind door het Ja, door naar zeef 2. 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

vermogen kombergend vermogen te vergroten door kaden 

overstroombaar te maken. 

9 Verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft geen bijdrage 

aan de faalkans. Verbeteren niet nodig. 

Valt af aangezien bodembescherming geen bijdrage 

levert aan de faalkans van de Bolsmerksluis. 

10 Niets doen Er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. Valt bij voorbaat af, er wordt niet voldaan aan de 

eisen voor betrouwbaarheid sluiting. 

11 Verwijderen 

Bolsmerksluis 

De Bolsmerksluis verwijderen, in plaats hiervan een 

gemaal plaatsen. 

Valt bij voorbaat af, zeer kostbaar en niet wenselijk 

vanwege ruimtelijke kwaliteit. 
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9.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 4: Secundair keermiddel aanbrengen 
Het plaatsen van een onafhankelijk tweede keermiddel verlaagt de faalkans per 

sluitvraag. Bij een tweede keermiddel kan worden gedacht aan een schuif of stuw, of een 

extra deur. Ook een systeem met schotbalken is denkbaar, dat is echter veel minder 

betrouwbaar. 

 

 
Figuur 11: Invoergegevens RisKeer berekening, tweede keermiddel (oplossing 4) 

 

Robuustheid 

Hoe robuust deze variant precies is hangt af van het type kering. Nu wordt uitgegaan van 

een klepstuw welke onder water aanwezig is en elektrisch aangedreven sluit.  
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De klepstuw kan vast komen te zitten door ingespoeld vuil of slib, of op een andere 

manier geblokkeerd worden. Om dit te voorkomen dient hier in het ontwerp rekening 

mee te houden en met regelmaat onderhoud en/of controle uitgevoerd te worden. Het 

vereist meerdere aanpassingen aan de Bolsmerksluis. De uiteindelijke constructie kan 

wel dusdanig worden weggewerkt dat deze in dagelijkse toestand onzichtbaar is.  

 

Een tweede keermiddel verlaagt de faalkans per sluitvraag. Met de scoretabel is 

berekend dat met een tweede keermiddel de kans op niet sluiten per sluitvraag wordt 

verlaagd van 1/979 naar 1/5.030. De faalkans per jaar wordt dan verlaagd van Pfa = 

1/589 naar Pfa = ½.977. Dit is berekend met RisKeer.  

 

Dit is echter onvoldoende om aan de faalkanseis te voldoen. Er dient dus een 

aanvullende maatregel te worden getroffen. De oplossing scoort licht negatief. 

 

 
Figuur 12: Resultaat RisKeer tweede keermiddel (4) met oplossing 1, 2 en 3 

 
Haalbaarheid 

Tijdens de bouw zal er wat hinder voor de omgeving kunnen optreden. Aangezien de 

oplossing wel uit het zicht blijft zijn er weinig bezwaren vanuit ruimtelijke kwaliteit. Wel 

dient er een bedieningssysteem te zijn wat in het zicht kan worden geplaatst. De 

Bolsmerksluis is geen monument.  

 

Deze oplossing scoort neutraal. 

 

Kosten  

De investeringskosten zijn zeer hoog in vergelijking met de andere oplossingen. Omdat 

het aanleggen van een secundair sluitmiddel niet voldoende bijdraagt om aan de 

faalkanseis te voldoen, scoort deze oplossing op dit criterium sterk negatief. 
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Oplossing 6: Deuren standaard gesloten 
Een voor de hand liggende oplossing is om de deur 364 dagen per jaar dicht te zetten en 

alleen te openen als er een bootje door de sluis heen moet. Eventueel kan dit bootje (van 

een particulier), dat nu binnendijks ligt, ook permanent buiten worden aangemeerd. De 

sluis is dan permanent gesloten. 

 

Het is niet wenselijk om in de sluitingsprocedure afhankelijk te zijn van een derde. Liever 

dan een tijdklok er op die de verantwoordelijkheid weghaalt bij een derde, of een 

alarmering wanneer niet wordt gesloten. 

 

Robuustheid 

Indien kan worden gewaarborgd dat de deur niet open blijft staan is het een maatregel 

die zeer veel invloed heeft op de faalkans van BSKW. Het biedt een goede bescherming 

en is tevens toekomstbestendig indien de deur goed onderhouden blijft. Deze oplossing is 

van zeer grote invloed op de faalkans, en zal leiden tot een ontwerp dat voldoet aan de 

eisen.  

 

In combinatie met oplossing 1 en 2 en 3, zorgt deze maatregel voor een verlaging van de 

faalkans naar Pfa = 1/100.000 per jaar. Hiermee wordt voldaan aan de faalkanseis van 

Pfa = 1/30.000. Deze oplossing scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

De oplossing is zo goed als onhaalbaar. Uit de conditionerende onderzoeken is naar 

voren gekomen dat er mogelijk een bezwaar is vanuit ecologisch oogpunt. Er vliegen 

mogelijk vleermuizen onder de sluis door. Het onderzoek dat uitsluitsel moet bieden over 

de vliegroutes, komt pas over meer dan 6 maanden beschikbaar. Zinspelen op een 

eventuele uitkomst van het onderzoek vormt een onacceptabel risico voor de doorlooptijd 

van de planprocedure. Daarom valt de oplossing 364 dagen per jaar dicht af.  

 

Een extra nadeel van 364 dagen/jaar afsluiten is dat jonge vissen, die nu veelvuldig 

binnendijks worden waargenomen, zich niet meer kunnen ophouden in het 

beschermende sluiskolkje. 

 

Kosten  

De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten voor een automatisch afsluitmiddel. Het 

verschil is een tijdklok. Daarom scoort het neutraal op dit criterium. 
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Oplossing 8: Vergroten kombergend vermogen 
Door ervoor te zorgen dat de kaden achter de Bolsmerksluis (dus binnenzijde) 

overstroombaar zijn wordt het kombergend vermogen sterk vergroot. Hiervoor is het 

nodig om de bekleding van die kaden te versterken zodat deze niet eroderen bij een 

kortdurende maar wel groot instromend debiet bij een waterstand groter dan circa NAP 

+0,8 m. 

 

Robuustheid 

In combinatie met oplossing 1 en 2 en 3 wordt de faalkans voor BSKW verlaagd tot 

Pfa = 1/800.000 per jaar. Dit is ruim lager dan de eis. Daarom scoort het op dit criterium 

positief. 

 

Haalbaarheid 

Deze oplossing heeft invloed op de kleine sluiskom voor pleziervaart binnendijks, 

aangezien de bekleding rondom de kom aangepast dient te worden. De invloed op het 

achtergelegen watersysteem is beperkt omdat het alleen om een kortdurende instroom 

van water gaat, terwijl de invloed op de totale faalkans groot is.  

 

Er is wel een leggerwijziging nodig om de sluiskom als geheel onderdeel te laten vormen 

van de waterkering. Vanuit juridisch oogpunt is dit ongewenst, maar vanuit dagelijks 

beheer en onderhoud stuit het op een groot bezwaar. Daarom scoort de oplossing sterk 

negatief. 

 

Kosten 

De investeringskosten zijn beperkt aangezien er alleen verharding rond de sluiskom 

aangebracht dient te worden (bijvoorbeeld een strook basalton zuilen). Omdat het 

duurder is dan de oplossing waarbij de deur standaard dicht zit scoort het licht negatief 

op dit criterium. 
 
Tabel 17: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW Bolsmerksluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

4. Secundair 

keermiddel 

   Sterk 

negatief 

6. Deuren standaard 

gesloten 

   Valt af 

8. Vergroten 

komberging 

   Sterk 

negatief 
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9.3. Piping kunstwerk (PKW) 
9.3.1. Situatiebeschrijving 
De score op piping volgens de eerste beoordelingsronde blijft op basis van onderzoek 

naar de intredeweerstand ongewijzigd [ref. 3]. Het binnendijks gelegen sluiskolkje 

(zie Figuur 13) zorgt voor een verhoging van het waterpeil in de piping berekeningen. 

Maar dit peil kan formeel alleen in rekening worden gesteld als het binnendijkse 

sluiskolkje in de legger wordt opgenomen. 

 

Figuur 13: Situatie met binnendijks sluiskokje, het waterpeil in de poldersloot op de 

achtergrond is beduidend lager dan in het kolkje (voorgrond) 

 
9.3.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1 en 2) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 

Alleen het ingraven van klei of een bentonietmat is kansrijk, verdere afweging is niet 

nodig. 
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Tabel 18: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Bolsmerksluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 intredeweerstand Klei of bentonietmat ingraven op de bodem 

van de sloot over circa 15 strekkende meters 

Ja is voorkeursalternatief. 

2 Filterconstructie Drainage filterconstructie aanbrengen op 

bodem van de binnendijkse sluiskolk 

Valt af, vanwege het maatwerk dat nodig is om het filter in het 

sluiskolkje overal netjes aan te laten sluiten (houten vloer, 

betonwerk, beschoeiing, etc.) 

3 Polderpeil hoger Het verhoogde polderpeil in het sluiskolkje in 

rekening stellen in de pipinganalyse 

Valt af. Er is wel een leggerwijziging nodig om de sluiskom als 

geheel onderdeel te laten vormen van de waterkering. Vanuit 

juridisch oogpunt is dit ongewenst, maar vanuit dagelijks beheer 

en onderhoud stuit het op een groot bezwaar. 

4 Kwelschermen Damwanden aan de zijkant plaatsen en 

maatregelen treffen aan de onderzijde 

Valt Af. Het volledig open graven van de Bolsmerksluis brengt 

onevenredig hoge kosten met zich mee. 
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9.4. Hoogte kunstwerk (HTKW) 
9.4.1. Situatiebeschrijving 
De score op hoogte wordt bepaald door het verticale deel van metselwerk aan de 

voorzijde van het kunstwerk (zie Figuur 14). Het aansluitend grondlichaam is hoog 

genoeg. Uit de RisKeer berekening volgt dat het kunstwerk circa 80 cm moet worden 

opgehoogd om aan de ondergrens te voldoen en circa tweemaal zo veel om aan de 

signaleringswaarde te voldoen. De hoofdoorzaak, van deze gevoelsmatig erg grote 

verhoging, is de schematisatie in RisKeer. Het binnendijkse sluiskolkje (zie Figuur 13) 

kan in de gedetailleerde toets namelijk niet anders, dan als een kleine komberging, 

worden geschematiseerd met beperkte erosiebestendigheid van de grasmat op de kade 

rondom het sluiskolkje. 

De beoordeling is gestopt bij een gedetailleerd niveau, omdat ook betrouwbaarheid 

sluiting en piping niet voldoen aan de eis. De veiligheidscategorie zou daardoor, ook bij 

een andere uitkomst van de hoogtetoets, niet wijzigen. 

 

 

Figuur 14: Situatie met verticale muur aan buitendijkse zijde en aan weerskanten taluds 

 
9.4.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1 en 2) 
Via een toets op maat kan worden aangetoond dat de optredende overslag zodanig klein 

is dat: 

 De komberging niet wordt aangesproken en dus geen knelpunt vormt of; 

 de overloop van de kade rondom de sluiskom beperkt is en erosie van de 

grasmat niet kan optreden. 

 

In beide gevallen zijn geen of zeer beperkte fysieke maatregelen nodig. Hierbij wordt 

opgemerkt dat mogelijk enige steenzetting als aansluiting tussen wegverharding en 
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kunstwerk nodig is op de kruin, een extra rollaag of een molgoot die water gecontroleerd 

afvoert. Daarnaast wordt opgemerkt dat het toekennen van erosiebestendigheid aan de 

kades rondom het sluiskolkje deze impliciet onderdeel van de waterkering worden en dus 

ook beheerd moeten worden. 

 

Het uitgangspunt bij de variantenanalyse is derhalve dat het hoogtetekort administratief 

kan worden opgelost in de planuitwerkingsfase. Wanneer dit achteraf niet mogelijk blijkt 

is er de teugvaloptie om binnen het dijkprofiel met een zeer beperkte maatregel toch 

voldoende veiligheid te realiseren.  

 
9.5. Conclusie Bolsmerksluis 
Wanneer oplossing 1, 2, 3 en 4 worden gecombineerd (alarmering, draaiboeken, 

automatisch sluiten vanuit Apeldoorn, tweede keermiddel) is de faalkans Pfa = ½.977. 

dit is nog ruim lager dan de eis (1/30.000). Er is dus geen realistische combinatie 

waarmee met de gehanteerde analysemethode (tabellen Leidraad kunstwerken in 

combinatie met RisKeer) voldoende veiligheid wordt aangetoond. 

 

Voor de variantenanalyse wordt ervan uitgegaan dat een tweede keermiddel (in 

combinatie met 1, 2 en 3) voldoende betrouwbaarheid oplevert. In de 

planuitwerkingsfase dient met een geavanceerde foutenboom analyse de 

betrouwbaarheid van de Bolsmerksluis te worden bepaald. 

 

Voor piping heeft het ingraven van klei (of een bentonietmat) in het voorland over 15 

strekkende meter de voorkeur. 

 

Het VKA is derhalve 1, 2, 3 en 4; twee automatische keermiddelen met 
klei ingraven in het voorland. 
 

Wanneer achteraf blijkt dat dit niet tot voldoende betrouwbaarheid blijkt, is de 

terugvaloptie: komberging vergroten/aanpassen. 
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10. Lummermerksluis 
10.1. Introductie  
De Lummermerksluis is een uitwateringssluis. De Lummermerksluis sluis is afgekeurd op 

de volgende faalmechanismen: 

- Betrouwbaarheid sluiten; 

- Piping. 

 

Omdat de sluis voor lange tijd niet is gebruikt ten behoeve van de waterhuishouding 

werd verwacht dat deze permanent dicht kon worden dichtgezet. Tijdens de langdurige 

periode van droogte in de zomer van 2018 is de sluis echter weer in gebruik genomen 

voor waterinlaten. Deze functie moet behouden blijven. 

 

De score op piping volgens de eerste beoordelingsronde wijzigt op basis van onderzoek 

naar de intredeweerstand. [ref. 3]. Er zijn derhalve piping maatregelen nodig. 

 
10.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
10.2.1. Situatiebeschrijving 
De Lummermerksluis wordt afgesloten door middel van een stalen schuif in de kruin van 

de dijk. Deze staat permanent dicht, maar kan wel worden geopend. Er is geen 

automatisch sluitmechanisme aanwezig, de schuif wordt handmatig bediend. Aan de 

buitendijkse zijde is een houten deur aanwezig. Daarnaast zijn er sponningen aanwezig, 

die het in theorie mogelijk maken om de Lummermerksluis af te sluiten met schotbalken. 

 

De faalkans voor betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/1. De hoge faalkans wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een alarmeringssysteem en het 

ontbreken van een goede bodembescherming. 

 

Door waterdruk (circa 1,0 meter waterkolom) staat de sluis in de praktijk standaard 

dicht. Alleen door het (zo goed mogelijk) sluiten van de stalen schuif (en het daarmee 

nivelleren van waterdruk), kan de houten deur aan de buitendijkse zijde worden 

geopend. 

Openen van de sluis bij watertekort binnendijks gebeurt nu ad hoc en ook zonder dat er 

een procedure is voor sluiten (3 dagen van tevoren) in geval van een naderende storm. 

In de beoordeling is er derhalve een conservatief uitgangspunt gekozen voor de kans op 

het openstaan van het kunstwerk van Psluis;open = 1/2. 

 

Wanneer het openen voor waterinlaten onderdeel wordt van de procedure en er een 

automatische bedienbaar keermiddel is met terugmeldsysteem wordt voldaan aan de eis 

(zie 0). 

 
10.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 
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Tabel 19: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Lummermerksluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht 

4 Primair sluitmiddel 

verbeteren 

De houten deur is nu het primair sluitmiddel. De 

schuif in de kruin was voorheen het primair 

sluitmiddel maar in tegenstelling tot de houten deur 

sluit deze niet goed af. 

Het primaire keermiddel functioneert op dit moment 

prima. Eventueel sluitsysteem verbeteren 

bijvoorbeeld automatiseren, maar de deur is goed. 

Valt dus af. 

5 Secundair sluitsysteem 

verbeteren 

De schuif in de kruin kan verbeterd worden, zodat er 

geen spleet aanwezig is en er ook geen water naar 

binnen kan stromen onder dagelijkse 

omstandigheden. 

Ja, door naar zeef 2. 

 

6 Spindel of vergelijkbaar 

om kering te kunnen 

sluiten 

Door een eenvoudig sluitmechanisme aan te leggen 

wordt sluiten eenvoudiger. 

Dit is geen doelmatige oplossing voor de faalkans 

niet sluiten omdat het te weinig invloed heeft op de 

faalkans. Valt daarom af. 

7 Deuren standaard 

gesloten 

Deze sluis heeft lange tijd dicht gestaan. Tijdens 

droogte wordt deze nog incidenteel opengezet om 

het achterland te voorzien van water.  

Ja, door naar zeef 2. Dit heeft zeer veel invloed op de 

faalkans van BSKW. 

Er dient wel een mogelijkheid te blijven waarmee het 

kunstwerk wordt geopend in geval van droogte.  

8 Automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

Een systeem waarbij de waterstand wordt gemeten. 

Bij overschrijden van een gegeven waterstand of 

windkracht wordt het sluitmechanisme automatisch 

in werking gesteld. 

 

Niet verder beschouwen, komt overeen met 

oplossing “automatisch sluiten”. Voorkeur beheerder 

gaat uit naar bediening op afstand. 
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# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

9  Niets doen Er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. Nee, er wordt nu niet voldaan aan de eisen voor BS. 

 

10 Verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote 

bijdrage aan de faalkans. Verbeteren zal dan ook 

noodzakelijk zijn om aan BSKW te kunnen voldoen 

Is niet nodig indien de deur weer permanent wordt 

dichtgezet. Wel door naar zeef 2. 

11 Verwijderen 

Lummermerksluis 

Verwijderen van de sluis en de dijk herstellen. De planning was om de sluis permanent af te sluiten. 

Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat de sluis in droge 

perioden toch nodig is voor inlaten water. Dit valt 

dus af.  
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10.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 5: Secundair sluitsysteem verbeteren 
Het huidige afsluitmiddel in de kruin (stalen schuif) sluit niet goed af. Er is een spleet van 

+/- 10 cm tussen het afsluitmiddel en het kunstwerk. Door het verbeteren of vervangen 

van de schuif die binnenin het kunstwerk aanwezig is, ontstaat er een volwaardig tweede 

keermiddel. Dit tweede keermiddel mag niet handbediend ook niet als het onder 

dagelijkse omstandigheden gesloten is. 

 

Robuustheid 

Deze oplossing is zeer betrouwbaar. Een elektrisch aandrijfsysteem is zeer krachtig en 

zal niet snel beschadigen. Ook is het vorst- en vuilbestendig. Een eventuele 

stroomstoring kan worden uitgesloten door een reserve stroomvoorziening aan te leggen, 

bijvoorbeeld in het loodsje naast het kunstwerk. De oplossing scoort positief op dit 

criterium.  

 

Er wordt aan de faalkanseis voldaan, mits gecombineerd met het standaard sluiten van 

het keermiddel. De herhalingstijd is 780.392 jaar als het huidige primaire sluitsysteem 

(houten deur) buiten beschouwing gelaten wordt. 

 

Haalbaarheid 

Het is een eenvoudige maatregel, omdat nu reeds een handbedienbare schuif aanwezig 

is. Deze oplossing scoort neutraal op dit criterium. 

 

Kosten  

Bediening vanuit Apeldoorn vereist de aanleg van een regelwerk wat deze oplossing wat 

kostbaarder maakt dan een lokaal aangedreven variant. Daarom scoort het licht negatief 

op dit criterium.  

 

Oplossing 7: Deuren standaard gesloten 
In de huidige praktijk is de Lummermerksluis altijd gesloten. In verband met de 

waterhuishouding kan deze wel zo nu en dan worden geopend bij aanhoudende droogte. 

Het stormseizoen en aanhoudende droogte kunnen samenvallen daarom wordt 

aangenomen dat de kans op openstaan bij naderend hoogwater waarschijnlijk is. 

Hiervoor wordt een kans van ½ aangehouden. Indien de protocollen hierop worden 

aangepast kan deze kans verlaagd worden tot 1/1000. Dan wordt ervanuit gegaan dat de 

deur altijd dichtzit tenzij het waterschap actie (water inlaten) onderneemt. 
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Robuustheid 

Indien wordt gewaarborgd dat de deur inderdaad altijd dicht zit en ook weer dicht gaat 

na openen is dit een zeer effectieve maatregel. Er zijn dan geen extra maatregelen 

nodig. Deze oplossing scoort dan ook positief op dit criterium 

 

Haalbaarheid 

Aangezien het kunstwerk nu ook al altijd dicht zit is dit goed haalbaar. Wel dient goed te 

worden vastgelegd hoe het kunstwerk wordt geopend en gesloten en wanneer dit precies 

gebeurt, zodat de kans op open staan inderdaad niet groter is dan een dag per jaar. 

Eventueel kan het worden uitgerust met een automatisch sluitmechanisme met “voeler” 

en terugmelding. 

 

Op dit criterium scoort het neutraal.  

 

Kosten  

Er hoeven geen kosten te worden gemaakt, behalve het bijwerken van de protocollen. Op 

dit criterium scoort het neutraal. 

 

Oplossing 10: Verbeteren en verlengen bodembescherming 
De faalkans van de bodembescherming draagt veel bij aan de totale faalkans. Het 

versterken hiervan, zodat het niet kan eroderen na falen van het sluitproces, leidt tot een 

sterk gereduceerde faalkans.  

 

Robuustheid 

Indien juist gedimensioneerd is de kans dat de bodembescherming faalt bij een 

instromend debiet zeer klein. Deze oplossing is zeer doelmatig, aangezien het kunstwerk 

hiermee direct voldoet aan de faalkanseis. Hierbij dient ook rekening te worden 

gehouden met de aansluiting op het kunstwerk en de bestaande bodembescherming. 

Daarnaast dient het goed te worden gemonitord en onderhouden. Op dit criterium scoort 

het neutraal.  

 

Haalbaarheid 

De constructie wordt niet aangetast en de aanleg zorgt voor weinig hinder voor de 

directe omgeving. Ook is de oplossing niet zichtbaar, omdat het zich onder water 

bevindt. Daarom scoort deze oplossing positief op het criterium haalbaarheid. 

 

Kosten  

De kosten zijn minder dan van het vervangen van het tweede keermiddel, maar duidelijk 

meer dan die van een standaard gesloten deur. De score is licht negatief. 
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Tabel 20: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW Lummermerksluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

5. Secundair 

sluitmiddel 

verbeteren 

   neutraal 

7. Deuren standaard 

gesloten 

   positief 

10. Verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

   neutraal 

 

 
10.3. Conclusie Lummermerksluis 
Een combinatie van oplossing 1, 2, 3 en 5 en 7 is nodig om te voldoen aan de 

veiligheidseis. De schuif in de as van de dijk wordt het primaire keermiddel en wordt 

uitgerust met automatisch sluitmechanisme. Waterinlaten bij droogte wordt toegevoegd 

aan de procedures. De houten deur kan worden beschouwd als tweede keermiddel. 

 

VKA is het hebben van een tweede keermiddel, daartoe wordt de 
bestaande schuif vervangen en geautomatiseerd. 
 

Oplossing 5 en 10 scoren gelijkwaardig, maar de voorkeur van de beheerder gaat uit 

naar de oplossing die ook de mogelijkheid tot het inlaten van water bevorderd. 
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11. Eektermerksluis 
11.1. Introductie  
De Eektermerksluis is een uitwateringssluis. De Eektermerksluis is afgekeurd op de 

volgende faalmechanismen: 

- Betrouwbaarheid sluiten; 

- Piping. 

 

De volgende aandachtspunten zijn van toepassing: 

- De sluis wordt gebruikt (jaar rond) voor waterinlaten. Deze functie moet 

behouden blijven. 

- De score op piping volgens de eerste beoordelingsronde wijzigt op basis van 

onderzoek naar de intredeweerstand ongewijzigd [ref. 3]. Er zijn derhalve geen 

piping maatregelen meer nodig. 

- Het gebied rondom de Eektermerksluis staat bekend als NGE verdacht. Er kan 

derhalve niet zonder vooronderzoek en vrijgave door deskundigen grondverzet 

plaats vinden. 

 
11.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
11.2.1. Situatiebeschrijving 
De Eektermerksluis bestaat uit een duiker door de Kamperdijk die permanent wordt 

afgesloten door middel van een houten deur. In de deur zit een schuif voor waterinlaat. 

Er is geen automatisch sluitmechanisme aanwezig, maar de deur wordt handmatig 

bediend door middel van een windwerk. Echter ontbreekt de lier voor bediening van de 

houten deur en wordt het kunstwerk op handkracht gesloten. 

 

Er zijn sponningen aanwezig waarin schotbalken kunnen worden gehesen. Deze voldoen 

echter niet als keermiddel omdat de kerende hoogte niet gehaald wordt. De schotbalken 

kunnen wel worden gebruikt om het kunstwerk droog te zetten (onder normale 

omstandigheden). 

 

De faalkans voor betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/1. De hoge faalkans wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een alarmeringssysteem en door het 

ontbreken van bodembescherming. 

 

Door waterdruk (circa 1,0 meter waterkolom) staat de sluisdeur in de praktijk standaard 

dicht. 
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11.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 
Tabel 21: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Eektermerksluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht 

4 Herstellen 

sluitmechanisme 

De deur is middels een lier te openen, echter 

ontbreekt deze. Herstellen van dit sluitmechanisme 

zorgt ervoor dat op handkracht gesloten kan worden. 

Valt af, want door de waterdruk is handkracht fysiek 

onmogelijk. 

5 Secundair sluitsysteem 

verbeteren 

Het kunstwerk kan door middel van schotbalken 

worden afgesloten, maar die zijn niet toereikend 

omdat de kerende hoogte niet wordt behaald. 

Valt af, want een handbediend tweede sluitmiddel 

voldoet niet aan de veiligheidseis. 

6 Deur standaard dicht In de huidige situatie zit de sluis standaard dicht.  Ja, door naar zeef 2 

7 Automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

Een systeem waarbij de waterstand wordt gemeten. 

Bij overschrijden van een gegeven waterstand of 

windkracht wordt het sluitmechanisme automatisch 

in werking gesteld. 

Niet verder beschouwen, komt overeen met 

oplossing “automatisch sluiten”. waterstandsmeting 

met terugmelding wordt reeds ontworpen voor 

locatie Gelderse Sluis. 

8 Verbeteren en 

verlengen 

bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote 

bijdrage aan de faalkans. Verbeteren zal dan ook 

noodzakelijk zijn om aan BSKW te kunnen voldoen 

Ja, door naar zeef 2. Is niet nodig indien de deur 

permanent wordt dichtgezet. 

9  Niets doen Er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. Valt bij voorbaat af, want niet veilig genoeg. 

10 Verwijderen 

Eektermerksluis 

De Eektermerksluis verwijderen, indien nodig een 

gemaal plaatsen. 

Valt af, vanwege ruimtelijke kwaliteit en 

waterinlaatfunctie 
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11.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
 

Oplossing 6: Deuren standaard gesloten 
Indien de Eektermerksluis in dagelijkse toestand standaard gesloten is, heeft dit een 

positieve invloed op de faalkans van BSKW. De sluis dient wel geopend te kunnen 

worden aangezien deze een belangrijke waterhuishoudelijke functie heeft.  

 

Het stormseizoen en aanhoudende droogte kunnen samenvallen daarom wordt 

aangenomen dat de kans op openstaan van de schuif in de deur bij naderend hoogwater 

waarschijnlijk is. Hiervoor wordt een kans van ½ aangehouden. Indien de protocollen 

hierop worden aangepast kan deze kans verlaagd worden tot 1/1000. Dan wordt ervanuit 

gegaan dat de sluis altijd dichtzit tenzij het waterschap actie onderneemt. 

 

Robuustheid 

Indien wordt gewaarborgd dat de deur met schuif inderdaad altijd dicht zit en ook weer 

dicht gaat na openen is dit een zeer effectieve maatregel. Er zijn dan geen extra 

maatregelen nodig. Deze oplossing scoort dan ook positief op dit criterium 

 

Haalbaarheid 

Aangezien het kunstwerk nu ook al altijd dicht zit is dit goed haalbaar. Wel dient goed te 

worden vastgelegd hoe het kunstwerk wordt geopend en gesloten en wanneer dit precies 

gebeurt, zodat de kans op open staan inderdaad niet groter is dan een dag per jaar. 

Eventueel kan het worden uitgerust met een automatisch sluitmechanisme. 

 

Op dit criterium scoort het neutraal.  

 

Kosten  

Er hoeven geen kosten te worden gemaakt, behalve het bijwerken van de protocollen. Op 

dit criterium scoort het neutraal. 

 

Oplossing 8: Verbeteren en verlengen bodembescherming 
De faalkans van de bodembescherming draagt veel bij aan de totale faalkans. Het 

versterken hiervan, zodat het niet kan eroderen na falen van het sluitproces, leidt tot een 

sterk gereduceerde faalkans.  

 

Robuustheid 

Indien juist gedimensioneerd is de kans dat de bodembescherming faalt bij een 

instromend debiet zeer klein. Deze oplossing is zeer doelmatig, aangezien het kunstwerk 

hiermee direct voldoet aan de faalkanseis. Hierbij dient ook rekening te worden 

gehouden met de aansluiting op het kunstwerk en de bestaande bodembescherming. 

Daarnaast dient het goed te worden gemonitord en onderhouden. Op dit criterium scoort 

het neutraal.  
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Haalbaarheid 

De constructie wordt niet aangetast en de aanleg zorgt voor weinig hinder voor de 

directe omgeving. Ook is de oplossing niet zichtbaar, omdat het zich onder water 

bevindt. Het gebied rondom de Eektermerksluis is wel NGE verdacht, dus oplossingen 

met grondroering zijn niet zondermeer mogelijk. Het voordeel valt weg tegen het nadeel 

en daarom scoort deze oplossing neutraal op het criterium haalbaarheid. 

 

Kosten  

De kosten zijn vergelijkbaar met het automatiseren van het primaire keermiddel, maar 

duidelijk meer dan die van een standaard gesloten deur. De score is licht negatief. 

 
Tabel 22: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW Eektermerksluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

6. Deur standaard 

gesloten 

   positief 

8. Verbeteren en 

bodembescherming 

   neutraal 

 

 
11.3. Conclusie Eektermerksluis 
Een combinatie van oplossing 1, 2, 3 en 6 is nodig om te voldoen aan de veiligheidseis. 

De schuif op de bestaande houten deur wordt het primaire keermiddel en wordt uitgerust 

met automatisch sluitmechanisme. Waterinlaten bij droogte wordt toegevoegd aan de 

procedures. 

 

VKA is standaard dicht, daartoe wordt de bestaande schuif vervangen 
en geautomatiseerd. 
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12. Duiker 3 Elburg Hellenbeekstraat 
12.1. Introductie  
Duiker 3 is een uitwateringsduiker 

bestaande uit een buis met een diameter 

van 0,30 m. De duiker kan aan de 

buitendijkse zijde door middel van een 

roestvrijstalen schuif handmatig dichtgezet 

worden (zie hier rechts). 

 

Aangezien de diameter kleiner is dan 

0,5 m mag worden verondersteld dat de 

faalkans van betrouwbaarheid sluiten 

verwaarloosbaar klein is.  

 

De duiker is afgekeurd op de volgende 

faalmechanismen: 

- Piping; 

- Sterkte en stabiliteit. 

 

Ook voor duiker 3 geldt dat alarmering en 

draaiboek op orde moeten zijn om aan de 

minimale veiligheid te kunnen voldoen. RVS schuif buitendijks duiker 3 

 

 
12.2. Piping bij kunstwerk (PKW) 
12.2.1. Situatiebeschrijving 
De duiker is in de periode 1960-1990 aangelegd, toen de waterkering geen status had. 

Pas in 1996 is de waterkering (weer) aangewezen als primaire C-waterkering.  

Hierdoor is het bijzonder onwaarschijnlijk dat ter plaatse van de duiker een kwelscherm 

is aangelegd. Nader onderzoek (ter plaatse van de duiker de waterkering opengraven) 

lijkt niet zinvol, gezien vrij grote zekerheid van het ontbreken van een kwelscherm. De 

kosten van onderzoek (afgraven waterkering) zijn dan voor niets gemaakt en de 

maatregel dient alsnog uitgevoerd te worden. 

 

Er is een kwelwegtekort bij duiker 3 te Elburg. De bodemopbouw is daar als volgt: 

- Maaiveld tot NAP -0,5 m: klei; 

- NAP -0,5 m tot NAP -1,0 m: veen (lokaal afwezig, juist ter plaatse van duiker); 

- Vanaf onderkant deklaag: fijn zand silthoudend. 

 

Gelet op het funderingsniveau van de duiker op gemiddeld polderpeil van NAP -0,6 m, 

moet ervan uit gegaan worden dat de duiker op de natuurlijke zandondergrond ligt of 

met grondverbetering van zand (veen ontgraven). Het intredepunt ligt daarmee bij de 

instroombak. 

 

Het kwelwegtekort is 28 m. 
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12.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 
Tabel 23: Mogelijke oplossingsrichtingen PKW duiker 3 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Kwelscherm plaatsen In de kruin van de dijk wordt een kwelscherm 

geplaatst. De duiker wordt verder volledig 

vervangen. 

Ja, door naar zeef 2. 

2 Filterconstructie bij 

uitstroom binnendijk 

Aan de binnendijkse zijde in de sloot een constructie 

aanleggen van geotextiel en stortsteen om uitspoelen 

van zand tegen te gaan. 

Ja, door naar zeef 2. 

3 Klei-inkassing 

buitendijks 

De buitendijks gelegen betonconstructie wordt 

ontgraven en omsloten met klei. 

Ja, door naar zeef 2. 

4 Gehele constructie vrij 

graven en in een 

kleikist leggen 

Hiermee wordt wellicht een nieuw piping probleem 

onder de dijk gecreëerd. 

Valt af. 

5 Verleggen sloot 

binnendijks 

Er is een wens om de sloot te verleggen vanwege 

onderhoud. Een maaipad tussen dijk en sloot met 

voldoende breedte kan het piping probleem oplossen. 

Ja, door naar zeef 2. Meekoppelkans omdat 

onderhoud hiermee eenvoudiger wordt. 

 

Aandachtspunt is de breedte van de benodigde 

breedte van de strook die voor onderhoud veel 

kleiner is dan voor piping. 
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12.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
 

Oplossing 1: Kwelscherm plaatsen 
Om het ontstaan van een zandmeevoerende kwelstroom tegen te gaan wordt een 

kwelscherm geplaatst. Hiermee wordt de kwelweg verlengd. Het kwelscherm bestaat uit 

een stalen damwand welke in de kruin van de dijk wordt geplaatst. Het tekort aan 

kwelweg dient zowel in langsrichting als in dwarsrichting te worden opgevangen. Daarom 

is de totale breedte van de damwand 40 m en de lengte 8m. Om de damwand te kunnen 

plaatsen dient de duiker te worden uitgegraven en vervangen. 

 

Robuustheid 

Dit is een beproefde methode om een pipingprobleem op te lossen. Ook is het 

toekomstbestendig en is er weinig onderhoud nodig. Het scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Aanleggen van een kwelscherm heeft weinig invloed op de omgeving. Bij de aanleg kan 

er wel hinder optreden in de vorm van trillingen of geluidsoverlast. Aangezien het aan 

een bedrijventerrein is gelegen is dat niet zo erg.  

 

Omdat het een relatief jong kunstwerk betreft is volledig vervangen niet wenselijk. Het 

scoort sterk negatief op dit criterium. 

 

Kosten  

Erg duur. Scoort sterk negatief. 

 

Oplossing 2: Filterconstructie binnendijks 
Rondom de uitstroomopening wordt een filterconstructie aangelegd. Het betreft een laag 

stortstenen op geotextiel, dit kan in combinatie met de vanuit beheeropgave gewenste 

aanpassing. Deze wordt uitgevoerd over de gehele breedte van de sloot. In langsrichting 

is deze circa 40 m lang, dit is benodigd om het kwelwegtekort op te lossen.  

 

Robuustheid 

Een filterconstructie is een beproefde oplossing voor een piping probleem. De aansluiting 

op de constructie vereist extra aandacht. Daarnaast is regelmatig onderhoud van belang. 

Met regulier onderhoud van de watergang (schonen) dient rekening te worden gehouden 

met het filter (kans op beschadiging). Omdat het water in de sloot niet hard stroomt 

hoeft het filter niet heel zwaar gedimensioneerd te worden. Het scoort neutraal op dit 

criterium. 

 

Haalbaarheid 

Er worden geen bezwaren vanuit de omgeving voorzien. Deze oplossing scoort positief op 

dit criterium.  

 

Kosten  

Een filter is goedkoper dan een damwand, het scoort dus positief. 
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Als alternatief kan worden gekozen voor een granulair filter, maar dit is duurder door de 

grotere hoeveelheid grondverzet en duurdere inkoop van verschillende gradaties grind en 

steen. 

 

Oplossing 3: kleilaag buitendijks 
Rondom de instroomopening wordt een kleilaag aangelegd. Het betreft een 1,0 m dikke 

kleilaag die onder de bestaande bouwvoor moet worden aangebracht. 

 

Robuustheid 

De oplossing is doelmatig. Daarnaast is het een beproefde methode om pipingproblemen 

op te lossen. Daarom scoort het positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Deze maatregel moet in een straal van minimaal 28 m vanaf het instroompunt worden 

doorgevoerd. De kleilaag moet aansluiten op de taludbekleding van klei, op de 

verharding van de afrit en indien relevant op de bestaande kleilagen. Los van dit 

praktische aspect zijn er geen technische beperkingen en is er vanuit ruimtelijke kwaliteit 

een voorkeur voor deze oplossing. De score is daarom positief. 

 

Kosten  

Een kleilaag is qua kosten vergelijkbaar met een filter, het scoort dus in principe positief. 

Wanneer de kleilaag onder de afrit ingegraven moet worden nemen de kosten sterk toe. 

Door dit financiële risico wordt een neutrale score toegekend. 

 

Oplossing 5: Verleggen sloot binnendijks 
De sloot binnendijks wordt gedempt en een stuk verderop weer aangelegd. Daarbij wordt 

ook de duiker verlengd. Hierdoor wordt de kwelweg langer. 

 

Robuustheid 

Verlengen van de kwelweg is een goede oplossing voor een piping probleem. Aan deze 

oplossing is weinig onderhoud nodig. Het scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Het verlengen van de berm is wenselijk omdat hiermee het onderhoud aan de dijk 

makkelijker wordt. Vanuit optiek van onderhoud en beheer is het een goede 

meekoppelkans en dus een voordeel. Er zijn wel grondtransacties voor nodig en mogelijk 

zelfs onteigening wat vanuit omgevingsmanagement een duidelijk nadeel is. Voordeel en 

nadeel vallen tegen elkaar weg. De oplossing scoort neutraal. 

 

Kosten 

Vanwege de grote hoeveelheid grondverzet is deze oplossing duurder dan de andere 

oplossingsrichtingen. Daarom scoort het licht negatief. 
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Tabel 24 Beoordeling oplossingsrichtingen PKW duiker 3 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

1. Kwelscherm 

plaatsen 

   Sterk 

negatief 

2. Filterconstructie bij 

uitstroom binnendijks 

   Positief 

3. Klei inkassing 

buitendijks 

   Positief 

5. Verleggen sloot 

binnendijks 

   Neutraal 

 

 
12.3. Sterkte en stabiliteit puntconstructies (STKWp) 
 
12.3.1. Situatiebeschrijving 
Het kunstwerk is afgekeurd op sterkte van het keermiddel. Omdat er niet voldoende 

informatie beschikbaar is, kan er geen oordeel worden geveld. Navraag bij de fabrikant 

van de schuif heeft geen duidelijke ontwerpwaterdruk opgeleverd. 

