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Grofzandbarrière, 
een dijk van een 
innovatie!

In opdracht van

December 2022



2

Twee sporen GZB -  samen organiseren naar doel
Spoor  1 - onderzoek Innovatietraject – een heldere innovatiestrategie

Geleerde lessen innovatietraject POV-piping

Afwegingskader filtertechnieken 

Spoor 2 praktijk – project – samen organiseren naar het doel

Betaalbare en duurzame pipingmaatregel 

Geleerde lessen innovatiepartnerschap 

Droge opensleuf-techniek

Natte techniek 

Inhoudsopgave

De grofzandbarrière naar een hoger plan
Verantwoording

Wat is en doet de GZB

3
4

5

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

De potentie van de GZB

6
6

8

8

9

10

12

12

12

13

Colofon
Tekst: Allerleij Teksten
Ontwerp: TeeWeb



3

Binnen het innovatieproject GZB-Gameren is eerst door Deltares een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
met laboratoriumproeven op kleine, middelgrote en grote schaal (Deltagoot). De haalbaarheidsstudie 
toont aan dat het concept GZB werkt, welke randvoorwaarden en eisen er gelden aan een GZB en 
het berekent welk verval de GZB kan keren voordat deze bezwijkt. Het innovatieproces werd daarbij 
gechallenged door een deskundigenteam vanuit de POV-Piping (inmiddels Innovatieversnellers), dat 
adviseerde over de inhoudelijke ontwikkeling van de GZB, over de go/no go momenten en het opstellen 

van ontwerp- en beoordelingsrichtlijnen. Daarnaast 
bood het team ondersteuning in het advies Expertise 
Netwerk Waterveiligheid (ENW). In 2018 wonnen 
Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping met de 
grofzandbarrière de Waterinnovatieprijs, als beste in de 
categorie waterveiligheid.

De grofzandbarrière naar een hoger plan

Ten noorden van het dijkdorp Gameren ligt de Waalbandijk. 
In 1995 is de Waalbandijk nabij Gameren verlegd in de 
uiterwaarden. Het tussenliggende gebied kenmerkte zich 
afgelopen jaren door welvorming met zanduitstroom ten 
tijde van hoogwater, piping genaamd. In 2015 is vanuit het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) bepaald dat deze 
Waalbandijk ter hoogte van Gameren versterkt moet worden om 
verzwakking door piping te voorkomen. 

1. Full-scale testing of piping prevention measures: Three tests at the IJkdijk, Physical Modelling in Geotechnics – Gaudin & White (Eds) 
© 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00152-7

In 2015 is Waterschap Rivierenland een innovatieproces gestart om piping met een nieuwe techniek aan 
te pakken: de grofzandbarrière (GZB), een techniek die omstreeks 2012 is ontstaan vanuit Deltares en door 
WSRL is omarmd om verder uit te werken richting een bewezen oplossing voor piping. 

De oplossing GZB valt onder filtertechnieken en kan, naast het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) of 
kunststof filterschermen, worden ingezet als oplossing voor piping.  De grofzandbarrière (GZB) is een 
doorontwikkeling van het VZG welke, in potentie, sneller, goedkoper en duurzamer/milieuvriendelijker is dan 
andere oplossingen voor piping. 

Het innovatieproces is aan een dijkversterkingsproject (eerst Vianen, later Gameren) gekoppeld om de GZB 
verder te ontwikkelen en ook toe te passen. Het is door het HWBP aangemerkt als een innovatieproject, 
met als doel op een effectieve wijze met relatief korte doorlooptijd de GZB naar een hoger niveau te tillen.

Toen de GZB een kansrijke innovatie bleek, heeft 
WSRL in 2018 een innovatiepartnerschap opgezet 
om de maakbaarheid te toetsen in samenwerking 
met marktpartijen en om dijkversterking Gameren 
te realiseren met deze bewezen techniek. Het 
animo vanuit de markt om te participeren 
binnen het innovatiepartnerschap was groot, 12 
aannemingscombinaties meldden zich aan. Vanuit de 
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aanbesteding van het innovatiepartnerschap kwamen 3 aannemingscombinaties die de maakbaarheid 
van hun voorkeursoplossing mochten beproeven om (na een go/no go-besluit) dijkversterking Gameren te 
realiseren. 

Uit de go/no go beslissing, waarbij de nadruk lag op de betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en 
controleerbaarheid van de techniek, zijn 2 aannemingscombinaties gekomen die hun techniek daadwerkelijk 
in samenwerking tot uitvoering mochten brengen binnen het project dijkversterking Gameren. Hierin werd 
eveneens, middels een ‘denktank monitoring’, verder onderzocht op welke wijze de GZB in de beheersfase 
het beste kon worden gemonitord en hoe te handelen voor, tijdens en na hoogwatersituaties.  Hieruit is het 
‘rode tracerzand’ ontstaan als meest effectieve oplossing voor monitoring van de GZB.

