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Geachte Mevrouw Nijhof, 
 
Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is gevraagd haar mening te geven over een 
eventuele bijdrage van Verkeer en Waterstaat aan het opstellen van een Internationale 
‘Levee Manual’ (ILM). Dit is een initiatief van verschillende landen. Vanuit Nederland zijn hier 
mensen van Deltares en de CUR bij betrokken.  
 
In het concept Nationaal Waterplan (NWP) geeft DG Water aan dat internationale 
samenwerking en afstemming van belang is. Dit initiatief past naar de mening van het ENW 
goed in dit voornemen. Een belangrijk punt is de rol die een internationale handleiding 
mogelijk zal spelen bij het komen tot internationale, en meer in het bijzonder Europese, 
normen en richtlijnen voor de constructie van waterkeringen, wanneer dat aan de orde is. 
Het is niet ondenkbaar dat het de basis zal vormen van toekomstige Eurocodes waar ook 
Nederland zich aan zal moeten houden. Het ENW is van mening dat het belangrijk is voor 
Nederland om hierin een sturende rol te spelen. Hiervoor zijn echter ook andere wegen 
denkbaar dan een bijdrage aan deze ‘Levee Manual’. 
 
Gegeven bovenstaande argumenten adviseert het ENW in principe positief over deelname 
aan het opstellen van ‘Levee Manual’. De benodigde fondsen van die, naar schatting van het 
ENW, rond de 200 kEuro liggen, zouden gevonden moeten kunnen worden.  
 
Bij de afweging over de prioriteit die moet worden gegeven aan dit project wil het ENW er 
wel op wijzen dat Nederland meer dan in andere landen al een uitgebreide en degelijke set 
van handleidingen heeft, de TAW/ENW Leidraden en Technische Rapporten. Hierin is de 
‘state of the art’ kennis vastgelegd en geborgd. Het voordeel van een internationale 
handleiding in de Engelse taal is, naast de uitwisseling van kennis, dan ook vooral gelegen 
in het versterken van de internationale concurrentie positie van ons land. 
  

Ik vertrouw erop u met deze reactie van dienst geweest te zijn. 

 

 
Hoogachtend, 



 
 
 

 
Ir. G. Verwolf 

Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid 

 
 

 