 
12.3.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 
Tabel 25: Mogelijke oplossingsrichtingen STKWp duiker 3 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Kunstwerk inspecteren 

en alsnog goedkeuren 

Onderzoeken of het kunstwerk wel 

daadwerkelijk afgekeurd had moeten 

worden door middel van veldonderzoek. 

Ja, door naar 

zeef 2. 

2 Nieuw afsluitmiddel 

plaatsen dat voldoet 

aan de eisen 

Hierbij goed opletten dat de sterkte van 

het afsluitmiddel herleidbaar is. 

Ja, door naar 

zeef 2. 

 
 
12.3.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
 

Oplossing 1: Kunstwerk inspecteren en alsnog goedkeuren 
 

Robuustheid 

Indien uit nader onderzoek volgt dat het keermiddel inderdaad voldoet aan de eisen is dit 

een goede oplossing en de score is daarom positief.  

 

Haalbaarheid 

Of met beperkte inzet daadwerkelijk de exacte sterkte van het keermiddel bepaald kan 

worden (dikte meting, inschatting staalkwaliteit en mechanica som) kan niet bij voorbaat 

worden gezegd. Op dit punt scoort de oplossing neutraal. Hoogstwaarschijnlijk moeten 
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drukproeven worden uitgevoerd om de sterkte aan te tonen, met risico op vervorming 

van de bestaande schuif. Er zal dan een nieuwe schuif gemaakt moeten worden. 

 

Kosten  

De kosten van inspectie en analyse zijn vergelijkbaar met vervanging, terwijl de kans 

bestaat dat vervanging alsnog noodzakelijk is. De score is licht negatief. 

 

Oplossing 2: Nieuw afsluitmiddel plaatsen dat voldoet aan de eisen.  
Hierbij wordt het huidig afsluitmiddel aan de buitendijkse zijde vervangen door een 

vergelijkbaar afsluitmiddel dat sterk genoeg is. Het afsluitmiddel dient in principe bij 

hoogwater bereikbaar te zijn, maar vanwege de geringe diameter van de duiker is dit 

geen eis.  

 

Robuustheid 

Dit is de beste oplossing indien uit nadere inspectie blijkt dat het keermiddel vervangen 

dient te worden. Hierdoor wordt direct voldaan aan de faalkanseis, aangezien het een 

buis met een diameter kleiner dan 50 cm betreft. Deze oplossing scoort positief op dit 

criterium. 

 

Haalbaarheid 

Er worden geen bezwaren voorzien. De oplossing scoort hiermee positief. 

 

Kosten  

De afmetingen van de schuif zijn zeer beperkt. De investeringskosten zijn niet hoog en 

de score is neutraal. 

 
Tabel 26: Beoordeling oplossingsrichtingen STKWp duiker 3 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

1. inspecteren en 

analyseren 

   Neutraal 

2. Nieuw 

afsluitmiddel 

   Positief 

 

 
12.4. Conclusie Duiker 3 te Elburg 
Ook voor duiker 3 geldt dat alarmering en draaiboek op orde moeten zijn om aan de 

minimale veiligheid te kunnen voldoen. 

 

VKA is een kleilaag in het voorland ingraven en vervangen van de schuif 
buitendijks. 
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13. Heul nabij voormalige Wasserij Elburg 
De heul is omstreeks 2017 permanent dicht gezet met een schildmuur en een aanvulling 

van klei aan de buitendijkse zijde en is derhalve niet getoetst in RisKeer. Verbetering is 

niet noodzakelijk. 

 

 
Figuur 15: Situatie heul in 2016 als een gat in de dijk (op de achtergrond de schoorsteen 
van de voormalige wasserij) 
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14. Havensluis Elburg 
14.1. Introductie  
De Havensluis bij Elburg scoort onvoldoende op de volgende faalmechanismen: 

- Betrouwbaarheid sluiten 

 

 
14.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
14.2.1. Situatiebeschrijving 
De havensluis te Elburg verbindt de binnendijkse gracht met de haven. Het 

sluitmechanisme bestaat uit een buitendijkse klepstuw uit 2013 of 2014, die automatisch 

dicht gaat bij overschrijding van het peil in de stadsgracht. Afhankelijk van het seizoen is 

het stadsgrachtpeil NAP +0,05 m of NAP +0,2 m. 

 

In theorie is er nog een tweede kering van houten puntdeuren, maar de sterkte hiervan 

is niet bekend. De stuw sluit automatisch, maar de puntdeuren dienen wel handmatig te 

worden gesloten.  

 

De faalkans voor betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/1. De hoge faalkans wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een alarmeringssysteem.  

 

 
Figuur 16: tweede keermiddel Havensluis 
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14.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 
Tabel 27: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Havensluis Elburg 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch sluitmechanisme Noodzakelijk Verplicht en al aanwezig. 

4 Aanbrengen bodembescherming Noodzakelijk Ja, door naar zeef 2. 

 

 
14.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Afweging oplossingsrichtingen op basis van beoordelingscriteria. 

 

Oplossing 3: Automatisch sluitmechanisme 
Een automatisch sluitmechanisme is al aanwezig maar zonder terugmelding en 

mogelijkheid tot handbediening bij naderend hoogwater. Er zal derhalve een aanpassing 

moeten worden gedaan aan de klepstuw uit 2013/2014. 

 

Robuustheid 

Op dit criterium scoort de maatregel positief omdat aan de veiligheidseis wordt voldaan 

(zie Figuur 17en Figuur 18). De kans op een geopende sluis is na aanpassing 

verwaarloosbaar klein, dus Psluis;open = 0,001. 

 

Haalbaarheid 

Het heeft niet de voorkeur om afhankelijk te zijn van een noodsluiting op de kop van de 

haven vanwege de kans op opstuwing in de havenmond en een daardoor plotseling sterk 

stijgende waterstand. Dit effect zit momenteel niet in de berekeningen van de 

waterstand verdisconteerd en kan praktisch gezien ook niet worden vastgesteld. Het 

berekeningsmodel is hiervoor te grof. 

 

Het is niet wenselijk om de recent aangebrachte klepstuw aan te passen, temeer omdat 

een alternatief voor handen is. Daarom scoort deze oplossing licht negatief op het 

criterium haalbaarheid. 

 

Kosten  

De kosten zullen vergelijkbaar zijn met het aanbrengen van een bodembescherming. De 

score is neutraal. 

 

 

 



 
 

Titel  Variantenafweging 

   

Pagina  86 van 101 

 
 

 

 
Figuur 17: Invoer gegevens RisKeer berekening, kans openstaande deur 
Psluis;open = 1/1.000 
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Figuur 18: Resultaat RisKeer alarmering, draaiboek op orde en Psluis;open = 1/1.000 

 

Oplossing 4: Verbeteren en verlengen bodembescherming 
De faalkans van de bodembescherming draagt veel bij aan de totale faalkans. Het 

versterken hiervan, zodat het niet kan eroderen na falen van het sluitproces, leidt tot een 

sterk gereduceerde faalkans waarbij aan de eis wordt voldaan.  

 

Robuustheid 

Indien juist gedimensioneerd is de kans dat de bodembescherming faalt bij een 

instromend debiet zeer klein. Deze oplossing is zeer doelmatig, aangezien het kunstwerk 

hiermee direct voldoet aan de faalkanseis. Op dit criterium scoort het positief.  

 

Haalbaarheid 

De constructie wordt niet aangetast en de aanleg zorgt voor weinig hinder voor de 

directe omgeving. Ook is de oplossing niet zichtbaar, omdat het zich onder water 

bevindt. Daarom scoort deze oplossing positief op het criterium haalbaarheid. 

 

Kosten  

De kosten zullen vergelijkbaar zijn met het aanpassen van de klepstuw. De score is 

neutraal. 
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Tabel 28: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW Havensluis Elburg 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

4. Aanbrengen 

bodembescherming 

   Positief 

 

 
14.3. Conclusie Havensluis 
Door een bodembescherming aan te leggen wordt voldaan aan de faalkanseis voor 

BSWK. Het heeft niet de voorkeur om afhankelijk te zijn van een noodsluiting vanwege 

opstuwing in de haven. Daarnaast wordt een alarmeringssysteem ingericht en worden de 

draaiboeken bijgewerkt. 

 

VKA wordt een bodembescherming (4). 
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15. Goorsluis 
15.1. Introductie  
De Goorsluis is niet beoordeeld aangezien deze reeds is opgenomen in het HWBP. De 

Goorsluis is eerder afgekeurd op: 

- Piping; 

- Betrouwbaarheid sluiten. 

 

Aan de oever van het Randmeer staat een gemaal om water in te laten. Dit gemaal is 

voorzien van opnemers en een schakelkast. Bij zware regenval stroomt het water door 

de Goorbeek van binnendijks naar het Randmeer. 

 
15.1.1. Piping onderzoek 
Onder de Goorsluis is een houten vloer aanwezig tussen de vleugelwanden. Dit maakt 

het moeilijk om te onderzoeken wat er onder het kunstwerk aanwezig is. Omdat ook 

informatie over de aanleg van de Goorsluis ontbreekt is het niet bekend of, waar en tot 

hoe diep er een piping scherm aanwezig is. In het recente verleden (omstreeks 2013) is 

onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kwelschermen. Deze zijn niet aangetroffen. 

 
15.1.2. Verkeersveiligheid 
Sinds de aanleg van de Goorsluis halverwege de negentiende eeuw is de 

verkeersintensiteit sterk toegenomen. De weg ter plaatse van de Goorsluis is smal 

waardoor het een knelpunt is voor de verkeersstromen. Omdat de constructie intact 

moet blijven kan de weg niet eenvoudig worden verbreed. Voor de Goorsluis wordt 

daarom aanvullend op de versterkingsopgave bekeken hoe de verkeerssituatie kan 

worden verbeterd (toekomstig door de gemeente Elburg). 

 
15.2. Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk (BSKW) 
15.2.1. Situatiebeschrijving 
De Goorsluis is een uitwateringssluis en is 

rond 1996 gerenoveerd. De sluis bestaat 

uit een duiker onder de dijk die kan 

worden afgesloten met een houten deur. 

Er is geen automatisch sluitmechanisme 

aanwezig. Onder dagelijkse 

omstandigheden staat de deur open, 

omdat de Goorbeek afwatert richting het 

Drontermeer. 

 

Een tweede afsluitmiddel is niet aanwezig. 
Openstaande Goorsluis 

 

De faalkans voor betrouwbaarheid sluiten is Pfa = 1/1. De hoge faalkans wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het ontbreken van een alarmeringssysteem.  

 
15.2.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 
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Tabel 29: Mogelijke oplossingsrichtingen BSKW Goorsluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Alarmeringssysteem Noodzakelijk Verplicht 

2 Draaiboek actualiseren Noodzakelijk Verplicht 

3 Automatisch 

sluitmechanisme 

Noodzakelijk Verplicht 

4 Secundair sluitsysteem Voorbeelden van een tweede sluitsysteem zijn: 

- Tweede deur; 

- Schuif of stuw, al dan niet automatisch 

Ja door naar zeef 2. 

 

5 Spindel of vergelijkbaar 

om te kunnen sluiten 

Sluitmechanisme werkzaam op handkracht.  Valt bij voorbaat af, niet veilig. 

6 Deuren standaard 

gesloten 

Indien de sluisdeuren onder dagelijkse 

omstandigheden gesloten zijn is de kans op “niet 

sluiten” verwaarloosbaar klein.  

Valt bij voorbaat af, Goorsluis dient open te zijn 

vanwege waterhuishoudelijke functie. 

7 Automatisch sluiten bij 

bepaalde waterstand 

Een systeem waarbij de waterstand wordt gemeten. 

Bij overschrijden van een gegeven waterstand of 

windkracht wordt het sluitmechanisme automatisch 

in werking gesteld. 

Niet verder beschouwen, komt overeen met oplossing 

“automatisch sluiten”. Voorkeur beheerder gaat uit 

naar bediening op afstand. 

 

8  Niets doen Er wordt niets veranderd aan het kunstwerk. Valt bij voorbaat af, niet veilig. 

9 Aanbrengen 

bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote 

bijdrage aan de faalkans. 

Ja, door naar zeef 2 

10 Verwijderen Goorsluis De Goorsluis verwijderen, in plaats hiervan een 

gemaal plaatsen. 

Valt bij voorbaat af, niet wenselijk vanuit ruimtelijke 

kwaliteit en duurzaamheid 
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15.2.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
 

Oplossing 4: Secundair sluitsysteem aanleggen 
Er is geen secundair sluitmechanisme aanwezig bij de Goorsluis. Een secundair 

sluitsysteem draagt bij aan de betrouwbaarheid van sluiten indien deze voldoende 

kerende hoogte heeft en apart van het primair sluitmechanisme eenvoudig gesloten kan 

worden.  

 

Robuustheid 

Hoe robuust deze variant precies is hangt af van het type kering. Nu wordt uitgegaan van 

een klepstuw welke onder water aanwezig is en elektrisch aangedreven sluit.  

 

De klepstuw kan vast komen te zitten door ingespoeld vuil of slib, of op een andere 

manier geblokkeerd worden. Om dit te voorkomen dient hier in het ontwerp rekening 

mee te houden en met regelmaat onderhoud en/of controle uitgevoerd te worden. Het 

vereist meerdere aanpassingen aan de Goorsluis. De uiteindelijke constructie kan wel 

dusdanig worden weggewerkt dat deze in dagelijkse toestand onzichtbaar is.  

 

Een tweede keermiddel verlaagt de faalkans per sluitvraag. Met RisKeer is voor de 

Bolsmerksluis berekend dat met een tweede keermiddel de kans op niet sluiten per jaar 

wordt verlaagd van 1/476 naar 1/782. Voor de Goorsluis is dit vergelijkbaar! Dit is echter 

onvoldoende om aan de faalkanseis te voldoen. Er dient dus een aanvullende maatregel 

te worden getroffen. De oplossing scoort licht negatief. 

 

Tijdens de bouw zal er wat hinder voor de omgeving kunnen optreden. Aangezien de 

oplossing wel uit het zicht blijft zijn er weinig bezwaren vanuit ruimtelijke kwaliteit. Wel 

dient er een bedieningssysteem te zijn wat in het zicht kan worden geplaatst. 

 

Deze oplossing scoort neutraal. 

 

Kosten  

De investeringskosten zijn zeer hoog in vergelijking met de andere oplossingen. Omdat 

het aanleggen van een secundair sluitmiddel niet voldoende bijdraagt om aan de 

faalkanseis te voldoen, scoort deze oplossing op dit criterium sterk negatief. 

 

Oplossing 9: Verbeteren en verlengen bodembescherming 
De faalkans van de bodembescherming draagt veel bij aan de totale faalkans. Het 

versterken hiervan, zodat het niet kan eroderen na falen van het sluitproces, leidt tot een 

sterk gereduceerde faalkans.  

 

Robuustheid 

Indien juist gedimensioneerd is de kans dat de bodembescherming faalt bij een 

instromend debiet zeer klein. Deze oplossing is zeer doelmatig, aangezien het kunstwerk 

hiermee direct voldoet aan de faalkanseis. Hierbij dient ook rekening te worden 

gehouden met de aansluiting op het kunstwerk en de bestaande bodembescherming. 
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Daarnaast dient het goed te worden gemonitord en onderhouden. Op dit criterium scoort 

het neutraal.  

 

Haalbaarheid 

De constructie wordt niet aangetast en de aanleg zorgt voor weinig hinder voor de 

directe omgeving. Ook is de oplossing niet zichtbaar, omdat het zich onder water 

bevindt.  

 

Voor de aanleg van een bodembescherming binnendijks dient de Goorbeek tijdelijk te 

worden afgesloten en drooggezet. Aangezien de Goorbeek een belangrijke 

waterhuishoudkundige functie heeft is een omleiding van de afvoer nodig. Verder scoort 

deze oplossing positief.  

 

Kosten  

De kosten zijn beperkt, maar vormen niet op enige wijze een voordeel, dus score 

neutraal. 

 
Tabel 30: Beoordeling oplossingsrichtingen BSKW Goorsluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

4. Secundair 

sluitsysteem 

   Sterk negatief 

9. Aanbrengen 

bodembescherming 

   Positief 

 

 
15.3. Piping bij kunstwerk (PKW) 
15.3.1. Situatiebeschrijving 
Er is reeds tevergeefs gezocht naar pipingschermen. Het is niet waarschijnlijk dat bij een 

additioneel uitgebreid onderzoek pipingschermen worden gevonden. De Goorsluis dient 

daarom te worden voorzien van anti-pipingmaatregelen. 
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15.3.2. Mogelijke oplossingsrichtingen (zeef 1) 
In de navolgende tabel zijn de mogelijke oplossingsrichtingen weergegeven. 

 
Tabel 31: Mogelijke oplossingsrichtingen PKW Goorsluis 

# Oplossingsrichting Beschrijving Kansrijk? 

1 Drainage filter 

binnendijks 

Filterconstructie aanbrengen in combinatie met 

bodembescherming voor instromend water. 

Ja, door naar zeef 2. 

2 Pipingschermen 

plaatsen 

Bijvoorbeeld onder de houten vloer een piping 

scherm plaatsen. 

Valt af door hoge kosten en ingewikkelde uitvoering. 

3 Verhogen binnendijkse 

waterstand 

Het verhogen van de waterstand binnendijks is 

mogelijk in combinatie met natuurontwikkeling en/of 

voorkomen van bodemdaling (en daarmee CO2 

uitstoot). 

Valt af, water in de Goorbeek stroomt 2 kanten op. 

Dit is dus niet mogelijk. 

4 Aanbrengen 

intredeweerstand 

buitendijks 

Ingraven van kleilaag of bentonietmat in de bodem 

van de watergang. 

Ja, door naar zeef 2. 

 



 

 

15.3.3. Afweging kansrijke oplossingsrichtingen (zeef 2) 
Oplossing 1: Drainage filter binnendijks 
Aan de binnendijkse zijde wordt een bodembescherming aangelegd. Door de keuze van 

het geotextiel af te stemmen op de zandgrofheid kan de bodembescherming ook als 

pipingmaatregel dienen. 

 

Robuustheid 

Dit is een beproefde methode. De levensduur is lang indien er goed wordt gemonitord of 

de constructie in goede staat blijft. Het scoort positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

Een drainage filter constructie binnendijks als pipingmaatregel geniet vanuit 

beeldkwaliteit niet de voorkeur. Stortsteen op de taluds van de watergangen binnendijks 

verstoort het pittoreske beeld van de beek met Zwanenbloem en Krabbescheer. 

 

Deze oplossing kan wel eenvoudig gecombineerd worden met een maatregel tegen 

bodemerosie. 

 

Het negatieve aspect weegt zwaarder, dus score licht negatief.  

 

Kosten  

De kosten voor een aangepaste of iets ruimer gedimensioneerde bodembescherming zijn 

niet onderscheidend ten opzichte van klei ingraven in het voorland. De score is neutraal. 

 

Oplossing 4: Verhogen intredeweerstand 
Om te zorgen voor voldoende intredeweerstand en een lange kwelweg kan het voorland 

worden verbeterd door het aanbrengen van een afsluitende laag. Dit kan worden gedaan 

door aanbrengen van een voldoende lange kleilaag met een dikte van minimaal 1m. Ook 

het ingraven van een bentonietmat is een mogelijkheid. Hiertoe wordt de sloot tijdelijk 

afgedamd en drooggezet.  

 

Robuustheid 

De oplossing is doelmatig. Daarnaast is het een beproefde methode om pipingproblemen 

op te lossen. Daarom scoort het positief op dit criterium. 

 

Haalbaarheid 

De watergang buitendijks van de Bolsmerksluis zal tijdelijk drooggezet dienen te worden 

om de maatregel uit te kunnen voeren. Aangezien de Goorbeek een belangrijke 

waterhuishoudkundige functie heeft is een omleiding van de afvoer nodig. Los van dit 

praktische aspect zijn er geen technische beperkingen en is er vanuit ruimtelijke kwaliteit 

een voorkeur voor deze oplossing. De score is daarom positief.  
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Kosten  

De kosten voor een klei of bentonietmat ingraven zijn niet onderscheidend ten opzichte 

van aangepaste of iets ruimer gedimensioneerde bodembescherming binnendijks. De 

score is neutraal. 

 
Tabel 32: Beoordeling oplossingsrichtingen PWK Goorsluis 

Oplossingsrichting Robuustheid Haalbaarheid Kosten Resultaat 

1. Drainage filter 

binnendijks 

   neutraal 

4. Verhogen 

intredeweerstand 

buitendijks 

   positief 

 

 
15.4. Verkeersveiligheid 
15.4.1. Situatiebeschrijving 
Over de Goorsluis loopt de Nieuwstadsweg. Ter plaatse van de Goorsluis is de weg wat 

smaller dan ervoor en erna. Dit komt met name doordat de weg aan beide kanten is 

ingesloten. Aan de ene kant door de betonnen constructie van de Goorsluis en aan de 

andere kant door het dijklichaam (zie Figuur 19). Dit maakt dat voertuigen elkaar niet 

kunnen passeren op de Goorsluis en dat het voor grotere voertuigen wat moeilijke 

manoeuvreren is. 

 

De gemeente Elburg heeft de wens geuit om de obstakel vrije ruimte te vergoten 

conform het ASVV. Dit komt erop neer dat er aan beide zijden van de weg 1 meter vrije 

ruimte zou moeten zijn. Die is er nu niet. De provincie Gelderland heeft de mogelijkheid 

voor het fietspad op de dijk al eens onderzocht. 

 

Aangezien de sluis niet is afgekeurd op constructieve sterkte, hoeft er geen aanpassing 

te worden gedaan. Derhalve kan deze meekoppelkans nu niet worden verzilverd. 
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Figuur 19: Aanzicht Goorsluis binnendijks 

 
15.5. Conclusie Goorsluis 
Kans op openstaand kunstwerk is groot want bij neerslag is er afvoer richting het 

Drontermeer via de Goorbeek. 

 

VKA wordt een geautomatiseerde deur, bodembescherming binnendijks 
in combinatie met ingraven van kleilaag/bentonietmat in voorland. 
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Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,4m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05

6

E2 Kunstwerk niet sluiten door falen Mobilisatie a4+b+c 5

E1 Kunstwerk niet sluiten door Falen Alarmering Optelling a+b+c

Mobilisatie - pag. 9

a4+b 5E3 Kunstwerk niet sluiten door falen Bediening

Toelichting op antwoord

Alarmering (pag. 5)

Getoetst F. Lenting 22-03-2018

Bediening - pag. 13

De oranje cellen dienen ingevuld te worden. Zie kolom 
"antwoord" en "toelichting op antwoord". Gebruik voor het 
beantwoorden van de vragen het document: "20170629 

Technisch - pag. 15



Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt angestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er is maar een permanent aanwezig keermiddel, dat 
is de sluisdeur die een keer per jaar worden getest. 
Het testen van het ''secundaire'' keermiddel, de 
schotbalken is al jaren niet gedaan. 
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar, dit wordt aangepast.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Niet zeker of dit klopt, het sluit immers niet vanzelf 
en op handkracht klopt ook niet

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien is er geen permanent aanwezig 
personeel.  Schade zal opgemerkt moeten worden 
door dijkwachter of tijdens inspectie. De vraag is of 
er dijkwacht ingezet kan worden (veiligheid). Dit 
wordt in het  aan te scherpen calamiteitenplan 
uitgewerkt.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 de bodem kan vervuild raken door takken bomen of 
stenenen fietsen waardoor sluiten niet mogelijk is. 
Dit wordt alleen gecontroleerd voor het 
stormseizoen.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

nee 0 0 het tweede keermiddel zijn schotbalken. 
Schotbalken moeten waarschijnlijk tijdens storm 
worden geïnstalleerd wanneer het water al stroomt 
door het kunstwerk, dit is niet reëel.

n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0
Technisch

1,00E-03

0,001021 Faalkans 
*Let op: 979
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 3



Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,4m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05

6
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Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt angestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er is maar een permanent aanwezig keermiddel, dat 
is de sluisdeur die een keer per jaar worden getest. 
Het testen van het ''secundaire'' keermiddel, de 
schotbalken is al jaren niet gedaan. 
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar, dit wordt aangepast.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Niet zeker of dit klopt, het sluit immers niet vanzelf 
en op handkracht klopt ook niet

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien is er geen permanent aanwezig 
personeel.  Schade zal opgemerkt moeten worden 
door dijkwachter of tijdens inspectie. De vraag is of 
er dijkwacht ingezet kan worden (veiligheid). Dit 
wordt in het  aan te scherpen calamiteitenplan 
uitgewerkt.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 de bodem kan vervuild raken door takken bomen of 
stenenen fietsen waardoor sluiten niet mogelijk is. 
Dit wordt alleen gecontroleerd voor het 
stormseizoen.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

ja 0,75 0,75 Uitgangspunt 2e keermiddel plaatsen n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 Nee n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 Nee n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0,75
Technisch

1,78E-04

0,0001988 Faalkans 
*Let op: 5030
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 3,75



Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,4m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05

Toelichting op antwoord

Alarmering (pag. 5)

Getoetst F. Lenting 22-03-2018

Bediening - pag. 13

De oranje cellen dienen ingevuld te worden. Zie kolom 
"antwoord" en "toelichting op antwoord". Gebruik voor het 
beantwoorden van de vragen het document: "20170629 

Technisch - pag. 15

a4+b 5E3 Kunstwerk niet sluiten door falen Bediening

6

E2 Kunstwerk niet sluiten door falen Mobilisatie a4+b+c 5

E1 Kunstwerk niet sluiten door Falen Alarmering Optelling a+b+c

Mobilisatie - pag. 9



Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt angestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er zijn een keermiddel aanwezig, dat is de sluisdeur 
die een keer per jaar worden getest.
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 borging kan handmatig verwijderd worden. De sluis 
sluit daarna automatisch a.g.v. het verval over de 
sluis.

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart bij de sluis. Bovendien is er 
geen permanent aanwezig personeel.  Schade zal 
opgemerkt moeten worden door dijkwachter of 
tijdens inspectie. De vraag is of er dijkwacht ingezet 
kan worden (veiligheid). Dit wordt in het  aan te 
scherpen calamiteitenplan uitgewerkt.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 de bodem kan vervuild raken door takken bomen of 
stenen waardoor sluiten niet mogelijk is. Dit wordt 
alleen gecontroleerd voor het stormseizoen.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

nee 0 0 geen tweede keermiddel aanwezig. n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0
Technisch

1,00E-03

0,00102 Faalkans (per sluitvraag)
*Let op: 979 Herhalingsfrequentie (gemiddeld aantal sluitingen per gefaalde sluiting)
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 3



Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden verbeterd. 
Namelijk dat het gemaal De Wenden afgeschakeld 
wordt wanneer de schutsluis bij NAP + 0,8 m wordt 
gesloten. Verder zal het sluitprotocol gecontroleerd 
en aangepast worden a.h.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijghouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja Het sluiten wel maar niet het protocol met telekraan 
en maaiboot. 
Dit wordt aangepast.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05

Toelichting op antwoord

Alarmering (pag. 5)

Getoetst F. Lenting 22-03-2018

Bediening - pag. 13

De oranje cellen dienen ingevuld te worden. Zie kolom 
"antwoord" en "toelichting op antwoord". Gebruik voor het 
beantwoorden van de vragen het document: "20170629 

Technisch - pag. 15

a4+b 5E3 Kunstwerk niet sluiten door falen Bediening

6

E2 Kunstwerk niet sluiten door falen Mobilisatie a4+b+c 5

E1 Kunstwerk niet sluiten door Falen Alarmering Optelling a+b+c

Mobilisatie - pag. 9



Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting in
draaiboeken' wordt nagegaan of het huidige 
onderhoudsplan voldoet aan de eisen.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er is maar een permanent aanwezig keermiddel, dit 
zijn de sluisdeuren die een keer per jaar worden 
getest. Het testen van het ''secundaire'' keermiddel, 
de schotbalken is al jaren niet gedaan. De 
schotbalkhoogte komt niet overeen met de 
waterkering en zijn niet te plaatsen als de deur stuk 
is.
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar, dit wordt aangepast.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 borging kan handmatig verwijderd worden. De sluis 
sluit daarna automatisch a.g.v. het verval over de 
sluis.

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien is er geen permanent aanwezig 
personeel.  Schade zal opgemerkt moeten worden 
door dijkwachter of tijdens inspectie. Echter de 
dijkwachter is alleen bij hoogwater een dagelijkse 
functie.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

nee 1 1 De deuren staan om beurten over om slibophoping 
te voorkomen. De locatie is niet toegankelijk voor 
bijv. Illegale vuilstort. Er staan geen bomen naast de 
sluis en de randmeer staat niet bekend om grote 
hoeveelheden drijfvuil.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja, want deuren staan om beurten open In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 1,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 1,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

nee 0 0 het tweede keermiddel zijn schotbalken en die 
functioneren niet optimaal om de hoogte te 
bereiken. Er zijn ook onvoldoende schotten.
Schotbalken moeten waarschijnlijk tijdens storm 
worden geïnstalleerd wanneer het water al stroomt 
door het kunstwerk, dit is niet reëel.

n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0
Technisch

1,00E-03

0,001021 Faalkans 
*Let op: 979 Herhalingstijd (jaar)
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 3



Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

nee 0 4 in de mobiliteitsregeling zal een controle 
ingebouwd worden en een back-up opgenomen 
worden die nog op tijd ingezet kan worden, gezien 
de stijgsnelheid in het merengebied. Het keermiddel 
is permanent aanwezig.

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 4 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-04

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,45m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

nee 0 3 er wordt onderzocht of een back-up bediening 
mogelijk/nuttig is. Zo-ja, dan wordt dit toegevoegd 
aan het sluitprotocol. 

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-03

Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt nagestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er zijn een keermiddel aanwezig, dat is een 
klep(stuw)  die een keer per jaar wordt getest.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Toelichting op antwoord

Alarmering (pag. 5)

Getoetst F. Lenting 22-03-2018

Bediening - pag. 13

De oranje cellen dienen ingevuld te worden. Zie kolom 
"antwoord" en "toelichting op antwoord". Gebruik voor het 
beantwoorden van de vragen het document: "20170629 
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Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

nee 0 0 de stuwklep is electrisch bediend. Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

ja 1 1 er is nauwelijks scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien zijn er middel aangebracht die schade als 
gevolg van een aanvaring moet voorkomen.  Schade 
wordt niet opgemerkt door dijkwachter of tijdens 
inspectie (klep niet zichtbaar). 

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

ja 1,25 1,25 het keermiddel is niet zichtbaar Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 Drijfvuil kan tussen de klepstuw komen waardoor 
het dichten niet mogelijk is.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

nee 0 0 Er zijn schotbalken aanwezig. Echter zijn deze niet in 
te zetten in een gefaalde situatie.

n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0
Technisch

3,16E-03

0,0042597 Faalkans 
*Let op: 235
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 2,5



Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,4m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05
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Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt angestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er zijn twee keermiddelen aanwezig, dat is de 
sluisdeur die een keer per jaar worden getest en een 
stalen schuif (tweede keermiddel). Het testen van 
het tweede keermiddel wordt niet geregeld gedaan. 
Ook sluit de schuif onvoldoende af: er blijft een 
opening (zowel boven als onder de schuif) open.
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar, dit wordt aangepast.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 borging kan handmatig verwijderd worden. De sluis 
sluit daarna automatisch a.g.v. het verval over de 
sluis.

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien is er geen permanent aanwezig 
personeel.  Schade zal opgemerkt moeten worden 
door dijkwachter of tijdens inspectie. De vraag is of 
er dijkwacht ingezet kan worden (veiligheid). Dit 
wordt in het  aan te scherpen calamiteitenplan 
uitgewerkt.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 de bodem kan vervuild raken door takken bomen of 
stenen waardoor sluiten niet mogelijk is. Dit wordt 
alleen gecontroleerd voor het stormseizoen.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

nee 0 0 Tweede keermiddel, stalen schuif, wordt 
verwijderd/niet versterkt en mag zodoende niet 
worden meegerekend

n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

ja/nvt 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

nee 0 0 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 0
Technisch

1,00E-03

0,001021 Faalkans 
*Let op: 979
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 
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Toelichting: Versiebeheer
Versie
o.b.v. doc 20171101 Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per sluitvraag met scoretabellen v1.2 (DEFINITIEF)

Antwoord Score Som Faalkans per sluitvraag

Invoerveld 
antwoord op 
de vraag

Score 
behorend bij 
antwoord

Evt. opmerkingen m.b.t. 
word-doc (toelichting 
scoretabel) in het geel.

Toelichting indien er geen verbetering t.o.v. 
huidige situatie mogelijk is.

Toelichting waar het aan moet voldoen om een 
positief effect te hebben op de faalkans

Onderdeel stap vraag score

a Wordt het contact met Rijkwaterstaat tenminste jaarlijks 
geverifeerd?

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 Nee, er is geen contact met RWS door de 
gebiedsbeheerder of installatiebeheerder. 
Er wordt met RWS afgestemd dat er een 
alarmeringdraaiboek geschreven wordt a.h.v. de 
eisen in 'Handreiking borging betrouwbaarheid 
sluiting in draaiboeken' 

Het contact met RWS laten voldoen volgens paragraaf 
3.4 deel a van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten 
per sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Contact moet geborgd zijn en jaarlijks gecontroleerd
- Medewerkers moeten toegang hebben tot 
meetresultaten (LMW) en op mailinglijst staan van 
WMCN en een jaarlijkse controle hierop.

b Is er een tweede methode voor hoogwateralarmering?
Dit kan bestaan uit lokale metingen, het volgen van het
weerbericht of andere methoden, waar de beheerder zelf direct 
voor verantwoordelijk is. 

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 6 Nee, er wordt een eigen niveaumeter geinstalleerd 
bij Gelderse sluis buiten.

De tweede methode moet voldoen aan paragraaf 3.4 
deel b van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag". O.a. geldt het volgende:
- Beheerder is verantwoordelijk en dient het 
vastgelegd te hebben welke bronnen worden 
geraadpleegd, wanneer dit gebeurt en wie daar 
verantwoordelijk is. 

c Is er een mogelijkheid dat de bevolking ons tijdig waarschuwt? Ja = 1
Nee = 0

nee 0 6 n.v.t.

Hoogwateralarmering:
1,00E-06

a1 Is er een schriftelijke vastgelegde up to date mobilisatieregeling 
inclusief standby regeling en terugmeldingssysteem?

Ja
Nee

ja er wordt een mobilisatieregeling voor de 
Randmeren gemaakt m.b.v. 'Handreiking borging 
betrouwbaarheid sluiting in draaiboeken' 

De schriftelijke vastlegging moet voldoen aan par. 5.1 
van document "Eisen draaiboek borging 
betrouwbaarheid sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Overzicht van functionarissen die bij sluitingsoperatie 
betrokken zijn.
- De benodigde communicatie met betrokken 
personen. 
- De wijze van transport van personen en materiaal en 
materieel.
- Concrete beheersmaatregelen bij uitval van 
bovengenoemde zaken. 
- Terugmeldingssysteem

a2 Wordt de mobilisatie jaarlijks geoefend? Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden opgenomen 
en worden ingepland.

De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 4.4 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en mobilistaites 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling?

Ja
Nee

ja dit zal in de mobilisatieregeling worden 
opgenomen.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 4.4 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?

Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 1. In dit geval is herstel ook niet 
mogelijk.

Ja = 4
Nee = 0

ja 4 4 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
mobilisatieregeling? 
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee' is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebeid alleen van 
toepassing als er een permanent aanwezig keermiddel is

Ja = 1
Nee = 0

ja 1 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Er is dan nog 
de mogelijkheid om een persoon naar de locatie te 
sturen en alsnog op de knop te drukken

Indien sluiting lokaal bediend: NEE. Er moet dan al 
iemand naar toe, er is geen tijd meer voor backup

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

De mogelijkheid tot herstel moet voldoen aan 
paragraaf 4.4 deel b van "Werkwijze bepalen kans op 
niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- Opgenomen in het draaiboek en mobilisatieregeling.
- Nagedacht over risico's en back-up van maatregelen. 
- Voldoende tijd beschikbaar

c Indien coupure zonder permanent keermiddel: zijn de kerende 
elementen op dezelfde plaats opgeslagen als de reserve 
elementen?

Ja = -1
nee/nvt = 0

nee/nvt 0 5 n.v.t. n.v.t.

Mobilisatie:
1,00E-05

a1 Is een sluitprocedure aanwezig? Ja
Nee

ja het sluitprotocol moet nog worden aangepast. Het 
protocol gaat uit van waarschuwing van WMCN 
(0,4m + NAP bij Roggebot en verdere stijging 
verwacht). De Reevedam wordt aangelegd en 
Roggebot vervalt. 

De sluitprocedure moet voldoen aan par. 5.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten" . Dit houdt o.a. in:
- Sluitcriterium/-peil
- Alle benodigde handelingen en controles
- Alle benodigde middelen
- Bijhouden logboek

a2 Wordt de sluitingsprocedure minstens eenmaal per jaar
uitgevoerd of geoefend?

Ja
Nee

ja De jaalijkse oefening moet voldoen aan paragraaf 5.3 
deel a2 van "Werkwijze bepalen kans op niet sluiten per 
sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Betrokken personeel (ook derden) moeten 
deelnemen en alle handelingen moeten doorlopen 
worden. 

a3 Worden de ervaringen van de oefening en bediening 
teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
sluitprocedure?

Ja
Nee

ja de enige terugkoppeling wordt gegeven aan Ultimo 
(OBS).
Dit wordt aangepast.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 5.3 deel a3 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

a4 Tussenscore: Zijn de vragen a1 - a3 allemaal met ja beantwoord?
• Indien één of meer van de vragen a1, a2 of a3 met “nee’’ zijn 
beantwoord is, dan is de faalkans 10-1 per vraag

Ja = 3
Nee = 0

ja 3 3 n.v.t. n.v.t.

b Zijn er mogelijkheden tot herstel en zijn die opgenomen in de 
sluitprocedure?
NB1: als vraag a1, a2 of a3 met 'nee'is beantwoord dan is ook 
geen herstel mogelijk
NB2: voor een kunstwerk in het kust- of merengebied alleen van 
toepassing als een permanent keermiddel aanwezig is.

Ja = 2
Nee = 0

ja 2 5 Indien sluiting vanuit Apeldoorn: JA. Dan is er nog 
tijd om iemand naar locatie te sturen om alsnog te 
sluiten.

Indien sluiting lokaal: NEE. Er moet dan al iemand 
heen. Als sluiten niet lukt is er geen tijd meer voor 
herstel.

Voorwaarde dat in zowel apeldoorn als lokaal een 
mogelijkheid tot bediening is en in Apeldoorn een 
terugmelding komt/ op een andere manier wordt 
geconstateerd of sluiten is gelukt

Herstel bediening mag alleen worden meegenomen 
als het is opgenomen in de sluitprocedure. 

Bediening:
1,00E-05

6
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Aandrijving a1 Is er een onderhoudsplan voor het keermiddel en wordt dat 
nageleefd?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 Ja in Ultimo.
De 'Handreiking borging betrouwbaarheid sluiting 
in draaiboeken' wordt angestreefd, maar wordt niet 
aan voldaan. (naleving)

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Naleving van de voorschriften van fabrikant, 
leverancier
- Vastlegging bevindingen B&O in logboek
- Vijfjaarlijks controle op accuraatheid

Aandrijving a2 Wordt het primaire en indien van toepassing het secundaire 
keermiddel minsten tweemaal per jaar gecontroleerd en de 
sluiting minstens eenmaal per jaar getest, inclusief alle daarbij 
behorende 'aandrijfmechanismen'?

Ja = 1,5
nee = 0

ja 1,5 1,5 Er zijn twee keermiddelen aanwezig, dat is de 
sluisdeur die een keer per jaar worden getest en een 
stalen schuif (tweede keermiddel). Het testen van 
het tweede keermiddel wordt niet geregeld gedaan. 
Ook sluit de schuif onvoldoende af: er blijft een 
opening (zowel boven als onder de schuif) open.
De controle van het kunstwerk gebeurt nu 1 maal 
per jaar, dit wordt aangepast.