Het project dijkversterking Gameren is dus tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Deltares, een 
deskundigenteam, marktpartijen en de interne beheerorganisatie. Het project is uiteindelijk 11 januari 2021 
opgeleverd en overgedragen (in 1 dag). Deltares heeft op basis van de succesvolle haalbaarheid- en maak-
baarheidsproeven tot slot een aanzet voor de                                                                                     opgesteld voor 
Gameren die ter advisering aan Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is voorgelegd. Het ENW is        

over het innovatietraject en spreekt 
vertrouwen uit in grofzand als pipingremmende maatregel. 

Met deze publicatie wordt het “estafettestokje” vanuit 
dijkversterkingsproject Gameren doorgegeven aan 
innovatieversnellers (DIV) van het HWBP om het 
innovatiespoor te vervolgen. Ook lijkt de GZB potentieel te 
hebben als keuze voor de pipingsmaatregel ten behoeve 
van de projecten Stad Tiel, Sterke Lekdijken en Tiel-
Waardenburg. 

Verantwoording 

De publicatie is in opdracht van Waterschap Rivierenland tot 
stand gekomen. Hiervoor zijn interviews gehouden met betrokken 
stakeholders vanuit project-, programma- (deskundige/begeleidings-) 
team HWBP,  alsmede Deltares en de twee marktpartijen. 
Daarnaast is informatie gebruikt uit diverse publicaties en opgestelde 
plannen. De dóórontwikkeling van de grofzandbarrière wordt opgepakt 
door De Innovatieversneller in samenwerking met de waterschappen/
praktijkprojecten zoals mogelijk Stad Tiel / Sterke Lekdijk. 

In deze publicatie worden de geleerde lessen gedeeld opdat de 
opgedane kennis breed beschikbaar komt in de sector en daarmee 
bredere praktijktoepassing van de GZB stimuleert. We gaan in  op 
zowel de (potentie) van de innovatie zelf als de samenwerkingsvorm (innovatietraject en -partnerschap). 
Ook kijken we wat de restricties en/of condities zijn om de innovatie breder toe te passen, met daarbij 
de succesfactoren in de samenwerking die de innovatie mogelijk hebben gemaakt. HWBP en Waterschap 
Rivierenland stimuleren innovaties die het mogelijk maken om versterkingen slimmer uit te kunnen voeren 
en die duurzamer zijn dan traditionele dijkversterkingsmethoden. 

De Innovatieversneller is een onderdeel van de kennis- en innovatieagenda van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en beoogt de toepassing van nieuwe kennis en 
productinnovaties te bevorderen. Dit draagt namelijk bij aan een doelmatigere realisatie en leidt uiteindelijk 
tot besparing van maatschappelijke kosten. Vertegenwoordigers van overheden, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven werken in projecten en op verschillende momenten in het programma samen.

2. https://www.hwbp.nl/innoveren/innovatieprojecten/de-innovatieversneller

ontwerp- en beoordelingsrichtlijn (OBR)

positief

https://www.hwbp.nl/innoveren/innovatieprojecten/de-innovatieversneller
https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/19_-_ontwerp-grofzandbarriere-pilot-gameren.pd
https://www.enwinfo.nl/adviezen/advies-doorontwikkeling-grofzandbarriere/
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Wat is en doet de GZB?
De overstromingskans is tegenwoordig door 
het falen van de waterkeringen groter dan 
maatschappelijk acceptabel. Het faalmechanisme 
piping is een van de belangrijkste oorzaken van de 
hoge overstromingskansen . Om overstromingen 
in Nederland te voorkomen staat het HWBP voor 
de opgave in heel Nederland dijken, sluizen en 
gemalen te versterken.  

Het principe van de grofzandbarrière is dat op de overgang van de - ook onder de dijk doorlopende kleilaag en 
de zandondergrond een sleuf met grof zand wordt aangebracht die het oorspronkelijke, fijnere zand vervangt. 
Het grove zand werkt als een filter dat het water doorlaat en de zandkorrels op hun plaats houdt. Hiermee 
wordt piping voorkomen. 

Bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en 
achterland stroomt er water onder de doorlopende 
kleilaag en dijk door. Dat water kan zand meevoeren, 
waardoor er na verloop van tijd een holle ruimte 
(pipe) onder de dijk ontstaat, alsmede  een 
zandmeevoerende wel er achter. Dit fenomeen heet 
piping. Gevolg: de dijk verzwakt, wordt instabiel en 
kan bezwijken.

Het is voor het eerst dat deze 
techniek wordt gebruikt in een 
dijkversterkingsproject. Waterschap 
Rivierenland heeft veel vertrouwen 
in de grofzandbarrière, maar ziet 
ook dat het niet overal toepasbaar 
is. Wanneer er bijvoorbeeld ook 
een stabiliteitsprobleem is, kan men 
soms beter voor een damwand 
kiezen. 

Het oplossen van het pipinggevaar 
met een extra berm van klei kost 
honderden miljoenen euro’s en 
neemt veel ruimte in beslag. 
Stalen damwanden aanbrengen is 
– ondanks nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten – nog steeds duurder 
dan een grofzandbarrière en 
verstoort bovendien de natuurlijke 
waterhuishouding onder de dijk, 
ook in drogere tijden.

