
DE BEOORDELINGEN 
VAN DE PRIMAIRE 
KERINGEN



Stijgende 
waterstanden

Meer activiteit 
achter de dijk

Meer kennis 
over de dijk 

WERKEN AAN 
WATERVEILIGHEID 
Een stijgende zeespiegel, hogere rivierstanden en 
steeds meer extreme hoosbuien en perioden van 
langdurige droogte: de dijken van de waterschappen 
en Rijkswaterstaat krijgen het steeds zwaarder te 
verduren. Het veilig houden van de dijken is dan ook 
een topprioriteit. 

Om ervoor te zorgen dat de dijken tegen een stootje 
kunnen, is het belangrijk dat we regelmatig de staat 
van onze waterkeringen onder de loep nemen. Er 
zijn wettelijke normen waaraan de dijken moeten 
voldoen. Eens in de twaalf jaar worden alle dijken 
beoordeeld: voldoen ze aan de normen en zo niet, 
wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat ze 
dat wel weer doen?  



RAPPORT

https://www.uvw.nl/

VELIGHEIDSOORDEEL

DE BEOORDELING 
VAN EEN DIJK IN VIER 
STAPPEN

1. INSPECTEREN: 
Door middel van verschillende gegevens, 
bijvoorbeeld uit grondonderzoek en bekende 
aandachtspunten, wordt gekeken naar de staat 
van de dijk en of het een ingewikkelde beoordeling 
wordt of niet.

2. ANALYSEREN: 
Er wordt een basisberekening gemaakt om tot 
een globaal oordeel te komen. Met verschillende 
berekeningen wordt gekeken of er aanvullend 
onderzoek nodig is. 

3. ONDERZOEKEN:
Indien nodig wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd 
en wordt een inschatting gemaakt van de risico’s en 
de hoeveelheid werk om deze waterkering goed te 
onderhouden.

4. OORDEEL BEPALEN:
Het uiteindelijke oordeel wordt, met een 
conformiteitscheck, door ILT bepaald en vastgesteld 
door het waterschapsbestuur. 



VERSTERKEN,  
BEHEREN EN 
ONDERHOUDEN
Rijkswaterstaat en de waterschappen 
werken momenteel aan de grootste 
dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Er wordt de 
komende dertig jaar ca. 1.500 dijk versterkt. Het werk 
van de waterschappen en Rijkswaterstaat wordt 
hiermee steeds zichtbaarder en zal een stempel 
drukken op de ruimtelijke inrichting van ons land. 



2050

2035

2023

2047

Start tweede 
beoordelingsronde 
en eerste landelijke 
veiligheidsbeeld 

Start derde 
beoordelingsronde 
en tweede landelijke 
veiligheidsbeeld

Start vierde 
beoordelingsronde 
en derde landelijke 
veiligheidsbeeld 

Alle keringen 
zijn versterkt 

2023 2050

WERK AAN 
WATERVEILIGHEID 
NOOIT KLAAR
Zo bouwen we met elkaar verder aan een veilig 
Nederland. Dit werk is nooit af. In 2023 start een 
tweede beoordelingsronde en doorlopen we het 
proces opnieuw, gebruikmakend van de ervaringen 
uit de eerste beoordelingsronde. En met tegen die 
tijd geldende inzichten.  