De onderhoudsplannen moet voldoen aan par. 7.1 van 
document "Eisen draaiboek borging betrouwbaarheid 
sluiten". Dit houdt o.a. in:
- Sluitmiddelen en sponningen dienen 2x per jaar 
gecontroleerd te worden.

Aandrijving a3 Worden de ervaringen van de controles, tests en daadwerkelijke 
sluitingen teruggekoppeld en verbeteringen doorgevoerd in de 
mobilisatieregeling en bedieningsprotocol of zonodig aan het 
sluitmiddel zelf?

Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 De terugkoppeling van de bevindingen uit de 
controles worden doorgevoerd in de draaiboeken.

Het terugkoppelen van de ervaringen moet voldoen 
aan paragraaf 6.3.1 deel a3 van "Werkwijze bepalen 
kans op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- Terugkoppelen van de ervaringen en verwerken in 
het draaiboek.

Aandrijving c Is het sluitmiddel op handkracht te sluiten of sluit het 'vanzelf'? Ja = 0,5
nee = 0

ja 0,5 0,5 borging kan handmatig verwijderd worden. De sluis 
sluit daarna automatisch a.g.v. het verval over de 
sluis.

Als het aandrijfsysteem niet kan falen en er dus geen 
tweede aandrijfsysteem aanwezig en benodigd is, zoals 
bij volledig handmatig opgebouwde coupures, kan 
zowel vraag c. als b1. met ‘ja’ beantwoord worden.

Aandrijving b1 Is er een tweede aandrijfsysteem?
Dit mag alleen in rekening genomen worden als het in het in de 
draaiboeken en oefeningen is opgenomen.

Ja = 1
nee = 0

nee 0 0,5 Nee Het tweede aandrijfsysteem moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.2 deel b1 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag" . O.a. houdt het in:
- grote mate onafhankelijk functioneren t.o.v. het 
eerste aandrijfsysteem.

Aandrijving d Aandrijving faalt (tussen score) c+b1 0,5
1e keermiddel e Is er een risico van merkbaar falen van het keermiddel van 

betekenis?
Ja = 1
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 er is geen scheepvaart of verkeer bij de sluis. 
Bovendien is er geen permanent aanwezig 
personeel.  Schade zal opgemerkt moeten worden 
door dijkwachter of tijdens inspectie. De vraag is of 
er dijkwacht ingezet kan worden (veiligheid). Dit 
wordt in het  aan te scherpen calamiteitenplan 
uitgewerkt.

Voorbeelden van merkbaar falen zijn:
· Aanvaring of aanrijding van zichtbare keermiddelen 
wat vanuit de dagelijkse functie direct wordt 
opgemerkt of zo in het oog springt dat vast personeel 
of gebruikers er melding van maakt.
· Schotbalken die tijdens transport of opslag 
beschadigd zijn geraakt

1e keermiddel f Is er een risico van niet merkbaar falen van het keermiddel van 
betekenis?

Ja = 1,25
nee = 1,5

nee 1,5 1,5 De sluis staat in een afgelegen locatie waarbij de 
kans op vandalisme zeer klein is.

Voorbeelden van niet-merkbaar falen zijn:
· Diefstal of vandalisme in het geval van niet frequent 
sluitende objecten
· Niet-zichtbare aantasting door biologische of andere 
oorzaak, waardoor de sluitingsoperatie faalt.

1e keermiddel g Is er een risico van betekenis op belemmering waardoor de 
sluiting faalt?

Ja = 0,5
nee = 1

ja 0,5 0,5 de bodem kan vervuild raken door takken bomen of 
stenen waardoor sluiten niet mogelijk is. Dit wordt 
alleen gecontroleerd voor het stormseizoen.

Voorbeelden van een fysieke belemmering zijn: een 
geparkeerde auto op de drempel van een
coupure, het vastlopen van een deur in zand of 
wegdek, ijsgang, schepen in de deuropening,
voorwerpen op de bodem.

1e keermiddel b2 Is er in het sluitprotocol geanticipeerd op dit risico van 
belemmering?

Ja/nvt = 0,5
nee = 0

nee 0 0 De mogelijkheid om hierop te anticiperen wordt 
onderzocht en verwerkt in het sluitprotocol.

In het sluitprotocol moet rekening worden gehouden 
met de geïdentificeerde risico(s) en de daaruit 
voortvloeind maatregelen. Het moet voldoen aan 
paragraaf 6.3.3 deel b2 van "Werkwijze bepalen kans 
op niet sluiten per sluivraag". O.a. houdt het in:
- opnemen in draaiboek (incl. mobilisatie en oefening)

1e keermiddel h Falen tijdens sluiten: belemmering (tussenscore) g+b2 0,5
1e keermiddel i Keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(e,f,h) 0,5
1e keermiddel j Sluiting keermiddel 1 faalt (tussenscore) min(d,i) 0,5
2e keermiddel b3 Is er een tweede onafhankelijk keermiddel, dat operationeel is 

indien het eerste keermiddel niet gesloten kon worden? Indien ja: 
beantwoord de vragen k en l voor het tweede keermiddel

Ja = 0,75
nee = 0

ja 0,75 0,75 het tweede keermiddel betreft een stalen schuif. De 
kleine afsluitschuif in de grote schuif wordt niet 
gebruikt. Om bij droogte water in te laten wordt de 
volledige schuif enkele centimeters opgetild. 

n.v.t.

2e keermiddel k Is er een risico van falen van het 2e keermiddel van betekenis (zie 
toelichting vraag e en f)?

Ja/nvt = 0
nee = 0,25

nee 0,25 0,25 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel l Is dit tweede afsluitmiddel op handkracht te sluiten? Ja = 0,25
nee/nvt = 0

ja 0,25 0,25 n.v.t. n.v.t.

2e keermiddel m Keermiddel 2 faalt (tussenscore) min(b3+k,b3+l) 1
Technisch

1,00E-04

0,000121 Faalkans 
*Let op: 8265
* Uitgaande van seriesysteemgedrag en onafhankelijkheid van de 

E4 Kunstwerk niet sluiten door technisch falen en falen 
herstelacties

a1+a2+a3+j+m 4
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Bijlage 2: Herhalingstijden 
 
 
 
Tabel 33: Effect maatregelen1, 2 en 3 op faalkans per sluitvraag en per jaar 

Kunstwerk Maatregel Herhalingstijd 

scoretabel 

[sluitvraag] 

Herhalingstijd 

RisKeer  

[jaar] 

Opm. 

 

Gelderse Sluis Huidig 1 2 - 

Gelderse Sluis 1+2+3 979 653 - 

Bolsmerksluis Huidig 1 1 - 
Bolsmerksluis 1+2+3 979 589 - 
Lummermerksluis Huidig 1 1 Dubbel keermiddel, 

pfsluisopen = 1/2 

Lummermerksluis 1+2+3 8265 11.374 Dubbel keermiddel, 

Pfsluis;open = 1/2 

Lummermerksluis 1+2+3+ 

gesloten 

8265 4.000.000 Pfsluis;open=1/1000 

Dubbel keermiddel 

Lummermerksluis Huidig 1 1 Enkel keermiddel, 

Pfsluis;open = 1/2 

Lummermerksluis 1+2+3 979 1596 Enkel keermiddel, 

Pfsluis;open = 1/2 

Lummermerksluis 1+2+3+ 

gesloten 

979 780.392 Pfsluis;open=1/1000 

Enkel keermiddel 

Eektermerksluis Huidig 1 2 Pfsluis;open = 1/2 

Eektermerksluis 1+2+3 979 1777 Pfsluis;open = 1/2 

Eektermerksluis 1+2+3+ 

gesloten 

979 872.214 Pfsluis;open=1/1000 

Havensluis Huidig 1 1 - 
Havensluis 1+2 235 132 - 
Havensluis Huidig+ 

gesloten 

1 1 Pfsluis;open=1/1000 

Havensluis 1+2+ 

gesloten 

235 124.881 Pfsluis;open=1/1000 
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Bijlage 3: Ontwerptekeningen VKA 
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.
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4
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.
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.
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.
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2

1
.
3
9

2
6
.
0
5

1
.
0
0

3
7
.
4
4

-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100

Bestaande hoogte

in meters t.o.v. NAP

Bestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12

ca. 10600

Stortsteen

perkoenpaal
kleilaag sluit aan
op vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

Onderwerp  :

Project           :

Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase

: Contractnr.

:

Divisie

Bladnr. van::

:

:

Projectleider :

Opdrachtgever :

Projectnummer :

:

Tekeningnummer: Versie:

Do
cId

:
:

A01

info@arcadis.comwww.arcadis.com
Tel +31 (0)88 426 1261
1620 AD Hoorn
Postbus 173
Nieuwe Steen 3
ARCADIS WATER&MILIEU BV

11Koopmans, R.

Concept

Water & Milieu

A1

Div.

Verkenning

C03011.000361

Gelderse sluis
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

SCHAAL 1 :

Situatie Gelderse sluis
500

Dijkpaal R001+10

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

(profiel naast sluis)

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

VKA: Vergroten bodembescherming
onder waterlijn

VKA: Aanbrengen automatisch sluitmechanisme
plaats nader te bepalen o.b.v. beeldkwaliteitsplan

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.



A

ca.
 40

  m

N.A.P.

Profiel op basis van AHN2

??

Stortsteen Stortsteen

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.50/-0.70

Veenlaag sluit aan
op vloer van duiker

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

N.A.P.

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??

1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950

950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700

3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700

1011

10112000

2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 01

schaal 1: 50

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

N.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

Veenlaag sluit aanop vloer van duiker

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

trap

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
500

Dijkpaal R001+10

Dijkpaal R001+80

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Buitendijks

Binnendijks

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

Onderwerp  :

Project           :

Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase

: Contractnr.

:

Divisie

Bladnr. van::

:

:

Projectleider :

Opdrachtgever :

Projectnummer :

:

Tekeningnummer: Versie:

Do
cId

:
:

A02

info@arcadis.comwww.arcadis.com
Tel +31 (0)88 426 1261
1620 AD Hoorn
Postbus 173
Nieuwe Steen 3
ARCADIS WATER&MILIEU BV

11Koopmans, R.

Concept

Water & Milieu

A1+ (594x1050)

Div.

Verkenning

C03011.000361

Uitwateringsduiker "voormalig stoomgemaal"
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

Binnenzijde voormalig stoomgemaal
niet geïnspecteerd

VKA: Frontmuur handhaven duiker afdichten 
met damwand en/of dämmer

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.



A

Profiel op basis van AHN2

N.A.P.

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??

1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950

950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700

3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700

1011

10112000

2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 01

schaal 1: 50

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
500

Dijkpaal R007+50

Dijkpaal R008

Zomerdijk

Zomerd
ijk

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

Onderwerp  :

Project           :

Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase

: Contractnr.

:

Divisie

Bladnr. van::

:

:

Projectleider :

Opdrachtgever :

Projectnummer :

:

Tekeningnummer: Versie:

Do
cId

:
:

A03

info@arcadis.comwww.arcadis.com
Tel +31 (0)88 426 1261
1620 AD Hoorn
Postbus 173
Nieuwe Steen 3
ARCADIS WATER&MILIEU BV

11Koopmans, R.

Concept

Water & Milieu

A1+ (594x1050)

Div.

Verkenning

C03011.000361

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

"Oude gracht"

VKA: Duiker vervangen
schuiven koker in
dijkkern, automatiseren



A

N.A.P.

Profiel op basis van AHN2

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Uitwateringsduiker 2 Noordeinde
500

Dijkpaal R012

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Zom
erd

ijk

Zom
erd

ijk

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

Onderwerp  :
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:
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Bladnr. van::
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:
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:
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Uitwateringsduiker 2 Noordeinde
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

VKA: Handbediend keermiddel
in schuivenkoker



A

ca. 20 m

ca. 35 m

N.A.P. -2.0 m

Profiel op basis van AHN2

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

-1.0/-1.1 (zp./wp.)

N.A.P.

MHW 2050 =
maximaal peil in 
sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Bolsmerksluis
500

Dijkpaal R038

Dijkpaal R039

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks

Buitendijks

Zo
me

rd
ijk

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

Onderwerp  :
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Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase
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:

Divisie

Bladnr. van::

:

:
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:
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cId
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:

A05
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Div.
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Bolsmerksluis
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

VKA: Deur automatiseren

VKA: Klei ingraven
zie situatie

VKA: 1m klei
ingraven

VKA: tweede keermiddel



A

ca. 35 m

N.A.P.

Profiel op basis van AHN2

3.30+

1.96+ +2.03

1.08- 1.12- Drempel 1Drempel 2

0.69+

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

trap

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Lummermerksluis
500

Dijkpaal R055+40

Dijkpaal R056

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks

Buitendijks

Zo
me

rd
ijk

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

Onderwerp  :

Project           :

Gecontroleerd Vrijgegeven :

Bladformaat :

Schaal :

StatusFase
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:

Divisie

Bladnr. van::

:

:

Projectleider :

Opdrachtgever :

Projectnummer :

:
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cId

:
:
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Div.
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Lummermerksluis
Varianten analyse verbetering kunstwerken:

HWBP Noordelijke Randmeerdijk

Waterschap Vallei en Veluwe

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

VKA: Bestaande schuif
vervangen en automatiseren



A

ca. 40 m

N.A.P.

Profiel op basis van AHN2

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Eektermerksluis
500

Dijkpaal R061+40

Dijkpaal R060+25

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks

Buitendijks

Ka
mp

er
dij
k

Mh
ee

nw
eg

je

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg
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HWBP Noordelijke Randmeerdijk
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HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

VKA: Bestaande schuif
vervangen en automatiseren



A
ca. 22.5 m

28
 m

28
 m

28 m

N.A.P. -1.0m

Profiel op basis van AHN2

ca. +3.30

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

PVC ∅ 300 (indicatief)
polderpeil -0.50/-0.60

Afsluiter
Aansluiten op

buitentalud bekleding

1.0m klei

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

Veenlaag sluit aanop vloer van duiker

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Schildmuur

Aansluiten opbuitentalud bekleding

28 m
28 m

28 m1.0m klei

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Uitwateringsduiker 3 Elburg
500

Dijkpaal R080+60

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks Buitendijks

Ka
mp

er
di
jk
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Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg

HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.

VKA: Bestaande schuif
vervangen en automatiseren

Hellenbeekstraat

VKA: kleilaag ingraven

VKA: kleilaag ingraven



A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

Profiel op basis van AHN2

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)
ca. 1:1,5

ontluchtingscontrolemiddel

schildmuur

kleiprop
aangebracht in 2017

aangebracht in 2017

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

beton ∅500mm

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??
1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950
950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700
3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700
1011

10112000
2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.
lengteprofiel 01

schaal 1: 50
Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Heul voormalige wasserij Elburg
500

Dijkpaal R084

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks

Kamperdijk

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
Eektermerksluis

Heul voormalige wasserij Elburg
Havensluis Elburg
Goorsluis

Uitwateringsduiker 3 Elburg
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HWA berekend met Hydra_NL, ondergrens dijkenspoor.



A

B

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

A

Voormaligstoomgemaal (AHN2)

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

N.A.P.

N.A.P.

A

A

N.A.P.

A

Uitwateringsduiker 2 Noordeinde (AHN2)

A

N.A.P. -2.0 m

Bolsmerksluis (AHN2)

N.A.P.

Lummermerksluis (AHN2)

A

A

N.A.P.

Eektermerksluis (AHN2)

N.A.P. -1.0m

Uitwateringduiker 3 Elburg (AHN2)

N.A.P.

Heul voormalige wasserij Elburg (AHN2)

A

N.A.P.

Havensluis Elburg (AHN2)

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

Profiel op basis van AHN2

A

3.12

3.11 3.12

3.12

3.11

3.11

3.11

3.083.06

3.103.05

3.10

3.09

3.11

3.12

??

1.570.00 2.843.432.954.94 3.078.69 3.0814.40 3.0717.353.0118.34 2.6819.591.9022.62 1.3926.05 1.0037.44-2.00 m N.A.P.

dwarsprofiel 01

schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

01

3700 2700

6900165025002320950

950 26101400

3,30+1,53+ 2,03+2,80+1,96+

0,62+1,03+

2820

1700

3650

1900

9650

60033502950165013820

5550

LANGSDOORSNEDE

2000

Metselwerk

Weg

6800

5100

300

300

300

BetonwerkGeleiding schuif-1,08 1,12-

138201100

1650

3.30+1.96+

46503400 2600

18400 4500

3700

1011

10112000

2000

4350 4350

6000

10003000100030001750

+2.03

1.08- 1.12-Drempel 1Drempel 20.69+

Profiel op basis van AHN2N.A.P.

Uitwateringsduiker 1 Noordeinde (AHN2)

oud

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

+3.12 ca. 10600

A

ca. +3.30

Stortsteen StortsteenMHW 2050 = NAP 1.73m (1/100) polderpeil -0.50/-0.70

Stortsteenperkoenpaalkleilaag sluit aanop vloer van sluis

1992

MHW 2050 = NAP 1.73m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90MHW 2050 = NAP 1.70m (1/100)

polderpeil -0.80 a -0.90

MHW 2050 = NAP 1.69m (1/100)

NAP 1.58m (1/100)

-0.05/-0.30 (zp./wp.) -1.0/-1.1 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.51m (1/100)

polderpeil -0.80/-0.85 (zp./wp.)

MHW 2050 = NAP 1.47m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.39m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.37m (1/100)

MHW 2050 = NAP ???

polderpeil -0.5/-0.6 (zp./wp.)

PVC ∅ 300 (indicatief) polderpeil -0.50/-0.60Afsluiter

A

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

ca. 1:1,5

N.A.P.

ontluchtingscontrolemiddelschildmuurkleipropaangebracht in 2017aangebracht in 2017Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m beton ∅500mm

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 02schaal 1: 100

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstanden

in meters t.o.v. nulpunt

-4.00 m N.A.P.

lengteprofiel 01

schaal 1: 50

Bestaande hoogtein meters t.o.v. NAPBestaande afstandenin meters t.o.v. nulpunt

Hoogte modder

BN.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

N.A.P.

-0.05/-0.30 (zp./wp.)

N.A.P. -2.0m

ca. 23 
m

kleilaag sluit aanop vloer van sluis

ca. 40  m

Waarschijnlijk oude metselwerk heul in dijkkern

MHW 2050 = maximaal peil in sluiskom ca. N.A.P. +0.8m

ca. 20 m

ca. 35 m

ca. 35 m

trap

ca. 40 m

ca. 22.5 m ca. 4
0 m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Klepstuw bouwjaar 2013/2014

ca. 10m

ca. 14m

ca. 5m

N.A.P.

Meerpeil NAP -0.05/-0.30m

Grachtpeil NAP +0.20/+0.05m

MHW 2050 = NAP 1.35m (1/100)

Maten in mm, tenzij anders vermeld.
Hoogtematen in m tov N.A.P. tenzij anders vermeld.

Opmerkingen:

SCHAAL 1 :

Situatie Havensluis Elburg
250

Dijkpaal R087+75

SCHAAL 1 :

Doorsnede A
50

Binnendijks

Ha
ven

kad
e

Havenstraat

Gelderse sluis
Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal (Oosterwolde)
Uitwateringsduiker 1 Noordeinde
Uitwateringsduiker 2 Noordeinde

Bolsmerksluis

Lummermerksluis
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Contactpersonen 
 

  Wil Emmen,  
Senior Kostendeskundige 

  

     

  M 06-46647921 

E wil.emmen@arcadis.com 

 Arcadis Nederland B.V. 
Postbus 220 
3800 AE Amersfoort 
Nederland 

     

     

 

 

Versiebeheer  
Versie Documentnaam Datum Status  Opmerkingen 

0.1 Kostennota  Concept Initiële versie 

0.2 Kostennota  Concept Interne review 

0.3 Kostennota  Concept Verwerken review 

A Kostennota 15-10-2018 Concept Review OG, 

A-0.1 Kostennota 18-10-2018 Concept Verwerken 
aanvullingen OG 

A-0.2 Kostennota 19-10-2018 Concept Interne review 

B Kostennota 19-10-2018 Definitief Review 
emailbericht 22 
oktober 2018 

C Kostennota 30-10-2018 Definitief Aanpassen 
percentage niet 
benoemd 
onvoorzien naar 5%

 

Vertrouwelijkheid 
Deze kostennota is alleen voor intern gebruik binnen Waterschap Vallei en Veluwe. In overleg tussen opdrachtgever en –nemer wordt 

besloten aan wie deze nota intern wordt verspreid; de werkelijke noodzaak tot inzage dient goed afgewogen te worden. De gegevens uit 

deze nota zijn strikt vertrouwelijk. Vanuit het oogpunt van integriteit dient door de betrokkenen hiernaar ook gehandeld te worden. 

Het is in het kader van volledigheid niet toegestaan delen uit dit product te citeren zonder het gehele document bij te voegen. 

Reproductie van het rapport zonder toestemming van de Opdrachtgever vindt niet plaats anders dan in zijn volledige vorm. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
De Noordelijke Randmeerdijk (dijktraject 11-3) is de primaire waterkering, die ons beheergebied beschermt 
tegen overstromingen vanuit het Veluwerandmeer en het Drontermeer. Voor dit traject is een verbeterproject 
25L geprogrammeerd op het vigerende Hoogwaterbeschermingsprogramma 2018-2023 op basis van de 
derde Veiligheidstoetsing 2006-2011.  

In het verbeterproject zijn 8 kunstwerken niet meegenomen. Het waterschap heeft deze kunstwerken met 
het WBI2017 beoordeeld aan de nieuwe veiligheidsnormen om maatregelen waar nodig en waar mogelijk 
mee te nemen in het lopende verbeterproject Noordelijke Randmeerdijk. Het betreft de Gelderse Sluis, 
Uitwateringsduiker voormalig stroomgemaal, uitwateringswaterduikers Noordeinde (duiker 1+2), de 
Bolsmerksluis, de Lummermerksluis, de Eektermerksluis, de duiker Hellenbeekstraat (duiker 3), de 
Havensluis Elburg en Goorsluis. 

Het resultaat van deze beoordeling is dat de 10 kunstwerken ruim niet voldoen aan de ondergrens (categorie 
VIv). Eén kunstwerk voldoet aan de signaleringswaarde. De faalmechanismen die bepalend zijn voor dit 
beoordelingsresultaat zijn betrouwbaarheid sluiting, piping en in mindere mate stabiliteit. 

Voor 10 van de beoordeelde kunstwerken is het op orde brengen en houden van de procedures met 
betrekking tot sluiting noodzakelijk. Voor de stabiliteit is een verbeterde afsluiting nodig. Voor piping ligt het 
aanbrengen van kwelschermen het meest voor de hand. De belangrijkste te nemen fysieke maatregelen 
namelijk het automatiseren van de keermiddelen, zijn over het algemeen beperkt met niet of nauwelijks 
impact op de omgeving. 

 

1.2 Fase van het project en Scope van de raming 
De projectfase betreft een haalbaarheidsstudie. De raming is opgebouwd volgens de Standaardsystematiek 
voor Kostenramingen (SSK). De scope van de SSK-raming betreft het opstellen van de kosten ten behoeve 
van het aanpassen van de bestaande kunstwerken. Het betreft investeringen en op verzoek van 
opdrachtgever worden in week 41 de beheerskosten aangevuld.  

De raming is gebaseerd op het ontwerp zoals omschreven in paragraaf 1.1 (fase van het project) met 
bijbehorende tekeningen, ontwerpnotitie en impressies van de bijvoorbeeld een architect. De hoeveelheden 
en werkzaamheden zijn bepaald aan de hand van vergelijkbare soorten objecten die eerder zijn ontworpen. 
De detaillering van het ontwerp is voor deze fasen niet uitputtend. 

 

1.3 Leeswijzer 
Dit document vormt de onderbouwing van de kostenraming. In dit document zijn onder andere de 
uitgangspunten en onderbouwingen opgenomen. Daarnaast kan dit document de mogelijkheid bieden om 
een transparante vergelijking te maken met toekomstige kostenramingen. 

Uiteindelijk resulteert de projectscope in een integrale rapportage voor dit project met bijbehorende 
bouwfasering en raming.  

Op 09 oktober 2018 is Arcadis gevraagd om het beheer en onderhoud in kaart te brengen, waarbij een “end 
of life” periode is aangegeven van 100 jaar. Onze raming zal ingevoegd worden in de overall raming 
(opgesteld door Witteveen + Bos) waarbij voor zowel de investeringskosten als levensduurkosten de laagste 
waarde en hoogste waarden worden bepaald. Op verzoek van opdrachtgever worden deze kosten lean and 
mean ingestoken. 

Door opdrachtgever is aan Arcadis een opdracht verstrekt waarin Arcadis onderzoekt wat er nodig is om de 
multidisciplinaire werkzaamheden uit te voeren. Voorliggende kostennota geeft de kosten weer van de 
aangedragen oplossing binnen deze opdracht. 

In de navolgende drie hoofdstukken, die voor zich spreken, wordt de kostenraming toegelicht. 
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2 SCOPEBESCHRIJVING 
In dit hoofdstuk wordt de scope van het project beschreven welke in de SSK-raming is opgenomen. Het 
project kent een aantal fysieke maatregelen die benodigd zijn om het project te realiseren: 

• Het leveren en aanbrengen van diverse verbetermaatregelen; 
• Het onderhouden van deze verbetermaatregelen. 

 

2.1 Algemene projectbeschrijving 
Het voorliggend rapport geeft investeringskosten en een inschatting van de beheerskosten weer met 
betrekking tot het veiligheidsoordeel voor 11 kunstwerken van het dijktraject Noordelijke Randmeerdijk van 
waterschap Vallei en Veluwe. Onderstaand figuur geeft een overzichtskaart van de kunstwerken. De 
groen/rood aangegeven kunstwerken worden met deze rapportage beoordeeld. 

 

Figuur 1 Overzicht project (bron Eerste beoordeling primaire waterkering overstromingskans v1.0 bijl.pdf) 
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2.2 Deelprojecten 
Het project is opgedeeld in deelprojecten, te weten: 

• 01 Gelderse sluis 
• 02 Voormalig stoomgemaal 
• 03 Noordeinde 1 
• 04 Noordeinde 2 
• 05 Bolsmerksluis 
• 06 Lummermerksluis 
• 07 Eektermerksluis 
• 08 Uitwateringsduiker3 
• 09 Heul voormalige wasserij 
• 10 Havensluis Elburg 
• 11 Goorsluis 

 

Met betrekking tot Heul voormalige wasserij zijn geen maatregelen voorgesteld. In deze rapportage alsmede 
in de raming is dit onderdeel wel als aandachtspunt meegenomen, maar niet verder niet uitgewerkt.  

Elk deelproject wordt in het volgende hoofdstuk kort omschreven. Voor een uitvoerige beschrijving van het 
ontwerp wordt verwezen naar het separaat opgeleverde ontwerpdocumenten. 
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3 KOSTENOVERZICHT CONCLUSIE EN 
AANBEVELINGEN 

In dit hoofdstuk worden de ramingen van de kosten weergegeven betreffende dit project. De resultaten zijn 
verkregen aan de hand van de SSK 2010, CROW-publicatie 137. Daarnaast worden conclusie getrokken en 
aanbevelingen opgesteld. 

Onderstaande kostenoverzichten geven de ramingen van de totale projectkosten weer behorende bij de in 
dit rapport aangegeven scope en uitsluitingen. In bijlage A is de volledige raming te vinden.  

 

 

Figuur 2 Samenvatting Deterministische investeringskosten 
 

De investeringskosten (incl. BTW) bedragen € 1.174.300. De bandbreedte hierbij ligt, met een zekerheid van 
70%, tussen € 880.725 en € 1.467.875. Het gereserveerde risicobedrag bedraagt € 157.800 inclusief BTW 
(15,5% risicoreservering ten opzichte van voorziene investeringskosten). 

 

 

Figuur 3 Samenvatting Deterministische levensduurkosten) 
 

De levensduurkosten (incl. BTW) bedragen € 4.672.100 over een periode van 100 jaar. De bandbreedte 
hierbij ligt, met een zekerheid van 70%, tussen € 3.504.075 en € 4.672.100. Het gereserveerde risicobedrag 
bedraagt € 259.300 inclusief BTW (10,3% risicoreservering ten opzichte van voorziene levensduurkosten). 

  

Totaal
Bouwkosten € 825.258
Vastgoedkosten € 0
Engineeringskosten € 0
Overige bijkomende kosten € 62.720
Subtotaal investeringskosten € 887.978
Objectoverstijgende risico's € 88.798
Investeringskosten deterministisch € 976.776
Scheefte   € 0
Investeringskosten exclusief BTW € 976.776
BTW € 197.520
Afronding € 4
Investeringskosten inclusief BTW € 1.174.300

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen 
de investeringskosten inclusief BTW 
tussen

€ 880.725 en € 1.467.875

Variatiecoëfficiënt 25%

Totaal
Levensduurkosten € 3.677.319
Objectoverstijgende risico's € 183.866
Levensduurkosten deterministisch € 3.861.185
Scheefte   € 0
Levensduurkosten exclusief BTW € 3.861.185
BTW € 810.849
Afronding € 67
Levensduurkosten inclusief BTW € 4.672.100

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen 
de investeringskosten inclusief BTW 
tussen

€ 3.504.075 en € 4.672.100

Variatiecoëfficiënt 25%
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3.1 Deelramingen 
Alle kunstwerken zijn opgesplitst in deelramingen. In iedere deelraming is een tabel opgenomen waarin kort 
is omschreven welke varianten zijn geraamd. Deze varianten zijn opgenomen in de SSK-raming. Daarnaast 
worden in iedere deelraming risico’s benoemd en aanbevelingen omschreven. Aldus worden alle kosten 
gepresenteerd. 

Arcadis heeft diverse alternatieven uitgewerkt, deze zijn op 09 oktober 2018 besproken met opdrachtgever. 
De voorkeursvariant is uitgewerkt conform de uitgewerkte lijst van het waterschap, zoals kort omschreven in 
figuur 3. 

 

Figuur 4 Overzicht lijst VKA (bron WSVV) 
 

Voor alle ramingen geldt dat de desbetreffende L-waarde en U-waarde door middel van een percentage 
wordt ingeschat. Deze zijn voor alle deelramingen ingeschat.  

 

3.1.1 Gelderse sluis 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 
Automatisch sluitmechanisme (vanuit 
Apeldoorn) 

Een mechanisme ter plaatse waarmee de kering van afstand 
kan worden gesloten. Dit bestaat uit een elektromotor en een 
bedieningssysteem dat in Apeldoorn bij het waterschap 
aanwezig is. Ook is er infrastructuur nodig dat de besturing op 
afstand mogelijk maakt. Het betreft 1 set deuren waarop deze 
voorziening wordt aangebracht. 

2 
Verbeteren en verlengen 
bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote bijdrage 
aan de faalkans. Verbeteren zal dan ook noodzakelijk zijn om 
aan BSKW te kunnen voldoen 

3 Tweede keermiddel Balgstuw is vervallen 

 

Kostenoverzicht deelraming 



 

 

 

KOSTENNOTA VOORKEURSALTERNATIEF NOORDELIJKE 
RANDMEERDIJK 

9 

 

 

3.1.2 Uitwateringsduiker voormalig stoomgemaal 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Afsluiten met dämmer 
Buis wordt volledig schoongemaakt en opgevuld met 
zogenaamde dämmer. Buis wordt aan beide uiteinde dichtgezet 
met metselwerk 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

 

 

 

 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 77
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 216.225 en € 360.375

Variatiecoëfficiënt 25%

INVESTERINGKOSTEN 

€ 217.949
€ 21.795
€ 239.743

€ 202.554
€ 0
€ 0

€ 15.394

Deelraming Gelderse sluis 
Sluitmechanisme

€ 0
€ 239.743
€ 48.480

€ 288.300

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 58
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 19.800 en € 33.000

Variatiecoëfficiënt 25%

INVESTERINGKOSTEN 

€ 0

Deelraming Oldenbroek 
Uitwateringssluis

€ 18.513

€ 26.400

€ 4.431
€ 21.912

€ 1.407
€ 0

€ 0
€ 21.912
€ 1.992
€ 19.920
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3.1.3 Noordeinde 1 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Automatisch bediend afsluitmiddel plaatsen 

Sanering van de buis en in deze buis wordt een nieuwe 
inwendige buis aangebracht. 
Een zogenaamd hondenhok wordt geplaatst en een nieuw 
keermiddel wordt in deze nieuwe put geplaatst 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

 

3.1.4 Noordeinde 2 
 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Handmatig bediend afsluitmiddel plaatsen 

Met het plaatsen van een eenvoudig afsluitmiddel wordt het 
mogelijk om de eenvoudige beslisregels van bijlage iii WBI te 
gebruiken. Hiermee wordt de faalkans verwaarloosbaar. 
Hiermee wordt nog geen oplossing gevonden voor het 
werkelijke probleem namelijk waterbezwaar 

2 
Plaatsen van een betonnen inspectieput 
voorzien van een afsluitmiddel 

Het plaatsen van een zogenaamd hondenhok boven de 
staande buis, afstorten van de betonnen buis inzake het 
creëren van een stroomprofiel. Het dichtmetselen en rapen  van 
de sparingsgaten en het bevestigen van een spindelschuif. 

 

 
 
 
 
 
 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 18
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 44.700 en € 74.500

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 0

€ 59.600

€ 49.560
€ 10.022

€ 41.872
€ 0

€ 49.560

€ 45.055
€ 4.505

€ 0
€ 3.182

INVESTERINGKOSTEN 

Deelraming Noordeinde 1 
Buizenstelsel 
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Kostenoverzicht deelraming 

 

 

3.1.5 Bolsmerksluis 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Secundair keermiddel aanbrengen  Klepstuw, automatisch sluitend. 

2 
Automatisch sluitmechanisme (vanuit 
Apeldoorn) 

Een mechanisme ter plaatse waarmee de kering van afstand 
kan worden gesloten. Dit bestaat uit een elektromotor en een 
bedieningssysteem dat in Apeldoorn bij het waterschap 
aanwezig is. Ook is er infrastructuur nodig dat de besturing op 
afstand mogelijk maakt 

3 Verhogen intredeweerstrand buitendijks 
Ingraven van kleilaag of bentonietmat in de bodem van de 
watergang. Buitendijks 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 76
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 4.650 en € 7.750

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 327

€ 4.303
€ 0
€ 0

€ 6.200

€ 5.094
€ 1.030

€ 5.094
€ 0

INVESTERINGKOSTEN 
Deelraming Noordeinde 2 

Buizenstelsel 

€ 4.631
€ 463

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 90
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 410.250 en € 683.750

Variatiecoëfficiënt 25%

Deelraming Bolsmerksluis 
Bolsmerksluis

€ 0

€ 384.351
€ 0

€ 29.211

€ 91.992

€ 547.000

€ 413.562
€ 41.356

€ 0
€ 454.918

€ 454.918
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3.1.6 Lummermerksluis 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 
Automatisch sluitmechanisme (vanuit 
Apeldoorn) 

Een mechanisme ter plaatse waarmee de kering van afstand 
kan worden gesloten. Dit bestaat uit een elektromotor en een 
bedieningssysteem dat in Apeldoorn bij het waterschap 
aanwezig is. Ook is er infrastructuur nodig dat de besturing op 
afstand mogelijk maakt 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

 

3.1.7 Eektermerksluis 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 
Automatisch sluitmechanisme (vanuit 
Apeldoorn) 

Een mechanisme ter plaatse waarmee de kering van afstand 
kan worden gesloten. Dit bestaat uit een elektromotor en een 
bedieningssysteem dat in Apeldoorn bij het waterschap 
aanwezig is. Ook is er infrastructuur nodig dat de besturing op 
afstand mogelijk maakt.  
Het betreft een sluitmechanisme op de bestaande (houten) 
deur. Aanbrengen van de schuifgeleiding alsmede (aluminium) 
schuif behoort tot deze opdracht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 89
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 27.600 en € 46.000

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 0
€ 0

€ 2.776

€ 36.800

€ 30.536

€ 30.536

€ 1.961

€ 0

Deelraming Lummermerksluis 
Lummermerksluis

€ 6.175

€ 27.760

€ 25.799
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Kostenoverzicht deelraming 

 

 

3.1.8 Uitwateringsduiker 3 Elburg 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Filterconstructie bij uitstroom binnendijk Vervallen 

2 
Nieuw afsluitmiddel plaatsen dat voldoet 
aan de eisen 

 Een mechanisme ter plaatse waarmee de kering van afstand 
kan worden gesloten. Dit bestaat uit een elektromotor en een 
bedieningssysteem dat in Apeldoorn bij het waterschap 
aanwezig is. Ook is er infrastructuur nodig dat de besturing op 
afstand mogelijk maakt.  
Het betreft een sluitmechanisme op de bestaande (houten) 
deur. Aanbrengen van de schuifgeleiding alsmede (aluminium) 
schuif behoort tot deze opdracht 

3 
Kleiafdichting en bestaande uitstroombak 
voorzien van afsluitmiddel 

Ontgraven van de aanwezige grond en afvoeren. Een overdikte 
ontgraven, aanvullen, verdichten en profileren. Het leveren en 
aanbrengen van de klei. Profileren van de klei. 
Het verwijderen en aanbrengen van een uitstroombak, en het 
aanbrengen van een schuif 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 88
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 32.250 en € 53.750

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 43.000

€ 35.694
€ 7.218

€ 0
€ 0

€ 35.694
€ 0

€ 32.449

Deelraming Eektermerksluis 
Eektermerksluis

€ 30.157

€ 3.245

€ 2.292
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Kostenoverzicht deelraming 

 

 

3.1.9 Heul voormalige wasserij 
Niet beschouwd, want geen verbetering noodzakelijk. 

 

3.1.10 Havensluis Elburg 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 
Verbeteren en verlengen 
bodembescherming 

Bezwijken bodembescherming heeft een zeer grote bijdrage 
aan de faalkans. Verbeteren zal dan ook noodzakelijk zijn om 
aan BSKW te kunnen voldoen 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

 

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 55
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 38.550 en € 64.250

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 8.636

€ 51.400

€ 42.709

€ 42.709
€ 0

€ 38.826
€ 3.883

€ 0
€ 2.742

€ 36.084
€ 0

Deelraming Elburg Duiker 3

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 12
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 4.350 en € 7.250

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 438
€ 4.814

€ 0

€ 5.800

€ 4.814
€ 974

€ 309
€ 4.377

€ 0
€ 0

€ 4.067

Deelraming Havensluis 
Bodembescherming
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3.1.11 Goorsluis 

Variant Oplossingsrichting Beschrijving 

1 Bodembescherming binnendijks 
Filterconstructie en verzwaren binnendijks watersysteem in 
verband met hogere kweldruk 

2 Verhogen intredeweerstrand buitendijks 
Ingraven van kleilaag of bentonietmat in de bodem van de 
watergang 

 

Kostenoverzicht deelraming 

 

 

INVESTERINGKOSTEN 

Bouwkosten
Vastgoedkosten
Engineeringskosten
Overige bijkomende kosten
Subtotaal investeringskosten
Objectoverstijgende risico's
Investeringskosten deterministisch
Scheefte   3%, op basis van expert-judgement
Investeringskosten exclusief BTW
BTW
Afronding € 41
Investeringskosten inclusief BTW

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de 
investeringskosten inclusief BTW tussen

€ 82.800 en € 138.000

Variatiecoëfficiënt 25%

€ 83.451
€ 8.345

€ 0
€ 5.894

€ 77.557
€ 0

€ 110.400

€ 91.796
€ 18.563

€ 91.796
€ 0

Deelraming Goorsluis Goorsluis
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4 RAMINGSUITGANGSPUNTEN 
De projectkosten omvatten de investeringskosten en/of de levensduurkosten. Daaraan kunnen nog 
bedragen (namelijk een reservering voor scopewijzigingen en/of een onzekerheidsreserve) worden 
toegevoegd om het risico te verkleinen dat de projectkosten worden overschreden. De projectkosten plus 
toegevoegde bedragen vormen het projectbudget. De kostenramer raamt de projectkosten. De financier 
bepaalt het budget. De kostenramer kan de financier daarbij wel adviseren. 