3. http://bit.ly/3WCLE9D

http://bit.ly/3WCLE9D
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Twee sporen GZB - samen organiseren naar doel

In 2021 is de GZB voor het eerst succesvol toegepast in de praktijk als versterkingsmaatregel in een primaire 
waterkering. Daarvoor is een innovatie- en projectaanpak doorlopen in de periode van 2015 tot 2021. 

De procesbegeleiding is door Waterschap Rivierenland, projectteam Gameren, georganiseerd en bestond 
uit het totale doorontwikkelingstraject van het VZG naar GZB met uiteindelijk een advies van ENW op de 
ontwerp- en beoordelingsrichtlijn voor Gameren. De haalbaarheidsstudie van de GZB werd inhoudelijk 

begeleid door de POV-Piping en is uitgevoerd door Deltares.  

Zodra het haalbaarheidsonderzoek eind 2017 dusdanig ver gevorderd 
was is gestart met de voorbereiding van de maakbaarheidfase. Door 
het parallelspoor kon een eerste pilot bij de dijkversterking in Gameren 
sneller gerealiseerd worden. 

Daarvoor is op basis van het inkoopplan het innovatiepartnerschap 
als aanbestedingsvorm gebruikt. De maakbaarheid werd inhoudelijk 
begeleid door een expertgroep bestaande uit vertegenwoordigers van 
projectteam en POV-Piping en is uitgevoerd door: 

•

•

Spoor 1 - onderzoek Innovatietraject - een heldere innovatiestrategie

De ontwikkeling van de GZB bestaat uit 3 onderdelen: 
aantonen dat het idee werkt (conceptuele werking; haalbaarheidsonderzoek); 
aantonen van de maakbaarheid (ontwikkelen machines en uitvoeringsprincipes); 
uitvoeren van pilots (incl. monitoring etc.) en vastleggen in een ontwerp- en beoordelingsrichtlijn. 

•
• 
•

4. Full-scale testing of piping prevention measures: Three tests at the IJkdijk, Physical Modelling in Geotechnics – Gaudin & White (Eds) 
© 2014 Taylor & Francis Group, London, ISBN 978-1-138-00152-7

Combinatie Van de Wetering, Vissers Ploegmakers en FPH 
Ploegmakers (afgekort ‘WVF’)- realisator van de deeltrajecten A en C,
Combinatie Martens en Van Oord – G van der Ven (afgekort ‘MvO-
vdVen’) – realisator van de deeltrajecten B en D.

Er wordt nu verder ingegaan op de totstandkoming en de 
samenwerkingsvorm (innovatietraject en -partnerschap)  en op de 
(potentie) van de innovatie zelf. Wat zijn hierbij  de voor- en nadelen, 
restricties en/of condities om de innovatie breder toe te passen, 
inclusief de succesfactoren in de samenwerking die de innovatie 
mogelijk heeft gemaakt.

Bij de ontwikkeling van het VZG is al eens de vraag gesteld of alleen het aanbrengen van een grof ‘niet-
piping-gevoelig’ zand voldoende zou zijn om een pipe te stoppen. Deze gedachte werd ondersteund door de 
resultaten van een eerdere proef in de IJkdijk in Booneschans. Vanwege de ontwikkeling van het VZG is dit 
idee toen niet verder ontwikkeld. 
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POV-piping als inhoudelijke begeleiding is in die periode 
overgenomen door een expert-/begeleidingscommissie bestaande 
uit vertegenwoordigers van het Projectteam, opdrachtnemers en 
POV-piping (later DIV). Het deskundigenteam adviseert over de 
inhoudelijke ontwikkeling van de GZB, over de go/no-go momenten, 
over het maakbaarheidsonderzoek, opstellen ontwerp en 
beoordelingsrichtlijn voor Gameren en ondersteuning in het advies 
Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW).

Zowel het VZG als de GZB zijn robuuste technieken met een kleine faalkans, die mogelijk 
ook grotere vervallen in de waterstand aan kunnen. Dit schept wellicht de mogelijkheid om 
de faalkansverdeling aan te passen. Indien het mogelijk is om de faalkans op piping dicht 
bij nul te brengen kan de faalkansruimte worden toebedeeld aan bijvoorbeeld de hoogte. 
In dat geval kan de dijk tussen de 10 en 15 centimeter lager worden aangelegd.

De POV-Piping en Waterschap Rivierenland zagen voordelen in het doorontwikkelen van 
het VZG naar de GZB. In het najaar van 2015 heeft de POV-P een ‘prijsvraag’ uitgeschreven 
om innovaties uit de markt aan te boren. Deltares heeft hierbij de GZB als innovatie ingediend. 

In het najaar van 2015 is in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek gedaan met de zogenaamde 
‘STORMmethodiek’ naar de potentiële waarde en de kansen van slagen van de GZB. Betrokken stakeholders 
vanuit overheden, kennis-instellingen, adviesbureaus, aannemers en
POV-Piping hebben hiervoor in twee bijeenkomsten nagedacht over
de ontwikkeling van de GZB. De conclusie uit deze ‘STORMmethodiek’
is dat de techniek veelbelovend is en ontwikkeling ervan zinvol. 

