
2021
Terugblik



2 Terugblik 2021  |  Expertise Netwerk Waterveiligheid

Voorwoord

Terugblik 2021

Het afgelopen jaar heeft het ENW zich verder ontwikkeld in een richting waarmee het nog een lang en beteke

nisvol bestaan voor zich heeft. Net als vele voorgaande jaren heeft het netwerk in 2021 een aantal klassieke, 

technische adviezen gegeven. Bijvoorbeeld over de manier waarop geohydrologische informatie en modellen 

zijn gebruikt voor het bepalen van de pipingopgave in het project Meanderende Maas. Een ander voorbeeld is 

het onderzoek dat is uitgevoerd naar de sterkte van een kleibekleding met gras op het boventalud van de 

 Waddenzeedijken. Technische adviezen waar de experts van het ENW goed in zijn en die we vooral moeten 

 blijven geven. Daarnaast geven we steeds vaker adviezen die het beleid mede bepalen. Zoals over de fysieke 

effecten van zeespiegelstijging en de gevolgen daarvan voor de houdbaarheid van de voorkeursstrategieën van 

het Deltaprogramma, die van groot belang zijn voor de toekomst van ons land. Mede door onze adviezen richt 

het onderzoek daarnaar zich op de juiste vragen. Hetzelfde geldt voor de evaluatie van de Waterwet, waarbij 

het ENW vooraf heeft aangegeven welke vragen in die evaluatie moeten worden gesteld. 

Ook op andere manieren heeft het ENW vorig jaar meegedacht over toekomstig beleid. Op initiatief van Bas 

Jonkman en het ENW is razendsnel de Task Force Fact Finding Hoogwater Limburg opgezet. Binnen een week 

liep het onderzoek naar de gebeurtenissen in juli 2021 en wat we eruit kunnen leren om hoogwater beter te 

voorspellen en te bestrijden. Dit feitenrelaas is een belangrijke basis voor de eerste adviezen van de Beleid

stafel Wateroverlast en Hoogwater zoals die door de minister van IenW is ingesteld. Als adviseur van de over

heid heeft het ENW bovendien een wetenschappelijke klankbordgroep samengesteld voor de Beleidstafel.     

Met onze expertise, technische focus en onafhankelijkheid kunnen wij steeds vaker een zichtbare rol spelen in 

het verbinden van de techniek met de vragen die bij beleidsmakers leven. Hierdoor wordt het ENW relevanter 

en meer betrokken bij de vragen uit de omgeving. 

Voor mij is 2021 het laatste jaar als ENWvoorzitter geweest. Eind 2021 ben ik benoemd tot burgemeester van 

Hilversum. Al kijk ik hier erg naar uit, het doet me verdriet het ENW achter me te laten. Ik ben dankbaar voor het 

vertrouwen dat ik heb ontvangen en voor de fijne samenwerking. Het werk als voorzitter heeft me ongelooflijk 

veel plezier gedaan en ik vertrek met weemoed. Water houdt altijd mijn warme belangstelling en ik zal de ont

wikkelingen rond het ENW met belangstelling en vertrouwen blijven volgen. 

Gerhard van den Top

Voorzitter ENW 
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Uitgebrachte adviezen 1
Het ENW geeft gevraagd en ongevraagd advies over technisch-inhoudelijke aspecten van de watervei-

ligheid. De adviezen van het ENW komen altijd onafhankelijk tot stand. Dit is een belangrijke kern-

waarde van het ENW die de minister via het Instellingsbesluit heeft vastgelegd. Afhankelijk van de 

complexiteit van de adviesvraag vindt direct behandeling plaats in de ENW-Kerngroep of wordt de 

vraag eerst doorgezet naar een van de werkgroepen. Hierbij worden zo nodig specialisten uit andere 

werkgroepen gevraagd hun inbreng te leveren. De werkgroep stelt een advies op voor de Kerngroep 

en na bespreking in de Kerngroep wordt het uiteindelijke ENW-advies geschreven.

Het ENW adviseert de minister maar ook waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat over uiteenlopende 

aspecten van de waterveiligheid. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om:

• De validiteit van nieuwe kennis (acceptatie, opname in proces en basisinstrumentarium, waaronder 

Technische leidraden). 

• Het toepassen van nieuwe technieken (innovaties).

• Gerezen problemen bij het toepassen van bestaande kennis (proces en basisinstrumentarium). 

• De technische basis van beleidsstudies. 

• De technische consequenties van beleidskeuzen.

Het ENW brengt ook ongevraagde adviezen uit wanneer daartoe reden is.

Uitgebrachte adviezen in 2021

In 2021 zijn zeven adviezen uitgebracht. Drie adviesvragen zijn gesteld door het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat, directoraatgeneraal Water en Bodem (DGWB) en vier door waterschappen. Uitgezonderd het 

advies aan Waterschap Scheldestromen, betroffen de adviesvragen van de waterschappen projecten die 

subsidie hebben ontvangen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
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Hoogwater Limburg
Naar aanleiding van de hevige regenval en overstromingen in Limburg in juli 2021 is in opdracht van het 

ENW en onder leiding van TU Delft en Deltares een snelle, maar kortdurende factfindingstudie opgezet  

om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en te analyseren. De totale doorlooptijd van de studie was  

zeven weken. Het doel was het verzamelen en analyseren van de beschikbare informatie via een bureau

studie en veld bezoeken. De studie was gericht op het vastleggen van de technische en feitelijke informatie 

en niet op het doen van beleidsaanbevelingen. De resultaten zijn vastgelegd in de rapportage ’Hoogwater 

2021 Feiten en duiding’ en gepresenteerd tijdens een afsluitend online symposium op 9 september 2021. 

De rapportage en documenten verband houdend met het symposium zijn gepubliceerd op enwinfo.nl en 

zijn daar zeer vaak  bekeken.

Op 11 november vond in de Tweede Kamer een Rondetafelbijeenkomst plaats, waarin de Kamerleden zich  

lieten informeren over de wateroverlast in Limburg. Daarvoor werden bewoners, bedrijven, bestuurders en 

hoogleraren uitgenodigd, onder wie Bas Jonkman en Frans Klijn, respectievelijk lid van de Kerngroep en 

van de werkgroep Rivieren.

Wetenschappelijke Klankbordgroep bij de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater
De extreme weersomstandigheden in Limburg hebben de minister doen besluiten een beleidstafel in te 

richten, naar het voorbeeld van de Beleidstafel Droogte. Doel van de beleidstafel is de wateroverlastsituatie in 

Limburg te evalueren, bezien wat dit betekent voor het beleid en  met inachtneming van ieders rol en 

verantwoordelijkheid  samen met de regionale partners voor de Maasvallei te onderzoeken welke maat

regelen nodig zijn om het watersysteem in Limburg beter voor te bereiden op extreme omstandigheden.  