 

4.1 Aandachtspunt 
Uitgangspunt van deze werkzaamheden is dat er voldoende constructieve sterkte aanwezig is in de 
bestaande constructie. De veiligheid en constructieve sterkte van het desbetreffende aansluitend onderdeel 
voldoet dus.  

4.2 Prijspeil, Valuta, Wet- en regelgeving 
• Prijspeil 01 januari 2018; 
• Alle bedragen genoemd in dit product zijn Euro; 
• Stand wet- en regelgeving 01 januari 2018; 

 

4.3 Uitgangspunten SSK-raming Investering 
Bij de raming van kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• Deterministisch bedrijfseconomische uitgangspunten.; 
• Geen rekening gehouden met mogelijke marktwerking (positief of negatief) tijdens aanbesteding, noch is 

toegerekend naar een Opdrachtnemer (of aannemer); 
• Inclusief BTW. 
 
 

4.4 Uitsluitingen raming Investering 
De volgende onderdelen worden niet meegenomen in de raming: 

• Camerasysteem (CCTV) voor het op afstand bedienen van object.  
• Opdrachtgeverskosten; 
• Onzekerheidsreserve; 
• Reserve extern onvoorzien. 

 

4.5 Levensduurkosten 
Op verzoek van de opdrachtgever zijn de jaarlijkse levensduurkosten 2% van de totale bouwkosten. De 
looptijd bedraagt van jaar 1 tot jaar 99. In het 100ste jaar wordt de complete constructie vervangen.  

 

4.6 Percentages 
Tijdens het overleg (09 oktober 2018) is afgesproken dat de percentages van Witteveen en Bos één op één 
overgenomen worden door Arcadis.  

Arcadis heeft de volgende afwijkingen ten opzichte van de overhandigde percentages: 

• Overige bijkomende kosten 
Ten gevolgen van vergunningverlening, is het percentage opgevraagd bij één gemeente. Dit percentage 
geldt voor alle deelramingen. De uitvoerende partij die civiele (beton)constructie uitvoert, heeft een 
hogere verzekeringspercentage voor zijn CAR polis.  

• Objectoverstijgende risico’s 
Voor dit project zijn hogere percentages gehanteerd, ten gevolge van de risico’s die op kunnen treden 
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BIJLAGE A SSK-RAMING 
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Kostengroepen Voorziene kosten Risicoreservering Totaal
Directe kosten Directe kosten Indirecte kosten

Benoemd Nader te detailleren

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme 121.250€                     18.188€                       53.471€                       192.909€                        9.645€                         202.554€                        
Bouwkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 25.065€                       3.760€                         11.054€                       39.878€                          1.994€                         41.872€                          
Bouwkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis 246.126€                     18.459€                       101.463€                     366.049€                        18.302€                       384.351€                        
Bouwkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis 14.800€                       2.960€                         6.811€                         24.571€                          1.229€                         25.799€                          
Bouwkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis 17.300€                       3.460€                         7.961€                         28.721€                          1.436€                         30.157€                          
Bouwkosten Deelraming Elburg Duiker 3 21.600€                       3.240€                         9.526€                         34.366€                          1.718€                         36.084€                          
Bouwkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming 2.000€                         800€                            1.074€                         3.874€                            194€                            4.067€                            
Bouwkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis 48.536€                       4.854€                         20.474€                       73.863€                          3.693€                         77.557€                          
Bouwkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis 10.620€                       2.124€                         4.887€                         17.631€                          882€                            18.513€                          
Bouwkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 1.975€                         988€                            1.136€                         4.099€                            205€                            4.303€                            Bouwkosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Bouwkosten 509.272€                     58.832€                       217.856€                     785.960€                        39.298€                       825.258€                        

Vastgoedkosten -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Engineeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    
Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    Engineeringskosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Engineeringskosten -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Overige bijkomende kosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme 14.661€                       -€                                 -€                                 14.661€                          733€                            15.394€                          
Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 3.031€                         -€                                 -€                                 3.031€                            152€                            3.182€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis 27.820€                       -€                                 -€                                 27.820€                          1.391€                         29.211€                          
Overige bijkomende kosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis 1.867€                         -€                                 -€                                 1.867€                            93€                              1.961€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis 2.183€                         -€                                 -€                                 2.183€                            109€                            2.292€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Elburg Duiker 3 2.612€                         -€                                 -€                                 2.612€                            131€                            2.742€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Havensluis Bodembescherming 294€                            -€                                 -€                                 294€                               15€                              309€                               
Overige bijkomende kosten Deelraming Goorsluis Goorsluis 5.614€                         -€                                 -€                                 5.614€                            281€                            5.894€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis 1.340€                         -€                                 -€                                 1.340€                            67€                              1.407€                            
Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 311€                            -€                                 -€                                 311€                               16€                              327€                               Overige bijkomende kosten Deelraming RWS_Dummy (= niet meegenomen) -€                                 -€                                 -€                                 -€                                    -€                                 -€                                    

Overige bijkomende kosten 59.733€                       -€                                 -€                                 59.733€                          2.987€                         62.720€                          

Subtotaal investeringskosten 569.005€                     58.832€                       217.856€                     845.693€                        42.285€                       887.978€                        

Objectoverstijgende risico's 88.798€                       88.798€                          

Investeringskosten deterministisch 569.005€                     58.832€                       217.856€                     845.693€                        131.082€                     976.776€                        

Scheefte   3%, op basis van expert-judgement -€                                 -€                                    

Investeringskosten exclusief BTW 845.693€                        131.082€                     976.776€                        

BTW 170.828€                        26.692€                       197.520€                        

Investeringskosten inclusief BTW 1.016.522€                     157.774€                     1.174.296€                     

Investeringskosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 1 jaar 1.174.296€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen 880.722€                             en 1.467.870€                          

Variatiecoëfficiënt 25%

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten 2.289.460€                  343.419€                     869.329€                     3.502.208€                     175.110€                     3.677.319€                     

Objectoverstijgende risico's 183.866€                     183.866€                        

Levensduurkosten deterministisch 2.289.460€                  343.419€                     869.329€                     3.502.208€                     358.976€                     3.861.185€                     

Scheefte -€                                 -€                                    

Levensduurkosten exclusief BTW 3.502.208€                     358.976€                     3.861.185€                     

BTW 735.464€                        75.385€                       810.849€                        

Levensduurkosten inclusief BTW 4.237.672€                     434.361€                     4.672.033€                     

Levensduurkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 1.093.286€                     

Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen 3.504.025€                          en 5.840.042€                          

Variatiecoëfficiënt 25%

Projectkosten inclusief BTW 5.254.194€                     592.135€                     5.846.329€             
Projectkosten inclusief BTW (contante waarde), discontovoet van 3% en looptijd van 100 jaar 2.267.581€             

Budgetvaststelling investeringskosten:

Investeringskosten inclusief BTW 1.016.522€                     157.774€                     1.174.296€                     

Organisatiegebonden kosten 0% 1.174.296€                  -€                                    -€                                    

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten 1.016.522€                     157.774€                     1.174.296€                     

Budgetvaststelling levensduurkosten:

Levensduurkosten inclusief BTW 4.237.672€                     434.361€                     4.672.033€                     

Organisatiegebonden kosten 0% 4.672.033€                  -€                                    -€                                    

Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) -€                                 -€                                    

Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten 4.237.672€                     434.361€                     4.672.033€                     

Kostencategorieën
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Objectoverstijgende risico's Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 Benoemde risico's  €                          - 21,00%  €                          - 10%

 Saneren teerhoudend asfalt 1,00%  k*g  €                  887.978  €                  8.880 21,00%  €                   1.865 10%

 Omleidingsrouten 1,00%  k*g  €                  887.978  €                  8.880 21,00%  €                   1.865 10%

 Verwijderen metselwerk 1,00%  k*g  €                  887.978  €                  8.880 21,00%  €                   1.865 10%

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 7,00%  %  €                  887.978  €                62.158 20,20%  €                 12.556 10% 10%
10,00%

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten  €                88.798 20,44%  €                 18.150 Ingevuld Ingevuld Ingevuld

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 88.798€                 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten: Kans Eenheid Gevolg Totaal

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €               3.677.319  €              183.866 21,00%  €                 38.612 10% 10%
5,00%

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten  €              183.866 21,00%  €                 38.612 Ingevuld Ingevuld Leeg

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd  €                43.026 

%

 t.o.v. subtotaal levensduurkosten 

 t.o.v. subtotaal investeringskosten 

Hoeveelheid EenheidCode Omschrijving post

Spreidingen prijzen %

bedrag

Spreidingen hvd %

Prijs
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Objectoverstijgende risico's

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Objectoverstijgende risico's

TRUE Deelraming aan

Objectoverstijgende risicio's investeringskosten:

 Benoemde risico's 

 Saneren teerhoudend asfalt 

 Omleidingsrouten 

 Verwijderen metselwerk 

 NBOORINV  Niet benoemd objectoverstijgend risico investeringskosten (%) 

 OORINV  Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten 

 Totaal objectoverstijgende risico's investeringskosten gekapitaliseerd 

Objectoverstijgende risicio's levensduurkosten:

 NBOORLEV  Niet benoemd objectoverstijgend risico levensduurkosten (%) 

 OORLEV  Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten 

 Totaal objectoverstijgende risico's levensduurkosten gekapitaliseerd 

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

10%

10%

10%

10%

Ingevuld

Leeg

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Gelderse sluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd
L (%) U (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Sluitmechanisme 21,00%  €                          - 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0%

VAR 1 Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn) 21,00%  €                          - 0% 0%

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen, incl drooglegging                    2,00  st  €             15.000,00  €                30.000 21,00%  €                  6.300 20% 20%

OFF  Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl 
arm en aandrijving 

                   1,00  set  €             60.000,00  €                60.000 21,00%  €                12.600 20% 20%

Leveren en aanbrengen camerasysteem met veiligheidssystemen                    1,00  st  €                          - 21,00%  €                          - 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0%

Verbeteren en verlengen bodembescherming 21,00%  €                          - 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                 50,00  m3  €                  125,00  €                  6.250 21,00%  €                  1.313 10% 10%

21,00%  €                          - 0% 0%

Verhogen bergend vermogen 21,00%  €                          - 0% 0%

De kades binnendijks verhogen, dmv klei aanbrengen  m3  €                          - 21,00%  €                          - 10% 10%

De dijk herstellen en afwerken met gras  m2  €                          - 21,00%  €                          - 10% 10%

21,00%  €                          - 0% 0%

Bijkomende werken 21,00%  €                          - 0% 0%

 Infrastruuctuur aanpassen om de besturing op afstand mogelijk te maken met 
telefoon verbinding 

                   1,00  st  €             25.000,00  €                25.000 21,00%  €                  5.250 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0%

Tweede keermiddel: balgstuw 21,00%  €                          - 0% 0%

Balgstuw                        -    m1  €                            -  €                          - 21,00%  €                          - 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              121.250 21,00%  €                25.463 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                121.250  €                18.188 21,00%  €                  3.819 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €              139.438 21,00%  €                29.282 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                139.438  €                  5.578 21,00%  €                  1.171 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                    5.578  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                139.438  €                  2.789 21,00%  €                     586 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                139.438  €                  8.366 21,00%  €                  1.757 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                139.438  €                13.944 21,00%  €                  2.928 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                170.114  €                13.609 21,00%  €                  2.858 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                183.723  €                  5.512 21,00%  €                  1.157 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                183.723  €                  3.674 21,00%  €                     772 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                53.471 21,00%  €                11.229 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              192.909 21,00%  €                40.511 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                192.909  €                  9.645 21,00%  €                  2.026 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  9.645 21,00%  €                  2.026 

00-BK Bouwkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €              202.554 21,00%  €                42.536 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €                          - 0,00%  €                          - 

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%) 0,00%  %  €                192.909  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%) 0,00%  %  €                192.909  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                192.909  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

% bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

PrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd %

Code Omschrijving post
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Gelderse sluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd
L (%) U (%)

% bedragPrijsHoeveelheid Eenheid

Spreidingen hvd %

Code Omschrijving post

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                192.909  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                192.909  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                192.909  €                  5.112 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                192.909  €                  1.543 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                192.909  €                  1.254 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                192.909  €                  4.823 21,00%  €                  1.013 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                192.909  €                  1.929 21,00%  €                     405 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                14.661 9,67%  €                  1.418 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                14.661 9,67%  €                  1.418 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                  14.661  €                     733 9,67%  €                       71 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                     733 9,67%  €                       71 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €                15.394 9,67%  €                  1.489 

00-INV Investeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €              217.949 20,20%  €                44.025 Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)  €              217.949 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 99                      1 keer x jr  €                    3.729  €              369.163 21,00%  €                77.524 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        1 keer x 100 jr  €                190.120  €              190.120 21,00%  €                39.925 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              559.283 21,00%  €              117.449 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                559.283  €                83.892 21,00%  €                17.617 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              643.175 21,00%  €              135.067 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                643.175  €                12.864 21,00%  €                  2.701 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                643.175  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                643.175  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                656.039  €                52.483 21,00%  €                11.021 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                708.522  €                21.256 21,00%  €                  4.464 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                708.522  €                14.170 21,00%  €                  2.976 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                743.948  €              111.592 21,00%  €                23.434 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                743.948  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €              212.365 21,00%  €                44.597 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              855.540 21,00%  €              179.663 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                855.540  €                42.777 21,00%  €                  8.983 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                42.777 21,00%  €                  8.983 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €              898.317 21,00%  €              188.647 Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)  €              210.980 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme  €           1.116.266 20,84%  €              232.672 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)  €              428.929 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Gelderse sluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Sluitmechanisme

VAR 1 Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn)

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen, incl drooglegging

OFF  Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl 
arm en aandrijving 

Leveren en aanbrengen camerasysteem met veiligheidssystemen

Verbeteren en verlengen bodembescherming
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Verhogen bergend vermogen

De kades binnendijks verhogen, dmv klei aanbrengen

De dijk herstellen en afwerken met gras

Bijkomende werken
 Infrastruuctuur aanpassen om de besturing op afstand mogelijk te maken met 
telefoon verbinding 

Tweede keermiddel: balgstuw

Balgstuw

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

00-DEK010 Ontwerpkosten aannemer na gunning (%)

00-DEK015 Managementkosten aannemer na gunning (%)

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Code Omschrijving post Prijs Prijs
L (%) U (%)

0% 0%

0% 0%

0% 0%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

0% 0%

0% 0%

15% 15%

0% 0%

0% 0%

15% 15%

15% 15%

0% 0%

0% 0%

20% 20%

0% 0%

0% 0%

20% 20%

0% 0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Gelderse sluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

00-INV Investeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

Investeringskosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

Levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Gelderse sluis Sluitmechanisme (contante waarde)

Prijs Prijs
L (%) U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld Ingevuld

10% 10%

10% 10%

Ingevuld Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Oldenbroek

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Uitwateringssluis 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Buis afsluiten met dämmer 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Frontmuur verwijderen en afvoeren                    4,00  m2  €                  150,00  €                     600 21,00%  €                     126 20% 20% 20%

Leveren en aanbrengen dämmer                  98,00  m3  €                    85,00  €                  8.330 21,00%  €                  1.749 20% 20% 20%

De dijk herstellen en afwerken met gras                 160,00  m2  €                      1,00  €                     160 21,00%  €                       34 10% 10% 15%

Duiker dicht metselen                    6,00  m2  €                  255,00  €                  1.530 21,00%  €                     321 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                10.620 21,00%  €                  2.230 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                  10.620  €                  2.124 21,00%  €                     446 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                12.744 21,00%  €                  2.676 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  12.744  €                     510 21,00%  €                     107 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       510  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  12.744  €                     255 21,00%  €                       54 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  12.744  €                     765 21,00%  €                     161 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  12.744  €                  1.274 21,00%  €                     268 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  15.548  €                  1.244 21,00%  €                     261 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  16.791  €                     504 21,00%  €                     106 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  16.791  €                     336 21,00%  €                       71 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  4.887 21,00%  €                  1.026 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                17.631 21,00%  €                  3.703 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  17.631  €                     882 21,00%  €                     185 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                     882 21,00%  €                     185 

00-BK Bouwkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                18.513 21,00%  €                  3.888 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  17.631  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  17.631  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  17.631  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  17.631  €                     467 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  17.631  €                     141 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  17.631  €                     115 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  17.631  €                     441 21,00%  €                       93 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  17.631  €                     176 21,00%  €                       37 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.340 9,67%  €                     130 

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Oldenbroek

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.340 9,67%  €                     130 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    1.340  €                       67 9,67%  €                         6 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                       67 9,67%  €                         6 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                  1.407 9,67%  €                     136 

00-INV Investeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                19.920 20,20%  €                  4.024 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)  €                19.920 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    1 keer x jr  €                       341  €                34.081 21,00%  €                  7.157 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        1 keer x 100 jr €                  17.376  €                17.376 21,00%  €                  3.649 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                51.457 21,00%  €                10.806 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  51.457  €                  7.719 21,00%  €                  1.621 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                59.175 21,00%  €                12.427 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  59.175  €                  1.184 21,00%  €                     249 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                  59.175  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                  59.175  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  60.359  €                  4.829 21,00%  €                  1.014 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                  65.188  €                  1.956 21,00%  €                     411 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  65.188  €                  1.304 21,00%  €                     274 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  68.447  €                10.267 21,00%  €                  2.156 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  68.447  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                19.539 21,00%  €                  4.103 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                78.714 21,00%  €                16.530 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  78.714  €                  3.936 21,00%  €                     826 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  3.936 21,00%  €                     826 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €                82.650 21,00%  €                17.356 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)  €                19.312 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis  €              102.569 20,84%  €                21.380 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)  €                39.232 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Oldenbroek

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Uitwateringssluis

Buis afsluiten met dämmer

Frontmuur verwijderen en afvoeren

Leveren en aanbrengen dämmer

De dijk herstellen en afwerken met gras

Duiker dicht metselen

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

20%

20%

15%

20%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Oldenbroek

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

00-INV Investeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

Investeringskosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

Levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Oldenbroek Uitwateringssluis (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 1

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Buizenstelsel 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Automatisch bediend afsluitmiddel plaatsen 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Grondwerk (ontgraven, aanvullen, verdichten) inclusief hondenhok, geen heiwerk                    1,00  st  €               2.900,00  €                  2.900 21,00%  €                     609 10% 10% 15%

Leveren en aanbrengen grassteen met filterdoek                    6,00  m2  €                    40,00  €                     240 21,00%  €                       50 10% 10% 15%

OFF Leveren en aanbrengen afsluiter, incl motor en beschermkap                    1,00  st  €               4.025,00  €                  4.025 21,00%  €                     845 20% 20% 20%

Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem                    1,00  st  €               3.500,00  €                  3.500 21,00%  €                     735 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Nieuw pvc buis plaatsen, diameter 600 mm 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 De bestaande buis (diam. 300mm) verwijderen incl. ( grondwerk en stortkosten)                   45,00  m1  €                  170,00  €                  7.650 21,00%  €                  1.607 10% 10% 15%

 Leveren en aanbrengen nieuw buis pvc diameter 300 mm, incl grondwerk en dijk 
herstellen 

                 45,00  m1  €                  150,00  €                  6.750 21,00%  €                  1.418 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                25.065 21,00%  €                  5.264 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  25.065  €                  3.760 21,00%  €                     790 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                28.825 21,00%  €                  6.053 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  28.825  €                  1.153 21,00%  €                     242 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                    1.153  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  28.825  €                     576 21,00%  €                     121 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  28.825  €                  1.729 21,00%  €                     363 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  28.825  €                  2.882 21,00%  €                     605 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  35.166  €                  2.813 21,00%  €                     591 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  37.979  €                  1.139 21,00%  €                     239 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  37.979  €                     760 21,00%  €                     160 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                11.054 21,00%  €                  2.321 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                39.878 21,00%  €                  8.374 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  39.878  €                  1.994 21,00%  €                     419 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  1.994 21,00%  €                     419 

00-BK Bouwkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €                41.872 21,00%  €                  8.793 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  39.878  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  39.878  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  39.878  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  39.878  €                  1.057 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  39.878  €                     319 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  39.878  €                     259 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  39.878  €                     997 21,00%  €                     209 20% 20%

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 1

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  39.878  €                     399 21,00%  €                       84 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  3.031 9,67%  €                     293 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  3.031 9,67%  €                     293 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    3.031  €                     152 9,67%  €                       15 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                     152 9,67%  €                       15 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €                  3.182 9,67%  €                     308 

00-INV Investeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €                45.055 20,20%  €                  9.101 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                45.055 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    1 keer x jr  €                       771  €                77.085 21,00%  €                16.188 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        1 keer x 100 jr €                  39.302  €                39.302 21,00%  €                  8.253 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              116.387 21,00%  €                24.441 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                116.387  €                17.458 21,00%  €                  3.666 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              133.845 21,00%  €                28.107 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                133.845  €                  2.677 21,00%  €                     562 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                133.845  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                133.845  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                136.522  €                10.922 21,00%  €                  2.294 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                147.443  €                  4.423 21,00%  €                     929 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                147.443  €                  2.949 21,00%  €                     619 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                154.816  €                23.222 21,00%  €                  4.877 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                154.816  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                44.193 21,00%  €                  9.281 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              178.038 21,00%  €                37.388 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                178.038  €                  8.902 21,00%  €                  1.869 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  8.902 21,00%  €                  1.869 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €              186.940 21,00%  €                39.257 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                43.681 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  €              231.994 20,84%  €                48.358 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                88.735 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 1

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Buizenstelsel 

Automatisch bediend afsluitmiddel plaatsen

Grondwerk (ontgraven, aanvullen, verdichten) inclusief hondenhok, geen heiwerk

Leveren en aanbrengen grassteen met filterdoek

OFF Leveren en aanbrengen afsluiter, incl motor en beschermkap

Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem

Nieuw pvc buis plaatsen, diameter 600 mm
 De bestaande buis (diam. 300mm) verwijderen incl. ( grondwerk en stortkosten)  

 Leveren en aanbrengen nieuw buis pvc diameter 300 mm, incl grondwerk en dijk 
herstellen 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

15%

20%

20%

0%

0%

15%

0%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 1

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

00-INV Investeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

Investeringskosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 1 Buizenstelsel  (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 2

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Buizenstelsel 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Handmatig bediend afsluitmiddel plaatsen 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Grondwerk (ontgraven, aanvullen, verdichten)                    1,00  st  €                  900,00  €                     900 21,00%  €                     189 10% 10% 15%

Leveren en aanbrengen grassteen met filterdoek                    6,00  m2  €                    40,00  €                     240 21,00%  €                       50 10% 10% 15%

OFF Leveren en aanbrengen eenvoudige afsluitmiddel, handmatig bediend bv spindel                    1,00  st  €                  835,00  €                     835 21,00%  €                     175 20% 20% 20%
 €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  1.975 21,00%  €                     415 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 50,00%  %  €                    1.975  €                     988 21,00%  €                     207 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                  2.963 21,00%  €                     622 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                    2.963  €                     119 21,00%  €                       25 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       119  €                          - 

Managementkosten 6,00%  %  €                    2.963  €                     178 21,00%  €                       37 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                    2.963  €                     296 21,00%  €                       62 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    3.614  €                     289 21,00%  €                       61 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                    3.903  €                     117 21,00%  €                       25 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    3.903  €                       78 21,00%  €                       16 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  1.136 21,00%  €                     239 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  4.099 21,00%  €                     861 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                    4.099  €                     205 21,00%  €                       43 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                     205 21,00%  €                       43 

00-BK Bouwkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                  4.303 21,00%  €                     904 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                    4.099  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                    4.099  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                    4.099  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                    4.099  €                     109 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                    4.099  €                       33 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                    4.099  €                       27 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                    4.099  €                     102 21,00%  €                       22 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                    4.099  €                       41 21,00%  €                         9 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     311 9,67%  €                       30 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     311 9,67%  €                       30 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                       311  €                       16 9,67%  €                         2 20% 20%

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 2

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                       16 9,67%  €                         2 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                     327 9,67%  €                       32 

00-INV Investeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                  4.631 20,20%  €                     935 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                  4.631 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                         79  €                  7.922 21,00%  €                  1.664 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                    4.039  €                  4.039 21,00%  €                     848 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                11.962 21,00%  €                  2.512 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  11.962  €                  1.794 21,00%  €                     377 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                13.756 21,00%  €                  2.889 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  13.756  €                     275 21,00%  €                       58 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                  13.756  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                  13.756  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  14.031  €                  1.122 21,00%  €                     236 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                  15.154  €                     455 21,00%  €                       95 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  15.154  €                     303 21,00%  €                       64 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  15.911  €                  2.387 21,00%  €                     501 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  15.911  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                  4.542 21,00%  €                     954 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                18.298 21,00%  €                  3.843 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  18.298  €                     915 21,00%  €                     192 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                     915 21,00%  €                     192 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                19.213 21,00%  €                  4.035 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                  4.489 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  €                23.844 20,84%  €                  4.970 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)  €                  9.120 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 2

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Buizenstelsel 

Handmatig bediend afsluitmiddel plaatsen

Grondwerk (ontgraven, aanvullen, verdichten)

Leveren en aanbrengen grassteen met filterdoek

OFF Leveren en aanbrengen eenvoudige afsluitmiddel, handmatig bediend bv spindel

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

15%

20%
0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Noordeinde 2

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

00-INV Investeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

Investeringskosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

Levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel 

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Noordeinde 2 Buizenstelsel  (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld

Printdatum: 30-10-2018 14:41 Pagina 20 van 44 Bestand: WSVV SSK VKA Noordelijke Randmeerdijk C



CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Bolsmerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Bolsmerksluis 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Secundair keermiddel aanbrengen 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen                    2,00  st  €             15.000,00  €                30.000 21,00%  €                  6.300 20% 20% 20%

Leveren en aanbrengen kantelstuw, inclusief aandrijving, automatisering                    1,00  st  €           137.000,00  €              137.000 21,00%  €                28.770 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Bodembescherming binnendijks 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                       -    m3  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Verhogen intredeweerstrand buitendijks 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Sloot  afdammen                  96,00  m3  €                    36,00  €                  3.456 21,00%  €                     726 10% 10% 15%

Sloot droog leggen en bodem opschoenen                 250,00  m2  €                    15,00  €                  3.750 21,00%  €                     788 10% 10% 15%

Leveren en aanbrengen kleilaag, dik 1,0 m                 250,00  m3  €                    30,00  €                  7.500 21,00%  €                  1.575 10% 10% 15%

Grond van afdammen afvoeren                  96,00  m3  €                    20,00  €                  1.920 21,00%  €                     403 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Bijkomende werken 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Infrastruuctuur aanpassen om de besturing op afstand mogelijk te maken met 
telefoon verbinding 

                   1,00  st  €               2.500,00  €                  2.500 21,00%  €                     525 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Sluitmechanisme 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn) 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen                    2,00  st  €             15.000,00  €                30.000 21,00%  €                  6.300 20% 20% 20%

OFF  L+A geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl arm en aandrijving                    1,00  set  €             30.000,00  €                30.000 21,00%  €                  6.300 20% 20% 20%

OFF Leveren en aanbrengen camerasysteem met veiligheidssystemen  st  €                          - 21,00%  €                          - 20% 20% 20%

 €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €              246.126 21,00%  €                51.686 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 7,50%  %  €                246.126  €                18.459 21,00%  €                  3.876 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €              264.585 21,00%  €                55.563 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                264.585  €                10.583 21,00%  €                  2.223 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                  10.583  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                264.585  €                  5.292 21,00%  €                  1.111 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                264.585  €                15.875 21,00%  €                  3.334 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                264.585  €                26.459 21,00%  €                  5.556 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                322.794  €                25.824 21,00%  €                  5.423 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                348.618  €                10.459 21,00%  €                  2.196 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                348.618  €                  6.972 21,00%  €                  1.464 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €              101.463 21,00%  €                21.307 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €              366.049 21,00%  €                76.870 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                366.049  €                18.302 21,00%  €                  3.844 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                18.302 21,00%  €                  3.844 

00-BK Bouwkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €              384.351 21,00%  €                80.714 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Bolsmerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                366.049  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                366.049  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                366.049  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                366.049  €                  9.700 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                366.049  €                  2.928 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                366.049  €                  2.379 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                366.049  €                  9.151 21,00%  €                  1.922 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                366.049  €                  3.660 21,00%  €                     769 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                27.820 9,67%  €                  2.690 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                27.820 9,67%  €                  2.690 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                  27.820  €                  1.391 9,67%  €                     135 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                  1.391 9,67%  €                     135 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €                29.211 9,67%  €                  2.825 

00-INV Investeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €              413.562 20,20%  €                83.539 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)  €              413.562 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                    7.076  €              707.569 21,00%  €              148.590 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                360.757  €              360.757 21,00%  €                75.759 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €           1.068.326 21,00%  €              224.349 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €             1.068.326  €              160.249 21,00%  €                33.652 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €           1.228.575 21,00%  €              258.001 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €             1.228.575  €                24.572 21,00%  €                  5.160 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €             1.228.575  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €             1.228.575  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €             1.253.147  €              100.252 21,00%  €                21.053 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €             1.353.398  €                40.602 21,00%  €                  8.526 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €             1.353.398  €                27.068 21,00%  €                  5.684 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €             1.421.068  €              213.160 21,00%  €                44.764 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €             1.421.068  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €              405.653 21,00%  €                85.187 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €           1.634.229 21,00%  €              343.188 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €             1.634.229  €                81.711 21,00%  €                17.159 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                81.711 21,00%  €                17.159 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €           1.715.940 21,00%  €              360.347 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)  €              400.948 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis  €           2.129.502 20,84%  €              443.886 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)  €              814.510 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Bolsmerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Bolsmerksluis

Secundair keermiddel aanbrengen

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen

Leveren en aanbrengen kantelstuw, inclusief aandrijving, automatisering

Bodembescherming binnendijks
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Verhogen intredeweerstrand buitendijks

Sloot  afdammen

Sloot droog leggen en bodem opschoenen

Leveren en aanbrengen kleilaag, dik 1,0 m

Grond van afdammen afvoeren

Bijkomende werken
 Infrastruuctuur aanpassen om de besturing op afstand mogelijk te maken met 
telefoon verbinding 

Sluitmechanisme

Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn)

Metselwerk openbreken en na installatie herstellen

OFF  L+A geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl arm en aandrijving 

OFF Leveren en aanbrengen camerasysteem met veiligheidssystemen

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

20%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

15%

15%

15%

15%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Bolsmerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

00-INV Investeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

Investeringskosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

Levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Bolsmerksluis Bolsmerksluis (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Lummermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Lummermerksluis 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Verbeteren en verlengen bodembescherming 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                       -    m3  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Nivellerschuiven 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Schuif inclusief geleiding                    1,00  st  €               4.500,00  €                  4.500 21,00%  €                     945 20% 20% 20%

Diver                    1,00  st  €               2.800,00  €                  2.800 21,00%  €                     588 20% 20% 20%

Transport en montage                    1,00  st  €               7.500,00  €                  7.500 21,00%  €                  1.575 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                14.800 21,00%  €                  3.108 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                  14.800  €                  2.960 21,00%  €                     622 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                17.760 21,00%  €                  3.730 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  17.760  €                     710 21,00%  €                     149 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       710  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  17.760  €                     355 21,00%  €                       75 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  17.760  €                  1.066 21,00%  €                     224 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  17.760  €                  1.776 21,00%  €                     373 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  21.667  €                  1.733 21,00%  €                     364 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  23.401  €                     702 21,00%  €                     147 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  23.401  €                     468 21,00%  €                       98 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  6.811 21,00%  €                  1.430 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                24.571 21,00%  €                  5.160 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  24.571  €                  1.229 21,00%  €                     258 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  1.229 21,00%  €                     258 

00-BK Bouwkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €                25.799 21,00%  €                  5.418 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  24.571  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  24.571  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  24.571  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  24.571  €                     651 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  24.571  €                     197 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  24.571  €                     160 0,00%  €                          - 20% 20%

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Lummermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  24.571  €                     614 21,00%  €                     129 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  24.571  €                     246 21,00%  €                       52 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  1.867 9,67%  €                     181 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  1.867 9,67%  €                     181 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    1.867  €                       93 9,67%  €                         9 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                       93 9,67%  €                         9 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €                  1.961 9,67%  €                     190 

00-INV Investeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €                27.760 20,20%  €                  5.607 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)  €                27.760 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                       475  €                47.495 21,00%  €                  9.974 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                  24.215  €                24.215 21,00%  €                  5.085 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                71.710 21,00%  €                15.059 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  71.710  €                10.757 21,00%  €                  2.259 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                82.467 21,00%  €                17.318 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  82.467  €                  1.649 21,00%  €                     346 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                  82.467  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                  82.467  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  84.116  €                  6.729 21,00%  €                  1.413 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                  90.845  €                  2.725 21,00%  €                     572 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  90.845  €                  1.817 21,00%  €                     382 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  95.388  €                14.308 21,00%  €                  3.005 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  95.388  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                27.229 21,00%  €                  5.718 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              109.696 21,00%  €                23.036 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                109.696  €                  5.485 21,00%  €                  1.152 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  5.485 21,00%  €                  1.152 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €              115.181 21,00%  €                24.188 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)  €                26.913 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis  €              142.940 20,84%  €                29.795 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)  €                54.673 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Lummermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Lummermerksluis

Verbeteren en verlengen bodembescherming
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Nivellerschuiven

Schuif inclusief geleiding 

Diver

Transport en montage

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Lummermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

00-INV Investeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

Investeringskosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

Levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Lummermerksluis Lummermerksluis (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Eektermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Eektermerksluis 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Verbeteren en verlengen bodembescherming 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                       -    m3  €                          - 21,00%  €                          - 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Nivellerschuiven 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Schuif inclusief geleiding                    1,00  st  €               4.500,00  €                  4.500 21,00%  €                     945 20% 20% 20%

Diver                    1,00  st  €               2.800,00  €                  2.800 21,00%  €                     588 20% 20% 20%

Transport en montage                    1,00  st  €               7.500,00  €                  7.500 21,00%  €                  1.575 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                17.300 21,00%  €                  3.633 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 20,00%  %  €                  17.300  €                  3.460 21,00%  €                     727 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                20.760 21,00%  €                  4.360 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  20.760  €                     830 21,00%  €                     174 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       830  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  20.760  €                     415 21,00%  €                       87 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  20.760  €                  1.246 21,00%  €                     262 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  20.760  €                  2.076 21,00%  €                     436 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  25.327  €                  2.026 21,00%  €                     425 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  27.353  €                     821 21,00%  €                     172 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  27.353  €                     547 21,00%  €                     115 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  7.961 21,00%  €                  1.672 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                28.721 21,00%  €                  6.031 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  28.721  €                  1.436 21,00%  €                     302 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  1.436 21,00%  €                     302 

00-BK Bouwkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €                30.157 21,00%  €                  6.333 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  28.721  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  28.721  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  28.721  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  28.721  €                     761 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  28.721  €                     230 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  28.721  €                     187 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  28.721  €                     718 21,00%  €                     151 20% 20%

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Eektermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  28.721  €                     287 21,00%  €                       60 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  2.183 9,67%  €                     211 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  2.183 9,67%  €                     211 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    2.183  €                     109 9,67%  €                       11 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                     109 9,67%  €                       11 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €                  2.292 9,67%  €                     222 

00-INV Investeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €                32.449 20,20%  €                  6.555 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)  €                32.449 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                       555  €                55.518 21,00%  €                11.659 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                  28.306  €                28.306 21,00%  €                  5.944 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                83.823 21,00%  €                17.603 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  83.823  €                12.574 21,00%  €                  2.640 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                96.397 21,00%  €                20.243 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  96.397  €                  1.928 21,00%  €                     405 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                  96.397  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                  96.397  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  98.325  €                  7.866 21,00%  €                  1.652 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                106.191  €                  3.186 21,00%  €                     669 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                106.191  €                  2.124 21,00%  €                     446 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                111.500  €                16.725 21,00%  €                  3.512 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                111.500  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                31.829 21,00%  €                  6.684 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              128.225 21,00%  €                26.927 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                128.225  €                  6.411 21,00%  €                  1.346 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  6.411 21,00%  €                  1.346 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €              134.637 21,00%  €                28.274 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)  €                31.459 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis  €              167.086 20,84%  €                34.828 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)  €                63.908 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Eektermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Eektermerksluis

Verbeteren en verlengen bodembescherming
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Nivellerschuiven

Schuif inclusief geleiding 

Diver

Transport en montage

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

0%

0%

20%

20%

20%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Eektermerksluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

00-INV Investeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

Investeringskosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

Levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Eektermerksluis Eektermerksluis (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Elburg

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Elburg Duiker 3 Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Duiker 3 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Filterconstructie bij uitstroom binnendijk 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                       -    m3  €                            -  €                          - 21,00%  €                          - 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Nieuw afsluitmiddel plaatsen dat voldoet aan de eisen 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

OFF  Leveren en aanbrengen nieuwe afsluiter, automatisch                    1,00  st  €               8.335,00  €                  8.335 21,00%  €                  1.750 20% 20% 20%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Ingegraven kleilaag  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Ontgraven grond (inclusief 25% overwaarde)                 425,00  m³  €                      5,00  €                  2.125 21,00%  €                     446 0% 0% 0%

Afvoeren overtollige grond                 325,00  m³  €                      7,50  €                  2.438 21,00%  €                     512 0% 0% 0%

Leveren klei franco werk                 325,00  m³  €                    13,50  €                  4.388 21,00%  €                     921 0% 0% 0%

Afwerken grond onder profiel                 100,00  m³  €                      3,50  €                     350 21,00%  €                       74 0% 0% 0%

Verwijderen en plaatsen uitstroombak                    1,00  pst  €                  800,00  €                     800 21,00%  €                     168 0% 0% 0%

Verwerken klei                 325,00  m³  €                      5,00  €                  1.625 21,00%  €                     341 0% 0% 0%

Profileren toplaag                 616,00  m²  €                      2,50  €                  1.540 21,00%  €                     323 0% 0% 0%

 €                          - 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                21.600 21,00%  €                  4.536 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 15,00%  %  €                  21.600  €                  3.240 21,00%  €                     680 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                24.840 21,00%  €                  5.216 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  24.840  €                     994 21,00%  €                     209 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       994  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  24.840  €                     497 21,00%  €                     104 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  24.840  €                  1.490 21,00%  €                     313 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  24.840  €                  2.484 21,00%  €                     522 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  30.305  €                  2.424 21,00%  €                     509 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  32.729  €                     982 21,00%  €                     206 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  32.729  €                     655 21,00%  €                     137 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  9.526 21,00%  €                  2.000 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                34.366 21,00%  €                  7.217 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  34.366  €                  1.718 21,00%  €                     361 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  1.718 21,00%  €                     361 

00-BK Bouwkosten Deelraming Elburg Duiker 3  €                36.084 21,00%  €                  7.578 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Elburg Duiker 3  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  34.366  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  34.366  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  34.366  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Elburg

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Elburg Duiker 3 Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-EK Engineeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  34.366  €                     911 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  34.366  €                     275 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  34.366  €                     223 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  34.366  €                     859 21,00%  €                     180 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  34.366  €                     344 21,00%  €                       72 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  2.612 9,67%  €                     253 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  2.612 9,67%  €                     253 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    2.612  €                     131 9,67%  €                       13 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                     131 9,67%  €                       13 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Elburg Duiker 3  €                  2.742 9,67%  €                     265 

00-INV Investeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3  €                38.826 20,20%  €                  7.843 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)  €                38.826 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 99                      keer  €                       664  €                65.764 21,00%  €                13.810 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                  33.869  €                33.869 21,00%  €                  7.112 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                99.633 21,00%  €                20.923 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  99.633  €                14.945 21,00%  €                  3.138 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              114.578 21,00%  €                24.061 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                114.578  €                  2.292 21,00%  €                     481 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                114.578  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                114.578  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                116.870  €                  9.350 21,00%  €                  1.963 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                126.219  €                  3.787 21,00%  €                     795 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                126.219  €                  2.524 21,00%  €                     530 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                132.530  €                19.880 21,00%  €                  4.175 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                132.530  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                37.832 21,00%  €                  7.945 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              152.410 21,00%  €                32.006 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                152.410  €                  7.620 21,00%  €                  1.600 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                  7.620 21,00%  €                  1.600 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3  €              160.030 21,00%  €                33.606 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)  €                37.585 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3  €              198.856 20,84%  €                41.449 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)  €                76.411 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Elburg