In 2015 is er een businesscase opgesteld en 
daaruitvolgend een onderzoeksaanpak voor het 
uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek als onderdeel 
van de HWBP Vianen HWBP project Vianen (22W), 
verkenning (kenmerk HWBP161239 11685). 

Het Plan van Aanpak van dit haalbaarheidsonderzoek 
voorzag in proeven op kleine schaal, middelgrote 
schaal en een grote schaalproef in de golfgoot. Deze 
proeven werden uitgevoerd door Delatres in opdracht 
van projectteam Gameren. Verder werd het plan nog 
aangescherpt met onder meer de opname van diverse 
go/no go momenten, waardoor tussentijdse bijsturing of 
beëindiging mogelijk is. 

De grofzandbarrière is in de periode 2016-2017 uitgebreid 
op laboratoriumschaal onderzocht. Na maanden van 
testen met proefopstellingen door Deltares is aangetoond 
dat de grofzandbarrière ook op grote schaal werkt met 
een deltagootproef eind 2017. De uitkomsten zijn te 
raadplegen via                        . Zie ook de                               . 

5. Vera van Beek, André Koelewijn, Gerard Kruse & Hans Sellmeijer, Piping phenomena in heteregeneous sands – experiments and simulations, 
4th Int. Conf. Scour and Erosion, Tokyo, 2008, pp.453-459.
6. https://www.deltares.nl/nl/nieuws/grofzandbarriere-op-grote-schaal-onderzocht/

deze link diverse films

Al in 2008 was het idee onderzocht in het laboratorium van Deltares. Hierbij werd door 
beginnend promovenda Vera van Beek onderzocht wat er gebeurt als er halverwege 
een ‘niet-piping-gevoelig’ zand wordt aangebracht. Uit het onderzoek blijkt de pipe te 
stoppen en groeit deze niet verder onder de dijk door. We noemen dit inmiddels de 
grofzandbarrière (GZB).

Hypothese:
Barrièremateriaal heeft hoge 
weerstand tegen primaire erosie.
De barrière is doorlatender dus zijn 
gradienten in de barrière lager dan in 
het achtergrondzand.
Internationale review Plan van Aanpak
Literatuurstudie en keuze barrière 
materiaal
Kleine schaalproeven
Medium schaalproeven
Grootschalige proeven

Uitvoering elke fase laboratoriumproeven - 
numerieke analyses

       •

       •

Fase 0
Fase 1

Fase 2a
Fase 2b
Fase 2c

https://www.waterschaprivierenland.nl/onderzoeksrapporten-voor-de-grofzandbarriere
https://youtu.be/O5ilatE8HA4
https://www.deltares.nl/nl/nieuws/grofzandbarriere-op-grote-schaal-onderzocht/
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Geleerde lessen innovatietraject POV-piping

Afwegingskader filtertechnieken 

Heldere innovatiestrategie – PLAN THE WORK , DO THE WORK. 
De innovatiestrategie heeft betrekking op het beter toepassen van bestaande en nieuwe kennis en het 
implementeren van innovatie in de uitvoeringsprojecten. Bij de ontwikkeling van de GZB is tot 2015 vooral 
succes geboekt door inzet van bestuurlijke en inhoudelijke ambassadeurs. Er is breed draagvlak gecreëerd 
en kennis gebundeld ter voorbereiding op de start van het innovatietraject in samenwerking met HWBP. Er 
is strak koers gehouden om de innovatie vanuit haalbaarheid naar de maakbaarheidfase te begeleiden door 
eenduidige procesbegeleiding van projectteam WSRL, inclusief de adviesaanvraag bij ENW en overdracht aan de 
Innovatieversnellers.  

Rondom piping en de GZB vindt continu kennisontwikkeling plaats en 
worden maatregelen (door)ontwikkeld. Voor een doelmatige aanpak van de 
opgave is het belangrijk om enerzijds goed te begrijpen hoe en onder welke 
omstandigheden piping tot falen van de kering leidt en anderzijds maatregelen 
beschikbaar te hebben om op een effectieve en efficiënte manier de 
overstromingskans te reduceren. 

•

•

•

In 2022 wordt binnen                             gewerkt aan een publicatie 
filtertechnieken. Doel van de publicatie is een samenhangend geheel van 
richtlijnen voor de toepassing van filtertechnieken als pipingmaatregelen. De 
publicatie filtertechnieken bestaat uit een generiek deel met daaronder de 
techniekspecifieke OBR’s als bijlagen. 

Wanneer er verschillende typen maatregelen beschikbaar zijn, moet er in 
projecten worden gekozen. In diverse projecten zijn hiervoor afweegkaders 
ontwikkeld. Voor de publicatie afweegkader pipingmaatregelen wordt een 
generiek afwegingskader opgesteld waarbij naast waterveiligheid ook andere 
criteria, zoals planning versterkingsproject, duurzaamheid, wensen en 
inpassing omgeving, beheereisen, worden meegenomen. Het afweegkader 
is naast een praktische handreiking voor projecten ook een instrument om 
vanuit het programma HWBP een keuze te maken welke maatregelen worden 
doorontwikkeld.