Het ENW is gevraagd een Wetenschappelijke Klankbordgroep op te zetten die onafhankelijk, gevraagd en 

ongevraagd, adviseert over de adviezen van de Beleidstafel en de bijbehorende kennisagenda. Deze groep is 

aan het eind van 2021 samengesteld. Vanwege de reikwijdte van de Beleidstafel, die breder is dan de 

expertise van het ENW, zijn naast ENWleden ook experts uit binnen en buitenland, op het gebied van onder 

meer klimaat, governance, ruimtelijke inrichting en landgebruik, gevraagd zitting te nemen in deze groep.
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Beleid ‘Lek ontzien’
DGWB heeft het ENW gevraagd advies uit te brengen over de huidige beleidsafspraken over de afvoer

verdeling bij hoge Rijnafvoeren en de toekomst daarvan. Het ENW concludeert dat de uitgangspunten die in 

de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier (PKB) zijn genoemd voor het beleid ‘Lek ontzien’ nog 

steeds geldig zijn, maar een andere context hebben gekregen en hierdoor niet doorslaggevend zijn. Ten 

opzichte van de PKBformulering en de toen geldende denkwijze zijn twee zaken veranderd. Ten eerste is de 

overstromingsrisicobenadering ingevoerd met de bijbehorende nieuwe normen. Ten tweede was ten tijde 

van de PKB het uitgangspunt over dijkverhoging ‘nee, tenzij….’, ofwel indien een terugvaloptie als rivier

verruiming te moeilijk zou blijken. In het Deltaprogramma is nu voorgesteld dat de nieuwe normen behaald 

moeten worden met een ‘krachtig samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking’. Daarmee wordt de 

optie opengelaten om verbetering (of verhoging) toe te passen. Op basis van deze twee overwegingen 

adviseert het ENW om een breed vervolgonderzoek uit te voeren naar de voor de lange termijn 

maatschappelijk meest gewenste afvoerverdeling.

Uitgangspunten Kennisprogramma Zeespiegelstijging
Klimaatverandering vormt een van de grote uitdagingen voor het Nederlandse hoogwaterveiligheidsbeleid in 

de komende decennia. De overheid speelt hierop in via de initiatie van het Kennisprogramma Zeespiegel

stijging (KPZSS), onder aanvoering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de deltacommissaris. 

Het ENW is gevraagd te adviseren over de uitgangspunten voor spoor 2: het ontwikkelen van water

staatkundig inzicht ten aanzien van (i) de fysische effecten van versnelde zeespiegelstijging en (ii) de 

houdbaarheid en oprekbaarheid van de huidige voorkeurstrategieën uit het Deltaprogramma.

Het ENW constateert dat de geformuleerde uitgangspunten zijn opgezet vanuit een beleidscontext (namelijk 

de houdbaarheid en oprekbaarheid van het huidige beleid) en niet vanuit wetenschappelijke kennisleemtes. 

Hoewel begrijpelijk als eerste stap naar een toegepast onderzoeksprogramma, merkt het ENW op dat het 

wenselijk noch mogelijk is om context en inhoud helemaal van elkaar gescheiden te houden. Het ENW 

adviseert daarom een gecombineerd perspectief te hanteren bij de verdere invulling van KPZSS. Daarnaast 

vraagt het ENW aandacht voor vroegtijdige afstemming tussen de verschillende sporen, want de vier andere 

sporen kunnen niet los gezien worden van de kennis die in spoor 2 wordt ontwikkeld.

Overstijgende kenmerken in de adviezen
De adviezen die ondersteuning bieden bij de beleidsvorming hebben als gezamenlijk kenmerk de vraag of het 

beleid houdbaar is op de lange termijn. Wat zijn de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en 

extremer weer voor Nederland en wat betekenen deze voor ruimtelijke inrichting van het land. Het ENW 

benadert dergelijke vraagstukken vanuit de wetenschappelijke kant.

Hieronder het overzicht van alle in 2021 uitgebrachte adviezen. Alle adviezen zijn terug te vinden op  

ENWinfo.nl.

http://ENWinfo.nl.
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Onderzoek erosie kleibekleding met gras op boventalud Waddenzeedijken

Dit advies betreft een onderzoeksprogramma in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest in samenwerking 

met Wetterskip Fryslân, dat gericht is op het bepalen van de sterkte van een kleibekleding met gras op het 

boventalud van de Waddenzeedijken. Het onderzoek richt zich op het kwantificeren van de erosiesnelheid 

van het gras en de klei, met als uiteindelijk doel te kunnen bepalen of een versterking met harde bekleding 

kan worden voorkomen of verkleind. Mogelijk kunnen de uitkomsten ook worden toegepast bij dijkverster

kingen elders in Nederland.

Het ENW is van mening dat het waterschap goed leesbare en navolgbare rapportages heeft opgesteld.  

Toepassing van de methode bij de lopende versterkingen LauwersmeerdijkVierhuizergat en Koehool 

Lauwersmeer wordt verantwoord geacht.

Voor een bredere toepassing van de methode zijn enkele aandachtspunten van belang. Allereerst de aan

wezigheid van initiële schade op het boventalud, die een belangrijke rol speelt in de veiligheidsbeschouwing. 

Voor het vervolg wordt aandacht gevraagd voor een goede beschouwing daarvan en de verwerking in de 

probabilistische rekenprocedure. Daarbij moet ook oog zijn voor de combinatie met belastingcomponenten. 

Daarnaast ziet het ENW graag een goede beschrijving van de verwerking van onzekerheden in de 

probabilistische uitwerking en een uitgebreidere uitwerking van de geotechnische kenmerken van een dijk, 

inclusief de uitvoering van eerdere dijkversterkingen.

Uitgebracht aan: Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân

Datum: 7 september 2021

Beleid ‘Lek ontzien’

Dit advies voor het directoraatgeneraal Water en Bodem (DGWB) betreft de huidige beleidsafspraken over 

de afvoerverdeling bij hoge Rijnafvoeren en de toekomst hiervan. De reden is de introductie van de 

overstromingsrisicobenadering in 2017.