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Elburg Duiker 3

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Duiker 3

Filterconstructie bij uitstroom binnendijk
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Nieuw afsluitmiddel plaatsen dat voldoet aan de eisen

OFF  Leveren en aanbrengen nieuwe afsluiter, automatisch 

Ingegraven kleilaag

Ontgraven grond (inclusief 25% overwaarde)

Afvoeren overtollige grond

Leveren klei franco werk 

Afwerken grond onder profiel

Verwijderen en plaatsen uitstroombak

Verwerken klei

Profileren toplaag

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Elburg Duiker 3

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Elburg Duiker 3

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

0%

0%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Spreidingen prijzen %
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Elburg

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Elburg Duiker 3

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

00-EK Engineeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Elburg Duiker 3

00-INV Investeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3

Investeringskosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3

Levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Elburg Duiker 3 (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Havensluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Havensluis Bodembescherming Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Bodembescherming 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Verbeteren en verlengen bodembescherming 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                 16,00  m3  €                  125,00  €                  2.000 21,00%  €                     420 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                  2.000 21,00%  €                     420 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 40,00%  %  €                    2.000  €                     800 21,00%  €                     168 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                  2.800 21,00%  €                     588 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                    2.800  €                     112 21,00%  €                       24 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                       112  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                    2.800  €                       56 21,00%  €                       12 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                    2.800  €                     168 21,00%  €                       35 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                    2.800  €                     280 21,00%  €                       59 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                    3.416  €                     273 21,00%  €                       57 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                    3.689  €                     111 21,00%  €                       23 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                    3.689  €                       74 21,00%  €                       15 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                  1.074 21,00%  €                     225 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                  3.874 21,00%  €                     813 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                    3.874  €                     194 21,00%  €                       41 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                     194 21,00%  €                       41 

00-BK Bouwkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                  4.067 21,00%  €                     854 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                    3.874  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                    3.874  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                    3.874  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                          - 0,00%  €                          - 

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                    3.874  €                     103 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                    3.874  €                       31 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                    3.874  €                       25 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                    3.874  €                       97 21,00%  €                       20 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                    3.874  €                       39 21,00%  €                         8 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                     294 9,67%  €                       28 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                     294 9,67%  €                       28 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                       294  €                       15 9,67%  €                         1 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                       15 9,67%  €                         1 

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

%

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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CROW SSK-Rekenmodel Arcadis - Team Kostenmanagement Tabblad: Havensluis

Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Havensluis Bodembescherming Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                     309 9,67%  €                       30 

00-INV Investeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                  4.377 20,20%  €                     884 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)  €                  4.377 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                         75  €                  7.488 21,00%  €                  1.572 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                    3.818  €                  3.818 21,00%  €                     802 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €                11.306 21,00%  €                  2.374 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  11.306  €                  1.696 21,00%  €                     356 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €                13.002 21,00%  €                  2.730 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                  13.002  €                     260 21,00%  €                       55 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                  13.002  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                  13.002  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  13.262  €                  1.061 21,00%  €                     223 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                  14.322  €                     430 21,00%  €                       90 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                  14.322  €                     286 21,00%  €                       60 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                  15.039  €                  2.256 21,00%  €                     474 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                  15.039  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                  4.293 21,00%  €                     902 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €                17.294 21,00%  €                  3.632 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                  17.294  €                     865 21,00%  €                     182 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                     865 21,00%  €                     182 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                18.159 21,00%  €                  3.813 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)  €                  4.243 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming  €                22.536 20,84%  €                  4.697 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)  €                  8.620 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir

Deelraming Havensluis Bodembescherming

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Bodembescherming

Verbeteren en verlengen bodembescherming
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

0%

Spreidingen prijzen %
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Deelraming Havensluis Bodembescherming

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

00-INV Investeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

Investeringskosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

Levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Havensluis Bodembescherming (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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Deelraming Goorsluis Goorsluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Investeringskosten: Hoeveelheid Eenheid Prijs

Goorsluis 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Bodembescherming binnendijks 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

                 50,00  m3  €                  125,00  €                  6.250 21,00%  €                  1.313 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Verhogen intredeweerstrand buitendijks 21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Sloot  afdammen                  56,00  m3  €                    36,00  €                  2.016 21,00%  €                     423 10% 10% 15%

Pomp huren tbv omleiding water, incl buizen                    3,00  week  €                  800,00  €                  2.400 21,00%  €                     504 20% 20% 20%

Sloot droog leggen en bodem opschoenen                 150,00  m2  €                    15,00  €                  2.250 21,00%  €                     473 10% 10% 15%

Leveren en aanbrengen kleilaag, dik 1,0 m                 150,00  m3  €                    30,00  €                  4.500 21,00%  €                     945 10% 10% 15%

Grond van afdammen afvoeren                  56,00  m3  €                    20,00  €                  1.120 21,00%  €                     235 10% 10% 15%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn) 21,00%  €                          - 0% 0% 0%
OFF  Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl 

arm en aandrijving 
                   1,00  st  €             30.000,00  €                30.000 21,00%  €                  6.300 20% 20% 10%

21,00%  €                          - 0% 0% 0%

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten  €                48.536 21,00%  €                10.193 

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%) 10,00%  %  €                  48.536  €                  4.854 21,00%  €                  1.019 20% 20%

00-DBK Directe bouwkosten  €                53.390 21,00%  €                11.212 

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%) 4,00%  %  €                  53.390  €                  2.136 21,00%  €                     448 20% 20%

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten 0,00%  €                    2.136  €                          -  €                          - 

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%) 2,00%  %  €                  53.390  €                  1.068 21,00%  €                     224 20% 20%

Managementkosten 6,00%  %  €                  53.390  €                  3.203  
% 

21,00%  €                     673 20% 20%

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%) 10,00%  %  €                  53.390  €                  5.339 21,00%  €                  1.121 20% 20%

00-IBKAK1 Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                  65.135  €                  5.211 21,00%  €                  1.094 20% 20%

00-IBKW1 Winst (%) 3,00%  %  €                  70.346  €                  2.110 21,00%  €                     443 20% 20%

00-IBKR1 Risico (%) 2,00%  %  €                  70.346  €                  1.407 21,00%  €                     295 20% 20%

00-IBK Indirecte bouwkosten 38,35%  €                20.474 21,00%  €                  4.300 

00-VBK Voorziene bouwkosten  €                73.863 21,00%  €                15.511 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%) 5,00%  %  €                  73.863  €                  3.693 21,00%  €                     776 20% 20%

00-RBK Risico's bouwkosten 5,00%  €                  3.693 21,00%  €                     776 

00-BK Bouwkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €                77.557 21,00%  €                16.287 

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Engineeringskosten aannemer(s) (%) 0,00%  %  €                  73.863  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%) 0,00%  %  €                  73.863  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

Engineeringskosten opdrachtgever (%) 0,00%  %  €                  73.863  €                          - 21,00%  €                          - 0% 0%

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-VEK Voorziene engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%) 0,00%  %  €                            -  €                          - 0,00%  €                          - 0% 0%

00-REK Risico's engineeringskosten  €                          - 0,00%  €                          - 

00-EK Engineeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €                          - 0,00%  €                          - 

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedrag

 t.o.v. directe bouwkosten 

 t.o.v. voorziene bouwkosten 

Prijs %

 t.o.v. voorz. engineeringskosten 
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Project: VKA Noordelijke Randmeerdijk    -    Projectnr: C03011.0003610.0900    -    Opdr.gever: Waterschap Vallei en Veluwe Prijspeil raming: 01-01-18

Versie raming: C    -    Status: Definitief    -    Opgesteld door: Salih Özdemir Datum raming: 30-10-18

Deelraming Goorsluis Goorsluis Versie 3.05a (18 juni 2014)

TRUE Deelraming aan Totaal BTW

Hvd Hvd Prijs
L (%) U (%) L (%)

Code Omschrijving post

Spreidingen hvd % Spreidingen prijzen %

Hoeveelheid Eenheid bedragPrijs %

Leges kosten (%) 2,65%  %  €                  73.863  €                  1.957 0,00%  €                          - 20% 20%

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,80%  %  €                  73.863  €                     591 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%) 0,65%  %  €                  73.863  €                     480 0,00%  €                          - 20% 20%

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%) 2,50%  %  €                  73.863  €                  1.847 21,00%  €                     388 20% 20%

Code Overige Bijkomende Kosten (%) 1,00%  %  €                  73.863  €                     739 21,00%  €                     155 20% 20%

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten  €                  5.614 9,67%  €                     543 

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten  €                  5.614 9,67%  €                     543 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%) 5,00%  %  €                    5.614  €                     281 9,67%  €                       27 20% 20%

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten 5,00%  €                     281 9,67%  €                       27 

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €                  5.894 9,67%  €                     570 

00-INV Investeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €                83.451 20,20%  €                16.857 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Investeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)  €                83.451 

Levensduurkosten: Aantal keren Eenheid Kosten per keer Totaal levensduur

Jaarlijks 100                    keer  €                    1.428  €              142.777 21,00%  €                29.983 10% 10% 10%

Een keer per 100 jaar 1                        keer  €                  72.796  €                72.796 21,00%  €                15.287 10% 10% 10%

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten  €              215.573 21,00%  €                45.270 

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                215.573  €                32.336 21,00%  €                  6.791 10% 10%

00-DLEV Directe levensduurkosten  €              247.909 21,00%  €                52.061 

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%) 2,00%  %  €                247.909  €                  4.958 21,00%  €                  1.041 10% 10%

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%) 0,00%  %  €                247.909  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%) 0,00%  %  €                247.909  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEVAK Algemene kosten (%) 8,00%  %  €                252.867  €                20.229 21,00%  €                  4.248 10% 10%

00-ILEVW Winst (%) 3,00%  %  €                273.097  €                  8.193 21,00%  €                  1.721 10% 10%

00-ILEVR Risico (%) 2,00%  %  €                273.097  €                  5.462 21,00%  €                  1.147 10% 10%

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%) 15,00%  %  €                286.751  €                43.013 21,00%  €                  9.033 10% 10%

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%) 0,00%  %  €                286.751  €                          - 0,00%  €                          - 10% 10%

00-ILEV Indirecte levensduurkosten 33,02%  €                81.855 21,00%  €                17.190 

00-VLEV Voorziene levensduurkosten  €              329.764 21,00%  €                69.250 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%) 5,00%  %  €                329.764  €                16.488 21,00%  €                  3.463 10% 10%

00-RLEV Risico's levensduurkosten 5,00%  €                16.488 21,00%  €                  3.463 

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €              346.252 21,00%  €                72.713 Ingevuld Ingevuld Ingevuld
Levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)  €                80.906 

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis  €              429.703 20,84%  €                89.570 
Investerings- & levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)  €              164.357 

 t.o.v. voorz. overige bijk. kosten 

  t.o.v. directe levensduurkosten 

 t.o.v. voorziene levensduurkosten 
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Deelraming Goorsluis Goorsluis

TRUE Deelraming aan

Investeringskosten:

Goorsluis

Bodembescherming binnendijks
 Leveren en aanbrengen bodemvoorzieningen (steenstorting), incl. opschonen 
bodem en geotextiel 

Verhogen intredeweerstrand buitendijks

Sloot  afdammen

Pomp huren tbv omleiding water, incl buizen

Sloot droog leggen en bodem opschoenen

Leveren en aanbrengen kleilaag, dik 1,0 m

Grond van afdammen afvoeren

Automatisch sluitmechanisme (vanuit Apeldoorn)
OFF  Leveren en aanbrengen geautomatiseerd bedienings- en besturingssysteem incl 

arm en aandrijving 

00-BDBK Benoemde directe bouwkosten

00-NTDBK Nader te detailleren bouwkosten (%)

00-DBK Directe bouwkosten

00-IBKEK99 Eenmalige kosten (%)

00-IBKEK Totaal eenmalige kosten

00-IBKABK Algemene bouwplaatskosten (%)

Managementkosten 

00-IBKUK Uitvoerings- en Algemene bouwplaatskosten (%)

00-IBKAK1 Algemene kosten (%)

00-IBKW1 Winst (%)

00-IBKR1 Risico (%)

00-IBK Indirecte bouwkosten

00-VBK Voorziene bouwkosten 

00-NBORBK Niet benoemd objectrisico bouwkosten  (%)

00-RBK Risico's bouwkosten

00-BK Bouwkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

00-VK Vastgoedkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

Engineeringskosten aannemer(s) (%)

Engineerinskosten adviesbureau(s) (%)

Engineeringskosten opdrachtgever (%)

00-BDEK Benoemde directe engineeringskosten

00-VEK Voorziene engineeringskosten 

00-NBOREK Niet benoemd objectrisico engineeringskosten (%)

00-REK Risico's engineeringskosten

00-EK Engineeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

Code Omschrijving post Prijs
U (%)

0%

0%

0%

15%

0%

0%

15%

20%

15%

15%

15%

0%

0%
10%

0%

Spreidingen prijzen %
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Deelraming Goorsluis Goorsluis

TRUE Deelraming aan

Code Omschrijving post

Leges kosten (%)

Heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-DOBK015 Verzekeringspremies (CAR, ontwerp, aanspakelijkheid, e.d) opdrachtnemer (%)

00-DOBK020 Kosten kabels & leidingen niet via contract (%)

Code Overige Bijkomende Kosten (%)

00-BDOBK Benoemde directe overige bijkomende kosten

00-VOBK Voorziene overige bijkomende kosten 

00-NBOROBK Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten (%)

00-ROBK Risico's overige bijkomende kosten

00-OBK Overige bijkomende kosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

00-INV Investeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

Investeringskosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)

Levensduurkosten:

Jaarlijks

Een keer per 100 jaar

00-BDLEV Benoemde directe levensduurkosten

00-NTDLEV Nader te detailleren levensduurkosten (%)

00-DLEV Directe levensduurkosten

00-ILEVEK Eenmalige kosten (%)

00-ILEVABK Algemene bouwplaatskosten (%)

00-ILEVUK Uitvoeringskosten (%)

00-ILEVAK Algemene kosten (%)

00-ILEVW Winst (%)

00-ILEVR Risico (%)

00-ILEV001 Engineeringskosten binnen levensduurkosten (%)

00-ILEV002 Leges & heffingen voortvloeiend uit vergunningaanvragen (%)

00-ILEV Indirecte levensduurkosten

00-VLEV Voorziene levensduurkosten 

00-NBORLEV Niet benoemd objectrisico levensduurkosten (%)

00-RLEV Risico's levensduurkosten

00-LEV Levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

Levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)

00-LCC Investerings- & levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis

Investerings- & levensduurkosten Deelraming Goorsluis Goorsluis (contante waarde)

Prijs
U (%)

Spreidingen prijzen %

Ingevuld

10%

10%

Ingevuld
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1 INLEIDING 

 

Naast de alternatievenafweging voor de HWBP-versterkingsopgave is in de verkenningsfase ook onderzoek 

gedaan naar twee dijkvakken waar een beheeropgave is. Voor deze dijkvakken geldt geen veiligheidsopgave 

maar heeft het waterschap wel de wens de beheerbaarheid te vergroten en is een alternatievenstudie 

uitgevoerd. De beheeropgave wordt meegenomen als een meekoppelkans. Voorliggende notitie beschrijft 

de alternatievenafweging die is gemaakt voor deze beheeropgave.  

 

Het doel van deze notitie is inzicht te verschaffen in de alternatieven om het beheer in de twee dijkvakken te 

verbeteren. De notitie eindigt met een voorkeursalternatief voor de beheeropgave. Echter is de notitie 

voornamelijk bedoeld als ondersteuning voor het uiteindelijke besluit dat het waterschap maakt betreffende 

de verbetering van haar beheer.  

 

 

2 HUIDIGE SITUATIE  

 

Binnen het project verkenning Noordelijke Randmeerdijk is er een beheeropgave op twee locaties: ten 

zuiden van Noordeinde en bij Kruismaten in Elburg. Hiervan wordt laatstgenoemde opgesplitst in twee 

delen. Gezamenlijk betreft dit een traject van 885 m zoals getoond in tabel 2.1. In afbeelding 2.1 is een 

overzichtskaart opgenomen waarin de locaties zijn aangegeven. 

 

 

Tabel 2.1 Beheeropgave Noordelijke Randmeerdijk 
 

Locatie Trajectlengte [m] 

Noordeinde 270 

tussen de Rondweg en Hellenbeekstraat 340 

Hellenbeekstraat en stadsgracht Elburg 275 

totaal 885 
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Afbeelding 2.1 Locaties beheeropgave Noordelijke Randmeerdijk 

 
 

 

Dijkvak Noordeinde 

Ten zuidwesten van Noordeinde, aan de Zomerdijk, is sprake van een beheeropgave aan de binnenzijde van 

de dijk. De lengte van dit traject is circa 270 m. In de huidige situatie wordt bij het maaien van het talud aan 

de overkant van de sloot gereden. Op deze locatie kan het beheer niet efficiënt worden uitgevoerd vanwege 

het steile talud en de beperkte breedte van de binnenberm. Als gevolg hiervan kan geen regulier beheer 

worden uitgevoerd maar wordt het geklepeld en direct afgezogen (maai-zuig beheer). De dijk is op dit 

dijkvak niet afgekeurd vanuit waterveiligheid. In afbeelding 2.2 is de locatie van de opgave getoond waarbij 

ook het maatgevende profiel (R014+50) is aangegeven. 
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Afbeelding 2.2 Beheeropgave ten zuidwesten van Noordeinde 

 
 

 

Dijkvak Kruismaten  

Tussen de kruising Industriestraat/Oostelijke Rondweg (noord) en Kamperdijk (zuid) is sprake van een 

beheersopgave aan de binnenzijde van de dijk. In afbeelding 2.3 is de locatie van de opgave getoond 

waarbij ook de maatgevende profielen zijn aangegeven. Dit traject van in totaal 615 m kan worden 

opgesplitst in twee delen: 

- tussen de Oostelijke Randweg en Hellenbeekstraat (340 m); 

- tussen de Hellenbeekstraat en de Kamperdijk in Elburg (275 m). 

 

Op deze locatie kan het beheer niet efficiënt worden uitgevoerd vanwege het steile talud en de beperkte 

breedte van de binnenberm. Het huidige beheer wordt uitgevoerd met een maai-zuig combinatie. De dijk is 

op dit dijkvak niet afgekeurd vanuit waterveiligheid.  
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Afbeelding 2.3 Beheeropgave t.p.v Kruismaten in Elburg 

 
 

 

Maai-zuig beheer versus maai-hooi beheer 

In de hierboven beschreven dijkvakken wordt nu noodgedwongen maai-zuig beheer toegepast. Bij dit 

beheer wordt er met een lange arm gemaaid en wordt het maaisel direct meegenomen en afgevoerd. Dit 

type beheer is noodzakelijk omdat het talud in deze dijkvakken erg steil is, waardoor de dijk niet in een keer 

gemaaid kan worden tot de teen, en omdat op deze dijkvakken harken niet mogelijk is. Harken gebeurt wel 

bij maai-hooi beheer. In dit beheer wordt de dijk gemaaid door het waterschap maar zijn het de boeren die 

vervolgens het hooi verzamelen en gebruiken. Dit beheer is voor het waterschap goedkoper en voor de dijk 

en omgeving duurzamer. 

 

 

2.2 Eisen vanuit beheer 

 

Voor de alternatievenafweging van de beheeropgave zijn de volgende eisen/wensen opgesteld welke tot 

stand zijn gekomen tijdens de werksessie met o.a. beheerders van waterschap Vallei en Veluwe  

(28 augustus 2018).  

- taludhelling:  

· < 7 m een talud van 1 op 3; 

· > 7 m een talud van 1 op 4 mogelijk i.c.m. knik met tussenberm; 
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- onderhoudsstrook: 

· minimale breedte van 5 m met een talud van 1 op 20; 

- substraat (grasmengsel (droogte) of bloemen): 

· cat. 2 toplaag met een minimale dikte van 30 cm; 

- afrastering of sloten: 

· de voorkeur gaat uit naar een situatie zonder afrastering. Afrastering is enkel nodig wanneer er geen 

sloot aanwezig t.b.v. afsluiting van aansluitend perceel. Indien afrastering benodigd is, wordt dit 

uitgevoerd in betonnen palen met gespannendraad. In vergelijking met houten palen zijn betonnen 

palen duurzamer op basis van levensduur; 

- op/afritten: 

· de op- en afritten dienen te worden uitgevoerd in grasbeton tegels; 

- de voorkeur is dat het maaisel niet wordt opgeslagen op locatie. 
 
 
 

3 NUT EN NOODZAAK 

 

Maaibeheer 

De Randmeerdijk wordt gemaaid in de vorm van maai-hooibeheer. Het maaisel wordt afgevoerd naar 

agrariërs die het vervolgens gebruiken als veevoer, derhalve zijn er bij maai-hooi beheer geen afvoerkosten.  

 

Voor de in deze notitie besproken locaties bij Noordeinde en Elburg wordt het onderhoud in de huidige 

situatie afwijkend uitgevoerd. Namelijk met een maai-zuig combinatie. Het maaisel wordt hierbij direct 

afgevoerd, derhalve zijn er extra afvoerkosten. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanaf de overkant van de 

sloot (dus vanuit het perceel van derden) omdat het talud te steil is om op te rijden. De maaiafstand vanaf 

de kruin én vanaf het talud is te lang voor het huidige materieel waardoor niet de hele dijk in een keer kan 

worden gemaaid.  

 

Het in deze dijkvakken overgaan naar een maai-hooi beheer levert voor de agrariërs en voor het waterschap 

extra voordelen. 

 

Kwaliteit grasmat 

Naast het maaibeheer dient de grasmat ook onderhouden te worden. Een kwalitatief goede grasmat is van 

belang voor de sterkte van de dijk. De grasmat heeft een relatie met de keuring van een dijk. Bij een slechte 

grasmat wordt een dijk eerder afgekeurd. De taludhelling en de golfoverslag in relatie tot de grasmat maken 

of een dijk sterk genoeg is of niet.  

 

Het onderhoud van de grasmat van de dijk wordt nu uitgevoerd vanaf de overkant van de sloot. De 

beheerders hebben daarmee wel toestemming nodig van de aanliggende percelen om vanaf de overkant 

van de sloot het onderhoud uit te voeren. Deze toestemming kan niet altijd worden verkregen. In 5 jaar zijn 

er in totaal 10 maai rondes. Naar schatting zijn er 2 maai rondes per 5 jaar dat er niet vanaf de aanliggende 

percelen kan worden gemaaid. De beheerders moeten het maaiwerk dan met de hand uitvoeren. De overige 

8 maai rondes van die 5 jaar worden uitgevoerd met de maai-zuig combinatie (vanaf de overzijde van de 

sloot). Deze situatie leidt tot inefficiënt beheer en beduidend hogere kosten voor het beheren van de dijk op 

deze locaties.  

 

 

4 ALTERNATIEVEN 

 

Er zijn een aantal alternatieven die het beheer mogelijk efficiënter maken. Deze alternatieven zijn tot stand 

gekomen als gevolg van een werksessie met o.a. de beheerders van waterschap Vallei en Veluwe 

(28 augustus 2018). De alternatieven worden hieronder nader toegelicht. 
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4.1 Alternatief 0 - Huidige situatie 

 

Dit alternatief bestaat uit behouden van de huidige werkwijze waarbij het onderhoud wordt uitgevoerd met 

een maai-zuig combinatie. Het maaisel wordt hierbij direct afgevoerd, daarom zijn er extra afvoerkosten mee 

gemoeid. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanaf de overkant van de sloot op het aangrenzende perceel. Uit 

ervaring blijkt dat gemiddeld 1/5 deel van het beheer wordt uitgevoerd met handwerk en 4/5 deel middels 

de maai-zuig combinatie.  

 

 

4.2 Alternatief 1 - Schapenbeweiding (drukbeweiding) 

 

Door maaien verschraalt de grasmat, waardoor deze sterker wordt (minder voedingsstoffen voorhanden). 

Een alternatieve wijze van beheer is schapenbeweiding. Bij permanente beweiding is er kans op het ontstaan 

van schapenpaadjes wat erosie van de dijk versnelt. Drukbeweiding is een periodieke vorm van beweiding. 

De schapen staan hier niet permanent op de dijk en veroorzaken daarom minder schade. Door de 

toepassing van drukbeweiding worden schapenpaadjes (taludtapjes; aangrijpingspunt voor erosie) 

voorkomen. Na drukbegrazing wordt vaak een herstelperiode voor de grasmat ingelast door de beheerder. 

In het verleden is het onderhoud van de Noordelijke Randmeerdijk deels uitgevoerd met beweiding. Dit 

betrof permanente beweiding met groter vee en schapen. In 2014 is afgestapt van extensieve beweiding 

(jaarrond) om de kwaliteit van de grasmat te kunnen verbeteren. 

 

Drukbeweiding is voornamelijk voordelig wanneer op minder toegankelijke plekken ‘gemaaid’ moet worden 

en als extensieve werkwijze. De doelstelling voor een bloemrijke dijk wordt met deze onderhoudsmethode 

moeilijk te bereiken. 

 

 

Afbeelding 4.1 Drukbegrazing van een dijk (bron: https://handreikinggrasbekleding.nl/beheer/beweiding-begrazing) 
 

 
 

 

4.3 Alternatief 2 - Onderhoudsstrook i.c.m. sloot verlegging  

 

Ten behoeve van het uitvoeren van beheer van het binnentalud van de dijk is een alternatief om een 

onderhoudsstrook aan te leggen ter plaatse van de binnenteen. Indien een sloot aanwezig is dient deze te 

worden verlegd. De onderhoudsstrook heeft een minimale breedte van 5,0 m met een talud van 1 op 20 (zie 

paragraaf 2.2 voor de eisen vanuit beheer). Voor dit alternatief dient extra grond te worden aangekocht van 

het aanliggende persceel om voldoende ruimte te realiseren. Verder dient de onderhoudsstrook voldoende 

draagkrachtig te zijn. 

 

In onderstaande afbeeldingen wordt het alternatief in de dijkvakken gevisualiseerd. Een onderhoudsstrook 

van 5 m breed wordt gerealiseerd en de sloot wordt verlegd. 
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Afbeelding 4.2 Dijkvak Noordeinde, doorsnede 14+50 

 

 
 

 
 

Afbeelding 4.3 Dijkvak Kruismaten, doorsnede R078+00 
 

 
 
 
 

Afbeelding 4.4 Dijkvak Kruismaten, doorsnede R080+60 
 

 
 

 

Combinatie met sloot dempen 

In de dijkvakken is het mogelijk om de sloot te dempen om een brede berm te realiseren, echter zijn hier wel 

problemen bij te verwachten. In de huidige situatie loopt het water af richting de dijk, zoals op de 

onderstaande afbeeldingen te zien is aan de maaiveldligging. Wanneer de sloten worden gedempt zal het 

stuk bij de dijk vernatten. Om dit te voorkomen zijn aanpassingen aan het watersysteem noodzakelijk.  

Zodoende dat het water wat nu langs de dijk loopt kan worden afgevoerd via de sloten van de percelen. In 

de alternatievenafweging is het uitgangspunt gehanteerd dat de sloten niet worden gedempt. Dit om de 

benodigde aanpassingen aan het watersysteem te voorkomen. In een volgend stadium kan de 

mogelijkheden ten aanzien van het aanpassen van het watersysteem nader onderzocht worden.  
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Afbeelding 4.5 Maaiveldligging, dijkvak Noordeinde 
 

 
 

 

Afbeelding 4.6 Maaiveldligging, dijkvak Kruismaten 
 

  
 

 

4.4 Alternatief 3 - Onderhoudsstrook aan de overkant sloot  

 

Dit alternatief betreft het aankopen van een 3 m brede strook aan de overkant van de sloot, mogelijk in 

combinatie met het aanbrengen van een (half)verharding. Het onderhoud kan dan altijd worden uitgevoerd 

met een maai-zuig combinatie, zodoende is onderhoud in de vorm van handwerk niet meer van toepassing. 

Hiermee wordt het onderhoud efficiënter, daarentegen blijven de onderhoudskosten nog steeds hoger in 

vergelijking met het reguliere onderhoud. Het maaisel wordt bijvoorbeeld direct afgevoerd, derhalve zijn er 

extra afvoerkosten gemoeid. Het voordeel van dit alternatief ten opzichte van de huidige situatie is dat de 

beheerders geen toestemming nodig hebben om vanaf de overkant van de sloot het onderhoud uit te 

voeren. De investeringskosten zitten in het aankopen van een 3 m brede strook. Deze strook kan vervolgens 

worden verpacht aan de aangrenzende perceeleigenaren zodat zij er nog gebruik van kunnen maken en 

geen schadeclaim kunnen neerleggen bij het waterschap. Dit verlaagt de kosten en garandeert dat 

onderhoud te allen tijde mogelijk is.  
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Grondaankoop 

De investeringskosten zitten in het aankopen van een 3 m brede strook. De totaal benodigde grondaankoop 

komt voor alle dijkvakken gezamenlijk uit op 2655 m2. Een uitgangspunt is dat er draagvlak benodigd is 

vanuit de eigenaren van de aangrenzende percelen om de grond te verkopen. De onderhoudsstrook kan 

daarbij wel worden terug verhuurd aan de betreffende perceel eigenaren waarmee de investeringskosten 

uiteindelijk lager zullen uitvallen.  

 

 

Tabel 4.1 Benodigde grondaankoop 
 

Locatie Trajectlengte [m] Oppervlakte onderhoudstrook [m2] 

Noordeinde 270 810 

tussen de Rondweg en Hellenbeekstraat 340 1.020 

Hellenbeekstraat en stadsgracht Elburg 275 825 

totaal 885 2.655 

 

 

4.5 Alternatief 4 - Taludverflauwing i.c.m. sloot dempen 

 

Verflauwing van het talud maakt het mogelijk om het talud te maaien. In dit alternatief dient de sloot te 

worden gedempt vanwege het ruimtebeslag van een taludverflauwing van 1 op 4 (zie paragraaf 2.2 voor de 

eisen vanuit beheer). Dit heeft negatieve effecten voor het waterbeheer. Zoals beschreven in paragraaf 4.3. 

 

In onderstaande afbeeldingen wordt de situatie bij de dijkvakken weergegeven. In dit alternatief wordt een 

talud van 1 op 4 gecreëerd in combinatie met het dempen van de bestaande sloot. Dempen van de sloot 

zorgt voor lokale vernatting en in dit alternatief is verder onderzoek naar het huidige watersysteem vereist 

bij inpassing.   

 

 

Afbeelding 4.7 Dijkvak Noordeinde, dwarsdoorsnede R014+50 
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Afbeelding 4.8 Dijkvak Kruismaten, dwarsdoorsnede R078+00 
 

 
 
 
 

Afbeelding 4.9 Dijkvak Kruismaten, dwarsdoorsnede R080+60 
 

 
 

 

Ten zuiden van de Hellenbeekstraat ligt een woning. Bij de inpassing van dit alternatief is maatwerk nodig 

om de woning niet te raken.  

 

 

4.6 Alternatief 5 - Dijkverlaging 

 

Het verlagen van de dijk maakt het mogelijk dat onderhoud permanent kan worden uitgevoerd vanaf de 

kruin door een maai- zuigcombinatie en dat het beheer niet meer vanaf de overkant van de sloot of 

handmatig hoeft te maaien. De maximale afstand die de maai- zuigcombinatie kan reiken is 7,0 m. Voor het 

dijkvak Noordeinde is dijkverlaging niet mogelijk. Verlagen van de dijk zou de waterveiligheid hier in gevaar 

brengen. Voor dijkvak Kruismaten is dijkverlaging mogelijk een oplossing. De huidige dimensies van de dijk 

hier zijn: 

 

R078+00:  -  kruinhoogte 3,20 m +NAP; 

  -  maaiveld t.p.v sloot 0,20 m -NAP; 

  -  afstand tot aan teen vanaf buitenkruinlijn is 8,20 m; 

R080+60:  -  kruinhoogte 3,25 m +NAP; 

  -  maaiveld t.p.v teen 0,00 m +NAP; 

  -  afstand tot aan teen vanaf buitenkruinlijn is 8,65 m. 

 

De benodigde dijkverlaging betreft hier respectievelijk circa 75 en 60 cm over een traject van 615 m. Dit is 

een forse ingreep in het landschap. De ingreep verlaagt de robuustheid en toekomstbestendigheid van het 

dijklichaam en is ruimtelijk slecht inpasbaar. Dit is niet in lijn met het beleid van het waterschap. Daarnaast 

zijn de bijkomende investeringskosten aanzienlijk, zoals het vernieuwen van de verharding, het herinrichten 

van de dijk en het aanpassen op- en afritten. Gegeven deze argumenten en in afstemming met het 

waterschap wordt dit alternatief niet verder meegenomen in de alternatievenafweging.  
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4.7 Overige alternatieven 

 

Overige alternatieven zijn:  

- het toepassen van andere maaitechnieken, of 

- het aanpassen van de huidige maaiopstelling. 

 

Beiden bieden niet direct een oplossing om het inefficiënte beheerprobleem op te lossen. Daarnaast zijn 

alternatieve onderhoudsmachines niet geschikt voor het onderhoud of zijn te duur en daarmee 

kostentechnisch niet aantrekkelijk gezien de beperkte opgave.  

 

 

5 BEOORDELINGSKADER 

 

Voor de afweging van de alternatieven is een beoordelingskader opgesteld. De beoordelingsaspecten ten 

behoeve van het afwegen van de alternatieven zijn:  

- investeringskosten; 

- onderhoudskosten; 

- kwaliteit van de grasmat; 

- ambitie bloemrijke dijk; 

- ARBO/veiligheid; 

- planning; 

- draagvlak; 

- grond beschikbaar; 

- ruimtelijke kwaliteit; 

- impact op omgeving. 

 

De beoordelingsaspecten worden hieronder nader toegelicht en zijn tot stand gekomen tijdens de 

werksessie met o.a. de beheerders van waterschap Vallei en Veluwe op 28 augustus 2018. 

De beoordeling van de alternatieven is gegeven in hoofdstuk 0 waar elk alternatief afzonderlijk wordt 

beoordeeld op onderstaande thema’s. Deze beoordeling komt voort uit het onderstaande 

beoordelingskader en is in hoofdstuk 6 niet verder onderbouwd. De keuze voor het voorkeursalternatief 

wordt wel verder onderbouwd in hoofdstuk 7.  

 

Investeringskosten 

De investeringskosten zijn de kosten die gemaakt moeten worden om het alternatief aan te leggen/aan te 

kopen. Van niet alle alternatieven worden de investeringskosten apart geraamd. Wel wordt van elk 

alternatief een inschatting van de investeringskosten gemaakt. De schaal van de beoordeling (tabel 5.1) is zo 

gekozen dat de verhoudingen binnen de kosten onderscheidend zijn.  

 

 

Tabel 5.1 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema investeringskosten 
 

Score Betekenis 

€ het alternatief heeft geen investeringskosten  

€€ het alternatief heeft beperkte investeringskosten 

€€€ het alternatief heeft de meeste investeringskosten 

€/ €€/€€€ het alternatief heeft een no-go ten aanzien van de investeringskosten 
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Onderhoudskosten 

Een overzicht van de onderhoudskosten per alternatief is opgenomen in bijlage I. De alternatieven worden 

onderling beoordeeld op de onderhoudskosten in vergelijking met de huidige situatie. Dit 

beoordelingsaspect wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande score tabel. 

 

 

Tabel 5.2 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema onderhoudskostenkosten 
 

Score Betekenis 

€ onderhoudskosten < €1.000 per jaar 

€€ onderhoudskosten > €1.000 < €10.000 per jaar 

€€€ onderhoudskosten > €10.000 per jaar 

€/ €€/€€€ het alternatief heeft een no-go ten aanzien van de onderhoudskosten 

 

 

Kwaliteit van de grasmat 

Het beheer is bepalend voor de samenstelling van de dijkbegroeiing en daarmee voor de 

erosiebestendigheid, of wel de kwaliteit van de grasmat. Over het algemeen wordt het behalen van een 

gesloten zode beter beoordeeld dan wanneer enkel een openzode kan worden behaald. In het 

beoordelingskader is een gesloten zode halen niet onderscheidend. Het behalen van een open zode is ook 

al positief (+). Dit beoordelingsaspect wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande score tabel. 

 

 

Tabel 5.3 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema kwaliteit van de grasmat 
 

Score Betekenis 

+ met dit alternatief is een open of gesloten zode haalbaar  

+/- met dit alternatief is een open zode haalbaar (gesloten niet) 

- met dit alternatief is een geen open zode haalbaar 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot kwaliteit grasmat 

 

 

Ambitie bloemrijke dijk 

Waterschap Vallei en Veluwe streeft naar een bloemrijke dijk. Een dijk met een gevarieerde begroeiing van 

kruiden, bloemen en grassen is beter bestand tegen de krachten van het langsstromende water, extreme 

droogte en neerslag. Bovendien is zo’n begroeiing goed voor de biodiversiteit en ook nog eens mooi om te 

zien. Om een bloemrijke dijk te creëren wordt er anders gemaaid dan op gewone dijken waarbij de 

frequenties, periodes en onderhoudsmethode afwijken. Te vaak maaien verlaagt op den duur de 

soortdiversiteit en is bovendien duur. Bij te weinig maaien kan verruiging optreden wat ook ten koste gaat 

van de soortdiversiteit en waardoor de erosiebestendigheid van de zode sterk kan afnemen. Te vroeg 

maaien voorkomt bloei en zaadzetting waardoor de soortenrijkdom daalt. Bij te laat maaien kan verruiging 

optreden. Op bloemrijke dijken start het gefaseerd maaien al eind april, op andere dijken gebeurt dat later in 

de zomer (afhankelijk van de soortensamenstelling). Dit beoordelingsaspect wordt beoordeeld aan de hand 

van onderstaande score tabel. 
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Tabel 5.4 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema bloemrijke dijk 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief heeft een positief effect op het creëren van een bloemrijke dijk 

+/- het alternatief is neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

- het alternatief heeft een negatief effect op het creëren van een bloemrijke dijk 

-- het alternatief is een no-go op het creëren van een bloemrijke dijk 

 

 

Veiligheid 

De veiligheid van het uit te voeren onderhoud is een belangrijk beoordelingsaspect. Het uit voeren van het 

onderhoud dient veilig en ARBO verantwoord te kunnen gebeuren. Hierbij is het bijvoorbeeld onveilig om 

een te steil talud (steiler dan 1:3) te maaien of om langs de sloot met een handmaaier te maaien. 

 

 

Tabel 5.5 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema veiligheid 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief heeft een positief effect op het veilig uitvoeren van het onderhoud 

+/- het alternatief is neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

- het alternatief heeft een negatief effect op het veilig uitvoeren van het onderhoud 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot veiligheid 

 

 

Planning (voorbereiding) 

De alternatieven hebben elk hun eigen haalbaarheid en planning. Op basis van een gezamenlijke inschatting 

van de kans op vertraging worden de alternatieven beoordeeld. De procedure in relatie tot grondaankoop 

kan bijvoorbeeld het proces vertragen voor dit beoordelingsaspect is het volgende beoordelingskader 

gehanteerd. 

 

 

Tabel 5.6 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema planning 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief heeft een lage kans op vertraging  

+/- het alternatief is neutraal (geen onderscheidend effect op de planning) 

- het alternatief heeft een hoge kans op vertraging 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot planning 

 

 

Draagvlak 

Draagvlak vanuit de omgeving is medebepalend voor de keuze van het onderhoud. Een voorbeeld hiervan is 

draagvlak van de eigenaren van de aangrenzende percelen. Staan de eigenaren wel/niet achter het 

aankopen van de benodigde grond bij een verbreding van de onderhoudsstrook en verlegging van de sloot. 

