
 
Nieuwsbrief oktober 2021 
De vorig jaar geïntroduceerde online bijeenkomsten zijn in dit jaar volop doorgezet. In 2021 hebben 

er inmiddels alweer 14 webinars plaatsgevonden. De bijeenkomsten kunnen regelmatig op grote 

belangstelling rekenen, waarvoor dank! 

De nieuwe website (kkp.stowa.nl) is inmiddels alweer een tijdje in de lucht. Op de website vind je 

onder andere informatie over de vakgroepen, de agenda, diverse links en een forum. Tevens kun je, 

na het aanmaken van een account, alle webinars terugkijken en de relevante documenten of 

presentaties downloaden. We merken dat er goed gebruik van wordt gemaakt en krijgen positieve 

feedback. Wel willen we van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals te wijzen op het forum, 

waar nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Het forum is bedoeld om al je vragen te stellen of 

kennis te delen. Wanneer je een vraag hebt hoef je dus niet langer te wachten tot er een KKP-

bijeenkomst is, maar kun je deze gelijk stellen aan het hele KKP-netwerk. Schroom dus niet om 

hiervan gebruik te maken! 

Van elke vakgroep volgt hieronder een korte update. Onderaan deze nieuwsbrief volgen de 

contactgegevens van de trekkers van de vakgroepen. We willen de oproep doen om vooral contact 

op te nemen met de trekkers als je vragen hebt of als er ontwikkelingen zijn die het waard zijn om te 

delen. Ook als je iets mist in deze nieuwsbrief: neem contact met ons op.  

 

Update projectleidersoverleg 

Impuls aan KKP 

We zijn hard aan het werk om de LBO-1 af te ronden en er gebeurt veel op het dossier van LBO-2. 

Veel van ons zijn nog erg druk met het halen van de deadline van de LBO-1. Dit kost veel tijd en 

energie, terwijl we alweer worden bevraagd op input voor de volgende beoordelingsronde. Het valt 

niet mee om dat met elkaar te managen. We merken dat ook tijdens onze projectleidersoverleggen. 

We hebben daarom een heisessie gepland om daarmee een impuls te geven aan de samenwerking, 

commitment en energie. We hopen daarin het gesprek te hebben wat we van elkaar verwachten 

binnen het KKP, maar ook inhoudelijke onderwerpen zoals de kwaliteitsborging en programmaplan 

KKP staan op de agenda. 

Werkatelier & kwaliteitsboring 

De afgelopen tijd denkt een afvaardiging van de projectleiders mee aan de kwaliteitsborging en 

werkatelier. Twee nieuwe elementen in het procesinstrumentarium van de LBO-2. Het is een 

uitdaging om in een korte tijd zo concreet mogelijk scherp te krijgen hoe we het werkatelier en de 

https://kkp.stowa.nl/


kwaliteitsborging willen invullen. Het is daarnaast ook een mooie kans om mee te sturen aan hoe jij 

je werk moet gaan uitvoeren in de LBO-2. 

Programmaplan KKP 

Het concept programmaplan KKP is geschreven. Het is een compact plan waarin we het KKP duidelijk 

neerzetten in rol, taak en positie. Het KKP is van ‘onderop’ ontstaan en dat heeft heel succesvol 

gewerkt. We zijn echter op een punt beland dat KKP steeds vaker wordt gevraagd in een meer 

formele positie. Het is daarom prettig als we een gedeelde vastgelegd basis hebben over wat het KKP 

is en moet doen. Het programmaplan vult dat goed in. 

Updates vakgroepen 

Geotechniek 

Ondertussen heeft het KKP al meer dan een jaar geen fysieke bijeenkomsten gehad. Vakgroep KKP 

Geotechniek heeft echter niet stilgestaan en heeft samen met de vakgroepleden meerdere digitale 

sessies georganiseerd. We hebben samen verschillende innovaties besproken, zoals de 

Geohydrologische aanpak piping (GAP) en de Uittredepuntenmethode piping. Met deze innovatieve 

methodes kunnen we de piping opgave nog beter in kaart brengen. Verder hebben we naar 

ervaringen van macrostabiliteit bij dijkversterkingsprojecten gekeken. Zo hebben we de tweede 

afschuiving voor macrostabiliteit binnenwaarts besproken en hebben we de optimalisatie van 

macrostabiliteit buitenwaarts behandeld. Tenslotte stonden we ook stil bij de softwarematige 

ontwikkelingen. We hebben in samenwerking met Deltares en Rijkswaterstaat WVL een 

themaochtend over D-Stability en de Embankment Suite georganiseerd. De webinars kunnen 

teruggekeken worden op de website. 

Binnenkort wordt een nieuwe webinar voor KKP vakgroep geotechniek georganiseerd. We 

behandelen de nieuwe Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn voor drainagetechnieken. Verder worden 

de resultaten van een onderzoek over sterkte in onverzadigde grond/zone gepresenteerd. Tenslotte 

bespreken we het effect van voorlanden bij pipinganalyses bij diverse dijkversterkingen. We hopen 

jullie te zien bij deze webinar. Tot dan! 

Hydraulische randvoorwaarden en bekledingen 

Afgelopen voorjaar zijn er twee webinars bij de vakgroep HR+bekledingen gehouden. Waterschap 

Zuiderzeeland heeft samen met HKV en Deltares gepresenteerd hoe zij de grasbekleding volledig 

probabilistisch hebben ontworpen. De webinar bood een interessante inkijk in de mogelijkheden van 

volledig probabilistisch ontwerpen (en beoordelen) van grasbekleding. Daarnaast heeft Luuk van Laar 

zijn bachelor thesis gepresenteerd in een webinar. Luuk heeft een interessant onderzoek naar de 

erosieveiligheid van een zanddijk zonder bekleding uitgevoerd bij waterschap Vallei en Veluwe. 