De interpretatie zoals door DGWB voorgesteld, om vanaf 2050 de regelwerken Pannerden en 

Hondsbroeksche Pleij in te stellen voor een gekozen ‘maatgevende’ afvoer van 17.000 m3/s te Lobith en 

vanaf 2100 voor een afvoer van 18.000 m3/s, komt volgens het ENW overeen met hetgeen is bedoeld in de 

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de rivier (PKB) uit 2006. Het ENW adviseert om voorlopig de 

jaartallen 2050 en 2100 als indicatieve jaartallen te blijven gebruiken voor een mogelijke bijstelling van de 

regelwerken, om zodoende de ontwerpers van waterkeringen duidelijkheid te bieden. Het doorvoeren van de 

voorgestelde uitwerking brengt een aantal aandachtspunten met zich mee die zijn opgenomen in het advies 

en waarnaar verwezen wordt.

De uitgangspunten die in de PKB zijn genoemd voor het beleid ‘Lek ontzien’ zijn volgens het ENW nog 

steeds geldig, maar hebben een andere context gekregen en zijn hierdoor niet doorslaggevend. Ten opzichte 

van de PKBformulering en de toen geldende denkwijze zijn twee zaken veranderd. Ten eerste is de 

overstromings risicobenadering ingevoerd met de bijbehorende nieuwe normen. Ten tweede was ten tijde van 

de PKB het uitgangspunt over dijkverhoging ‘nee, tenzij….’, ofwel indien terugvaloptie als rivierverruiming te 

moeilijk zou blijken. In het Deltaprogramma is nu voorgesteld dat de nieuwe normen behaald moeten worden 

met een ‘krachtig samenspel tussen rivierverruiming en dijkversterking’. Daarmee wordt de optie opengelaten 

om verbetering (of verhoging) toe te passen.
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Op basis van deze twee overwegingen adviseert het ENW om een breed vervolgonderzoek uit te voeren naar 

de voor de lange termijn maatschappelijk meest gewenste afvoerverdeling. In het advies wordt hier verder op 

ingegaan en wordt een aanzet gegeven voor te onderzoeken onderwerpen.

Uitgebracht aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, directoraatgeneraal Water en Bodem

Datum: 27 juli 2021

Uitgangspunten Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Klimaatverandering vormt een van de grote uitdagingen voor het Nederlandse hoogwaterveiligheidsbeleid in 

de komende decennia. De overheid speelt hier op in via de initiatie van het Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging (KPZSS), onder aanvoering van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de 

deltacommissaris.

Het KPZSS omvat vijf sporen, waarbij het ENWadvies specifiek gaat over Spoor 2: het ontwikkelen van 

waterstaatkundig inzicht ten aanzien van (i) de fysische effecten van versnelde zeespiegelstijging en (ii) de 

houdbaarheid en oprekbaarheid van de huidige voorkeurstrategieën uit het Deltaprogramma.

Het ENW constateert dat de geformuleerde uitgangspunten zijn opgezet vanuit een beleidscontext (namelijk 

de houdbaarheid en oprekbaarheid van het huidige beleid) en niet vanuit wetenschappelijke kennisleemtes. 

Hoewel begrijpelijk als eerste stap naar een toegepast onderzoeksprogramma, merkt het ENW op dat het 

wenselijk noch mogelijk is om context en inhoud helemaal van elkaar gescheiden te houden. Het ENW 

adviseert daarom om een gecombineerd perspectief te hanteren bij de verdere invulling van KPZSS.

De voorliggende uitgangspunten hebben betrekking op Spoor 2 van het KPZSS. Het ENW vraagt aandacht 

voor vroegtijdige afstemming tussen de verschillende sporen, want de andere vier andere sporen kunnen niet 

los gezien worden van de kennis die in Spoor 2 wordt ontwikkeld. Bezien vanuit Spoor 2 betreft dit vooral de 

afstemming met Spoor 5 (beeldvorming en communicatie) en Spoor 4 (nieuwe oplossingsrichtingen). 

Daarnaast adviseert het ENW om de verschillende scenario’s op een consistente manier uit te werken (onder 

meer in termen van kwantitatieve modellering) en daarbij aandacht te schenken aan de wisselwerking tussen 

klimaatscenario’s en langjarige veranderingen in het natuurlijke systeem, waterstaatkundige infrastructuur en 

de maatschappij.

Uitgebracht aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, directoraatgeneraal Water en Bodem

Datum: 27 juli 2021

Resultaten Kustgenese 2.0 

Het ENW spreekt zijn waardering uit voor het onderzoek dat is uitgevoerd binnen Kustgenese 2.0. Het heeft 

waardevolle, verdiepende kennis opgeleverd en is bovendien doorvertaald in een duidelijk en goed 

onderbouwd beleidsadvies.

De ontwikkelde voorkeursstrategie geeft antwoord op de vraag hoeveel zand er naar verwachting nodig is 

voor de periode 20202032, waar het te suppleren zand neergelegd moet worden om aan de 

beleidsdoelstellingen te voldoen, wanneer eventuele kantelpunten in het suppletiebeleid mogelijk worden 

bereikt en hoe de suppleties in de nabije toekomst het best tot uitvoering kunnen worden gebracht.
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Het ENW adviseert om Strategie C (‘Robuust’, 13,2 miljoen m3/jaar) als richtpunt te nemen voor toekomstig 

kustonderhoud, geredeneerd vanuit een consistente aanpak van de sedimentbehoefte in de verschillende 

kustvakken. In geval van Strategie B (‘Ruim voortzetten’, 11,0 miljoen m3/jaar) is in de visie van het ENW 

doorgaand onderzoek nodig naar de langetermijneffecten van een oplopend sedimenttekort in het 

kustfundament. Daarnaast adviseert het ENW om aandacht te schenken aan de doorvertaling van de 

verwachte effecten van de verdiepte vooroever voor hoogwaterveiligheid en andere functies in de kustzone.

Ten slotte raadt het ENW aan om oog te hebben voor de belemmeringen die bestaan rond suppleties en om 

experimenteerruimte te creëren voor innovaties die opschaling van de suppletievolumes in de toekomst 

kunnen helpen.

Uitgebracht aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, directoraatgeneraal Water en Bodem

Datum: 27 juli 2021

Getijdenduiker Waterdunen

Waterschap Scheldestromen vraagt advies over de waterveiligheidsaspecten van de getijdenduiker in het 

project Waterdunen. Dit gebied in West ZeeuwsVlaanderen herbergt een ‘uniek stukje getijdennatuur’ in 

open verbinding met de Westerschelde. Het maken van openingen in de primaire waterkering kan 

ecologische en toeristische doelen bevorderen, maar vormt tegelijkertijd een potentieel risico vanuit het 

oogpunt van waterveiligheid.