Het draagvlak is ingeschat op basis van inschatting van de belanghebbenden. De informatie over draagvlak 

geeft context voor, en ondersteunt bij, de keuze van het voorkeursalternatief. Voor dit beoordelingsaspect is 

het volgende beoordelingskader gehanteerd.  

 

 



15 | 21 Witteveen+Bos | 102447-6110/18-016.981 | Definitief 04 

Tabel 5.7 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema draagvlak 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief kan rekenen op voldoende draagvlak 

+/- het is onzeker of het alternatief kan rekenen op voldoende draagvlak 

- het alternatief kan niet rekenen op voldoende draagvlak 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot draagvlak 

 

 

Grondbeschikbaarheid 

De aangrenzende percelen zijn in eigendom van verschillende eigenaren. In Noordeinde betreft dit twee 

verschillende eigenaren en in Elburg zijn dit er zeven. Indien het voorkeursalternatief leidt tot grondaankoop 

is medewerking benodigd van al deze verschillende eigenaren. Gezien dit geen veiligheidsopgave betreft 

maar een meekoppelkans, is minnelijke grondverwerving noodzakelijk. Op basis van ervaring bij het 

waterschap blijkt dat gemiddeld 40 % niet meewerkt aan het beschikbaar stellen van de grond. Dit brengt 

risico’s met zich mee wat o.a. invloed zal hebben op de planning/voorbereiding. In deze fase is nog geen 

inventarisatie bij de eigenaren uitgevoerd omdat er nog onvoldoende informatie beschikbaar was over de 

exacte benodigde grondaankoop van het voorkeursalternatief. Voor dit beoordelingsaspect is het volgende 

beoordelingskader gehanteerd. 

 

 

Tabel 5.8 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema grondbeschikbaarheid 
 

Score Betekenis 

+ voor het alternatief is geen grondaankoop benodigd 

- voor het alternatief is grondaankoop benodigd 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot grondaankoop 

 

 

Duurzaamheid 

Onder het aspect duurzaamheid wordt gekeken naar de periode dat het maaisel op de dijk achterblijft. Het 

sneller afvoeren van maaisel is minder duurzaam. Duurzaam beheer is beheer waarbij in de juiste periode 

wordt gemaaid en waarbij het maaisel kan blijven liggen zodat zaden kunnen rijpen (maai-hooi beheer).  

Direct afvoeren van maaisel is negatief voor de duurzaamheid (maai-zuig beheer). Het maaisel wat blijft  

liggen wordt hooi en wordt lokale boeren worden gebruikt als veevoer. Duurzaam onderhoud kan uit oog-

punt van efficiëntie worden gecombineerd met slootonderhoud. Het duurzaam aanwenden van het maaisel 

is hierbij belangrijk door het productie van afval te voorkomen. Voor dit beoordelingsaspect is het  

volgende beoordelingskader gehanteerd. 

 

 

Tabel 5.9 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema duurzaamheid 
 

Score Betekenis 

+ het alternatief heeft een positieve meerwaarde op duurzaamheid 

+/- het alternatief is neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

- het alternatief heeft een negatieve meerwaarde op duurzaamheid 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot duurzaamheid 
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Ruimtelijke kwaliteit 

De alternatieven worden beoordeeld op ruimtelijke kwaliteit. Aspecten die hierbij worden beoordeeld zijn de 

samenhang met de omgeving, de herkenbaarheid van het zeedijkprofiel, verweving van de dijk en 

historische bebouwing. Het ruimtelijk kwaliteitskader [ref. 1] is gebruikt als basis voor de beoordeling. Voor 

dit beoordelingsaspect is het volgende beoordelingskader gehanteerd. 

 

 

Tabel 5.10 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema ruimtelijke kwaliteit 

Score Betekenis 

+ positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies  

+/- neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

- negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies.  

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit 

 

 

Impact op omgeving 

De alternatieven worden beoordeeld op impact op omgeving. De beoordeling van de alternatieven is 

afgeleid uit de m.e.r. beoordelingsnotitie [ref. 2] waarin voor deze dijkvakken is gekeken naar de locatie van 

het voornemen, de kenmerken van het voornemen en de effecten van het voornemen. Aspecten die worden 

beoordeeld zijn de milieuwaarden: bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie en archeologie. De 

gebruikswaarden wonen, werken en mobiliteit worden eveneens beoordeeld.  

 

Beoordeling 

Slootverlegging of slootdemping heeft gevolgen voor natuur, water, landschap, archeologie en bodem en is 

ook zo beoordeeld. Echter zijn de effecten kleinschalig en leiden niet tot een no-go. Schapenbeweiding 

heeft effecten voor de natuur en begroeiing maar wordt positief beoordeeld vanuit de aspecten landschap 

en cultuurhistorie. Enkel bij een taludverflauwing is er impact op de gebruiksfunctie wonen. Andere 

gebruiksfuncties worden niet significant beïnvloed.   

 

 

Tabel 5.11 Vierpuntsschaal voor beoordeling van de alternatieven voor het thema impact op omgeving 

Score Betekenis 

+ positieve meerwaarde, versterking van huidige waarden of functies  

+/- neutraal (niet onderscheidend positief of negatief) 

- negatief, er zijn één of meerdere negatieve effecten op waarden en/of functies. De effecten kunnen worden 

gemitigeerd 

-- het alternatief is een no-go met betrekking tot impact op omgeving 

 

 

6 ALTERNATIEVEN AFWEGING 

 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de scores op de beoordelingsaspecten voor de 

verschillende alternatieven. De afweging is tot stand gekomen tijdens de werksessie met beheer op  

28 augustus 2018 bij het waterschap.  
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Tabel 6.1 Alternatieven afweging 
 

Beoordelingsaspect Alternatief 

0 

Huidige 

situatie 

Alternatief 1 

Schapenbeweiding 

(drukbeweiding) 

Alternatief 2 

Onderhoudstrook 

i.c.m. 

slootverlegging 

Alternatief 3. 

Onderhoudstrook 

overkant sloot 

Alternatief 4. 

Taludverflauwing 

i.c.m. sloot 

dempen 

investeringskosten € € €€€ €€ €€€ 

onderhoudskosten €€€ €€ € €€€ € 

Kwaliteit grasmat + +/- + + + 

Ambitie bloemrijke 

dijk 
+/- - + + + 

ARBO/veiligheid - + + + + 

planning  + +/- - - - 

draagvlak + - +/- +/- +/- 

grondaankoop + + - - - 

duurzaamheid - + + - + 

ruimtelijke kwaliteit + + +/- +/- -- 

impact op 

omgeving 

+/- + - +/- - 

 

 

Alternatief 0 - Huidige situatie 

De huidige situatie wordt over het algemeen vrij positief beoordeeld. Echter zijn er belangrijke punten die 

het beheer negatief beïnvloeden. De huidige situatie waarbij met een maai-zuig combinatie wordt gemaaid 

is namelijk vrij prijzig. Zeker in vergelijking met een maai-hooi combinatie. Daarnaast is in dit alternatief de 

veiligheid niet gewaarborgd omdat eens in de 5 keer met de hand gemaaid moet worden. Dit omdat maaien 

vanaf de overkant van de sloot niet mogelijk is. Daarnaast is het maai-zuig beheer niet duurzaam.  

 

Alternatief 1 - Schapenbeweiding 

Dit alternatief is niet mogelijk omdat het een no-go heeft gekregen in de beoordeling op het thema 

onderhoudskosten. Deze no-go is in de beoordelingssessie van 28 augustus toegekend omdat 

schapenbeheer voor een oppervlakte zo klein als deze dijkvakken geen business-case heeft. Het opschalen 

van schapenbeheer voor de hele dijk is vanuit de beheerders geen gewenste situatie. 

 

Alternatief 2 - Onderhoudstrook i.c.m. slootverlegging 

Dit alternatief zorgt voor lage onderhoudskosten omdat maai-hooi beheer kan worden toegepast. Hiermee 

is dit alternatief onderscheidend. Wel heeft het alternatief hoge investeringskosten, voornamelijk vanwege 

de grondaankoop. De grondaankoop levert eveneens negatieve scores op voor de thema’s planning. Het 

thema impact op de omgeving is negatief beoordeeld vanwege de verlegging van de sloot en het effect op 

het watersysteem. Het alternatief is duurzaam omdat maai-hooi beheer kan worden toegepast. 

 

Alternatief 3 - Onderhoudstrook overkant sloot 

Dit alternatief kent hoge investeringskosten én onderhoudskosten. Investeringskosten omdat de huidige 

gronden minnelijk moeten worden verworven. Echter kunnen de gronden wel in gebruik blijven van de 

huidige agrariërs, wat de kosten verlaagd. De onderhoudskosten zijn hoog omdat in dit alternatief gemaaid 

wordt met de maai-zuigcombinatie. Vandaar krijgt het alternatief ook een negatieve beoordeling op het 

thema duurzaamheid.  

 

Alternatief 4 - Taludverflauwing i.c.m. dempen sloot 

Dit alternatief is niet mogelijk omdat het een no-go heeft gekregen in de beoordeling op het thema 

ruimtelijke kwaliteit. De waarde van de teensloot is groot. Deze accentueert de steile dijk. Daarnaast is de 

waarde van het steile talud ook groot, dit om te accentueren dat deze dijk vroeger een zeedijk was. In dit 
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alternatief worden beide waarden ernstig aangetast. Daarnaast is de impact op de omgeving het grootst in 

verband met de slootdemping en de daarmee gepaard gaande vernatting. Het alternatief heeft lage 

onderhoudskosten omdat hier gewerkt kan worden met maai-hooi beheer. 

 

Op basis van bovenstaande afweging is alternatief 2 (onderhoudstrook i.c.m. slootverlegging) het 

voorgestelde voorkeursalternatief. De belangrijkste argumenten in de afweging zijn: 

- de onderhoudskosten in de huidige situatie (maai-zuig combinatie+ handwerk) zijn aanzienlijk hoger 

dan wat kan worden bereikt met onderhoud in alternatief 2 (zie ook bijlage I); 

- in alternatief 3 blijven de onderhoudskosten in verhouding hoog (zie ook bijlage I); 

- de andere alternatieven zijn niet aan te raden in verband met de no-go’s;  

- alternatieven 2, 3 en 4 scoren slecht wat betreft planning en grondaankoop. De risico’s ten aanzien van 

grondaankoop hebben een negatief effect op de planning. 

 

 

7 VOORKEURSALTERNATIEF 

 

In dit hoofdstuk is het voorkeursalternatief voor de twee dijkvakken gepresenteerd. Het voorkeursalternatief 

is tot stand gekomen op basis van de alternatieven afweging in tabel 6.1.  

 

Verhouding tussen investeringskosten en onderhoudskosten 

Ten aanzien van de haalbaarheid van de alternatieven is voor het voorkeursalternatief (alternatief 2) de  

LCC-projectkosten voor de beheeropgave in beeld gebracht. Deze is opgenomen in de kostennota [ref. 3]. 

De belangrijkste conclusie van de LCC-raming is dat de projectkosten van het voorkeursalternatief lager 

zullen uitvallen dan de projectkosten die worden gemaakt in de huidige situatie. Voornamelijk vanwege de 

hoge onderhoudskosten in de huidige situatie (tot aan 2050). Met een doorkijk naar een periode van 100 

jaar wordt het verschil nog groter (zie bijlage II) Het voorkeursalternatief levert een aanzienlijke besparing op 

wat betreft de onderhoudskosten. In de huidige situatie liggen de totale onderhoudskosten op EUR15.244,-- 

per jaar. Met het voorgestelde voorkeursalternatief (een berm van 5 m) wordt dit circa EUR 855,-- per jaar 

voor de dijkvakken Noordeinde en Kruismaten (zie bijlage I). Aanvullend is een inschatting gemaakt van het 

effect op de kosten indien de onderhoudsstrook van 5 m wordt teruggebracht naar 3 m. Dit om onderscheid 

tussen deze kosten inzichtelijk te hebben.  

  

De investeringskosten voor Noordeinde komt uit op EUR 126.513,-- en voor Kruismaten op EUR 231.701,-- 

De gezamenlijke investeringskosten komen hiermee uit op EUR 358.214,--. In bijlage II is een onderbouwing 

van de investeringskosten opgenomen voor de beheervakken. Hierbij moet worden opgemerkt dat de 

investeringskosten zijn ingeschat. De invloed van toekomstige ontwikkelingen (innovaties op het gebied van 

beheer en onderhoud) zijn niet meegenomen in de kostenraming en/of de alternatievenafweging. 

 

Dijkvak Noordeinde 

Het voorgestelde voorkeursalternatief bij Noordeinde is het alternatief waarbij een onderhoudsstrook wordt 

gerealiseerd van 5,0 m breed inclusief slootverlegging. In afbeelding 7.1 is een overzicht getoond van het 

voorkeursalternatief. Met het verleggen van de sloot moeten twee dammen worden verlegd. Aan de kant 

van Noordeinde moet een op-/ afrit worden gerealiseerd i.v.m. bereikbaarheid voor het beheer en 

onderhoud. In afbeelding 7.2 is een doorsnede opgenomen. 
 
 
 
 

  



19 | 21 Witteveen+Bos | 102447-6110/18-016.981 | Definitief 04 

 

Afbeelding 7.1 Voorkeursalternatief beheeropgave Noordeinde 

 
 

 
 

 

Afbeelding 7.2 Doorsnede met onderhoudsstrook en slootverlegging 

 
 

 

Dijkvak Kruismaten 

 

Tussen de Rondweg en de Hellenbeekstraat 

Het voorgestelde voorkeursalternatief tussen de Rondweg en Hellenbeekstraat is het alternatief waarbij een 

onderhoudsstrook wordt gerealiseerd van 5 m breed inclusief sloot verlegging. In afbeelding 7.3 is een 

overzicht getoond van het voorkeursalternatief. Met het verleggen van de sloot moeten daarbij twee 

dammen worden verlegd. Aan weerskanten moet een op-/ afrit worden gerealiseerd i.v.m. bereikbaarheid 

voor het beheer en onderhoud. In afbeelding 7.4 is een doorsnede opgenomen van het voorkeursalternatief.  

 
 

Afbeelding 7.3 Voorkeursalternatief beheeropgave Elburg (tussen de Rondweg en Hellenbeekstraat) 
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Afbeelding 7.4 Doorsnede met onderhoudsstrook en slootverlegging 
 

 
 

 

Tussen de Hellenbeekstraat en stadsgracht Elburg 

Het voorgestelde voorkeursalternatief tussen de Hellenbeekstraat en stadgracht Elburg is het alternatief 

waarbij een onderhoudsstrook wordt gerealiseerd van 5 m breed inclusief sloot verlegging. In afbeelding 7.5 

is een overzicht getoond van het voorkeursalternatief. Met het verleggen van de sloot moet daarbij één dam 

worden verlegd. Daarbij moet rekening worden gehouden met de inpassing van de boerderij ten zuiden van 

de Hellenbeekstaat. Deze boerderij staat vrij kort op de dijk waarbij weinig ruimte overblijft bij een dergelijke 

oplossing. Aan weerskanten moet een op-/ afrit worden gerealiseerd i.v.m. bereikbaarheid voor het beheer 

en onderhoud. In de planuitwerkingsfase zal dit nader moeten worden uitgezocht. In afbeelding 7.6 is een 

doorsnede opgenomen van het voorkeursalternatief. 

 

 

Afbeelding 7.5 Voorkeursalternatief beheeropgave Elburg (tussen de Hellenbeekstraat en Stadsgracht) 
 

 
 

 

Afbeelding 7.6 Doorsnede met onderhoudsstrook en slootverlegging 
 

 
 

 

 

 

 

 

  



21 | 21 Witteveen+Bos | 102447-6110/18-016.981 | Definitief 04 

8 REFERENTIES 

 

1 Feddes Olthof; Ruimtelijk kader Noordelijke Randmeerdijk, streefbeelden en ontwerpprincipes, februari 

2018. 

2 Witteveen+Bos, 2018, 102447-6300-18-014.847-rapd02- m.e.r. beoordelingsnotitie. 

3 Witteveen+Bos, 2018, 102447-6410-18-016.091-rapd02-kostenrapport NRD.  

4 Witteveen+Bos, 2018, 102447-6520-18-016.075-rapd02-Verkenningenrapport. 

 

 

 





 

 Witteveen+Bos | 102447-6110/18-016.981 | Bijlage I | Definitief 04 

I  

 

 

 

 

BIJLAGE: ONDERHOUDSKOSTEN PER ALTERNATIEF  

  



Overzicht onderhoudskosten beheeropgave

Alternatief 0 Huidige situatie

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2Handwerk (1/5e deel) Maai-zuig combi (4/5e deel) Handwerk (1/5e deel) Maai-zuig combi (4/5e deel) Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 3105 621 2484 € 1,614.60 € 3,576.96 € 807.30 € 5,191.56

Rondweg - Hellenbeekstraat 3400 680 2720 € 1,768.00 € 3,916.80 € 884.00 € 5,684.80

Hellenbeekstraat - stad Elburg 2612.5 522.5 2090 € 1,358.50 € 3,009.60 € 679.25 € 4,368.10

€ 15,244.46

Alternatief 1 Schapenbeweiding

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2 * De Wazum * De Grazerie Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 3105 3105 m2 € 310.50 € 931.50 € 155.25 € 931.50

Rondweg - Hellenbeekstraat 3400 3400 m2 € 340.00 € 1,020.00 € 170.00 € 1,020.00

Hellenbeekstraat - stad Elburg 2612.5 2612.5 m2 € 261.25 € 783.75 € 130.63 € 783.75

€ 2,735.25

* Schapenbeweiding: is gezien het beperkte oppervlak en de verspreidde ligging waarschijnlijk niet interessant voor beweidingsbedrijven. In deze tabel is de duurste het uitgangspunt.

Alternatief 2a Berm (5m)+ sloot verlegging 

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2 Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 3780 4455 m2 € 126.97 € 253.94

Rondweg - Hellenbeekstraat 4420 5508 m2 € 156.98 € 313.96

Hellenbeekstraat - stad Elburg 3712.5 5032.5 m2 € 143.43 € 286.85

€ 854.74

Alternatief 2b Berm (3m)+ sloot verlegging 

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2 Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 3240 3375 m2 € 96.19 € 192.38

Rondweg - Hellenbeekstraat 3740 4148 m2 € 118.22 € 236.44

Hellenbeekstraat - stad Elburg 3162.5 3932.5 m2 € 112.08 € 224.15

€ 652.96

Alternatief 3 Beheerstrook aan overkant sloot

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2 Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 3915 3915 m2 € 2,818.80 € 5,637.60

Rondweg - Hellenbeekstraat 4420 4420 m2 € 3,182.40 € 6,364.80

Hellenbeekstraat - stad Elburg 3300 3300 m2 € 2,376.00 € 4,752.00

€ 16,754.40

Alternatief 4 Taludverflauwing incl. sloot dempen

Trajecten afwijkend onderhoud oppervlakte in m2 Per maaibeurt Per jaar

Noordeinde 4158 5022 m2 € 91.83 € 183.65

Rondweg - Hellenbeekstraat 4828 5678 m2 € 97.22 € 194.45

Hellenbeekstraat - stad Elburg 3905 5005 m2 € 90.39 € 180.79

€ 558.89

* Bij dempen watergangen in teen dijk geen onderhoudskosten korven en klepelen; besparing €0,38 per meter (geen afvoerkosten, maaisel op aanliggend perceel)

€ 183.65

€ 194.45

€ 180.79

€ 5,637.60

€ 6,364.80

€ 4,752.00

Regulier beheer *

KostenOppervlakte

Oppervlakte Kosten

Kosten totaal

Kosten totaal

Oppervlakte Kosten Kosten totaal

Regulier beheer

Oppervlakte Kosten Kosten totaal

€ 253.94

€ 313.96

€ 286.85

Regulier beheer

Oppervlakte Kosten Kosten totaal

Oppervlakte Kosten Kosten

Maai-zuig combi

€ 192.38

€ 236.44

€ 224.15



Overzicht Beschrijving Onderhoudskosten 

per jaar

Onderhoudstype Opmerking

Alternatief 0 Huidige situatie € 15,244.46 Maai-zuig combi + Handwerk incl. afvoerkosten

Alternatief 1 Schapenbeweiding € 2,735.25 Schapenbeweiding Geen afvoer van het maaisel

Alternatief 2a Berm (5m)+ Sloot verlegging € 854.74 Regulier onderhoud Afvoer van het maaisel naar agrariërs als voer, derhalve geen afvoerkosten

Alternatief 2b Berm (3m)+ Sloot verlegging € 652.96 Regulier onderhoud Afvoer van het maaisel naar agrariërs als voer, derhalve geen afvoerkosten

Alternatief 3 Beheerstrook aan overkant sloot € 16,754.40 Maai-zuig combi incl. afvoer

Alternatief 4 Taludverflauwing incl. sloot dempen € 558.89 Regulier beheer Afvoer van het maaisel naar agrariërs als voer, derhalve geen afvoerkosten

Uitgangspunten Kosten Opmerking ten aanzien van afvoer

Regulier onderhoud, maai-hooibeheer, 2 maairondes per jaar € 0.06 per m2/ jaar Afvoer van het maaisel naar agrariërs als voer, derhalve geen afvoerkosten

Maai-zuigcombi, 2 maairondes per jaar (€0,72 per keer) € 1.44 per m2/ jaar Inclusief afvoer van het maaisel

Handwerk, 2 maairondes per jaar (€1,30 per keer) € 2.60 per m2/ jaar Inclusief afvoer van het maaisel

Schapenbeweiding, prijs per jaar € 0.30 per m2/ jaar Geen afvoer van het maaisel

Secties Trajectlengte

Noordeinde 270 m1

Rondweg - Hellenbeekstraat 340 m1

Hellenbeekstraat - stad Elburg 275 m1

Totaal 885 m1
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BIJLAGE: LCC-BEHEER EN ONDERHOUD 

 



Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

Colofon Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

PROJECT: NOORDELIJKE RANDMEERDIJK

DEELRAMING LCC BEHEEROPGAVE

PROJECTFASE VERKENNINGSFASE

Scopebeschrijving

- LCC projectkosten beheeropgave dijkvak 3 en 5 (investeringskosten + levensduurkosten)

- Geschatte bandbreedte investeringskosten ±25% en levensduurkosten  ±35%

Beknopte uitgangspunten

- Alleen de altarnatieven 0, 2a en 2b zijn beschouwd

- Looptijd 32 jaar, (2019-2050) discontovoet 3,0%

- Levensduurkosten: enkel maaiwerkzaamheden zijn in dit vergelijk opgenomen

- Levensduurkosten: "indirecte bouwkosten" worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het maaien

- Levensduurkosten, rekening gehouden met 15% engineeringskosten, 5 % overige bijkomende kosten en 10% objectgebonden risico's

- Exclusief objectoverstijgende risico's en BTW

- Overige uitgangspunten liggen in lijn met raming van investeringskosten VKA NRD

Kosten

Dit betreft een raming ter vergelijking van de alternatieven. Kostentechnische verschillen van de alternatieven varianten worden met deze 

ramingen inzichtelijk gemaakt. Deze vergelijking is nadrukkelijk niet geschikt voor een budgetaanvraag.

Alternatieven Investeringskosten Levensduurkosten Projectkosten Jaarlijks onderhoud

32 jaar (NCW) (NCW)

Alternatief 0: huidige situatie -€                                   430.791€                       430.791€                    21.129€                         

Alternatief 2a: berm 5 m + slootverlegging 358.214€                       19.188€                         377.402€                    941€                              

Alternatief 2b: berm 3 m + slootverlegging 310.556€                       16.337€                         326.893€                    801€                              

Excl. objectoverstijgende risico's en BTW

€ - € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 

Alternatief 0: huidige situatie

Alternatief 2a: berm 5 m + slootverlegging

Alternatief 2b: berm 3 m + slootverlegging

Projectkosten alternatieven (NCW)

Investeringskosten Levensduurkosten (NCW)

1 | 13 Witteveen+Bos | 102447 | Definitief 01



Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

Colofon Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

Onderstaande grafiek geeft inzicht in de projectkosten (NCW) bij een looptijd van 100 in plaats van 32 jaar, er ontstaat met name een 

groot verschil tussen alternatief 0 en alternatief 2a/b.

€ - € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 € 800.000 

Alternatief 0: huidige situatie

Alternatief 2a: berm 5 m + slootverlegging

Alternatief 2b: berm 3 m + slootverlegging

Projectkosten alternatieven (NCW)

Investeringskosten Levensduurkosten (NCW)

100 jaar
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

Samenvatting LCC Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post Gemiddelde

Projectkosten Projectkosten jaarlijkse

Investeringskosten Levensduurkosten Investeringskosten Levensduurkosten onderhoudskosten

Looptijd 1 jaar Looptijd 32 jaar Looptijd 32 jaar Looptijd 1 jaar Looptijd 32 jaar Looptijd 32 jaar Looptijd 32 jaar

Projectkosten Projectkosten (contante waarde) met 3 % over 32 jaar Niet gekapitaliseerd

H1 Dijkvak 3+5: alternatief 2a 358.214€                   30.116€                     388.329€                   358.214€                   19.188€                     377.402€                   941€                          

H2 Dijkvak 3+5: alternatief 2b 310.556€                   25.641€                     336.197€                   310.556€                   16.337€                     326.893€                   801€                          

BK31 Dijkvak 3+5: 0 - situatie -€                               676.122€                   676.122€                   -€                               430.791€                   430.791€                   21.129€                     

OORINV Objectoverstijgende risico's -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               

SINV Scheefte -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               

BTW BTW -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               -€                               
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

21

INVESTERINGSKOSTEN

20 Grondwerk

202110 Grond ontgraven uit leeflaag (d=0,20 m) + vervoeren naar depot 756,00             m3 3,50€                    2.646,00€           

202120 Grond ontgraven uit watergang 270,00             m3 2,00€                    540,00€              

202140 Klei leveren loswal (schip) 877,50             m3 17,50€                   15.356,25€         

202160 Bestaande loswal + transport per as (7,5 km - vrachtauto 15 m3) 877,50             m3 5,00€                    4.387,50€           

202180 Klei verwerken en verdichten 877,50             m3 2,00€                    1.755,00€           

202200 Grond verwerken in watergang 270,00             m3 2,00€                    540,00€              

202210 Grond ontgraven uit depot + verwerken in leeflaag (d=0,20 m) 756,00             m3 5,00€                    3.780,00€           

202250 Profileren buitentalud (oa frezen en grondwerk) 2.430,00          m2 1,00€                    2.430,00€           

Totaal Grondwerk 31.434,75€           

60 Bijkomende werken

602110 Maken aansluiting op-afrit (grasbetontegels) 30 x 4 m 1,00                 st 6.000,00€              6.000,00€           

602130 Aanbrengen duikers in watergang 2,00                 st 1.500,00€              3.000,00€           

Totaal Bijkomende werken 9.000,00€             

70 Afwerking

702150 Profileren en inzaaien dijk 37,80               are 50,00€                   1.890,00€           

Totaal Afwerking 1.890,00€             

80 Bijkomende werkzaamheden

802110 Toepassen rijplatenbaan/werkweg 297,00             m 30,00€                   8.910,00€           

802130 Toepassen maatregelen flora en fauna 297,00             m 10,00€                   2.970,00€           

Totaal Bijkomende werkzaamheden 11.880,00€           

Benoemde directe bouwkosten 54.205€             

NTD211 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 54.205€                 8.131€                

Directe bouwkosten 62.335€             

IK216 Eenmalige kosten 4,0% 62.335€                 2.493€                

IK217 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 62.335€                 1.247€                

IK218 Managementskosten - UAV-contract (beperkt) 2,0% 62.335€                 1.247€                

IK219 Uitvoeringskosten - UTA 8,0% 62.335€                 4.987€                

IK2110 Algemene kosten 8,0% 72.309€                 5.785€                

IK2111 Winst 3,0% 78.094€                 2.343€                

IK2112 Risico 2,0% 78.094€                 1.562€                

Indirecte bouwkosten 31,5% 19.663€             

VZBK Voorziene bouwkosten 81.999€             

RBK213 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,0% 81.999€                 8.200€                

RBK Risico's bouwkosten 10% 8.200€               

BK21 Bouwkosten Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 90.198€             

VK212 Aankoop grond 675,00             m2 10,00€                   6.750€                

Benoemde directe vastgoedkosten 6.750€               

VK218 Nader te detailleren vastgoedkosten 15,0% 6.750€                   1.013€                

Directe vastgoedkosten 7.763€               

VK2112 Makelaarskosten/notariskosten 10,0% 6.750€                   675€                  

VK2113 Overdrachtsbelasting 0,0% 6.750€                   -€                       

Indirecte vastgoedkosten 675€                  

VZVK Voorziene vastgoedkosten 8.438€               
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

21

VK2118 Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 10,0% 8.438€                   844€                  

VK21 Vastgoedkosten Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 9.281€               

EK211 Engineeringskosten Waterschap - IPM team 20,0% 81.999€                 16.400€              

EK214 Engineeringskosten aannemer(s) - UAV - detaillering 5,0% 81.999€                 4.100€                

Benoemde directe engineeringskosten 20.500€             

EK2119 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 10,0% 20.500€                 2.050€                

EK21 Engineeringskosten Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 28% 22.550€             

OK211 Omgevingsvergunning kunstwerken 0,0% 81.999€                 -€                       

OK212 Overige leges en heffingen 0,5% 81.999€                 410€                  

OK213 Verzekeringen 0,50% 81.999€                 410€                  

OK215 Ontwikkelbeheer (meerkosten 5 jaar 3 x extra maaien) 567,00             are 2,85€                    1.616€                

OK219 Nader te detailleren overige bijkomende kosten (over bouwkosten) 2,0% 81.999€                 1.640€                

VZOBK Voorziene overige bijkomende kosten 4.076€               

OK2140 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 10,0% 4.076€                   408€                  

OBK21 Overige bijkomende kosten Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 5% 4.483€               

INV21 Totaal investeringskosten Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 126.513€           
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

21

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keer totaal levensduur

Grote vervangingen

LK215 Groot grondonderhoud / plaatselijk herprofileren - 30 jaar -                  keer 3.780,00€              -€                       

Totaal Grote vervangingen -€                          

Onderhoud

LK2110 Inspecteren kering -                  keer 81,00€                   -€                       

LK2111 Plaagbestrijding dijk -                  keer 162,00€                 -€                       

LK2113 Maaien dijk - 2 keer/jaar 64                   keer 107,73€                 6.895€                

Totaal Onderhoud 6.895€                  

Benoemde directe levensduurkosten 6.895€               

LK2141 Nader te detailleren levensduurkosten 5% 6.895€                   345€                  

Directe levensduurkosten 7.239€               

LK2142 Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten 0% 7.239€                   -€                       

LK2143 Uitvoeringskosten 0% 7.239€                   -€                       

LK2144 Algemene kosten 0% 7.239€                   -€                       

LK2145 Winst & Risico 0% 7.239€                   -€                       

LK2146 Engineeringskosten 15% 7.239€                   1.086€                

LK2147 Bijkomende kosten 5% 7.239€                   362€                  

Indirecte levensduurkosten 1.448€               

Voorziene levensduurkosten 8.687€               

LK2158 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 10% 8.687€                   869€                  

Risico's levensduurkosten 869€                  

LEV21 Totaal (nominale waarde) Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 9.556€               

LEV21 Totaal  (netto contant) Dijkvak 3: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 6.089€               
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

22

INVESTERINGSKOSTEN

20 Grondwerk

202210 Grond ontgraven uit leeflaag (d=0,20 m) + vervoeren naar depot 1.626,50          m3 3,50€                    5.692,75€           

202220 Grond ontgraven uit watergang 1.230,00          m3 2,00€                    2.460,00€           

202240 Klei leveren loswal (schip) 680,00             m3 17,50€                   11.900,00€         

202260 Bestaande loswal + transport per as (7,5 km - vrachtauto 15 m3) 680,00             m3 5,00€                    3.400,00€           

202280 Klei verwerken en verdichten 680,00             m3 2,00€                    1.360,00€           

202300 Grond verwerken in watergang 1.230,00          m3 2,00€                    2.460,00€           

202310 Grond ontgraven uit depot + verwerken in leeflaag (d=0,20 m) 1.626,50          m3 5,00€                    8.132,50€           

202350 Profileren buitentalud (oa frezen en grondwerk) 6.910,00          m2 1,00€                    6.910,00€           

Totaal Grondwerk 42.315,25€           

60 Bijkomende werken

602220 Maken aansluiting op-afrit (grasbetontegels) 15 x 4 m 4,00                 st 3.000,00€              12.000,00€         

602230 Aanbrengen duikers in watergang 4,00                 st 1.500,00€              6.000,00€           

Totaal Bijkomende werken 18.000,00€           

70 Afwerking

702250 Profileren en inzaaien dijk 81,33               are 50,00€                   4.066,25€           

Totaal Afwerking 4.066,25€             

80 Bijkomende werkzaamheden

802210 Toepassen rijplatenbaan/werkweg 676,50             m 30,00€                   20.295,00€         

802230 Toepassen maatregelen flora en fauna 676,50             m 10,00€                   6.765,00€           

Totaal Bijkomende werkzaamheden 27.060,00€           

Benoemde directe bouwkosten 91.442€             

NTD221 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 91.442€                 13.716€              

Directe bouwkosten 105.158€           

IK226 Eenmalige kosten 4,0% 105.158€               4.206€                

IK227 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 105.158€               2.103€                

IK228 Managementskosten - UAV-contract (beperkt) 2,0% 105.158€               2.103€                

IK229 Uitvoeringskosten - UTA 8,0% 105.158€               8.413€                

IK2210 Algemene kosten 8,0% 121.983€               9.759€                

IK2211 Winst 3,0% 131.742€               3.952€                

IK2212 Risico 2,0% 131.742€               2.635€                

Indirecte bouwkosten 32% 33.171€             

VZBK Voorziene bouwkosten 138.329€           

RBK223 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,0% 138.329€               13.833€              

RBK Risico's bouwkosten 10% 13.833€             

BK22 Bouwkosten Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 152.162€           

VK222 Aankoop grond 2.408,00          m2 10,00€                   24.080€              

Benoemde directe vastgoedkosten 24.080€             

VK228 Nader te detailleren vastgoedkosten 15,0% 24.080€                 3.612€                

Directe vastgoedkosten 27.692€             

VK2212 Makelaarskosten/notariskosten 10,0% 24.080€                 2.408€                

VK2213 Overdrachtsbelasting 0,0% 24.080€                 -€                       

Indirecte vastgoedkosten 2.408€               

VZVK Voorziene vastgoedkosten 30.100€             
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

22

VK2218 Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 10,0% 30.100€                 3.010€                

VK22 Vastgoedkosten Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 33.110€             

EK221 Engineeringskosten Waterschap - IPM team 20,0% 138.329€               27.666€              

EK224 Engineeringskosten aannemer(s) - UAV - detaillering 5,0% 138.329€               6.916€                

Benoemde directe engineeringskosten 34.582€             

EK2219 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 10,0% 34.582€                 3.458€                

EK22 Engineeringskosten Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 28% 38.040€             

OK221 Omgevingsvergunning kunstwerken 0,0% 138.329€               -€                       

OK222 Overige leges en heffingen 0,5% 138.329€               692€                  

OK223 Verzekeringen 0,50% 138.329€               692€                  

OK225 Ontwikkelbeheer (meerkosten 5 jaar 3 x extra maaien) 1.219,88          are 2,85€                    3.477€                

OK229 Nader te detailleren overige bijkomende kosten (over bouwkosten) 2,0% 138.329€               2.767€                

VZOBK Voorziene overige bijkomende kosten 7.627€               

OK2240 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 10,0% 7.627€                   763€                  

OBK22 Overige bijkomende kosten Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 6% 8.389€               

INV22 Totaal investeringskosten Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 231.701€           
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

22

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keer totaal levensduur

Grote vervangingen

LK225 Groot grondonderhoud / plaatselijk herprofileren - 30 jaar -                  keer 8.132,50€              -€                       

Totaal Grote vervangingen -€                          

Onderhoud

LK2210 Inspecteren kering -                  keer 184,50€                 -€                       

LK2211 Plaagbestrijding dijk -                  keer 369,00€                 -€                       

LK2213 Maaien dijk - 2 keer/jaar 64                   keer 231,78€                 14.834€              

Totaal Onderhoud 14.834€                

Benoemde directe levensduurkosten 14.834€             

LK2241 Nader te detailleren levensduurkosten 5% 14.834€                 742€                  

Directe levensduurkosten 15.575€             

LK2242 Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten 0% 15.575€                 -€                       

LK2243 Uitvoeringskosten 0% 15.575€                 -€                       

LK2244 Algemene kosten 0% 15.575€                 -€                       

LK2245 Winst & Risico 0% 15.575€                 -€                       

LK2246 Engineeringskosten 15% 15.575€                 2.336€                

LK2247 Bijkomende kosten 5% 15.575€                 779€                  

Indirecte levensduurkosten 3.115€               

Voorziene levensduurkosten 18.690€             

LK2258 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 10% 18.690€                 1.869€                

Risico's levensduurkosten 1.869€               

LEV22 Totaal (nominale waarde) Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 20.559€             

LEV22 Totaal  (netto contant) Dijkvak 5: beheeropgave - alternatief 2a - berm 5m 13.099€             
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Dijkvak 3+5: 0 - situatie Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

31

INVESTERINGSKOSTEN

INV31 Totaal investeringskosten Dijkvak 3+5: 0 - situatie -€                       

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keer totaal levensduur

Grote vervangingen

LK315 Groot grondonderhoud / plaatselijk herprofileren - 30 jaar -                  keer 9.117,50€              -€                       

Totaal Grote vervangingen -€                          

Onderhoud

LK3110 Inspecteren kering -                  keer 265,50€                 -€                       

LK3111 Plaagbestrijding dijk -                  keer 531,00€                 -€                       

LK3112 Maaien dijk handwerk 1/5 deel - 2 keer/jaar 0-situatie 64                   keer 2.370,55€              151.715€            

LK3114 Maaien dijk maai-zuig 4/5 deel - 2 keer/jaar 0-situatie 64                   keer 5.251,68€              336.108€            

Totaal Onderhoud 487.823€              

Benoemde directe levensduurkosten 487.823€           

LK3141 Nader te detailleren levensduurkosten 5% 487.823€               24.391€              

Directe levensduurkosten 512.214€           

LK3142 Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten 0% 512.214€               -€                       

LK3143 Uitvoeringskosten 0% 512.214€               -€                       

LK3144 Algemene kosten 0% 512.214€               -€                       

LK3145 Winst & Risico 0% 512.214€               -€                       

LK3146 Engineeringskosten 15% 512.214€               76.832€              

LK3147 Bijkomende kosten 5% 512.214€               25.611€              

Indirecte levensduurkosten 102.443€           

Voorziene levensduurkosten 614.657€           

LK3158 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 10% 614.657€               61.466€              

Risico's levensduurkosten 61.466€             

LEV31 Totaal (nominale waarde) Dijkvak 3+5: 0 - situatie 676.122€           

LEV31 Totaal  (netto contant) Dijkvak 3+5: 0 - situatie 430.791€           
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

41

INVESTERINGSKOSTEN

20 Grondwerk

204110 Grond ontgraven uit leeflaag (d=0,20 m) + vervoeren naar depot 354,00-             m3 3,50€                    1.239,00-€           

204140 Klei leveren loswal (schip) 272,00-             m3 17,50€                   4.760,00-€           

204160 Bestaande loswal + transport per as (7,5 km - vrachtauto 15 m3) 272,00-             m3 5,00€                    1.360,00-€           

204180 Klei verwerken en verdichten 272,00-             m3 2,00€                    544,00-€              

204210 Grond ontgraven uit depot + verwerken in leeflaag (d=0,20 m) 354,00-             m3 5,00€                    1.770,00-€           

Totaal Grondwerk 9.673,00-€             

70 Afwerking

704150 Profileren en inzaaien dijk 17,70-               are 50,00€                   885,00-€              

Totaal Afwerking 885,00-€                

Benoemde directe bouwkosten 10.558-€             

NTD411 Nader te detailleren bouwkosten 15,0% 10.558-€                 1.584-€                

Directe bouwkosten 12.142-€             

IK416 Eenmalige kosten 4,0% 12.142-€                 486-€                  

IK417 Algemene bouwplaatskosten 2,0% 12.142-€                 243-€                  

IK418 Managementskosten - UAV-contract (beperkt) 2,0% 12.142-€                 243-€                  