De publicatie is een gezamenlijk product van DIV-Piping met de 
versterkingsprojecten Salmsteke (HDSR), Zwolle Olst (WDOD), Gameren 
(Rivierenland) en Culemborg-Beatrixsluizen (HDSR). DIV-Piping zorgt voor 
de afstemming met de overige publicaties. De OBR’s worden vanuit de 
versterkingsprojecten geschreven. DIV-Piping levert hiervoor input en zorgt 
voor afstemming vanuit het generieke raamwerk.

Duidelijke rol begeleidingscommissie – GOED EN VEILIG GENOEG. 
Bij de ontwikkeling van de GZB is gebruikgemaakt van een begeleidingscommissie van experts die zowel project- als 
het onderzoeksbelang behartigde. Het vraagt een duidelijke adviesopdracht aan de commissie voor de diverse go/
no go momenten en daarnaast open en eerlijk te zijn over de intenties van de bedenkers en gebruikers. Ook moet 
worden bepaald wanneer het goed genoeg is vanuit een onderzoeksperspectief en tegelijkertijd ook veilig genoeg 
om in de praktijk toe te passen. 

Sfeer tussen teams goed houden – DOORLEVEN BELANGEN. 
Gedurende de verschillende fases is er bij de betrokken stakeholders een duidelijke drive geweest, die constructief 
kritisch bleef: elkaar begrijpen in plaats van overtuigen. De vragen en antwoorden over en weer zorgden voor 
vertrouwen in de GZB zonder concessies te doen aan het waarborgen van de dijkveiligheid. Er was acceptatie over 
de wijze waarop omgegaan moest worden met onzekerheid en wat stakeholders nodig hadden om overtuigd te 
raken, danwel voldoende mate van zekerheid te krijgen. 

DIV-Piping

https://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPPiping/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Piping 
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In 2015 is voor het dijkversterkingsproject Vianen een Plan van Aanpak opgesteld voor de verkenningsfase 
op basis waarvan de subsidie is verleend door het HWBP. In het Plan van Aanpak Vianen is opgenomen een 
haalbaarheids- en maakbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van de “grofzandbarrière”. 

In de Verkenningsfase van het project Vianen (22W) is het haalbaarheidsonderzoek en de 
maakbaarheidsproef grofzandbarrière verder uitgewerkt. Met dit Plan van Aanpak wordt beoogd de 
samenwerking, rollen en verantwoordelijkheden tussen Waterschap Rivierenland en de POV-Piping (POV-P), 
op hoofdlijnen te beschrijven met voldoende aanvullende informatie op de subsidiebeschikking.

De ontwikkeling van de GZB wordt aangestuurd door het 
projectteam Gameren. Hierbij kan het Projectteam POV-P 
adviseren over de inhoudelijke ontwikkeling en de go/
no go momenten. Afstemming hierover vindt plaats in de 
projectmanagementoverleggen POV-P en Gameren. Het 
deskundigenteam staat tussen het Projectteam POV-P en het 
projectteam Gameren. Dit team adviseert en ondersteunt 
beide teams in de technische aansturing over de inhoudelijke 
ontwikkeling van de GZB en over de go/no go momenten. Het 
projectteam Gameren begeleidt de inhoudelijke aansturing 
van de doorontwikkeling GZB en verzorgt de afstemming 
tussen de verschillende categorieën.

Naar aanleiding van de verkenningsfase en het succesvol doorlopen van de haalbaarheidsstudie is het 
projectplan Waterwet Dijkversterking Gameren 2018 vastgesteld. Dit projectplan wordt vooruitlopend op 
het eindadvies van Deltares geschreven. Vandaar dat er naast de GZB ook de reeds toegepaste techniek van 
het Verticaal Zanddicht Geotextiel (VZG) is uitgewerkt. 

Voor de realisatiefase is in 2018 een nieuw Plan van Aanpak opgesteld en ingediend bij het HWBP voor 
het verkrijgen van een subsidiebeschikking. Op advies van de POV-P is besloten om het onderzoek naar de 
haalbaarheid niet (alleen) te richten op de dijk in Vianen, maar op de locatie in Gameren. 

Bij het opstellen van het ontwerp-projectplan zijn de collega-overheden goed betrokken. Provincie 
Gelderland, Gemeente Zaltbommel en Rijkswaterstaat zijn lid van de Ambtelijke Begeleidingsgroep (ABG). 
In de ABG d.d. 1 februari 2018 zijn de definitieve concepten van het ontwerp-projectplan en onderliggende 
producten (de bijlagen van het projectplan) besproken. Het ontwerp-projectplan heeft hiermee draagvlak 
van de betrokken bevoegde gezagen.