Met de voorgestelde maatregelen (onder andere een aangepast sluitprotocol) is de waterveiligheid volgens 

het ENW voldoende gewaarborgd, mits de prestatie van het kunstwerk blijvend wordt gemonitord en de 

faalkansanalyses daarop worden aangepast. Anderzijds zijn de gevolgen beperkt wanneer er onverhoopt te 

veel water het recreatiepark instroomt: de recreatiewoningen liggen net hoger dan de kade (die rondom het 

gebied ligt) en blijven droog.

Het ENW adviseert nog wel na te gaan bij welk zeespiegelscenario de voorziene bediening van het systeem 

niet meer voldoet. Mocht de waterveiligheid in de (verre) toekomst alsnog in het geding komen, dan kan 

besloten worden de schuiven van de getijdenduiker minder ver open te zetten of het aantal openstaande 

schuiven te verminderen. Uiteraard gaat dit ten koste van de ecologische aspecten.

Uitgebracht aan: Waterschap Scheldestromen

Datum: 16 februari 2021

Geohydrologische aanpak piping (Meanderende Maas)

In het rivierengebied hebben veel keringbeheerders een forse pipingopgave en weinig tot geen 

stijghoogtemetingen gedurende hoogwater. In het kader van de Innovatie Meanderende Maas wordt 

onderzocht hoe geo hydrologische informatie en modellen gebruikt kunnen worden om stijghoogtes beter in 

te schatten en de pipingopgave nauwkeuriger vast te stellen. Hiertoe wordt een regionaal grondwater

stromingsmodel gekoppeld aan de reguliere WBI2017/BOIsterktemodellen voor opbarsten, piping en 

heave. Waterschap Aa en Maas en het HWBP hebben het ENW om advies gevraagd over de eerste 

resultaten en nut en noodzaak van deze aanpak.

Uitgebracht aan: Waterschap Aan en Maas en Hoogwater beschermingsprogramma

Datum: 16 februari 2021



10 Terugblik 2021  |  Expertise Netwerk Waterveiligheid

Toepassen Shields-Darcy pipingmodel 

Waterschap Limburg heeft de mogelijkheden van het toepassen van een alternatief pipingmodel onderzocht: 

het ShieldsDarcymodel. In een aantal beschouwde gevallen leverde dit model aanzienlijk grotere kritieke 

vervallen op, met als gevolg sterk verminderde benodigde versterkingen.

In opdracht van het ENW is door de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan naar het verschil in 

resultaten tussen de vigerende methode voor pipingberekeningen, namelijk Sellmeijer, en het SDmodel. Dit 

rapport is als bijlage toegevoegd aan dit advies.

Het ENW vindt het te prijzen dat Waterschap Limburg op zoek is gegaan naar een aanscherping van de 

berekende kwelweglengtes. Kijkend naar de verschillen in aanpak van de grondwaterstromingsmodellering 

en de modellering van de erosieweerstand kan het ENW op dit moment niet positief adviseren over de 

toepassing van het SDmodel in verkenningen voor versterkingswerkzaamheden.

Wel is het ENW van mening dat de Shieldsmodellering van erosieweerstand op termijn geschikt zou moeten 

worden gemaakt voor pipingmodellen. Dit geeft uiteindelijk een betere representatie van de sterkte.

Omdat beide modellen niet geschikt zijn voor het lokaal aanwezige materiaal (door de grote graderingen en 

korreldiameters) beveelt het ENW aan om de effecten op de grondwaterstroming met een daartoe geëigend 

numeriek grondwaterstromingsmodel te bepalen (bijvoorbeeld met DGeoFlow) en vooral ook om enkele 

laboratoriumexperimenten uit te voeren met gegradeerd materiaal (zoals in Limburg), om op deze manier een 

realistischer inschatting te krijgen op de overstromingskans door piping. Op de korte termijn (enkele 

maanden) kunnen de resultaten in de vorm van een factor op het kritiek verval of in de formule van Sellmeijer 

worden meegenomen, en hierover wil het ENW graag meedenken. Voor de wat langere termijn kan deze 

kennis worden gebruikt om piping beter te modelleren.

Uitgebracht aan: Waterschap Limburg

Datum: 8 januari 2021
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Interview met Bas Jonkman

‘Er zijn dingen nét goed gegaan’

Het hoogwater, vorige zomer in Limburg, was een onaangename 

verrassing met nare gevolgen.  Maar het was ook een kans om snel ter 

plaatse onderzoek te doen naar oorzaken en gevolgen, zag ENW-

kerngroeplid en hoogleraar Waterbouw aan de TU Delft, Bas Jonkman. 

Zijn Task Force Fact Finding Hoogwater concludeert dat dit weliswaar 

een uitzonderlijke situatie was, maar dat er toch veel uit te leren is.      

“Je kunt nadenken of en hoe de veiligheid langs de beken naar een hoger 

niveau zou kunnen.” 

De wateroverlast door overvloedige regenval leidde in juli vorig jaar tot overstromingen in Duitsland, België en 

Limburg. Tienduizenden mensen moesten hun huizen verlaten en het water richtte in Nederland voor 

honderden miljoenen schade aan. “Zulk hoogwater in de zomer is in Nederland een bijzondere gebeurtenis, 

dus ik wilde er snel naartoe om ervan te leren,” vertelt Bas. “Al snel sloten zich andere experts aan, onder 

meer van Deltares, RWS en KNMI en andere universiteiten.” 

Veel medewerking 
Zo snel ter plekke zijn maakte het werk ook lastig. “Grote delen van het centrum van Valkenburg waren nog 

afgezet en niemand zit echt op je te wachten,” legt Bas uit. “Maar toch kregen we veel medewerking van het 

Waterschap en RWS. De meeste informatie hebben we binnen de eerste week na de overstromingen verzameld, 

voordat alles werd opgeruimd.” Die informatie kwam uit een mix van bronnen. “We hebben veel in het veld 

kunnen bekijken, we kregen gegevens van het waterschap, voerden veel gesprekken en hebben luchtfoto’s 

bekeken van satellieten en defensievliegtuigen. Daarop hebben we een analyse losgelaten. Dat viel soms nog 

niet mee. Je zou denken dat het eenvoudig is om het overstromingsgebied vast te stellen, maar daar zijn we 

weken mee bezig geweest, door satellietbeelden te combineren met persoonlijke waarnemingen. Tijdens de 

ramp is er niemand die bijhoudt waar het water precies komt. Dat zou in de toekomst beter kunnen.”

