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Geohydrologische aanpak piping
Door expertises uit verschil-
lende werkvelden bij elkaar 
te brengen, heeft Water-
schap Aa en Maas een nauw-
keurigere inschatting kunnen 
maken van de benodigde 
omvang van de maatregelen 
tegen piping bij de dijkver-
sterking Meanderende Maas. 
Het gevolg? Een kleinere 
opgave, een miljoenenbespa-
ring én een methode die ook 
voor andere projecten bruik-
baar is.

Nederlandse dijken moeten bestand zijn tegen 
alle vormen van hoogwater. Ook tegen 
extreem hoogwater, dat zelden voorkomt. Het 
lastige aan die zeldzaamheid is dat er 
nauwelijks of geen metingen zijn van het 
effect dat die omstandigheden op dijken 
zouden hebben. Dus gebruiken dijkwerkers 
rekenmodellen voor die inschattingen. De 
cijfers die daaruit rollen, bepalen mede hoe 
sterk een dijk moet zijn en hoe ingrijpend de 
eventueel benodigde versterkingen.

Faalmechanisme piping
Zo is het ook voor de dijkversterking langs de 
Maas tussen Ravenstein en Lith van Waterschap 
Aa en Maas. Een van de faalmechanismen 
waartegen de rivierdijk gewapend moet 
worden, is piping. Door het grote verschil in 
waterstand vóór en achter de dijk, ontstaan bij 
hoogwater grote drukverschillen in het 
grondwater. Door die drukverschillen kan water 
onder de dijk doorstromen en achter de dijk 
weer tevoorschijn komen. Dat wordt gevaarlijk 
als dit stromende water zanddeeltjes meeneemt 
en er een kanaaltje (pipe) onder de dijk 

Het dijkversterkingstraject tussen Ravenstein en Lith.

ontstaat, waardoor de dijk verzakt.
Piping vormt met name een probleem bij dijken 
die op een (dunne) kleilaag liggen met daaronder 
een doorlatende zandlaag. Zoals de rivierdijken 
van het waterschap Aa en Maas. Bij de komende 
dijkversterking moet het waterschap dan ook 
een forse investering doen om de dijk stevig 
genoeg te maken om bestand te zijn tegen 
piping. Maatregelen die ruimte innemen en dus 
ook voor de omgeving ingrijpend zijn. Reden 
genoeg om zo precies mogelijk te willen weten 
welke maatregelen waar nodig zijn. 

Succesvol innovatietraject
Omdat bekend was dat de rekenmodellen een 
grove en conservatievere inschatting van de 
pipingopgave opleverden dan noodzakelijk, 
ontstond het idee om die modellen aan te 
vullen met berekeningen uit regionale 
grondwaterstromingsmodellen; modellen die 
elk waterschap in principe al heeft. Met de 
toevoeging van die gebiedsinformatie ontstaat 
een veel verfijndere inschatting als basis voor 
het dijkontwerp. Dus zette het projectteam een 
innovatietraject op om het idee uit te werken. In 
november 2020 is het traject succesvol 
afgerond. Er ligt nu een werkwijze om met 
regionale grondwaterstromingsmodellen de 
drukverschillen rondom een dijk onder 
hoogwateromstandigheden vlakdekkend (3D) te 
berekenen. Daarbij wordt het ook duidelijk hoe 
die drukverschillen zich ontwikkelen bij het 
passeren van een hoogwatergolf (de tijdsafhan-
kelijkheid). 
De investering van het onderzoek haalt het 
waterschap er dubbel en dwars uit met de 
besparing die het oplevert, zeggen projectleider 
van het innovatieproject Martine Brinkhuis 
(Tauw), technisch manager van de dijkverster-
king Jan van Casteren (Waterschap Aa en Maas) 
en begeleider vanuit het Hoogwaterbescher-
mingsprogramma (HWBP) Josan Tielen. Welke 
lessen trekken zij uit de successen in het 
innovatietraject? 

Samenwerken verrijkt
“Voor deze innovatie is niet zozeer iets nieuws 
uitgevonden”, vertelt Tielen. “Maar het 
waterschap en het ingenieursteam hebben 
bestaande kennis uit vier werelden samenge-
bracht: de geotechniek, geohydrologie, 
geologie en probabilistiek.”
Brinkhuis: “Omdat we regionale grondwater-
modellen wilden gebruiken, haalden we 
behalve technische dijkwerkers ook mensen 
aan boord die zulke modellen kunnen 
hanteren. Die modellen worden normaal 
gesproken gebruikt voor gemiddelde 
omstandigheden en kunnen dus worden geijkt 
met vele metingen, maar wij wilden ze 
gebruiken voor omstandigheden waarvoor we 
nog geen metingen hadden. Voor het 
inschatten van hoe de ondergrond reageert 
onder dergelijke omstandigheden en voor het 
vertalen daarvan in  kansberekeningen en 
onzekerheidsmarges, betrokken we ook 
specialisten van universiteiten en van 
Deltares.”