IK419 Uitvoeringskosten - UTA 8,0% 12.142-€                 971-€                  

IK4110 Algemene kosten 8,0% 14.084-€                 1.127-€                

IK4111 Winst 3,0% 15.211-€                 456-€                  

IK4112 Risico 2,0% 15.211-€                 304-€                  

Indirecte bouwkosten 32% 3.830-€               

VZBK Voorziene bouwkosten 15.972-€             

RBK413 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,0% 15.972-€                 1.597-€                

RBK Risico's bouwkosten 10% 1.597-€               

BK41 Bouwkosten Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 17.569-€             

VK412 Aankoop grond 1.770,00-          m2 10,00€                   17.700-€              

Benoemde directe vastgoedkosten 17.700-€             

VK418 Nader te detailleren vastgoedkosten 15,0% 17.700-€                 2.655-€                

Directe vastgoedkosten 20.355-€             

VK4112 Makelaarskosten/notariskosten 10,0% 17.700-€                 1.770-€                

VK4113 Overdrachtsbelasting 0,0% 17.700-€                 -€                       

Indirecte vastgoedkosten 1.770-€               

VZVK Voorziene vastgoedkosten 22.125-€             

VK4118 Niet benoemd objectrisico vastgoedkosten 10,0% 22.125-€                 2.213-€                

VK41 Vastgoedkosten Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 24.338-€             

EK411 Engineeringskosten Waterschap - IPM team 20,0% 15.972-€                 3.194-€                

EK414 Engineeringskosten aannemer(s) - UAV - detaillering 5,0% 15.972-€                 799-€                  

Benoemde directe engineeringskosten 3.993-€               

EK4119 Niet benoemd objectrisico engineeringskosten 10,0% 3.993-€                   399-€                  

EK41 Engineeringskosten Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 28% 4.392-€               
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

41

OK411 Omgevingsvergunning kunstwerken 0,0% 15.972-€                 -€                       

OK412 Overige leges en heffingen 0,5% 15.972-€                 80-€                    

OK413 Verzekeringen 0,5% 15.972-€                 80-€                    

OK415 Ontwikkelbeheer (meerkosten 5 jaar 3 x extra maaien) 265,50-             are 2,85€                    757-€                  

OK419 Nader te detailleren overige bijkomende kosten (over bouwkosten) 2,0% 15.972-€                 319-€                  

VZOBK Voorziene overige bijkomende kosten 1.236-€               

OK4140 Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten 10,0% 1.236-€                   124-€                  

OBK41 Overige bijkomende kosten Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 9% 1.359-€               

INV41 Totaal investeringskosten Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 47.658-€             
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Opdrachtgever: Waterschap Prijspeil: 2018 Datum: 18-10-2018

Project: Noordelijke Randmeerdijk Versie: 01 Projectcode: 102447

(Deel)raming: Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m Status: Definitief Auteur: ing. S. Ilbrink

code post omschrijving post hoeveelheid eenheid prijs totaal

41

LEVENSDUURKOSTEN aantal keren eenheid kosten/keer totaal levensduur

Grote vervangingen

LK415 Groot grondonderhoud / plaatselijk herprofileren - 30 jaar -                  keer 1.770,00-€              -€                       

Totaal Grote vervangingen -€                          

Onderhoud

LK4110 Inspecteren kering -                  keer -€                          -€                       

LK4111 Plaagbestrijding dijk -                  keer -€                          -€                       

LK4113 Maaien dijk - 2 keer/jaar 64                   keer 50,45-€                   3.228-€                

Totaal Onderhoud 3.228-€                  

Benoemde directe levensduurkosten 3.228-€               

LK4141 Nader te detailleren levensduurkosten 5% 3.228-€                   161-€                  

Directe levensduurkosten 3.390-€               

LK4142 Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten 0% 3.390-€                   -€                       

LK4143 Uitvoeringskosten 0% 3.390-€                   -€                       

LK4144 Algemene kosten 0% 3.390-€                   -€                       

LK4145 Winst & Risico 0% 3.390-€                   -€                       

LK4146 Engineeringskosten 15% 3.390-€                   508-€                  

LK4147 Bijkomende kosten 5% 3.390-€                   169-€                  

Indirecte levensduurkosten 678-€                  

Voorziene levensduurkosten 4.068-€               

LK4158 Niet benoemd objectrisico levensduurkosten 10% 4.068-€                   407-€                  

Risico's levensduurkosten 407-€                  

LEV41 Totaal (nominale waarde) Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 4.475-€               

LEV41 Totaal  (netto contant) Alternatief 2b: MINDERkosten berm 5 m --> 3 m 2.851-€               
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Tabel 1.1 Versterkingsopgave Verkenning Noordelijke Randmeerdijk [ref. 3] 
 

Dijkvak Locatie omschrijving Veiligheidsopgave 

Reeve  Reeve (WDOD) hoogte 

Oprit Geldersesluis 4 Oprit Geldersesluis 4  hoogte 

Zomerdijk Zomerdijk ten noorden van Bolsmerkersluis macrostabiliteit binnenwaarts 

Havendijkje Havendijkje, Elburg macrostabiliteit binnenwaarts 

 

 

Afbeelding 1.1 Veiligheidsopgave Noordelijke Randmeerdijk 
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2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 

 

Voor de dijkvakken waar een versterkingsopgave geldt (tabel 1.1) is een alternatievenafweging gemaakt 

waarbij het voorgestelde voorkeursalternatief is vastgesteld in het Verkenningenrapport [ref. 1]. Deze 

voorkeursalternatieven worden in deze ontwerpnota per dijkvak apart beschouwd. Deze notitie is bedoeld 

om de technische haalbaarheid en inpassing van het ontwerp te bepalen. De ontwerpen zijn gemaakt op 

basis van een schetsontwerp in lijn met het OI2014v4 [ref. 2]. Voor het dijktraject 11-3 geldt een ondergrens 

voor de overstromingskans per jaar van 1/100 op basis van de Waterwet. Het zichtjaar voor de 

versterkingsopgave is 2050. 

 

 

3 DIJKVAK REEVE 

 

 

3.1 Versterkingsopgave 

 

In de verkenningsfase is gebleken dat de waterkering in het dijkvak Reeve niet voldoet op het toetsspoor 

hoogte. Op de overige faalmechanismen is dit dijktraject goedgekeurd [ref. 3]. De huidige waterkering 

kenmerkt zich als een glooiing in het landschap met haar flauwe talud hellingen aan weerszijden. Het betreft 

een restant van de voormalige ‘Dronther Overlaat’ en is daarmee een bijzonder en zeldzaam element. De 

waterkering ligt tussen de Gelderse Sluis en Reevediep dijken zoals getoond in afbeelding 3.1. Door de 

ligging achter de Roggebotsluis heeft de waterkering de status gekregen van een primaire waterkering. 

Tussen de waterkering en de sloot (binnenzijde) wordt een fietspad aangelegd dat op dit moment in de 

uitvoering is.  

 

Er is hier sprake van een hoogtetekort van circa 0,8 m. De kruinhoogte ligt hier op 1,65 m +NAP waar een 

kruinhoogte benodigd is van circa 2,45 m +NAP. De kruinbreedte is circa 4 m. Het dijkvak heeft een lengte 

van circa 300 m. Direct ten noorden van de Gelderse Sluis ligt een woning op een terp waarop de dijk moet 

worden aangesloten. De terp ligt deels al op voldoende hoogte. Voor de gewenste aansluiting op de terp is 

maatwerk nodig. In tegenstelling tot de rest van het dijktraject is dit dijkvak in beheer van Waterschap 

Drents Overijsselse Delta (WDOD) en valt het onder de gemeente Kampen. 

 

In voorliggende ontwerpnotitie wordt het voorkeursalternatief toegelicht voor dit dijkvak. 
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Afbeelding 3.1 Locatie dijkvak Reeve  
 

 

 

 

3.2 Uitgangspunten 

 

In deze paragraaf worden de uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven die zijn gehanteerd voor de 

totstandkoming van het voorkeursalternatief voor het dijkvak Reeve. Hierbij wordt zowel op de technische 

als functionele aspecten ingegaan.  

 

Hydraulische uitgangspunten 

Conform de ontwerprandvoorwaarden uit het OI2014v4 [ref. 2] zijn op basis van Hydra-NL hoogte 

berekeningen gemaakt. Voor elke sectie is het hydraulisch belastingniveau (HBN) bepaald conform de 

uitgangspunten zoals is gerapporteerd in de Nadere Veiligheidsanalyse [ref. 3]. Voor de ontwerpen is voor 

de profielen het hydraulisch belastingniveau voor een overslagdebiet van 10 l/s/m gehanteerd.  

 

Ontwerpwaterstand 

De waterstand bij norm is 1,74 m +NAP overeenkomstig de uitgangspunten in de Nadere Veiligheidsanalyse 

[ref. 3]. 

 

Geometrische uitgangspunten 

 

Huidige geometrie 

In afbeelding 3.2 is de ligging van de bestaande waterkering getoond. Wat betreft de geometrie van dit dijk-

vak kan onderscheid worden gemaakt tussen het lange rechte stuk (doorsnede A-A) en de overgang op de 

woning (doorsnede B-B). De huidige waterkering kenmerkt zich als een glooiing in het landschap met flauwe 

talud hellingen aan weerszijden. Het maaiveld in het voorland ligt op circa 0,5 m +NAP. In  
 

afbeelding 3.3 zijn de doorsneden op de locaties opgenomen.  

Reevediep dijken 

Gelderse Sluis 

N 
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Afbeelding 3.2 Ligging van de waterkering 

 
 

 

Afbeelding 3.3 Doorsneden van de bestaande waterkering 
 

 
 

 
 

 

Uitgangspunten versterking 

Belangrijke geometrische uitgangspunten voor de versterking zijn [ref. 3]: 

- minimale kruinbreedte 4,0 m voor het rechte stuk; 

- de kruinbreedte t.p.v. de aansluiting bij de woning wordt losgelaten, hier voldoet een minimale 

kruinbreedte van 2,5 m; 

- de huidige ligging van de buitenteenlijn wordt zoveel mogelijk gehandhaafd; 

- de ligging van de binnenteenlijn ligt minimaal 1,5 m uit het fietspad. 

 

Geotechnische uitgangspunten 

 

Bodemopbouw 

Op basis van de uitgevoerde sonderingen en boringen is de bodemschematisatie opgesteld [ref. 3]. Gezien 

de korte lengte van het te versterken vak is gekozen om één maatgevende grondopbouw te schematiseren.  
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Materiaal dijkversterking 

Voor de dijkversterking is voor het aanvulmateriaal uitgegaan dat: 

- de dijkversterking zal worden uitgevoerd in klei waarbij wordt uitgegaan dat de macrostabiliteit niet 

nadelig wordt beïnvloed; 

- ten aanzien van de erosiebestendigheid een kleilaag categorie 2 wordt aangebracht. 

 

Functionele uitgangspunten 

Naast geometrisch, geotechnische en hydraulische uitgangspunten speelt bij deze dijk een aantal 

functionele eisen: 

1 inpassing van het aan de binnenzijde gelegen fietspad; 

2 uitwerking van landschappelijke/ruimtelijke varianten; 

3 inpassing van de woning/tuin die is gelegen direct ten noorden van de Gelderse Sluis; 

4 inpassing van kabels en leidingen. 

 

1. Fietspad 

In het ontwerp is rekening gehouden met een fietspad dat vanaf de woning aansluit op het fietsnetwerk (zie 

afbeelding 3.6). De aanleg van het fietspad is op dit moment in uitvoering. De aansluiting op het fietspad 

dient daarbij te worden ingepast in het ontwerp van de versterking. De ligging van het fietspad is 

opgenomen in het ontwerp. Hierbij is uitgegaan van: 

- fietspad ligt binnendijks gelegen tussen de binnenteen en de sloot; 

- de bovenkant van de verharding ligt op een hoogte van 0,30 m +NAP; 

- onder het fietspad ligt een zandcunet t.b.v. de fundering; 

- er is geen speciale aandacht voor waterdichte aansluiting van de verharding op de kleiafdekking van de 

dijk omdat is uitgegaan van een kleidijk zonder zandkern (nader uitzoeken in de planuitwerkingsfase).  

 

2. Landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit 

Vanuit landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit is het wenselijk om de aanwezige landschappelijke waarden 

in het gebied te waarborgen. De dijk is in de huidige situatie beperkt zichtbaar maar is meer een glooiing in 

het landschap met haar flauwe taluds. Daarbij is uitgegaan dat: 

- de buitenteenlijn blijft gehandhaafd; 

- het uitgangspunt om de buitenteenlijn als begrenzing aan te houden wordt ter plaatse van de woning 

losgelaten, de buitenwaartse taludhelling, zoals bepaald op basis van het maatgevende profiel wordt ter 

plaatse van de woning gehandhaafd; 

- goede aansluiting op de woning/tuin waarbij de afwatering verbetert (nader uitzoeken in de 

planuitwerkingsfase). 

 

3. Woning 

Een uitgangspunt bij de uitwerking van het voorkeursalternatief is dat zo weinig mogelijk overlast wordt 

veroorzaakt ter plaatse van de woning bij de Gelderse Sluis. Het ontwerp wordt dusdanig ingericht dat de 

vormgeving ter plaatse van de woning zo weinig mogelijk de functie van de woning en het omliggende 

perceel beïnvloedt. Ten aanzien van de woning zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd [ref. 1]:  

- het uitgangspunt om de buitenteenlijn als begrenzing aan te houden wordt ter plaatse van de woning 

losgelaten, de buitenwaartse taludhelling, zoals bepaald op basis van het maatgevende profiel wordt ter 

plaatse van de woning gehandhaafd;  

- wanneer de aanwezige kruinhoogte hoger is dan de ontwerphoogte wordt geen versterking uitgevoerd 

en sluit het aan op het bestaande maaiveld t.p.v. de woning. 
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Afbeelding 3.4 Woning direct ten noorden van de Gelderse Sluis 
 

 
 

 

4. Kabels en leidingen 

Uit een inventarisatie van de kabels en leidingen op basis van de KLIC-melding volgt dat er geen kabels en 

leidingen ten noorden van de woning liggen. Wel zijn er een aantal kabels en leidingen rondom de woning. 

Deze kabels en leidingen bevinden zich allemaal buiten het te versterken tracé.  

 

 

Afbeelding 3.5 Kabels en leidingen ter plaatse van de woning ten noorden van de Gelderse Sluis (de rood gestippelde lijn is  

                        de trajectlijn) 
 

 
 

 

3.3 Ontwerp voorkeursalternatief 

 

Het voorgestelde voorkeursalternatief bestaat uit een integrale grondoplossing met passende aansluiting op 

de woning bij de Gelderse Sluis en aansluiting op de Reevediep dijk in het noorden. Een bovenaanzicht van 

het voorkeursalternatief is getoond in afbeelding 3.6. Met het integraal ophogen waarborgt het 

voorkeursalternatief de aanwezige landschappelijke waarden in het gebied. Hiermee worden de flauwe 

taluds behouden door een buitentalud van 1 op 12 en een binnentalud van 1 op 7. De kruinbreedte van 4 m 

wordt gehanteerd en blijft op dezelfde locatie. Een dwarsdoorsnede van het voorkeursalternatief is getoond 

in afbeelding 3.7. 

 

Het ophoogmateriaal zal zodanig worden gekozen dat de macrostabiliteit binnen- en buitenwaarts 

voldoende blijft. Daarnaast wordt uitgegaan dat de overige faalmechanismen niet negatief worden 

beïnvloed door de versterkingsopgave. Grondgebruik uit het voorland ten behoeve van de dijkophoging 

(buiten ONN en/of Natura 2000 gebied) wordt gezien als meekoppelkans binnen het voorkeursalternatief.  

N 

N 
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Afbeelding 3.6 Schetsontwerp integrale grondophoging  
 

 
 
 
 

Afbeelding 3.7 Dwarsdoorsnede ontwerp met integrale grondophoging  

 
 

  

Ontwerp benodigde kruinhoogte 

In tabel 3.1 is de ontwerphoogte en aanleghoogte gepresenteerd. Voor de aanleghoogte is op basis van de 

ondergrond uitgegaan van 30 % toeslag van de benodigde ophoging i.v.m. zettingscompensatie bij het 

ophogen van de dijk.  
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Tabel 3.1 Benodigde kruinniveau voor dijkvak Reeve 
 

Sectie Taludhelling buitentalud 

 

Ontwerphoogte  

[m +NAP] 

Aanleghoogte 

[m +NAP] 

A - A 1 : 12 2,45 2,95 

B - B 1 : 4 2,75* 3,20** 

*   Waar de terp hoger is dan 2,75 m +NAP zijn dus geen aanvullingen nodig. 

** Er is alleen sprake van zettingscompensatie bij een buitendijkse verlegging van de dijkkruin. 

 

 

Maatwerkoplossing t.p.v. de woning 

De aansluiting van de waterkering op de woning vergt maatwerk. Hiervoor zijn een aantal alternatieven in 

kaart gebracht. De ontwerpschetsen hiervan zijn in afbeelding 3.8 getoond. Op basis van de wensen van de 

bewoners die zijn opgehaald tijdens de werktafels gaat de voorkeur uit naar een tussenoplossing van optie A 

en optie B. De aansluiting op de woning is in het voorkeursalternatief nog niet verder uitgewerkt maar gaat 

als maatwerk mee naar de planuitwerkingsfase. 

 
 

Afbeelding 3.8 Alternatieven t.b.v. aansluiting op de woning. A) aansluiting i.c.m. tuinophoging (links). B) aansluiting  

                        op tuin buitenlangs (midden). C) aansluiting verder naar buiten (rechts). 
 

   
 

 

Technische ontwerp 

In bijlage I is de technische ontwerptekening van het voorgestelde voorkeursalternatief opgenomen. 

 

 

3.4 Uitzoekvragen planuitwerkingsfase 

 

Ten behoeve van ontwerp en technische maatvoering dienen andere onderwerpen verder te worden 

onderzocht in (de voorbereiding van) de planuitwerkingsfase. Deze worden hieronder benoemd: 

- detaillering van de aansluitingen aan de noord- en zuidkant op de woning; 

- maximale taludhelling eis in relatie tot behouden vee op de dijk; 

- ontsluitingen rondom de woning; 

- toegankelijkheid van het erf en aanliggende percelen; 

- afwatering rondom de woning; 

- eisen en wensen ten aanzien van de beplanting; 

- detaillering van de ontwerp en aanleghoogte van de dijk (ook i.v.m. taludhellingen en zettingen); 

- grondgebruik uit het voorland t.b.v. de versterkingsopgave. 
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4 DIJKVAK: OPRIT GELDERSESLUIS 4 

 

 

4.1 Versterkingsopgave 

 

In de verkenningsfase is gebleken dat de dijk ten zuiden van de Gelderse Sluis lokaal niet voldoet op het 

toetsspoor hoogte [ref. 6]. De laagte is te verklaren doordat de op-/ afrit van de woning Geldersesluis 4 

richting het achterland te laag ligt. Daarbij loopt de huidige keringlijn niet netjes over de buitenkruinlijn. Ter 

plaatse van de op-/ afrit is er een hoogtetekort van enkele decimeters. Op de overige faalmechanismen is dit 

dijktraject goedgekeurd.   

 

In voorliggende ontwerpnotitie wordt het voorkeursalternatief toegelicht voor dit dijkvak. 

 
 

Afbeelding 4.1 Locatie oprit t.p.v. de woning van Geldersesluis 4 
 

  
 

 

4.2 Uitgangspunten 

 

In deze paragraaf worden de uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven die zijn gehanteerd voor de 

totstandkoming van het voorkeursalternatief voor het dijkvak oprit Geldersesluis 4. Hierbij worden zowel op 

de technische als functionele aspecten ingegaan.  

 

Hydraulische uitgangspunten 

Conform de ontwerprandvoorwaarden uit het OI2014v4 [ref. 2] zijn op basis van Hydra-NL hoogte 

berekeningen gemaakt. Voor elke sectie is het hydraulisch belastingniveau (HBN) bepaald conform de 

uitgangspunten zoals is gerapporteerd in de Nadere Veiligheidsanalyse [ref. 3]. Voor de ontwerpen is voor 

de profielen het hydraulisch belastingniveau voor een overslagdebiet van 10 l/s/m gehanteerd.  

 

Ontwerpwaterstand 

De waterstand bij norm is 1,74 m +NAP overeenkomstig de uitgangspunten in de Nadere Veiligheidsanalyse 

[ref. 3]. 

 

Geometrische uitgangspunten 

 

Huidige geometrie 

In afbeelding 4.2 is de hoogteligging van het maaiveld gegeven ter plaatse van de op- en afrit van de 

woning bij de Gelderse Sluis. Hierop is duidelijk te zien dat er een lokale laagte aanwezig waar de dijk niet 

voldoet op de benodigde kruinhoogte. De rode lijn weergeeft de trajectlijn en de getallen geeft de 

hoogteligging in meters t.o.v. NAP. 
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Afbeelding 4.2 Hoogteligging ter plaatse van de op/ afrit bij de woning van Geldersesluis 4 [ref. 6] 
 

 
 

 

Uitgangspunten versterking 

Belangrijke geometrische uitgangspunten voor de versterking zijn: 

- minimale kruinbreedte 4,0 m; 

- de wegverharding dient te worden ingepast in het ontwerp; 

- de talud helling van de oprit richting de garage dient zoveel mogelijk te worden gehandhaafd (een talud 

van minimaal 1 op 10 is de maximale helling die volgens de wegontwerper goed berijdbaar is). 

 

Geotechnische uitgangspunten 

 

Bodemopbouw 

Op basis van de uitgevoerde sonderingen en boringen is de bodemschematisatie opgesteld [ref. 6]. Gezien 

de korte lengte van het te versterken vak is gekozen om één maatgevende grondopbouw te schematiseren.  

 

Materiaal dijkversterking 

Voor de dijkversterking is voor het aanvulmateriaal van het feit dat: 

- de dijkversterking zal worden uitgevoerd in klei; 

- ten aanzien van de erosiebestendigheid wordt uitgegaan van een kleilaag categorie 2; 

- het grindpad wordt teruggebracht zoals in de huidige situatie aanwezig is; 

- ter plaatse van de oprit richting de Gelderse Sluis wordt asfalt aangebracht teruggebracht zoals in de 

huidige situatie aanwezig is. Onder het asfalt ligt een zandcunet t.b.v. de fundering. 

 

Functionele uitgangspunten 

Naast geometrisch, geotechnische en hydraulische uitgangspunten speelt bij deze dijk een aantal 

functionele eisen: 

1 goede aansluiting op de woning en de garage; 

2 zoveel als mogelijk handhaven van de taludhelling van de oprit; 

3 inpassing van kabels en leidingen. 

 

1. Aansluiting op de woning en het schuurtje 

Een uitgangspunt bij de uitwerking van het voorkeursalternatief is dat zo weinig mogelijk overlast wordt 

veroorzaakt ter plaatse van de woningen bij de Gelderse Sluis. Het ontwerp wordt dusdanig ingericht dat de 

vormgeving ter plaatse van de woning zo weinig mogelijk de functie van de woning en het omliggende 

perceel beïnvloedt. 

 

Ten aanzien van de woning zijn een aantal uitgangspunten gedefinieerd:  

-  wanneer de aanwezige kruinhoogte hoger is dan de ontwerphoogte wordt geen versterking uitgevoerd en 

sluit het aan op het bestaande maaiveld. 
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2. Landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit 

Gezien de beperkte en plaatselijke ophoging heeft dit geen significant positieve en/of negatieve effecten 

voor de ruimtelijke kwaliteit. 

 

3. Kabels en leidingen 

Uit een inventarisatie van de kabels en leidingen op basis van de KLIC-melding volgt dat er een aantal kabels 

en leidingen rondom de woning liggen. Tijdens de realisatiefase dient rekening te worden gehouden met 

mogelijke verlegging van kabels en leidingen. Dit moet nader worden onderzocht in de (voorbereiding van 

de) planuitwerkingsfase.   

 

 

Afbeelding 4.3 Kabels en leidingen ter plaatse van de woning ten zuiden van de Gelderse Sluis 
 

 
 

 

4.3 Ontwerp voorkeursalternatief 

 

Het voorgestelde voorkeursalternatief bestaat uit ophoging ter plaatse van de lokale verlaging. Bij de aanleg 

van dit grondlichaam wordt de oplossing zoveel mogelijk buitendijks gezocht om de oprit naar de garage zo 

flauw mogelijk te kunnen behouden. Het talud richting de garage komt uit op een talud van 1 op 11 

waarmee de oprit berijdbaar blijft vanuit de garage en het ruimtebeslag op de tuin beperkt blijft. Verder 

behoudt de afrit naar de garage zijn groene karakter door toepassing van grasbetonblokken of ander 

materiaal. Het buitentalud wordt dusdanig ontworpen (talud van 1 op 3,5) dat de buitenwaartse 

macrostabiliteit voldoet op stabiliteit. De versterking heeft geen negatief effect heeft op andere 

faalmechanismen. In afbeelding 4.4 is schetsontwerp getoond van het voorgestelde voorkeursalternatief. 

 

 

Afbeelding 4.4 Voorkeursalternatief t.p.v. oprit richting garage 
 

 
 

 

 

Datatransport kabel 

Laagspanning kabel 

Gasleiding (LD) 

Waterleiding 
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Ontwerp benodigde kruinhoogte 

In tabel 4.1 is de ontwerphoogte en aanleghoogte gepresenteerd. Voor de aanleghoogte is op basis van de 

ondergrond uitgegaan van 30 % toeslag van de benodigde ophoging i.v.m. zettingscompensatie bij het 

ophogen van de dijk. 

 
 

Tabel 4.1 Benodigde kruinniveau ter plaatse van de lokale laagte 
 

Sectie Taludhelling buitentalud 

 

Ontwerphoogte  

[m +NAP] 

Aanleghoogte 

[m +NAP] 

B 1 : 3,5 2,85 3,00 

 

 

Nadere detailuitwerking van de exacte taludlijnen is in het voorkeursalternatief niet verder uitgewerkt maar 

gaat als maatwerk mee naar de planuitwerking. De versterking wordt zo uitgevoerd dat de overige 

faalmechanismen niet negatief worden beïnvloed. 

 

Technische ontwerp 

In bijlage II is de technische ontwerptekening van het voorkeursalternatief opgenomen. 

 

 

4.4 Uitzoekvragen planuitwerkingsfase 

 

Ten behoeve van ontwerp en technische maatvoering dienen andere onderwerpen verder te worden 

onderzocht. Deze worden hieronder benoemd: 

- aansluiting op de garage; 

- gedetailleerde uitwerking van de benodigde ophoging en inpassing van de oprit; 

- exacte ontwerp- en aanleghoogte van de dijk (ook i.v.m. buitentaludhellingen en zettingen). 
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5 DIJKVAK ZOMERDIJK 

 

 

5.1 Versterkingsopgave 

 

In de verkenningsfase is gebleken dat het traject tussen Elburg en Noordeinde, direct ten noorden van de 

Bolsmerksluis tot voorbij de bocht, niet voldoet op het toetsspoor binnenwaartse macrostabiliteit [ref. 5].  

Op de overige faalmechanismen is dit dijktraject goedgekeurd. Het afgekeurde dijkvak heeft een lengte van 

circa 550 m. In afbeelding 5.1 is de veiligheidsopgave getoond met in rood de trajectlijn. De aanliggende 

percelen zijn allen in bezit van Staatsbosbeheer. Het ‘bosje van pastoor’ bestaat uit riet, laurierwilgen en 

boswilgen.  

 

In voorliggende ontwerpnotitie wordt het voorgestelde voorkeursalternatief toegelicht voor dit dijkvak. 

 
 

Afbeelding 5.1 Dijkvak Zomerdijk 
 

 
 

 

5.2 Uitgangspunten 

 

Hydraulische uitgangspunten 

De waterstand bij norm is 1,60 m +NAP overeenkomstig de uitgangspunten in de Nadere Veiligheidsanalyse 

[ref. 3].  

 

Geometrische uitgangspunten 

 

Huidige geometrie 

De Zomerdijk kenmerkt zich door het typische zeedijkprofiel met flauw buitentalud en een steil binnentalud. 

Op de kruin van de dijk ligt een asfaltverharding welke in het noorden afloopt richting de binnenberm. Ten 

noorden van de Bolsmerksluis is een brede binnenberm aanwezig welke richting het noorden verder 

afneemt. Daar waar asfalt verharding afloopt richting de binnenberm loopt het binnentalud direct over in de 

sloot. In afbeelding 5.2 zijn twee doorsneden van de dijk getoond. 

 

Bolsmerksluis 

‘Bosje van pastoor’ 

Op-/ afrit 

asfaltverharding 
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Afbeelding 5.2 Doorsneden van de dijk: [A-A] het zuidelijke deel (boven) en [B-B] in de bocht (onder)  
 

 

 
 

 

Geotechnische uitgangspunten 

 

Bodem- en dijkopbouw 

Op basis van de uitgevoerde sonderingen en boringen is de bodemschematisatie opgesteld [ref. 3]. De 

grondopbouw bestaat hier uit een aantal slappe lagen van klei (o.k. 1,6 m -NAP) en veen (o.k. 2,6 m -NAP) 

bovenop het zandpakket. In afbeelding 5.3 is de bodem- en dijkopbouw gegeven ter plaatse van R036+20. 

Ter hoogte van R032+20 (waar de weg afloopt richting de binnenberm) is de oprit opgebouwd uit zandig 

materiaal (zie afbeelding 5.4). 

 

 

Afbeelding 5.3 Bodemopbouw t.h.v. R036+20 
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Afbeelding 5.4 Bodemopbouw t.h.v. R032+20 
 

 
 

 

Materiaal dijkversterking 

Voor de dijkversterking is voor het aanvulmateriaal is uitgegaan dat: 

- de dijkversterking zal worden uitgevoerd in klei waarbij wordt uitgegaan dat de macrostabiliteit niet 

nadelig wordt beïnvloed; 

- ten aanzien van de erosiebestendigheid wordt uitgegaan van een kleilaag categorie 2 voor het 

binnentalud (min. 30 cm). 

 

Functionele uitgangspunten 

Naast geometrisch, geotechnische en hydraulische uitgangspunten speelt bij dit dijkvak een aantal 

functionele eisen: 

1 steunberm dient toegankelijk te voor beheer en onderhoud; 

2 het watersysteem dient goed te blijven functioneren  

3 inpassing kabels en leidingen 

 

1. Steunberm dient toegankelijk te zijn voor beheer en onderhoud 

Vanuit de beheerders van de dijk zijn de wensen meegegeven om de beheerbaarheid voor dit dijkvak te 

verbeteren. De eisen die beheerders van het waterschap hebben gegeven zijn: 

- binnentaludhelling van 1 op 3 voor een taludlengte kleiner dan 7 m. Een taludlengte groter dan 7 m een 

talud van 1 op 4 mogelijk i.c.m. knik met tussenberm; 

- de minimale breedte van de onderhoudsstrook is 5 m met een talud van 1 op 20 i.v.m. afwatering; 

- de onderhoudsstrook dient voldoende draagkrachtig te zijn. Daarbij moet de onderhoudsstrook 

voldoende hoog te liggen zodoende dat wordt voorkomen dat de onderhoudsstrook te drassig wordt en 

niet meer berijdbaar is; 

- de op- en afritten dienen te worden uitgevoerd in grasbeton tegels; 

- de voorkeur gaat uit naar een situatie zonder afrastering. Afrastering is enkel nodig indien er geen sloot 

aanwezig is. Dan dient de afrastering te bestaan uit betonnen palen met gespannendraad (duurzamer 

dan houten palen). 

 

2. Het watersysteem dient goed te blijven functioneren  

Bij aanpassingen aan het watersysteem, zoals het dempen van een watergang, moet het watersysteem goed 

blijven functioneren. Aanpassingen moeten niet leiden tot een verslechterde situatie. 

 

3. Kabels en leidingen 

Uit een inventarisatie van de kabels en leidingen op basis van de KLIC-melding blijkt dat er geen kabels en 

leidingen binnen het ruimtebeslag valt welke invloed hebben op de versterking.  
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5.3 Ontwerp voorkeursalternatief 

 

Voor het dijkvak Zomerdijk is het voorgestelde voorkeursalternatief om de stabiliteitsopgave op te lossen 

een combinatie van een berm en taludverflauwing. Hierbij dient de sloot te worden verlegd om zo de 

benodigde ruimte te creëren. Ter plaatse van het ‘bosje’ wordt de watergang gedempt welke in het beheer is 

van Staatsbosbeheer. Het voorkeursalternatief kenmerkt zich door de uitbreidbaarheid en duurzaamheid, 

door het vermogen om de wensen voor beheer mee te nemen en door de voordelen voor ruimtelijke 

kwaliteit. In het voorkeursalternatief is er ruimtebeslag op Gelders Natuur Netwerk (GNN), wat een 

compensatieopgave geeft.  

 
 

Afbeelding 5.5 Ruimtebeslag voorkeursalternatief dijkvak Zomerdijk 
 

 
 

 

Het voorgestelde voorkeursalternatief bestaat uit een taludverflauwing naar een 1 op 3 talud. Dit is in 

overeenstemming met de wensen vanuit beheer zodoende kan het onderhoud goed worden uitgevoerd. De 

steunberm wordt circa 5 m breed wat tegelijkertijd bijdraagt aan de minimale breedte van de 

onderhoudsstrook. Voor de ophoging van de steunberm is een berm van circa 1 m dikte gehanteerd. Het 

materiaal van de ophoging bestaat uit klei en dient daarbij voldoende draagkrachtig te zijn. Door de 

ophoging van circa 1 m komt de onderhoudsstrook voldoende hoog te liggen (op circa 0,5 m +NAP), 

hiermee wordt voorkomen dat het er drassig wordt en de onderhoudsstrook niet meer berijdbaar is. De 

versterking heeft geen negatief effect heeft op andere faalmechanismen. 

 

Door de benodigde ruimte wordt de watergang op een aantal plekken verlegd, behalve daar waar de 

watergang gedempt wordt bij het ‘bosje van pastoor’. Door deze verlegging is grondaankoop nodig, de 

breedte hiervan varieert per locatie (zie technische ontwerptekening in bijlage III). Daar waar de watergang 

wordt gedempt wordt een nieuwe watergang aangelegd zodat er een bypass ontstaat, hiermee kan het 

watersysteem blijven functioneren (zie afbeelding 5.5). De exacte locatie wordt nader bepaald, in blauw is het 

zoekgebied voor de aansluiting aangegeven. Onderstaande afbeelding laat een dwarsdoorsnede zien van 

het voorgestelde voorkeursalternatief.  
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Afbeelding 5.6 Voorkeursalternatief Zomerdijk: taludverflauwing met steunberm en sloot verlegging 
 

 
 

 

Technische ontwerp 

 

Stabiliteitsanalyse 

Er zijn stabiliteitssommen uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat het voorkeursalternatief voldoende 

stabiliteit geeft. Voor de stabiliteitsanalyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- basissom en technische uitgangspunten conform de Nadere Veiligheidsanalyse [ref. 3] en adviesnotitie 

Macrostabiliteit [ref. 5]; 

- stabiliteitseis waaraan het ontwerp voldoet is SFeis=1,17 voor UpliftVan [ref. 5]; 

- voor het ophoogmateriaal is uitgegaan van klei waarbij de volgende eigenschappen zijn gehanteerd: 

· Volumiek gewicht van ϒsat=17 kN/m3  ; 

· Cohesie (C) = 0 kN/m2 en hoek van inwendige wrijving (φ) = 30º (boven freatische lijn); 

· Su ratio = 0.35 en sterktetoename-exponent m [-] =0,80 (onder freatische lijn); 

- voor het binnentalud wordt een talud van 1 op 3 gehanteerd; 

- de breedte van de berm is 5 m aangelegd onder een helling van 1:20; 

- dezelfde dimensionering van de bestaande watergang wordt gehanteerd voor de nieuwe watergang; 

- de versterking wordt zo uitgevoerd dat de overige faalmechanismen niet negatief worden beïnvloed; 

- nadere uitwerking en detaillering wordt meegenomen naar de planuitwerkingsfase. 

 

De resultaten van de stabiliteitsanalyse is opgenomen in afbeelding 5.7. In bijlage III is de technische 

ontwerptekening van het voorkeursalternatief opgenomen.  
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Afbeelding 5.7 Stabiliteitsanalyse Zomerdijk. Boven: het noordelijke deel. Onder: het zuidelijke deel t.p.v de oprit 
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5.4 Uitzoekvragen planuitwerkingsfase 

 

Ten behoeve van ontwerp en technische maatvoering dienen andere onderwerpen verder te worden 

onderzocht in (voorbereiding van) de planuitwerkingsfase. Deze worden hieronder benoemd: 

- nadere uitwerking en detaillering van de versterkingsopgave; 

- aansluiting bij de op- en afritten; 

- nadere uitwerking/analyse van het watersysteem/hydrologie; 

- afstemming met Staatsbosbeheer ten aanzien van het dempen van de watergang; 

- afstemming over beheer en onderhoud ten aanzien het creëren van bloemrijke dijken. 
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6 DIJKVAK HAVENDIJKJE 

 

 

6.1 Versterkingsopgave 

 

Ter hoogte van het Havendijkje in Elburg voldoet het dijkprofiel niet aan de veiligheidseisen voor 

binnenwaartse macrostabiliteit. In het Havendijkje zijn twee type constructies aanwezig. In het noordelijke 

deel staat een betonnen L-wand (±70 m) die overgaat op een betonnen wand met metselwerk (±70 m) in 

het zuidelijke deel. De resultaten van de visuele inspectie laten daarbij zien dat keermuur lokaal niet in 

slechte staat verkeerd. De oorspronkelijke keermuur, welke is opbouwt uit een gemetselde wand en een 

betonnen wand, verkeert in slechte staat. Voor foto’s en meer informatie van de keerconstructies wordt 

verwezen naar het inspectierapport ‘Visuele inspectie waterkering Havendijkje te Elburg’ [ref. 4]. Op diverse 

locaties is de wand vanwege zetting gescheurd, buikt deze uit of hangt deze naar voren. Aan de zuidzijde 

sluit het gemetselde muurtje aan op de brug over de stadsgracht. De lengte van dit traject is circa 140 m.  

 

 

Afbeelding 6.1 Havendijkje met constructietypen (links) en overzichtskaart (rechts) [ref. 3] 
 

  
 

 

6.2 Uitgangspunten 

 

Hydraulische uitgangspunten 

Het ontwerppeil (waterstand bij norm) voor dit dijktraject is 1,36 m +NAP overeenkomstig de Nadere 

Veiligheidsanalyse [ref. 3]. 

 

Ontwerpwaterstand 

De waterstand bij norm is 1,36 m +NAP overeenkomstig de uitgangspunten in de Nadere Veiligheidsanalyse 

[ref. 3]. Bij het optreden deze ontwerpwaterstand is de grondwaterstand ter plaatse van de keermuur in het 

Havendijkje circa 0,65 m +NAP. 
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Geometrische uitgangspunten 

 

Huidige geometrie 

De huidige situatie kenmerkt zich door de dijk opgesloten tussen de Jachthaven en de Stadsgracht met in 

het midden karakteristieke bebouwing. Dit is te zien in afbeelding 6.2 waar een doorsnede van de dijk is 

getoond. 

 
 

Afbeelding 6.2 Doorsnede van de huidige situatie van de dijk  
 

 
 

 

Geotechnische uitgangspunten 

Op basis van de uitgevoerde sonderingen en boringen is de bodemschematisatie opgesteld [ref. 3]. Gezien 

de korte lengte van het te versterken vak is gekozen om één representatieve grondopbouw te 

schematiseren. Onder het Havendijkje ligt een zandige ondergrond met een kleilaag van circa 1 m. 