Net goed gegaan
De Fact Findinggroep kwam tot een aantal conclusies: “Allereerst dat het heel onverwacht was dat we 

midden in de zomer zulk hoogwater zagen. De hoeveelheid water en de economische schade die dat 

opleverde, zijn groter dan ooit tevoren. Het heeft een grote impact gehad op de maatschappij, met 

gezondheidseffecten en de evacuatie van 50.000 mensen. En er zijn dingen nét goed gegaan. Bij enkele 

dijken langs de Maas stond het water tot de top en hielden zandzakken het nog tegen. Als die dijk was 

gebroken, was het veel ernstiger geweest.”

Vervolgacties
Het rapport over het onderzoek is gepresenteerd via een door het ENW georganiseerd webinar, met ruim 600 

belangstellenden. “Het rapport is ook meteen gebruikt in een aantal vervolgacties, onder meer door het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Veiligheidsregio Limburg. Verder dient ons rapport als 

informatiebasis voor lokale discussies, onder meer in verband met schadevergoedingen. Daarnaast staan er 

zaken in die kunnen worden verbeterd, zoals het waarschuwingssysteem voor hoogwater in de Geul. Die 

melding kwam vorige zomer niet goed aan. Ook is het watersysteem langs de beken, zoals de Geul, 

ontworpen met een veiligheidseis waarbij ze maximaal eens in de 25 jaar mogen overstromen. Je kunt 

nadenken of dit niet naar een hoger niveau zou moeten.”

Mischa Keijser fotografie
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Toekomstplan 
Voor Bas en zijn collegaonderzoekers zijn er nog vragen waarmee ze verder kunnen. “We kunnen 

bijvoorbeeld onze modellen voor dijken en rivieren naast de werkelijkheid leggen en kijken of ze moeten 

worden aangepast. Naar aanleiding van de overstromingen in Limburg is de (landelijk opererende) Beleidstafel 

Wateroverlast en Hoogwater opgericht, die binnen een jaar een evaluatie en een toekomstplan moet maken. 

Zelf ben ik voorzitter geworden van de Wetenschappelijke Klankbordgroep, met daarin ook andere leden uit 

het ENW. Die klankbordgroep adviseert de beleidstafel en toetst hun plannen en ideeën.”
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Interview met Marco Taal

Beleidslijn Lek Ontzien blijft bruikbaar  

Het beleid rondom de Lek hoeft voorlopig niet te worden aangepast, 

maar moet wel regelmatig worden gecontroleerd. Dat is in grote lijnen 

het advies van het ENW aan het directoraat-generaal Water en Bodem 

(DGWB). Dat vroeg vorig jaar advies over de beleidslijn Lek Ontzien, 

vanwege de invoering van de overstromingsrisico-benadering in 2017.

De beleidslijn Lek Ontzien is opgesteld tijdens het programma Ruimte voor de Rivier, vertelt Marco Taal 

(DGWB). “De conclusie in die beleidslijn was dat op de Lek maar beperkte mogelijkheden zijn om te 

verruimen. En vanwege de smalle uiterwaarden, de karakteristieke lintbebouwing en de maatschappelijke 

impact was er bovendien weinig ruimte voor dijkversterking.” Daarom werd destijds besloten dat extra 

rivierafvoeren zoveel mogelijk over de Waal en IJssel moesten, om zo de Lek te ontzien. “Dat doen we door 

verruiming van de IJssel, waarmee je water daar naartoe trekt, en met regelwerken in de uiterwaarden, die 

water naar de Waal en de IJssel kunnen sturen.” 

Andere eisen 
Na verloop van tijd ontstonden vragen over de houdbaarheid van de beleidslijn. “Sinds de introductie van 

nieuwe overstromingsrisicobenadering in 2017 worden andere eisen gesteld aan de dijken en wordt ook 

nadrukkelijk rekening gehouden met hogere rivierafvoeren in de toekomst. Tijdens Ruimte voor de Rivier hielden 

we rekening met een maatgevende afvoer van 16.000 m3 bij Lobith als maximum. Daar zijn onze dijken op 

ontworpen. Maar onder meer vanwege de klimaatverandering kan dat in 2050 tot 2100 stijgen tot 17.000 of 

18.000 kuub.”

Op termijn wijzigen 
Een ander fenomeen waar rekening mee moet worden gehouden, is bodemdaling, vertelt Marco. “Met als 

gevolg dat de afvoerverdeling steeds wijzigt en het bereik van onze regelwerken een keer tot een einde komt. 

En als je naar het hele systeem kijkt, kun je de dijken langs de IJssel misschien minder versterken als je meer 

water over de Lek toelaat. Moeten we de Lek altijd ontzien of kunnen we die afvoerverdeling op termijn toch 

wijzigen? En wat heb je daar dan aan extra kennis voor nodig? Intussen zijn de waterschappen al bezig de 

dijken te versterken en die willen weten met welke waterstand ze rekening moeten houden.” 

Praktisch antwoord
Het antwoord van het ENW was wat Marco al had gehoopt: de beleidslijn Lek Ontzien is nog steeds 

bruikbaar. “Daarnaast werd in het antwoord van het ENW bevestigd dat we voor het ontwerp van de dijken 

als randvoorwaarde voor de instelling van de regelwerken in 2050 kunnen uitgaan van 17.000 kuub en in 2100 

van 18.000 kuub. Voor ons een heel praktisch antwoord. Bovendien is het prettig dat het ENW hier als 

onafhankelijke partij, vanuit verschillende invalshoeken kijkend, een bevestiging van geeft. De adviesvraag 

heeft ons geholpen om de keuzes voor nu te kunnen uitwerken en de waterschappen hebben ook duidelijk 

wat ze moeten doen. De uitgangspunten die we nu hanteren zijn dus nog valide, maar in de toekomst zullen 

we onderzoek moeten uitvoeren naar de maatschappelijk meest gewenste afvoerverdeling, mede omdat in de 

praktijk al dijkversterkingen langs de Nederrijn noodzakelijk zijn om in 2050 aan de normen te voldoen. Dit 

wordt onder meer opgepakt in het programma Integraal Riviermanagement.” 
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Aanbevelingen 
Het ENW heeft aan het advies een aantal aanbevelingen toegevoegd om in de toekomst te onderzoeken. 

“Bijvoorbeeld het effect van klimaatverandering op de waterafvoeren en enkele technische zaken, zoals on

derzoeken of we de regelwerken in de toekomst dynamischer kunnen regelen. Dat is nu nog niet haalbaar, 

maar misschien in de toekomst wel.” 
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ENW - het netwerk 2
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid is een kennisnetwerk van specialisten in waterveiligheid.  