Praktijktoepassing
“Dit was een projectgebonden innovatie”, legt 
Tielen uit. “Dat wil zeggen dat het waterschap 
het onderzoekstraject liet meelopen met een 
daadwerkelijk dijkversterkingsproject.” Een 
innovatie gekoppeld aan de projectpraktijk 
dwingt je concreet te worden. Brinkhuis: “Wat 
we in het innovatietraject bedachten, moesten 
we een paar weken later kunnen toepassen in 
het ontwerp. Die wetenschap gaf soms 
slapeloze nachten, maar dwong ons ook om 
concreet te worden. Om niet theoretisch en 
abstract te blijven praten. Dat heeft erg goed 
uitgepakt.”
“Idealiter rekenen we natuurlijk met echte 
metingen”, geeft Van Casteren aan. “Daarom 
heeft het waterschap ook gelijk een meetnet 
met peilbuizen geplaatst. Maar tot daar echte 
metingen voor allerlei verschillende omstan-
digheden uit komen, werken we met het beste 
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Waterschap Aa en Maas wilde weten 
welke piping-maatregelen echt nodig zijn

Rekenmodellen leveren een conservatie-
vere inschatting van de pipingopgave op

Met de toevoeging van gebiedsinformatie 
ontstaat een veel verfijndere inschatting 

De investering van het onderzoek haalt 
het waterschap er dubbel en dwars uit
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De witte stippen op de dijk geven de locaties aan waar beheerders in 1995 zandmeevoerende wellen (voorbodes voor piping) heb-
ben gezien. De rode vlekken zijn de locaties waarop met de nieuwe aanpak een grote kans op opbarsten is berekend. Rekenresulta-
ten en praktijkervaringen komen nu dus goed overeen.

Een beeld van de dijk tussen Ravestein en Lith.

alternatief: een goed model.” Het gaat om de 
stappen die je tussen die ideale en de huidige 
situatie zet, beaamt Brinkhuis. “Het is belangrijk 
om je ogen in de tussentijd open te houden voor 
verbeteringen.”

Helder beeld
“Deze aanpak geeft vanaf het begin van het 
project een stabielere inschatting van het 
pipingprobleem”, zegt Van Casteren. “Daardoor 
hoef je niet na elke projectfase bij te stellen en 
ben je betrouwbaar in je communicatie met 
stakeholders. En hoewel een stabielere 
inschatting van het probleem niet per definitie 
betekent dat de opgave kleiner wordt, was dat 
voor delen van dit dijktraject zeker het geval. 
Pipingbermen kunnen over het algemeen tussen 
de tien en dertig meter korter. Pipingschermen 
kunnen gemiddeld vier meter korter.”
Tielen: “Ook dat maakt deze innovatie 
waardevol. De Nederlandse dijkversterkingsop-
gave is zo omvangrijk dat innovaties voor het 
hoogwaterbeschermingsprogramma onontbeer-
lijk zijn om de programmadoelen in 2050 te 
kunnen bereiken.”
“Maar”, geeft Van Casteren aan, “Hoewel slim 
rekenen mooi en belangrijk is, het is niet 
allesbepalend voor hoe de definitieve dijk er 
gaat uitzien. Er blijven nog heel veel ontwerp-
keuzes die je in overleg met de omgeving of 
vanuit duurzaamheid maakt. Zoals het gebruik 
maken van gebiedseigen grond.”

Profijt
“Voor dit dijkversterkingstraject betaalt de 
investering zich al terug, maar de methode 
is ook voor andere projecten bruikbaar”, 
besluit Tielen. “En niet alleen voor dijkver-
sterkingsprojecten. Het model geeft ook 
waardevolle informatie voor calamiteitensi-
tuaties, met name doordat het model inzicht 
geeft in de onderlinge interactie van 

maatregelen in een gebied. Zowel aan de 
binnendijkse kant als aan de kant van de 
uiterwaarden en de rivier. Er is al vanuit veel 
waterschappen  belangstelling getoond voor 
het toepassen van deze methodiek. Die 
potentie was vanuit het HWBP een voor-
waarde voor de innovatiesubsidie. We hopen 
daarom dat iedereen die baat kan hebben 
bij de methode, niet schroomt ons te 
bevragen.”

Josan Tielen is programmabegeleider bij HWBP; 
Martine Brinkhuis is senior adviseur bij Tauw; Jan 
van Casteren is projectmanager bij waterschap 
Aa en Maas en Jorieke van der Geest is 
tekstschrijver bij Sabel communicatie. 
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Het innovatietraject
In het innovatieproject werkten experts 
samen van Tauw, Witteveen + Bos, 
Advies in Water, Jongejan Risk Manage-
ment Consulting, Deltares, Rijkswater-
staat en waterschappen. Het project 
maakt deel uit van (en is gefinancierd 
door) het Hoogwaterbeschermingspro-
gramma (HWBP), onderdeel van het Del-
taprogramma. Waterschappen en Rijks-
waterstaat werken in het HWBP samen 
aan de grootste dijkversterkingsoperatie 
ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 
1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 
sluizen en gemalen worden de komende 
dertig jaar versterkt. Zo werken we aan 
een land waar je veilig kunt wonen, 
werken en recreëren.