 

 

Afbeelding 6.3 Grondopbouw t.p.v. het Havendijkje 
 

 
 

 

Functionele uitgangspunten 

Naast geometrisch, geotechnische en hydraulische uitgangspunten speelt bij deze dijk een aantal 

functionele eisen: 

1 gevarieerd straatbeeld Havendijkje; 

2 verbetering afwateringssysteem; 

3 inpassingen kabels en leidingen. 

1. Gevarieerd straatbeeld Havendijkje 
Wanneer het om de ruimtelijke kwaliteit van de dijk gaat willen de bewoners zelf de keuze kunnen maken en 

dus locatie specifiek naar een oplossing zoeken. De Vestingsraad benadrukt ook dat met het gevarieerde 

straatbeeld de charme van het Havendijkje moet worden behouden. Afwisseling in het soort oplossing moet 

daarom per woning worden afgestemd zodoende het karakter van het Havendijkje kan worden behouden. 
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2. Verbetering afwateringssysteem 

De bewoners ervaren veel wateroverlast bij hevige regenval. Bij een grote hoeveelheid regenval kan het 

water niet worden afgevoerd door het rioleringsstelsel (de putten lopen over) met als gevolg dat al het water 

via de trappen worden afgevoerd richting de tuinen/stadsgracht. Verbetering van de afwateringsystemen en 

regenwateropvang zijn een belangrijk verbeterpunt. 

 

3. Kabels en leidingen 

Uit een inventarisatie van de kabels en leidingen op basis van de KLIC-melding volgt dat er meerdere kabels 

en leidingen in het Havendijkje liggen. In afbeelding 6.4 is een overzicht opgenomen van de kabels en 

leidingen in het gebied, met bijgevoegd een legenda. Het gaat om onder meer een vrij verval riolering 

(roze), datatransport kabel (groen), laagspanning kabel (paars) en lage drukgasleiding (geel). Tijdens de 

realisatiefase moet daarom rekening worden gehouden met (tijdelijk) verlegging van kabels en leidingen. In 

de (voorbereiding van) planuitwerkingsfase wordt aanbevolen om een proefsleuf te graven om vast te stellen 

wat de exacte ligging is van de kabels en leiding. De relatie tussen de versterking en de meekoppelkans om 

het hemelwater af te koppelen biedt in de planuitwerkingsfase de mogelijkheid om gezamenlijk uitgevoerd 

te worden. 

 

 

Afbeelding 6.4 Kabels en leidingen ter plaatse van het Havendijkje 
 

 
 

 

6.3 Ontwerp voorkeursalternatief 

 

Het voorgestelde voorkeursalternatief voor het Havendijkje is een verticale constructie binnendijks welke 

wordt geplaatst op globaal dezelfde locatie als de bestaande keermuur. Dit alternatief biedt in tegenstelling 

tot de andere alternatieven een oplossing voor de huidige instabiele wand, heeft geen excessief 

ruimtebeslag en heeft de potentie om de ruimtelijke kwaliteit in het Havendijkje te verbeteren. De meest 

waarschijnlijk uitvoering van het alternatief ‘verticale maatregel’ is een L-wand constructie (zie voorgestelde 

voorkeursalternatief in het verkenningenrapport). De versterking heeft geen negatief effect op andere 

faalmechanismen.  

 

In afbeelding 6.5 is het bovenaanzicht te zien van het ruimtebeslag van het voorgestelde 

voorkeursalternatief. Aangezien dit de meest waarschijnlijke oplossing betreft is de uitwerking van de  

L-wand constructie in deze notitie nader beschouwd. Echter blijft de definitieve uitwerking van een verticale 

constructie ter plekke van het Havendijkje (binnendijks) vrij voor nadere invulling in de planuitwerking fase.  
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Afbeelding 6.5 Bovenaanzicht voorkeursalternatief Havendijkje 
 

 
 

 

Afbeelding 6.6 Dwarsdoorsnede ter plaatse van het Havendijkje met een L-wand constructie als mogelijke oplossing 
 

 
 

 

Technische ontwerp 

 

Constructieve beschouwing L-wand 

Om een inschatting te maken van de benodigde L-wand constructie is een geotechnische berekening 

uitgevoerd. De stabiliteitsberekening is uitgevoerd conform de NEN-9997-1 waarbij de constructie is 

ingedeeld in RC3 om zo een robuust ontwerp te maken voor de keermuur gelegen in de primaire 

waterkering. Hieruit volgt dat een keermuur met een hoogte van 1,25 m en een lengte van 1,70 m dient te 

worden toegepast (zie afbeelding 6.7). Onder de keermuur dient een laag van 0,2 m goed verdicht zand te 

worden aangebracht. De geotechnische beschouwing van de meest waarschijnlijk uitvoering voor de L-wand 

constructie is opgenomen in bijlage V. 

 

 

Afbeelding 6.7 Benodigde afmetingen van de L-wand constructie 
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Stabiliteitsanalyse 

Met bovenstaande uitgangspunten voor de L-wand constructie is een stabiliteitsanalyse uitgevoerd waarmee 

wordt aangetoond dat met deze L-wand wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van geotechnische 

stabiliteit. In afbeelding 6.8 is optredende glijvlak te zien en behorende SF. De overall macro-stabiliteit onder 

de keermuur voldoet hierbij aan de gestelde veiligheidseis SF> SFeis (1,53 > 1,22) voor Bishop. Daarnaast 

wordt uitgegaan dat de overige faalmechanismen niet negatief worden beïnvloed door de 

versterkingsopgave 

 

 

Afbeelding 6.8 Stabiliteitsanalyse L-wand constructie waarin de SF= 1.53 (is hoger dan SFeis=1,22) 
 

 
 

 

Technische ontwerptekening 

In bijlage IV is de technische ontwerptekening van het voorgestelde voorkeursalternatief getoond waarin de 

verticale maatregel in de vorm van een L-wand constructie is opgenomen. 

 

 

6.4 Uitzoekvragen planuitwerkingsfase 

 

Ten behoeve van ontwerp en technische maatvoering dienen andere onderwerpen verder te worden 

onderzocht in (voorbereiding van) de planuitwerkingsfase. Deze worden hieronder benoemd: 

- exacte ontwerp en uitwerking van de verticale constructie; 

- inpassing van de kabels en leidingen in het Havendijkje (proefsleuf graven ter vast stelling van de exacte 

locatie van de kabels en leidingen); 

- organiseren van de afvalstromen in het havendijkje (ondergrondse containers, plek voor rolcontainers); 

- afstemming met de gemeente Elburg over het exacte ontwerp en inrichting van het Havendijkje; 

- de inpassing van de huidige riolering in het Havendijkje en de daar eventueel mee gepaard gaande 

verbetering van het afwatersysteem en regenwateropvang i.v.m. wateroverlast bij hevige regenval; 

- locatie specifieke oplossing afstemmen met de bewoners; 

- mogelijkheden voor glasvezel in het Havendijkje. 
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1 INLEIDING 

 

Ter plaatse van dwarsprofiel R087+00 is een keermuur aanwezig in de primaire waterkering. In ref .4 is deze 

keermuur getoetst conform de NEN-9997 (Eurocode 7) en daarin is geconstateerd dat deze niet voldoet op 

draagvermogen en horizontaal schuiven. In deze notitie wordt het ontwerp van de keermuur beschreven die 

wel voldoet conform de NEN-9997. 

 

Randvoorwaarde van het ontwerp van de keermuur conform de NEN-9997 is de minimale breedte vanuit de 

macrostabiliteitstoets [ref. 3]. Om aan de stabiliteitstoets te voldoen dient een keermuur met een minimale 

breedte van 1,25 m toegepast te worden. Hierin wordt enkel de overall stabiliteit van de L-wand getoetst 

(glijvlak onder de keermuur door). Echter zijn de bezwijkmechanismen zoals schuiven en draagkracht niet 

getoetst. Daarom wordt in deze notitie het ontwerp van de keermuur verder gedetailleerd op basis van de 

NEN-9997-1.  
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2 UITGANGSPUNTEN 

 

 

2.1 Referenties 

 

Voor de uitwerking zijn de volgende documenten en normen aangehouden.  

 

 

Tabel 2.1 Referenties van tekeningen en documenten 
 

Ref. Titel  

1  Witteveen+Bos, geometrie en grondeigenschappen stabiliteitsberekening ‘R087+00_Bishop (inclusief L-wand)’, 

 d.d. 4 juni 2018 

2  Witteveen+Bos, rapport met kenmerk 102447-0350/18-007.813, ‘Resultaten laboratoriumproeven Noordelijke 

Randmeerdijk’, d.d. 18 mei 2018 

3  Witteveen+Bos, stabiliteitsberekening R087+00_Bishop_bestaande situatie, d.d. 18 september 2018 

4  Witteveen+Bos, R087+00_Stabiliteitsanalyse L-wand, d.d. 8 juni 2018 

 

 

Tabel 2.2 Referenties normen en richtlijnen 
 

Ref. Norm  Titel  

5  NEN 9997-1+C1+A1:2016 geotechnisch ontwerp van constructies - deel 1: algemene regels  

6  NEN-EN 1990: 2011 grondslag van het constructief ontwerp 

 

 

2.2 Veiligheidsfilosofie 

 

Om de betrouwbaarheid van de constructie aan te tonen dient de constructie ingedeeld te worden in een 

gevolgklasse (CC). In dit geval gaat het om een keermuur in een primaire waterkering. Om tot een robuust 

ontwerp te komen voor een keermuur in de waterkering wordt daarom wordt gevolgklasse CC3 

aangehouden. De gevolgklasse CC3 vertaalt zich in betrouwbaarheidsklasse RC3. 

 

 

Afbeelding 2.1 Dwarsdoorsnede R087+00 
 

 

L-wand 

Freatische 

lijn 
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2.3 Geometrie keermuur 

 

Het maaiveld aan de bovenkant van de keermuur varieert tussen de NAP +2,60 m en NAP +2,80 m, en het 

maaiveld aan de voorkant tussen de NAP +1,40 m en NAP +1,70 m. De kerende hoogte verschilt daarbij 

tussen de 1,0 m en 1,25 m.  Voor het ontwerp van de keermuur wordt de snede met de grootste kerende 

hoogte aangehouden, deze is vastgesteld op 1,25 m. Op locaties met een kleinere kerende hoogte kan de  

L-muur deels ingegraven worden. In tabel 2.3 en afbeelding 2.2 is een overzicht weergegeven van de 

geometrie van de keermuur. 

 

In het ontwerp van de keermuur is het uitgangspunt dat het maaiveld niveau voor de keermuur niet lager kan 

zijn dan de onderkant van de keermuur. Om dit te waarborgen dient bij toekomstige toetsrondes eventuele 

ontgronding voor de keermuur gecontroleerd te worden. 

 

 

Tabel 2.3 Geometrie keermuur  
 

Geometrie   

kerende hoogte 1,25 [m] 

hoogte keermuur 1,25 [m] 

breedte keermuur 1,65 [m] 

helling grond voor de keermuur -2,5 [ ˚ ] 

helling grond boven de keermuur +2,4 [ ˚ ] 

 

 

Afbeelding 2.2 Geometrie keermuur 
 

 
 

 

2.4 Grondwaterstand 

 

Dwarsdoorsnede 87+00 is getoetst op macrostabiliteit in [ref. 3]. In deze toetsing is een waterstand 

toegepast waarbij de hoogste waterstand is vastgesteld op NAP +1,36 m en de laagste waterstand op  

NAP +0,30 m. Ter plaatse van de keermuur is de freatische lijn gelegen op NAP +0,65 m, dit is dan ook 
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aangehouden voor de grondwaterstand ter plaatse van de keermuur. Merk op dat de grondwaterstand dus 

circa 85 cm onder de keermuur ligt. Zolang de maximale waterstand onder de keermuur ligt is de maximale 

waterstand maatgevend voor het ontwerp. Er worden daarom geen toleranties toegepast op de waterstand 

voor de keermuur.  

 

 

2.5 Grondeigenschappen 

 

In de berekening is de grond achter en onder de L-wand aangehouden als dijkzand, zoals geschematiseerd 

in dwarsprofiel 87+00. Hierbij zijn de geotechnische eigenschappen toegekend conform tabel 2.4. De 

grondeigenschappen zijn bepaald door middel van aanvullend grondonderzoek en laboratoriumproeven 

[ref. 2].  

 

Onder de keermuur constructie dient een gedeelte van de grond afgegraven en vervangen te worden 

alvorens de keerwand geplaatst kan worden. Uitgangspunt is dat 0,2 m grond onder de L-wand de wordt 

vervangen voor goed verdicht gestabiliseerd zand.  

 

 

Tabel 2.4 Bodemopbouw achter L-wand 
 

Beschrijving 

grondlaag 

[-] 

Bovenkant laag 

[m+NAP] 

Onderkant laag 

[m+NAP] 

γ / γsat  

[kN/m3] 

c’ 

[kN/m²] 

φ’ 

[o] 

gestabiliseerd zand 1,53 1,33 18/20 0 35 

sijk, zand 1,33 -0,18 18/20 0 28,8 

klei stevig -0,18 -1,02 16,8/17,1 1 26,5 

zand ondergribd -1,02 -10,0 18/20 0 30 

- c’: cohesie in kPa. 

- φ’: hoek van inwendige wrijving in °. 

 

 

2.6 Bovenbelasting 

 

Uitgangspunt voor het ontwerp van de keermuur is een veranderlijke bovenbelasting van 13 kN/m2 boven 

op de constructie wat gelijk is aan de waarde toegepast in de stabiliteitsberekening [ref. 3]. 

 

Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat voor de toets op horizontaal schuiven ervan uitgegaan wordt dat 

de bovenbelasting niet aanwezig is op de L-muur, maar alleen achter de gehele constructie. Gezien de geringe 

breedte van de weg bovenop de L-muur is dit een conservatief uitgangspunt. 

 

 

2.7 Partiële factoren 

 

De partiële factor voor belastingen voor de toetsing van de L-wand zijn weergegeven in tabel 2.5 en zijn 

bepaald conform NEN 9997-1+C1:2016, tabel A.4/Fundering op staal. 
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Tabel 2.5 Partiële factoren voor ontwerp L-wand 
 

Factor Symbool Waarde 

hoek van inwendige wrijving γφ’ 1,2 

effectieve cohesie γc’ 1,5 

volumiek gewicht γγ 1,10 

permanente belasting (ongunstig) γG 1,0 

permanente belasting (gunstig) γQ 1,0 

veranderlijke belasting (ongunstig) γQ 1,41 

 

 

2.8 Software 

 

De volgende programmatuur wordt gebruikt: 

- spreadsheets Witteveen+Bos. 

 

 

3 RESULTATEN 

 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven van de L-wand. Hierin is de constructie 

getoetst op draagvermogen, horizontaal schuiven en kantelen.  

 

 

Tabel 3.1 Samenvatting toets draagvermogen 
 

Situatie Verticale belasting Belasting 

[kN] 

Weerstand 

[kN] 

Unity check 

[-] 

Check U.C.<1.0 

gedraineerd ongunstig 69,6 100,3 0,69 voldoet 

gunstig 37,1 39,5 0,94 voldoet 

gedraineerd 

(pons) 

ongunstig 76,1 106,0 0,72 voldoet 

gunstig 41,3 46,1 0,90 voldoet 

 

 

Tabel 3.2 Samenvatting toets horizontale schuifweerstand 
 

Situatie Verticale 

belasting 

Belasting 

[kN] 

Weerstand 

[kN] 

Unity check 

[-] 

Check U.C.<1.0 

gedraineerd ongunstig 12,6 25,6 0,49 voldoet 

gunstig 12,6 13,6 0,93 voldoet 

gedraineerd 

(pons) 

ongunstig 12,6 44,4 0,28 voldoet 

gunstig 12,6 24,1 0,52 voldoet 
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Tabel 3.3 Samenvatting toets kantelen 
 

Verticale belasting Belasting 

[m] 

Weerstand 

[m] 

Unity check Check U.C.<1.0 

ongunstig 0,12 0,57 0,20 voldoet 

gunstig 0,22 0,57 0,38 voldoet 

 

 

3.1 Conclusie 

 

In deze notitie is het ontwerp van de keermuur ter plaatse van dwarsprofiel 87+00 gemaakt. Het ontwerp 

van de constructie is gemaakt conform de NEN 9997-1 waarbij de constructie is ingedeeld in RC3 om zo een 

robuust ontwerp te maken voor de keermuur gelegen in de primaire waterkering. Hieruit volgt dat een 

keermuur met een hoogte van 1,25 m en een lengte van 1,7 m dient te worden toegepast. Onder de 

keermuur dient een laag van 0,2 m goed verdicht zand te worden aangebracht. 
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BIJLAGE: ONTWERP KEERMUUR ELBURG 



SPREADSHEET

versie 1.20

Project

Projectcode

Onderwerp

Adviseur

Datum

TITEL

Berekening van een keermuur conform Eurocode 7 (EN 1997) met

Nederlandse Nationale Bijlage (NEN-EN 1997-7/NB) en Nederlandse Aanvullende Bepalingen voor toepassing van Eurocode 7 (NEN 9097-1).

UITGANGSPUNTEN

algemeen

taal = NL Geometrie

referentieniveau = NAP

veiligheidsklasse = RC2

volumiek gewicht water gw;d = 10,0 kN/m
3

geometrie

Prefab / in-situ

Bovenkant keermuur ztop = 2,78 m+NAP

Onderkant keermuur zbottom = 1,53 m+NAP

Hoogte keermuur H = 1,25 m

Kerende hoogte h = 1,25 m

Maaiveld (passief) zp = 1,65 m+NAP

Maaiveld tolerantie ΔHp = 0,12 m+NAP

Maaiveld (passief) +tollerantie zp = 1,53 m+NAP

(Grond)waterstand (passief) gwsp = 0,65 m+NAP

(Grond)waterstand (actief) gwsa = 0,65 m+NAP

Dikte wand tw = 0,15 m

Dikte voet tb = 0,15 m

Breedte hiel Bh = 1,55 m

Breedte teen Bt = 0,00 m

Totale breedte B = 1,70 m

Helling aanvulling βa = 2,43 °

Helling teen βp = -2,32 °

Toeslagen waterstanden Horizontale (grond)drukken op keermuur [kPa]

Grondwaterstand (passief) Δaa = 0,00 m+NAP

Grondwaterstand (actief) Δap = 0,00 m+NAP

Materiaal eigenschappen L-muur en aanvulmateriaal

Volumiek gewicht aanvulmateriaal γk;fill = 18,0 kN/m³

Volumiek gewicht verzadigd aanvulmateriaal γk;fill;sat = 20,0 kN/m³

Inwendige wrijvingshoek aanvulmateriaal φa;k = 32,5 °

Volumiek gewicht beton γk;concrete = 24,0 kN/m³

Externte belastingen

Bovenbelasting variabel Fk;sur = 13,00 kN/m²

Partiële factor veranderlijke belasting γQ;var = 1,43 -

Externe horizontale belasting variabel Fh;d 0,00 kN/m²

Niveau horizontale belasting zF;h;k = 2,90 m+NAP

Horizontale gronddruk

Passieve gronddruk mobilisatie RKp;k = 50%

Krachten op keermuur

Horizontale krachten Fh;d arm M Verticale krachten Fv;d;min Fv;d;max arm Md

[kN/m] [m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [m] [kNm/m]

Waterdruk actief d 0,0 0,00 0,0 Beton -9,2 -10,1 -0,3 2,8

Gronddruk actief d 12,6 0,57 7,2 Aanvul materiaal actief -27,9 -30,7 0,1 -2,1

Waterdruk passiefd 0,0 0,00 0,0 Buiten water +soil passive 0,0 0,0 -0,9 0,0

Gronddruk passief d 0,0 0,00 0,0 Variabele Bovenbelasting 0,0 -28,8 0,1 0,0

External horizontal force d 0,0 1,4 0,0 Opwaarste waterdruk 0,0 0,0 0,00 0,0

Σ 12,6 7,2 Σ -37,1 -69,6 0,7

belastingen horizontaal belastingen verticaal

rekenwaarde horizontale belasting Hd = 12,6 kN/m rekenw. verticale belasting (ongunstig) Vd;max = 69,6 kN/m

rekenw. verticale belasting (gunstig) Vd;min = 37,1 kN/m

chosen design vertical load = 37,06364 kN/m

totaal moment maatgevende verticale belasting (ongunstig/gunstig)

totaal moment, dwarsrichting Md;B = 7,92 kNm/m laat tussenliggende berekeningen zien voor

verticale belasting gunstig is maatgevend (verticaal draagvermogen, gedraineerd, u.c. = 0.94)

Verkenning Noordelijke Randmeerdijk

102447

Ontwerp Keermuur Elburg

NAVT

25-9-2018

prefab

KEERMUUR

gunstig

-1,00

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

-1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

00,00
0

0,0 5,9

13,313,300,00,00,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40
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Verkenning Noordelijke Randmeerdijk

102447

Ontwerp Keermuur Elburg

NAVT

25-9-2018

KEERMUUR

grondopbouw

maaiveld zsurface = 1,53 m+NAP effectief funderingsoppervlak

funderingsniveau zfoundation = 1,53 m+NAP effectieve breedte op funderingsniveau Beff = 1,27 m

freatisch niveau zphreatic = 0,65 m+NAP effectief funderingsoppervlak Aeff = 1,27 m²/m

grondlagen tussen maaiveld en invloedsniveau

laag grond- b.k. laag o.k. laag dikte j'k c'k cu;k gk gsat;k g'd s'v;z;d X H·X H·X·c'd H·X·j'd H·X·g'd

nr. soort [m+NAP] [m+NAP] [m] [°] [kPa] [kPa] [kN/m³] [kN/m³] [kN/m³] [kPa]

1 Zand 1,53 1,53 0,00 28,8 0,0 0,0 18,0 20,0 16,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 zand 1,53 1,33 0,20 35,0 0,0 0,0 18,0 20,0 16,36 3,27 1,46 0,29 0,00 8,83 4,77

3 zand 1,53 0,65 1,71 28,8 0,0 0,0 18,0 20,0 16,36 31,30 1,54 2,63 0,00 64,74 43,04

4 zand -0,18 -0,18 0,84 28,8 0,0 0,0 18,0 20,0 16,36 45,00 0,34 0,23 0,00 5,67 3,77

5 klei -1,02 -1,02 3,98 26,5 1,0 15,0 16,8 17,1 15,27 105,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 zand -1,02 -5,00 3,98 30,0 0,0 0,0 18,0 20,0 8,18 138,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7

8

9

10

partiële veiligheidsfactoren (materiaal) 1,20 1,50 1,50 S 3,15 0,00 79,24 51,58

BEREKENINGEN

afmetingen bezwijkvlak berekeningsgevallen gedraineerde/ongedraineerde toestand

hoek v. inw. wrijving onder funderingsniveau j'k = 29,4 ° gedraineerde toestand conform §6.5.2.2(h) geval c

invloedsbreedte bezwijkvlak ae = 4,17 m gedraineerde toestand → controle doorponsen? ja

invloedsdiepte bezwijkvlak ze = 1,56 m ongedraineerde toestand conform §6.5.2.2(f) n.v.t.

invloedsniveau de = -0,03 m+NAP -- --

gedraineerde toestand

effectieve verticale spanning funderingsniveau s'v;z;d = 0,00 kPa verificatie verticaal draagvermogen

effectieve gewogen cohesie c'equ;d = 0,00 kPa verticale belasting (gunstig) Vd = 37,1 kN/m

effectieve gewogen hoek v. inw. wrijving j'equ;d = 25,1 ° verticaal draagvermogen gedraineerd VR;dr;d = 39,5 kN/m

effectieve gewogen volumiek gewicht g'equ;d = 16,36 kN/m³ unity check (Vd/VR;dr;d) ≤ 1,0 = 0,94 -

draagkrachtfactor - cohesie Nc = 20,92 -

draagkrachtfactor - bovenbelasting Nq = 10,82 - verificatie horizontale schuifweerstand

draagkrachtfactor - effectief volumiek gewicht Ng' = 9,21 - horizontale belasting Hd = 12,6 kN/m

vormfactor - cohesie sc = 1,00 - d / j' Rint = 0,67 -

vormfactor - bovenbelasting sq = 1,00 - wrijvingshoek contactvlak (met φ'k = 35,0°) dd = 20,2 °

vormfactor - effectief volumiek gewicht sg' = 1,00 - wrijvingscoëfficiënt cf = 0,37 -

reductiefactor helling belasting - cohesie ic = 0,39 - schuifweerstand gedraineerd HR;dr;d = 13,6 kN/m

reductiefactor helling belasting - bovenbelasting iq = 0,44 - unity check (Hd/HR;dr;d) ≤ 1,0 = 0,93 -

reductiefactor helling belasting - eff. vol. gewicht ig' = 0,29 -

correctiefactor maaiveldhelling - cohesie lc = 1,04 -

correctiefactor maaiveldhelling - bovenbelasting lq = 1,08 -

correctiefactor maaiveldhelling - eff. vol. gewicht lg' = 1,13 -

maximale funderingsdruk s'max;d = 31,1 kPa

1,10
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Verkenning Noordelijke Randmeerdijk

102447

Ontwerp Keermuur Elburg

NAVT

25-9-2018

KEERMUUR

gedraineerde toestand (pons)

minder draagkrachtige laag nr. = 3 verificatie verticaal draagvermogen

bovenkant minder draagkrachtige laag ztop;punch = 1,53 m+NAP verticale belasting (gunstig) Vd+Vadd;d = 41,3 kN/m

fictieve breedte op 1,53 m+NAP Bfict;punch = 1,27 m vert. draagvermogen gedraineerd (pons) VR;dr;punch;d = 46,1 kN/m

fictieve lengte op 1,53 m+NAP Lfict;punch = 1,00 m/m unity check ((Vd+Vadd;d)/VR;dr;punch;d) ≤ 1,0 = 0,90 -

fictief oppervlak op 1,53 m+NAP Afict;punch = 1,27 m²/m

extra verticale (grond) belasting Vadd;d = 4,2 kN/m verificatie horizontale schuifweerstand

hoek v. inw. wrijving onder fict. funderingsniveau j'k = 29,4 ° horizontale belasting Hd = 12,6 kN/m

invloedsdiepte bezwijkvlak (φ' = 29,4°) ze;punch = 1,60 m wrijvingshoek contactvlak (met φ'k = 35,0°) dd = 30,3 °

invloedsniveau (φ' = 29,4°) de;punch = -0,07 m+NAP wrijvingscoëfficiënt cf = 0,58 -

effectieve verticale spanning fict. funderingsniveau s'v;z;d = 0,00 kPa schuifweerstand gedraineerd (pons) HR;dr;punch;d = 24,1 kN/m

effectieve gewogen cohesie c'equ;d = 0,00 kPa unity check (Hd/HR;dr;punch;d) ≤ 1,0 = 0,52 -

effectieve gewogen hoek v. inw. wrijving j'equ;d = 25,1 °

effectieve gewogen volumiek gewicht g'equ;d = 16,36 kN/m³

draagkrachtfactor - cohesie Nc = 20,92 -

draagkrachtfactor - bovenbelasting Nq = 10,81 -

draagkrachtfactor - effectief volumiek gewicht Ng' = 9,21 -

vormfactor - cohesie sc = 1,00 -

vormfactor - bovenbelasting sq = 1,00 -

vormfactor - effectief volumiek gewicht sg' = 1,00 -

reductiefactor helling belasting - cohesie ic = 0,43 -

reductiefactor helling belasting - bovenbelasting iq = 0,49 -

reductiefactor helling belasting - eff. vol. gewicht ig' = 0,33 -

correctiefactor maaiveldhelling - cohesie lc = 1,04 -

correctiefactor maaiveldhelling - bovenbelasting lq = 1,08 -

correctiefactor maaiveldhelling - eff. vol. gewicht lg' = 1,13 -

maximale funderingsdruk s'max;d = 36,2 kPa

kantelstabiliteit

excentriciteit dwarsrichting eB = 0,21 m

⅓ breedte fundering ⅓ ∙ B = 0,57 m

unity check (e_B / (⅓ ∙ B)) ≤ 1,0 = 0,38 -

SAMENVATTING

verificatie situatie verticale belasting belasting weerstand unity check

verificatie verticaal draagvermogen gedraineerd ongunstig 69,6 100,3 0,69

gunstig 37,1 39,5 0,94

gedraineerd (pons) ongunstig 76,1 106,0 0,72

gunstig 41,3 46,1 0,90

verificatie horizontale schuifweerstand gedraineerd ongunstig 12,6 25,6 0,49

gunstig 12,6 13,6 0,93

gedraineerd (pons) ongunstig 12,6 44,4 0,28

gunstig 12,6 24,1 0,52

verificatie kantelstabiliteit ongunstig 0,11 0,57 0,20

gunstig 0,21 0,57 0,38

ok

ok

check

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok
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ID Klanteis Omschrijving Initiatiefnemers Honoreringsadvies Status

KES-0058 De dijkversterking dient de aanleg van een 

glasvezel kabel in Havendijkje niet in de weg te 

staan

Als de verticale oplossing bij Havendijkje wordt 

aangelegd is het mogelijk om ook meteen glasvezel 

aan te leggen in havendijkje

Bewonersvereniging 

Havenkade Elburg

adaptieve houding 

vanuit het waterschap

Gehonoreerd

KES-0032 De verbetering van de dijk dient de verdieping van 

de vaargeul vanuit gelderse gracht naar Veluwe 

meer niet te verhinderen

Bewonersvereniging Noordeinde en Gemeente 

Oldebroek willen graag de huidige vaargeul vanaf 

Gelderse sluis naar hoofdvaargeul in veluwe meer 

uitdiepen, ivm bereikbaarheid van Noordeinde

Bewonersvereniging 

Noordeinde / 

Gemeente 

Oldebroek

adaptieve houding 

vanuit het waterschap

Gehonoreerd

KES-0003 De dijk ter hoogte van de volkstuintjes dient 

voldoende onderhoudbaar te zijn, conform eisen 

profielen waterkeringen. 

De dijk bij de volkstuintjes van Robbertsmaten is vaak 

te nat en daardoor niet goed onderhoudbaar

Waterschap Vallei 

en Veluwe (afd 

BWS, beheer en 

onderhoud)

valt onder mkk beheer 

opgave bij 

volkstuintjes

Gehonoreerd

KES-0057 De dijkversterking dient geen 

hemelwaterafkoppeling in de weg te staan

gescheiden riool aanleggen door gemeente Elburg, 

optie is om hemelwater af te koppelen

Gemeente Elburg initief tot 

planuitwerking ligt bij 

de gemeente

Gehonoreerd

KES-0045 De vervanging van de Keermuur in Havendijkje 

dient restauratie van de schuur van nr 38 niet in de 

weg te staan

Mvr Balk en familie nr 38 willen graag de schuur op 

einde van Havendijkje behouden en restaureren. 

de gekozen oplossing 

wordt verder 

uitgewerkt in de 

planuitwerkingsfase

Gehonoreerd

KES-0048 Plaatsen van ondergrondse vuilniscontainers verschillende bewoners willen graag een ondergrondse 

vuilnis container ipv de losse rol containers dit ivm zicht 

op straatje en met overlast van ophalen van de 

containers. 

Triest-Hagewoud, J. 

van / HDJ Walles / 

GW Westerink

gemeente moet 

iniatief nemen

Gehonoreerd

KES-0031 De dijk in beheer van WDODelta dient te de aanleg 

van een fietspad niet in de weg te staan

de dijk van wdodelta moet voldoen aan de eisen om 

een fietspad te kunnen aanleggen (dit fietspad is 

onderdeel van project bypass kampen)

Bypass kampen / 

gemeente Kampen / 

Wdodelta

het fietspad wordt 

eind 2018 

gerealiseerd

Niet gehonoreerd

KES-0016 De rietzone ten zuiden van Elburg dient verbeterd 

te worden

de gemeente elburg wil graag dat de rietzone aan 

zuidkant van elburg (onder strandveluwe bad) wordt 

verbeterd. 

Gemeente Elburg valt af omdat er geen 

relatie meer is met 

locatie van de nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0026 De dijk van Doornspijk naar Elburg dient te voldoen 

aan de fietspad eisen zoals voorgeschreven door 

gemeente Elburg

De gemeente Elburg wil graag een gescheiden 

fietspad over de dijk van Doornspijk richting Elburg

Gastvrije 

Randmeren

op deze locatie is 

geen dijkverbeter 

opgave meer

Niet gehonoreerd

KES-0026 De dijk van Doornspijk naar Elburg dient te voldoen 

aan de fietspad eisen zoals voorgeschreven door 

gemeente Elburg

De gemeente Elburg wil graag een gescheiden 

fietspad over de dijk van Doornspijk richting Elburg

Gemeente Elburg op deze locatie is 

geen dijkverbeter 

opgave meer

Niet gehonoreerd

KES-0017 De buitendijksezone onder Elburg dient 

natuurgebied te worden

de gemeente Elburg wil graag het gebied onder elburg 

(aansluitend aan de rietzone) natuurgebied van maken.

Gemeente Elburg valt af omdat er geen 

relatie meer is met 

locatie van de nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0018 Het dijkvak rondom de N307 dient de toekomstige 

aanleg van een rotonde niet in de weg te staan

De gemeente wil graag een rotonde aanleggen ter 

hoogte van het tuincentrum op de N309. Dit willen ze in 

combinatie met de aanleg van een rotonde en hotel 

tegenover strandveluwe bad. De provincie wil hiermee 

alleen akkoord gaan als de huidige rotonde  op de 

N309 thv Firezone de aftakking naar de woonwijk 

Molendorp verliest. De woonwijk zou op de 

nieuwerotonde bij het tuincentrum worden ontsloten. 

Ook wordt er dan een parallelweg aangelegd naar de 

evenementen parkeerplaats bij de schaatsbaan. Indien 

het stuk dijk vanaf de goorsluis richting de nieuwe 

rotonde wordt aangepakt heeft de gemeente de 

ambitie om een weg met gescheiden fietspad aan te 

leggen om de gevaarlijke oversteek thv nieuwstadsweg 

te verplaatsen naar de rotonde. 

Gemeente Elburg / 

Provincie 

Gelderland

valt af omdat er geen 

relatie meer is met 

locatie van de nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0015 De weg over de Goorsluis dient te voldoen aan de 

wegeisen van de gemeente Elburg

De weg over de goorsluis is erg small wat een 

gevaarlijke verkeerssituatie opleverd. Omdat de 

goorsluis is afgekeurd kan het een mogelijkheid zijn 

om de weg op de sluis (en dus de duiker) te verbreden. 

Goorsluis is monumentale duiker.

Gemeente Elburg we gaan niet aan de 

slag met de duiker 

zelf, maar in het 

voorland

Niet gehonoreerd

KES-0040 De dijk dient de aanleg van een verbinding tussen 

(oud ) veluwe en (nieuwe) polder niet in de weg te 

staan

de wens leeft bij Gastvrije randmeren en gemeenten 

Elburg en Oldebroek voor realisatie van permanente 

aanlegvoorzieningen voor voet-/fietsveerverbindingen 

tussen het oude (veluwe) en nieuwe land (polder). In 

de buurt van restanten kerk bij Doornspijk

Gastvrije 

Randmeren / 

gemeente Elburg / 

gemeente 

Oldebroek

hier is geen opgave 

meer.

Niet gehonoreerd

KES-0022 De dijk terhoogte van het smalste punt bij Flevoland 

dient een toekomstige vogelkijkhut niet in de weg te 

staan

Gastvrije randmeren wil graag in het gebied waar het 

veluwemeer het smalste is een vogelkijkhut plaatsen 

met daarbij een aantal parkeerplaatsen

Gastvrije 

Randmeren / 

Gemeente 

Oldebroek

vogelkijkhut komt 

buitendijks, daar gaan 

we niet aan de slag 

voor de 

veiligheidsopgave

Niet gehonoreerd

KES-0023 De dijk dient een toekomstige waterspeelplaats / 

faciliteiten niet in de weg te staan

Gastvrije randmeren zou graag op / aan de dijk tussen 

elburg/noordeinde waterpspeelplaats/faciliteiten 

aanleggen voor fietsers/recreanten

Gastvrije 

Randmeren / 

Gemeente 

Oldebroek

we gaan alleen 

binnendijks aan de 

slag

Niet gehonoreerd

KES-0027 De stabiliteit van de dijk dient door de sloot naast 

de ijsbaan bij Elburg niet ondermijnt te worden

Gemeente Elburg wil graag de sloot naast de 

schaatsbaan dempen om te voorkomen dat mensen 

door ijs zakken, dit zou de stabiliteit van de dijk ten 

goede kunnen komen. 

Gemeente Elburg valt af omdat er geen 

relatie meer is met 

locatie van de nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0020 De verbetering van de dijk dient de aanleg van een 

evenementen parkeerterrein te noorden van elburg 

niet in de weg te staan

Gemeente Elburg wil net ten noorden van de 

gemeente Elburg een evenementen parkeerterrein 

aanleggen, de te gebruiken ondergrond voor het terrain 

heeft de gemeente besproken met Joost borgers

Gemeente Elburg geen raakvlak met 

beheeropgave en is al 

in vergunning 

geregeld

Niet gehonoreerd

KES-0030 De toekomstige dijk thv zomerdijk dient te voldoen 

aan de eisen voor de verbreding van de weg zoals 

doorgegeven door gemeente Oldebroek

gemeente Oldebroek zou graag de weg verbreden die 

ligt op de zomerdijk (als de dijk daar ruimte voor biedt 

na eventuele verbreding)

Gemeente 

Oldebroek

niet van toepassing op 

gekozen oplossing

Niet gehonoreerd

KES-0025 De Kerkedijk thv Doornspijk dient het vernieuwen 

van asfalt niet in de weg te staan

In de kerkedijk (gedeelte dat verhard is) ontstaan vaak 

scheuren in asfalt, hier wil de gemeente graag het 

asfalt vernieuwen

Gemeente Elburg meekoppelkans valt 

buiten projectscope. 

hier is geen 

dijkverbeter opgave 

meer.

Niet gehonoreerd

KES-0019 De sluisdeuren en brugdek in het historische 

centrum van Elburg dienen vernieuwd te worden 

Indien het kunstwerk (sluis in centrum Elburg) is 

afgekeurd wil de gemeente graag iets doen met de 

huidige sluis (deuren) hierin groeien bomen. Daarnaast 

wil de gemeente ook iets met het brugdek dat 

slecht/kapot is.

Gemeente Elburg niet van toepassing op 

gekozen oplossing

Niet gehonoreerd

KES-0024 De dijk dient verkeersluw asfalt op de Kamperweg 

niet in de weg te staan

Op de kamperdijk thv de rwzi wil de gemeente elburg 

graag verkeersluw asfalt aanbrengen om de 

verkeersveiligheid te verbeteren

Gemeente Elburg valt af omdat er geen 

relatie meer is met 

locatie van de nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0029 De dijkverbetering van Noordeinde - Elburg dient 

het huidige gescheiden fietspad te behouden 

Over de gehele lengte van Noordeinde - Elburg wil de 

gemeente Elburg graag een gescheiden fietspad

Gastvrije 

Randmeren / 

Gemeente Elburg

niet van toepassing op 

gekozen oplossing

Niet gehonoreerd

KES-0021 De dijk ter hoogte van de oude afvalvuilstort dient 

toegankelijk te zijn voor de vogelkijkhutbezoekers. 

Stichting landschapselementen Elburg heeft thv de 

oude afvalstortplek een vogelkijkhut vernieuwd, graag 

willen ze een pad naar de vogelkijkhut en enkele 

parkeerplaatsen zodat de locatie goed bereikbaar is. 

Stichting 

Landschaps 

Elementen Elburg

valt af omdat geen 

relatie meer is met 

locatie van nieuwe 

scope

Niet gehonoreerd

KES-0046 De straat over de havenkade dient autoluw 

gemaakt te worden

veel overlast door trillingen van vrachtwagens en auto's 

hierdoor ontstaat schade aan huizen en waarschijnlijk 

ook aan de dijk

Walles, H.D.J. de planning van de 

gemeente komt niet 

overeen met de 

planning van het 

dijkverbeteringstraject

Niet gehonoreerd
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