Het ENW adviseert gevraagd en ongevraagd overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor 

waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties. Daarnaast informeert het ENW betrokkenen, 

geïnteresseerden en leden op verschillende manieren over waterveiligheid en bijbehorende onderwer-

pen. Zo verschijnt tweemaal per jaar het relatiemagazine Infostroom en is er jaarlijks de ENW-dag.

Interne ENW-dag

In de oneven jaren organiseert het ENW een dag waarbij zowel de leden als externen worden uitgenodigd.  

De restricties in het kader van de coronapandemie maakten het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te 

houden, daarom is ervoor gekozen om ook in 2021 een interne ENWdag te organiseren. De bijeenkomst 

vond plaats op 8 september van 10.00 tot 12.30 uur in digitale vorm. Ongeveer 40 leden namen deel.

De bijeenkomst begon met een welkomstgroet en een terugblik op de afgelopen periode door voorzitter 

Gerhard van den Top. Vervolgens stelden de nieuwe leden zich voor. Daarna keken de voorzitters van de 

werkgroepen om de beurt terug op hun afgelopen jaar. Na een korte pauze presenteerde kerngroeplid Bas 

Jonkman de voorlopige resultaten van de factfindingmissie naar het hoogwater in Limburg.

In 2020 heeft TwynstraGudde in opdracht van het ENW een reflectie uitgevoerd. Uit deze reflectie volgde als 

een van de aandachtspunten de samenwerking tussen de werkgroepen en de Kerngroep. Tijdens de interne 

ENWdag is in groepjes besproken hoe deze samenwerking verbeterd kan worden en wat juist behouden 

moet blijven. Binnen de groepjes vonden levendige uitwisselingen van ideeën en ervaringen plaats. Het 

belangrijkste inzicht van ieder groepje werd vervolgens plenair in een paneldiscussie besproken.

De ochtend werd afgesloten met een slotwoord door voorzitter Van den Top.
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Infostroom

Het ENW brengt ieder jaar twee keer een Infostroom uit. Dit relatiemagazine informeert over de werkzaamhe

den en de leden van het ENW, maar biedt ook artikelen over actuele waterveiligheidsonderwerpen. Een spe

cifiek doel is het voor het voetlicht brengen van de gevraagde en ongevraagde adviezen.

Sinds november 2020 verschijnt de Infostroom alleen nog digitaal. Aanleiding was de sluiting van de kantoren 

door de coronamaatregelen, maar er is besloten deze publicatievorm te handhaven.

Infostroom juni
• Geohydrologische aanpak van pipingberekeningen in het dijkversterkingsproject Meanderende Maas

• Afronding van vijf jaar kustonderzoek in Kustgenese 2.0

• Gras op Zand berekent de sterkte van de grasmat op de zanddijken langs de Overijsselse Vecht

• Evaluatie van de Waterwet is van start gegaan

Infostroom november
• Project Meanderende Maas, dijkversterking tussen Ravenstein en Lith: duurzaamheidswinst door slimme 

combinaties

• Zeesluis IJmuiden bijna klaar voor gebruik

• Experiment RealDune op de Zandmotor: duinerosie meten in de echte wereld

• Ervaring bij evacuatie Valkenburg helpt RWSwerkstudent bij het schrijven van een reddingsplan voor 

dijkring 48
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ENW – de organisatie 3
Het ENW is ingesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu vanuit de behoefte aan een goed 

functionerend platform, waar deskundigen op het gebied van waterveiligheid samenkomen om hun 

kennis onderling te delen en met up-to-date kennis het ministerie, waterschappen en andere bij 

 waterveiligheid betrokken overheidspartijen te adviseren. Het gevraagd en ongevraagd geven van ad-

viezen is de belangrijkste taak van het ENW. De adviezen dragen bij aan de kwaliteit van producten en 

innovaties waarvoor de overheidspartijen primair verantwoordelijk zijn. 

Secretariaat 

Het secretariaat van het ENW is ondergebracht bij RWS Water Verkeer en Leefomgeving. 

Het secretariaat bestond in 2021 uit: 

De Kerngroep

De Kerngroep is primair verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van de adviezen van het ENW. 

 Daarnaast heeft de Kerngroep verschillende organisatorische taken die te maken hebben met de kwaliteit en 

het functioneren van de werkgroepen en het ENW als expertisenetwerk.

Marieke Hazelhoff, coördinator en secretaris Kerngroep 0,6 fte

Maryke Mak, secretariaat 0,6 fte

Marga Rommel, secretaris werkgroep Kust 0,15 fte

Niek van der Sleen, secretaris werkgroep Rivieren 0,15 fte

Astrid Labrujere, secretaris werkgroep Techniek 0,20 fte

Durk Riedstra, secretaris werkgroep Veiligheid 0,15 fte

Totaal 1,85 fte
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De Kerngroep heeft in 2021 vijfmaal vergaderd, waarvan vier keer digitaal en een keer in hybride vorm.    

Het bespreken van de lopende adviesvragen en de adviezen die door de werkgroepen zijn voorbereid, staat 

standaard op de agenda. De Kerngroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor de adviezen. Andere vaste 

agendaonderdelen zijn de terugkoppelingen uit de werkgroepen door de werkgroepvoorzitters en een  

toelichting op de beleidsontwikkelingen door DGWB. 

Naast de adviezen heeft de Kerngroep een aantal onderwerpen besproken. In 2020 is de evaluatie van de 

Waterwet gestart en deze moet in 2024 zijn afgerond. Het ENW biedt aan mee te denken over de scope van 

de evaluatie en zal achteraf de uitkomsten beoordelen en van een advies voorzien. 

Een ander onderwerp dat de aandacht heeft van de Kerngroep is cybersecurity. Daarvoor is het programma 

Versterking cyberweerbaarheid in de watersector uitgenodigd om te kijken waar de risico’s liggen en waar 

mogelijkheden zijn tot samenwerking. Het bij elkaar brengen van beide werelden is nog een uitdaging. 

Na de zomer heeft de agenda van de Kerngroep veelal in het teken gestaan van het hoogwater in Limburg: 

leerpunten naar aanleiding van de factfinding en de vormgeving van de Wetenschappelijke Klankbordgroep 

van de Beleidstafel.

Werkgroepen

De werkgroepen adviseren de Kerngroep inhoudelijk over ontwikkelingen, innovaties en actuele vraagstukken 

op hun specialistische terrein. Daarmee zijn zij de inhoudelijke basis voor het netwerk en de advisering. 

 Adviesaanvragen worden in de werkgroepen inhoudelijk besproken. Waar nodig kunnen de werkgroepen 

 externe specialisten betrekken, kleine onderzoeken uitzetten en veldbezoeken doen. De voorzitter van de 

werkgroep is de linking pin met de Kerngroep.