Daarbij heeft hij gebruikgemaakt van een duinerosiemodel, XBeach (1D). De webinars kunnen 

worden teruggekeken op de website.  

Binnenkort staat er opnieuw een webinar op het programma waarbij verschillende lopende 

onderzoeken zullen worden toegelicht. Onder andere de 'rode draad voor dijkerosie' en 

verschillende onderzoeken naar de erosiebestendigheid van klei staan op de agenda. 

NWO’s 

In april is de praktijk van beoordeling van NWO's in bulk in een webinar aan de orde gekomen. 

Rijnland deelde haar ervaringen hiermee. Je ziet regelmatig dat beheerders van regionale keringen al 

meer expertise hebben op dit vlak, omdat het omgaan met begroeiing, nuts en bouwwerken daar 

aan de orde van de dag zijn. De bijeenkomst was digitaal via spatial.chat, zodat één op één bijpraten 

echt mogelijk was. 
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Eind mei is op de helpdesk water de handreiking NWO's gepubliceerd, waaraan ook KKP en andere 

beheerders hebben meegewerkt. Deze Handreiking Niet Waterkerende Objecten in de 

Veiligheidsanalyse (zowel beoordeling als ontwerp) van primaire waterkeringen geeft een 

handelingsperspectief voor beheerders en ingenieursbureaus die met deze “problematiek” te maken 

hebben.  

Tenslotte is er in de zomer advies gevraagd aan ELW over slimme inventarisatie van kabels en 

leidingen tijdens de beoordeling. Kansen liggen in risicokaart.nl, reeds lopende contacten van 

waterschap met netwerkbedrijven en win-winhouding bij gegevensuitwisseling.  

Dit najaar houden we een bijeenkomst waar we als onderwerpen hebben: borging via zorgplicht, het 

beheerdersoordeel, gebruikerservaringen met de handreiking, cases uit de beoordelingspraktijk, de 

toekomst van NWO beoordeling. Maar ook andere onderwerpen horen wij graag.  

Kunstwerken & Langsconstructies 

De vakgroep Kunstwerken & Langsconstructies zal eind 2021 een bijeenkomst organiseren waarbij 

het HWBP innovatieproject Samenwerken aan Kunstwerken een update zal geven en we stil zullen 

staan bij borging via zorgplicht, het beheerdersoordeel, gebruikerservaringen en cases uit de 

beoordelingspraktijk en de toekomst van de beoordeling.  

Voor de verdere invulling vragen we jullie inbreng! Wanneer je een interessante beoordeling hebt 

uitgevoerd of een innovatieve toets op maat hebt bedacht, schroom niet en deel deze in een KKP-

bijeenkomst! 

Monitoring  

Recent organiseerde het KKP in samenwerking met het Netwerk Dijkmonitoring een themamiddag 

over monitoring. Tijdens de webinar is gesproken over het opzetten van een monitoringsprogramma 

voor primaire keringen bij waterschap Rijn en IJssel en HHNK. Ook is de Digishape: 3D Digital Twin 

aan de orde geweest.  

In een volgende bijeenkomst komt een vervolg op eerstgenoemde onderdelen en zal er tevens 

worden ingegaan op infraroodmetingen bij een pipingproef in de Hedwige-Prosperpolder. Genoeg 

om naar uit te kijken. Bij vragen, ideeën of dillema’s, aarzel niet om contact met ons op te nemen! 

Duinen 

De vakgroep duinen trekt samen op met de themagroep Kust van de Unie. Binnen de vakgroep 

worden ervaringen met de beoordeling gedeeld en de ontwikkelingen van Xbeach besproken. De 

groep komt ongeveer 2x per jaar bij elkaar en spreekt meteen ook over andere onderwerpen. In juni 

heeft ook een openbare bijeenkomst plaatsgevonden, waarbij het nieuwe instrumentarium Duinen, 

als onderdeel van het BOI-programma, op de agenda stond. In deze webinar is ingegaan op de 

inhoud en verwachte uitkomsten van het programma en is in gesprek gegaan met de gebruikers. 

Mocht je ideeën of vragen hebben om te bespreken, of worstel je met een dilemma, laat het weten! 

Contactgegevens vakgroeptrekkers 

 

Martijn van den Berg Projectleiders m.vandenberg@zuiderzeeland.nl  

mailto:m.vandenberg@zuiderzeeland.nl


 

Petra Goessen Vakgroep Monitoring 

Vakgroep Duinen 

p.goessen@hhnk.nl  

 

Wing Hong Wong Vakgroep Geotechniek wwong@aaenmaas.nl  

 

Pieter Visser Vakgroep HR + 
Bekledingen 

p.visser@hhnk.nl 

 

Mieke Huisman Vakgroep HR + 
Bekledingen 

m.huisman@hhsk.nl 

 

William van Ruiten Vakgroep Kunstwerken 
en Langsconstructies 

w.vanruiten@waterschaplimburg.nl  

 

Reindert Stellingwerff Vakgroep NWO's 

Reviews 

rstellingwerff@vallei-veluwe.nl  

 

Maarten Overduin 
 
 
 
 

Secretariaat kkp@stowa.nl  

 

Rik Wegman Secretariaat kkp@stowa.nl  
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