Spoor 2 praktijk - project - samen organiseren naar het doel
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Het voorkeursalternatief GZB/VZG had ook goed draagvlak in de omgeving; omwonenden, agrariërs en andere 
belanghebbenden. In alle openheid is de omgeving betrokken bij het opstellen van het ontwerp-projectplan, 
het dijkversterkingsontwerp en andere planproducten. Op informatiebijeenkomsten zijn concepten 
besproken. Opmerkingen en aanpassingen zijn verwerkt en teruggekoppeld. Resultaat is dat het draagvlak 
door de omgeving voor het voorkeursalternatief en daarmee voor het ontwerp-projectplan is behouden.

Na de definitieve keuze voor de locatie Gameren als meest geschikte pilotomgeving is ook het inkooptraject 
bepaald om de maakbaarheidsonderzoek als pilot te gaan realiseren. Het  ‘innovatiepartnerschap’ als 
aanbestedingsprocedure faciliteert innovaties die de markt nog niet uit zichzelf ontwikkelt  :  

Geschikt voor ontwikkelen en uitrollen innovaties 
Biedt ruimte voor ontwikkeling van het idee
In één keer aanbesteed geen nieuwe aanbesteding na ontwikkelfase
Aan meerdere partijen gunnen (brede ontwikkeling)
Relatie aangaan op basis van partnerschap (samen)

Na de selectie van 5 naar 3 opdrachtnemerscombinaties zijn vervolgens de aangeboden uitvoerings-
technieken voor het aanbrengen  van een grofzandbarrière middels een maakbaarheidsonderzoek beproefd. 
In de termijn van de maakbaarheidsproeven voor dijkversterking Gameren is de uitvoeringstechniek (middels 
kettinggraaftechniek) niet succesvol gebleken. De Dijkversterking Gameren is vervolgens door de overige 2 
realisatiepartners gerealiseerd die beiden een open sleuven techniek gebruikten.

Doordat de twee partijen onderling wilden afstemmen en samenwerken over het delen van de opdracht 
konden er 2 opdrachten worden gedaan. Dat was zowel winst voor de markt als voor kennisontwikkeling. 

Er is over 1 km dijkvak GZB aangelegd door middel van een open sleuven techniek met zowel ‘in den 
natte’ als ‘in den droge’ technieken. De verschillen tussen beide combinaties betrof alleen een verschil in 
aanlegtechniek. Het resultaat, (onder andere in detailontwerp, dimensies van de gerealiseerde GZB, GZB-
materiaal, gebruikte klei etc.) is in beide deeltrajecten gelijk. 

• 
• 
• 
• 
•

7. https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/eu-specifieke-procedures/innovatiepartnerschap

Betaalbare en duurzame pipingmaatregel

Uit de maakbaarheidsproef zijn de gemiddelde 
kosten per meter bepaald en vergeleken met
de ramingen uit de verkenning.  En is er een doorkijk 
gemaakt naar de kosten als optimalisaties
worden doorgevoerd in toekomstige projecten. 

Quick scan prijs GZB/km exclusief BTW;

Vooraf ingeschat IB 1,2 tot 1,4 milj.

Realisatie (kale bouwkosten zonder 
management AKWR etc.)

1,75 tot 2 milj.

Technische ontwerp-optimalisatie 700K tot 800K

Kwalitatieve optimalisatie PM
In de tabel hiernaast staan de directe bouwkosten 
per kilometer ex btw vanuit de specifieke kenmerken 
van Gameren. Vanwege projectspecifieke 
omstandigheden zijn deze kostenkentallen niet 1 op 1 over te nemen voor een willekeurig volgend project.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de kosten in de realisatie hoger zijn geweest dan vooraf ingeschat. 
Oorzaken daarvan zijn terug te voeren naar iets andere uitvoeringsontwerp en uitvoeringsmethoden. 
Tegelijkertijd zit daar ook weer de kostenoptimalisaties die verwacht kunnen worden door verbeteringen in 
ontwerp en uitvoeringsmethoden. Er kan daarbij worden gedacht aan vermindering van de omvang (breedte) 
van de GZB of bijvoorbeeld het toepassen van natuurlijk gewonnen zand i.p.v. vuurgedroogd zand. In de 
uitvoeringmethodes zijn kwalitatieve besparingen te verwachten in de uitvoeringstechnieken en methoden. De 
verwachting is dat daarmee de directe bouwkosten per kilometer significant kunnen dalen tot het niveau van de 
eerdere inschattingen. 

De milieukosten (Milieukostenindicator (MKI)) zijn niet nader bepaald in dit innovatietraject. Ook hier zijn, 
met name door het gebruik van natuurlijke lokaal aanwezige grondstoffen en uitvoeringsmethoden, lagere 
milieukosten haalbaar.  

https://www.pianoo.nl/nl/inkoopproces/aanbestedingsprocedures/eu-specifieke-procedures/innovatiepartnerschap
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Deltares heeft op basis van de succesvolle haalbaarheid- en 
maakbaarheidsproeven een aanzet voor de ontwerp- en beoordelingsrichtlijn 
GZB (OBR) opgesteld die ter advisering aan Expertise Netwerk Waterveiligheid 
(ENW) is voorgelegd. Het ENW is in de basis                       over het innovatietraject 
en van mening dat de grofzandbarrière als pipingmaatregel onder voorwaarden 
toegepast kan worden.                                                . 