Het ENW heeft vier werkgroepen die zich elk richten op een specialistisch terrein van waterveiligheid. 

• Werkgroep Kust

• Werkgroep Rivieren en meren

• Werkgroep Techniek

• Werkgroep Veiligheid

Werkgroep Kust 
De werkgroep Kust richt zich op de Nederlandse kust langs de Noordzee, Waddenzee en estuaria. Belangrijke 

aandachtspunten zijn de zandige duinenkust en de interactie van bodem en water met de zeeweringen (de 

harde keringen), met onderwerpen als het landelijk suppletiebeleid, risicobeheersing in kustplaatsen, kennis

ontwikkeling over duinafslag, versterkingsprojecten langs de kust en afleiding van randvoorwaarden. 

De werkgroep Kust heeft in 2021 op verzoek van directoraatgeneraal Water en Bodem (DGWB) van het 

 ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies opgesteld over de resultaten en aanbevelingen van   het 

programma Kustgenese 2.0. In dit advies is ingegaan op de door DGWB gestelde vragen over de bevindin

gen van Rijkswaterstaat. Ook zijn aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek in het Kennisprogramma 

Zeespiegelstijging, spoor Zandige kust. 

Daarnaast is er op verzoek van DGWB onder leiding van de werkgroep Kust, met medewerking van de 

 andere werkgroepen, een advies opgesteld over de voorgestelde uitgangspunten en aanpak van het 
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 Kennisprogramma Zeespiegelstijging. De werkgroep Kust vervult voor het spoor Zandige kust een klankbord

functie. 

Naar aanleiding van de reflectie van het ENW die in 2019 door TwynstraGudde is uitgevoerd, brengen de 

werkgroepleden zelf onderwerpen in die vanuit hun werkomgeving naar voren komen. Dit heeft al meerdere 

interessante discussies en aanbevelingen opgeleverd. 

Werkgroep Rivieren en meren
De werkgroep Rivieren en meren (kortweg: Rivieren) adviseert over duurzame hoogwaterbescherming langs 

de rivieren en meren. Aandachtspunten daarbij zijn de natuurlijke processen langs en in de rivieren, maar ook 

de samenhang in het systeem zelf (rivier en stroomgebied, binnen en buitendijks) en de verschillende  

(gebruiks)functies. Hierbij worden signalen van kennisleemten over de natuurlijke processen, die belangrijk 

zijn bij de inrichting en het functioneren van het riviersysteem, gemonitord. 

In 2021 is onder leiding van de werkgroep Rivieren een advies opgesteld over de toekomst van het beleid 

’Lek ontzien’, een adviesvraag van directoraatgeneraal Water en Bodem. Hierin is aangegeven hoe om te 

gaan met dit beleid in het licht van de overstromingsrisicobenadering. Daarnaast heeft de werkgroep bij

gedragen aan het advies over de uitgangspunten in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging vanuit een ri

vierkundige blik. Het hoogwater van zomer 2021 in Limburg is uitgebreid besproken in de werkgroep. Ook is 

aansluiting gezocht met de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, zodat de expertise van het ENW via de 

Wetenschappelijke Klankbordgroep op de juiste plaats terechtkomt. Ten slotte was een belangrijk aandachts

punt in 2021 het programma Integraal Rivier Management (IRM). Er is gereflecteerd op de systeem

beschouwingen voor zowel de Rijn als de Maas en er zijn voor 2022 concrete afspraken gemaakt over de  

betrokkenheid van het ENW in het IRMproces. 

Werkgroep Techniek 
De werkgroep Techniek adviseert over het ontwerp, de toetsing, het beheer en onderhoud van waterkeringen, 

waterkerende en nietwaterkerende kunstwerken en objecten in, op en nabij waterkeringen. In de advisering 

ligt de focus op de kwalificatie en kwantificering van belastingen (omgevingsinvloeden) en sterkte (weer

standsvermogen), veiligheid en innovatie.

In 2021 heeft de werkgroep aan vijf adviezen gewerkt: Klei op het boventalud van de Waddenzeedijken, de 

Ontwerp en beoordelingsrichtlijn voor drainagetechnieken tegen piping, Gras op zand voor dijkversterking 

Veilige Vecht, de Lekdijk over de uitgevoerde versterking KinderdijkSchoonhovenseveer en de Ontwerp, 

 beoordelings en onderhoudsrichtlijn voor Geo Clay Liner’s (bentonietmatten). Niet alle adviesvragen werden 

in 2021 al afgerond.

Vooral voor de gezamenlijke bijdrage met de werkgroep Veiligheid aan het Lekdijkadvies voor Waterschap 

 Rivierenland is een intensief traject doorlopen. Verder heeft de werkgroep Techniek regelmatig contact met 

de Innovatieversneller van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waardoor de projecten die hieronder 

 vallen het ENW goed weten te vinden voor een sparringmoment of afstemming over een adviesvraag. 
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Werkgroep Veiligheid 
De werkgroep Veiligheid adviseert aan en fungeert als klankbord voor de Kerngroep bij de vormgeving van 

een nieuwe veiligheidsfilosofie op basis van overstromingsrisico’s.

In 2021 heeft de werkgroep advies uitgebracht over het toepassen van geohydrologische modellering om de 

zogeheten stijghoogtes bij het project Meanderende Maas beter in te schatten, waardoor de pipingopgave 

nauwkeuriger is vast te stellen. De werkgroep stond hier positief tegenover. Daarnaast heeft de werkgroep 

gewerkt aan een ENWadvies over de zogenoemde ‘Waterdunen’, een project in Zeeland waarin via een 

 inlaatmiddel in de primaire waterkering de getijdenwerking ook achter de kering tot stand kan worden 

 gebracht, met het oog op recreatieve en natuurdoeleinden. Het openen en sluiten van het inlaatmiddel vraagt 

aandacht, met name in het beheer en onderhoud. Ook is er de nodige aandacht geweest voor de ontwikke

lingen rond het beoordelings en ontwerpinstrumentarium (BOI), waarbij de focus vooral ligt op het voldoende 

‘scherp’ kunnen beoordelen en ontwerpen van primaire waterkeringen. Het voorstel van het programma BOI 

om in het beoordelingsproces geen gebruik meer te maken van een faalkansbegroting is theoretisch te recht

vaardigen, maar vraagt aandacht voor de implementatie. Tot slot heeft de werkgroep, samen met de werk

groep Techniek, zich gebogen over de complexe problematiek van de Lekdijk tussen Kinderdijk en 

 Schoonhovenseveer. Begin 2022 is hierover advies uitgebracht.  
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Ledenlijst

Ledenlijst per 31 december 2021

Leden Kerngroep Organisatie 

Dr. ir. G.M. van den Top (voorzitter) Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof Technische Universiteit Delft

Dr. ir. P. van den Berg Deltares

Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher Universiteit Twente

Prof. dr. ir. B.J.J.M. van den Hurk Deltares

Prof. dr. ir. S.N. Jonkman Technische Universiteit Delft

Prof. dr. ir. M. Kok Technische Universiteit Delft

Ir. B.W.A.H. Parmet Provincie Overijssel

Drs. J.H.M. de Ruig Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Drs. L.A.J. Smit Waterschap Aa en Maas

Ir. R.H. van Waveren Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Ir. G.L. Veerbeek (waarnemer namens DGWB) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ir. M. Hazelhoff (secretaris) Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
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Leden werkgroep Kust Organisatie 

Prof. dr. ir. S.G.J. Aarninkhof (voorzitter) Technische Universiteit Delft

Ir. J. van Dansik Hoogheemraadschap van Delfland

Drs. C. van Gelder-Maas Rijkswaterstaat WVL

Ir. P. Goessen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dr. ir. J. van de Graaff Technische Universiteit Delft

Dr. ir. M.D. Klein Boskalis

Ing. H.J.P. Lieverdink Wetterskip Fryslân

Dr. ir. J.M. van Loon-Steensma Wageningen University and Research

Dr. ir. R.T. McCall Deltares

I. Oujamaa MSc Hoogheemraadschap van Rijnland

Ir. S.J. van Schaick Waterschap Scheldestromen

Dr. J.M. Slinger Technische Universiteit Delft

Dr. A.J.F. van der Spek Deltares

Dr. ir. H.J. Steetzel Arcadis

Drs. A. Stolk

Dr. ir. M.A. Van Deltares

Prof. dr. K.M. Wijnberg Universiteit Twente

Ir. M.C. Rommel (secretaris) Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
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Leden werkgroep Rivieren Organisatie 

Prof. dr. S.J.M.H. Hulscher (voorzitter) Universiteit Twente

Ir. H.J. Barneveld HKV lijn in water

Ing. J.E.J. Blinde Deltares

Dr. ir. A. Blom Technische Universiteit Delft

Drs. S.T. Buijze Provincie NoordBrabant

Dr. ir. M. van Buuren Alterra

Dr. ir. G. Geldof Geldof c.s.

Prof. dr. F. Klijn Deltares, Technische Universiteit Delft

Drs. ir. E.R. Kuipers Waterschap Limburg

Ir. H.H.R. van Loenen Martinet

Prof. dr. H. Middelkoop Universiteit Utrecht

Ir. M.A. Olieman Waterschap Rivierenland

Dr. R.J.M. Schielen Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Ir. R.M. Slomp Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Prof. dr. ir. H.J. de Vriend

Dr. ir. B.G. van Vuren Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Ir. N.R. van der Sleen (secretaris) Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
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Leden werkgroep Techniek Organisatie 

Dr. ir. P. van den Berg (voorzitter) Deltares

Ir. M.L. Aalberts Witteveen+Bos

Ir. B.J. Admiraal Volker Staal en Funderingen

Ir. L.E.M. Barends
Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard

Ir. P. Bernardini Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud

Ir. P.J.L. Blommaart Hogeschool Rotterdam

Ir. H. van Hemert Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Dr. ir. B. Hofland Technische Universiteit Delft

Dr. ir. W. Kanning Deltares

Ir. M. Klein Breteler Deltares

Ir. M.T. van der Meer Fugro

Prof. dr. ir. J.W. van der Meer Van der Meer Consulting

Ir. M.W.C. Nieuwjaar Martin Nieuwjaar Advies

Ir. P. Peeters Waterbouwkundig Laboratorium Vlaanderen

Ing. T.J. Schepers MPM Aveco de Bondt

Ir. P.E.M. Schoonen Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dr. ir. M.A. Van Deltares

A.L. Labrujere MSc (secretaris) Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
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Mutaties

In het jaar 2021 nam drie leden en één secretaris afscheid en kon het ENW vijf nieuwe leden en een nieuwe 

secretaris verwelkomen.

Leden werkgroep Veiligheid Organisatie 

Prof. dr. ir. M. Kok (voorzitter) Technische Universiteit Delft / HKV lijn in water

Drs. C.J.J. Eijgenraam Centraal Planbureau

Ir. H.S.O. Kapinga Waterschap Rivierenland

Ir. G.J. Hoogendoorn Provincie Overijssel

Ir. drs. J.G. Knoeff Deltares

Drs. B.L. Lassing Rijkswaterstaat WestNederland Zuid

Ir. M.T. van der Meer Fugro

Dr. N. Pieterse Planbureau voor de Leefomgeving

Dr. ir. R.B. Jongejan Jongejan RMC

Ir. J.T.M. van der Sande Waterschap Scheldestromen

Dr. T. Schweckendiek MSc Deltares

Prof. dr. ir. R.D.J.M. Steenbergen TNO

Ir. M.M. de Visser Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Ir. P.B. Webbers Van Hattum en Blankevoort

Ir. D. Riedstra (secretaris) Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

Vertrokken Nieuw

Kerngroep

Kust S.J. van Schaick

Rivieren
M. van Buuren, 
H.J. de Vriend

N.R. van der Sleen, secretaris 
(per 112021)

Techniek
P. Bernardini, 
P.E.W. Schoonen

Veiligheid
J.G. Knoeff, 
R. Steenbergen

Drs. B.L. Lassing
H. van der Most, 
D. Riedstra, secretaris (per 31122021)
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Colofon
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Contactgegevens
Expertise Netwerk Waterveiligheid
p/a Rijkswaterstaat WVL, afdeling Waterkeringen t.a.v. M. Hazelhoff
Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

E. enwsecretariaat@rws.nl
I. www.enwinfo.nl


	Titelpagina
	Voorwoord
	Inhoudsopgave
	Uitgebrachte adviezen 
	Uitgebrachte adviezen in 2021
	Interview met Bas Jonkman 
	Interview met Marco Taal

	ENW - het netwerk 
	Interne ENW-dag 
	Infostroom

	ENW - de organisatie 
	Secretariaat 
	De Kerngroep
	Werkgroepen
	Werkgroep Kust 
	Werkgroep Rivieren en meren
	Werkgroep Veiligheid 
	Ledenlijst per 31 december 2021
	Mutaties 