Er is tijdens de voorbereiding en uitvoering regelmatig gecommuniceerd en gepubliceerd over de voortgang 
en resultaten als onderdeel van de projectaanpak. Daarbij is bijvoorbeeld een veldbezoek georganiseerd 
met collega’s van andere waterschappen, publicaties in vakbladen en video’s. Doel daarvan was om bij te 
dragen aan het breed uitdragen van kennis.  

Bij de maakbaarheid lag de nadruk op de betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid, kosten, risico’s en 
controleerbaarheid van de techniek. Er vond vooral monitoring op korte termijn plaats (komt de GZB op zijn 
plaats; hoe zit het met risico’s als zetting van zand in de barrière, verdichting van zand naast de barrière etc). 

Door de praktijktoepassing in Gameren is op zorgvuldige wijze onderzoek uitgevoerd naar de 
bodemeigenschappen, met een focus op de laagopbouw, doorlatendheden en korrelverdelingen van het 
aanwezige zand. Daarnaast is in meer algemene zin beschouwd hoe een grofzandbarrière kan falen. Daartoe 
is de methode van de faalpadanalyse toegepast, waaruit enkele tientallen reeksen van opeenvolgende 
gebeurtenissen voortkwamen waarlangs falen onder uiteenlopende condities theoretisch zou kunnen 
optreden. In deze faalboom is onderscheid gemaakt naar verschillende bezwijkvormen, waarbij naast het 
optreden van een hoogwater ook andere factoren noodzakelijk zijn om daadwerkelijk tot falen te kunnen 
komen. Deze beïnvloedende factoren kunnen in veel gevallen echter worden uitgesloten bij het ontwerp, 
tijdens de aanleg of in het beheer. Dit heeft ook geleid tot een concrete handreiking voor het ontwerp van 
een grofzandbarrière. 

Bekijk het veldonderzoek hier

Bijzondere aandacht is besteed aan de vroegtijdige betrokkenheid van de 
beheerder. De beheerder is zowel in verkennings- als realisatiefase actief 
betrokken en draaide mee in een apart opgerichte Denktank Monitoring. 

Er is vanaf het begin af aan met alle betrokkenen nagedacht over hoe 
de grofzandbarrière na aanleg kan worden gemonitord en beheerd. 
Uiteindelijk is bijvoorbeeld gekozen voor het toepassen van tracermateriaal 
(keramisch gecoate zandlaag) in plaats van meetapparatuur die mogelijk 
alweer is afgeschreven voordat er sprake zal zijn van hoogwater. 

Het grote voordeel van het toepassen van tracermateriaal is dat er geen aanvullende beheersinspanning 
en/of ingewikkelde dataverzameling nodig is; het materiaal is 100% natuurlijk en past binnen het duurzame 
karakter van de grofzandbarrière. De rode zandlaag als tracer zorgt ervoor dat de grofzandbarrière onder 
alle omstandigheden buiten, dus ook bij hoogwater, zichtbaar is.

Hiermee is de GZB als techniek uiteindelijk van Technology Readiness Level 
1 naar 7 gesprongen. Hoe hoger het TRL-niveau hoe meer een innovatie zich 
technisch en functioneel al heeft bewezen en dus hoe sneller deze innovatie 
technisch gezien (grootschalig) toepasbaar is. 

positief

https://www.waterschaprivierenland.nl/dijkversterking-gameren
https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/19_-_ontwerp-grofzandbarriere-pilot-gameren.pdf
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Droge opensleuf-techniek Natte techniek
De werkwijze is gebaseerd op het gebruik van 
een sleufbekisting en bemaling. De sleuf kan 
droog ontgraven worden, waardoor visueel 
exact waarneembaar is waar scheiding van 
zand en klei zich bevindt. Hierdoor kan de 
ligging van de grofzandbarrière nauwkeurig 
aangebracht en gecontroleerd worden. Ook de 
verdichting vindt in de droge plaats en is ook 
meetbaar.

De uitvoeringsmethode is “in den natte” 
gebruikmakend van een damwandbox voorzien van 
een ingenieus grondwaterbeheer-systeem zonder 
intensieve bemaling. De damwandboxen wordt 
overlappend geplaatst waardoor er altijd sprake is 
van een gegarandeerd doorlopende GZB. Ontgraving 
binnen het afgesloten compartiment maakt directe 
kwaliteits-controles mogelijk.

Meer informatie
Meer informatie

•

•

Contract volgt innovatie – FOCUS OP KWALITEIT. 
Om het maximale te halen uit het innovatiepartnerschap is er gekozen voor meer coöperatie in plaats van 
concurrentie in de ontwikkelfase. Door flexibel te zijn in de aanbesteding als blijkt dat meerdere inbrengmethodes 
kunnen werken wordt er meer geleerd. Ook als dit een afwijking vraagt van het contract. De marktpartijen zijn 
trots op deze innovatie en hebben het aangedurfd om samen te werken om beide methodes toe kunnen passen. 
Hierdoor is de kans van slagen vergroot en is er in de aanbesteding lef getoond door met 2 partijen door te gaan 
naar de uitvoering. 

Brede en actieve communicatie – KENNIS DELEN IS KRACHT. 
In de projectaanpak is communicatie met alle stakeholders binnen en buiten het project belangrijk geweest om 
draagvlak te krijgen en te behouden. Er is actief ingezet in afstemming met overheidspartners en omgeving om 
mogelijke negatieve kijk op innovaties te voorkomen. Door open te zijn over de techniek, de betrouwbaarheid 
en veiligheid in perspectief te plaatsen. Een innovatie bewijst zich als de theorie voldoende klopt en wanneer er 
voldoende beheersmaatregelen zijn om te zien dat het ook in de praktijk zal werken.

Geleerde lessen innovatiepartnerschap

Vroege betrokkenheid eindbeheerder– MAAKBAAR EN BEHEERBAAR. 
De insteek in dit project was om innovatie in projectaanpak te verweven en de eindbeheerder mee te laten lopen 
vanaf de start van het project. Acceptatie en vertrouwen krijgen in nieuwe technieken vergen tijd. Daardoor 
wordt het niet ‘overtuigen’ maar juist ‘meekrijgen’.  Door samen met de beheerder zo veel mogelijk de risico’s te 
bespreken en de maatregelen te nemen is er vertrouwen ontstaan in de techniek. Zodoende kon de overdracht naar 
beheer in 1 dag plaatvinden. 

•

https://www.mvogroep.nl/nl/projecten/dijkversterking-gameren/
https://fphploegmakers.nl/projecten/maakbaarheidsproef-grofzandbarriere/
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De potentie van de GZB als goedkoper en duurzame methode om piping te voorkomen is in Gameren (deels) 
aangetoond. Er is in het innovatietraject tegelijkertijd ook veel geleerd waarmee de potentie sterk verbeterd 
kan worden. De ambitie is om het productievolume (in km/ jaar) te verhogen en de kosten per km (in €/ jaar) 
te reduceren.

•

•

•

De potentie van de GZB

Er wordt in deze publicatie afgesloten met de doorkijk wat nodig is om de bredere toepassing van de GZB 
mogelijk te maken en daarmee de kosten verder omlaag te brengen en deze oplossing nog duurzamer te 
maken.

Borging praktijkervaringen - Het ENW heeft in de basis een                                 gegeven waarmee de 
grofzandbarrière als pipingmaatregel onder een aantal voorwaarden breder toegepast kan worden. 
Borging van de ontwerpresultaten is van belang om deze techniek op meer locaties in Nederland toe te 
passen. Hiertoe is een aanzet voor de                                                                             opgesteld. Ook zijn er 
Kennis- en Innovatie (K&I) cafés die gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld DIV. 

Kostenoptimalisaties doorvoeren - Kosteneffectievere en duurzamere toepassing (MKI) van de GZB is 
mogelijk door nadere verkenning van ontwerptoleranties en lokaal beschikbare duurzame materialen en 
door uitvoeringsgerichte optimalisaties waarmee de directe bouwkosten per kilometer significant kunnen 
dalen. Dit vraagt een samenspel tussen alle partners om door te bouwen op de geleerde lessen uit onder 
andere deze publicatie. 

Praktijkmonitoring inrichten - Borging en delen van resultaten van de praktijkmonitoring geeft 
vertrouwen in de techniek. De GZB zal zich in de praktijk verder moeten bewijzen in hoogwatersituaties op 
verschillende locaties. Er zal een denktank in de lucht moeten blijven om snel te kunnen schakelen in geval 
van hoogwater. Als er meerdere projecten zijn uitgevoerd wordt het belang en effect van een denktank 
groter. Daarvoor is een blijvende samenwerking nodig tussen waterschappen, de opdrachtnemers als DIV. 

Innovatiespoor - Geleerde lessen innovatietraject POV-piping

Projectspoor - Geleerde lessen innovatiepartnerschap

Succesvolle innovatie
GZB Gameren 

Personeel

Infrastructuur

Organisatie

Regelgeving

Techniek

Politieke bereidheid

DOORLEVEN BELANGEN
Sfeer tussen teams goed houden 

FOCUS OP KWALITEIT 
Contract volgt innovatie

GOED EN VEILIG GENOEG 
Duidelijke rol begeleidingscommissie

MAAKBAAR EN BEHEERBAAR 
Vroege betrokkenheid eindbeheerder

PLAN THE WORK, DO THE WORK 
Heldere innovatiestrategie 

KENNIS DELEN IS KRACHT 
Brede en actieve communicatie 

positief advies

Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn (OBR)

https://www.enwinfo.nl/adviezen/advies-doorontwikkeling-grofzandbarriere/
https://www.waterschaprivierenland.nl/_flysystem/media/19_-_ontwerp-grofzandbarriere-pilot-gameren.pdf

