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1. Inleiding 
 

Het beleid van Rijnland, zoals is omschreven in beleidsregel 15 Kabels en 
Leidingen is gebaseerd op de NEN normen. Wel is er een afweging gemaakt 
tussen de belangen van het nutsbedrijf (de leveringsplicht, de kosten van aanleg, 

etc.) en de waterbeheerder (de zorg voor de waterkering). Voor kleinere 
leidingen en mantelbuizen zijn er veelal minder mogelijkheden een ander tracé te 

volgen, terwijl de risico’s beperkt zijn. Om deze reden hanteert Rijnland voor 
kleine medium voerende leidingen ≤ 63 mm, kabels, kleine mantelbuizen minder 
strenge regels dan de NEN-normen voorschrijven. Bij hoge druk en grote 

vloeistofleidingen kan het nodig zijn om strenger te zijn dan de NEN normen. 
 

Deze handreiking heeft tot doel vergunningverleners, adviseurs en aanvragers 
meer inzicht te bieden in hoe het beleid van Rijnland moet worden 
geïnterpreteerd. De nadruk ligt op het bieden van meer inzicht. Het is namelijk 

ondoenlijk om alle mogelijke situaties te behandelen. Deze handreiking moet 
daarom zeker niet als een beleidsregel of als een vervanging van de NEN-normen 

worden gezien.  
 

 

 
 

Op dinsdag 27 januari 2004 verzakte de dijk van het Julianakanaal in Stein (Limburg), 

ondanks de wekelijkse inspectie die ‘s ochtend nog had plaatsgevonden. Direct werden er 

maatregelen genomen om de dijk te stabiliseren en het onderlopen van Stein te 

voorkomen. De bewoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Na twee dagen bleek dat 

deze dijkverzakking was veroorzaakt door een lek in de waterleiding en niet door een gat 

in de dijk. Het betrof een stalen leiding met een diameter van 100 mm met daaromheen 

een betonnen mantelbuis. Waarschijnlijk waren zettingen in de ondergrond, als gevolg 

van een reconstructie van de dijk, de oorzaak van de lekkage. De gevolgschade kwam uit 

op meer dan 2 miljoen euro. 
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Begin 8 september 2015 is de waterleiding bij het VUmc gesprongen. Zo’n 500 patiënten 

moesten naar andere ziekenhuizen worden getransporteerd. Er is een schadepost van 50 

miljoen. De oorzaak van de breuk is nog niet bekend.  

 

 

In 1960 begaf de boezemkering het en moesten de bewoners uit Tuindorp Oostzaan 

worden geëvacueerd. Vier miljoen kuub water stroomde de Noorder-IJpolder binnen. 

Binnen drie uur stond tweehonderd hectare blank. Het duurde 33 uur voordat het gat in 

de dijk gedicht was. Waarschijnlijk hebben meerdere factoren een rol gespeeld bij het 

ontstaan van deze dijkdoorbraak. Zwaar militair verkeer maakte geregeld gebruik van de 

dijk, wat de kwaliteit van het dijklichaam niet ten goede kwam; in de dijk was naast de 

verharding een waterleiding aangelegd, die mogelijk op de plek van de latere doorbraak 
is gaan lekken. De totale schade bedroeg ongeveer 8 miljoen gulden. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP7N4Ij9vsgCFYK0GgodRV0LeQ&url=http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/08/grote-wateroverlast-in-amsterdam-zuid-door-gesprongen-waterleiding/&psig=AFQjCNH_wlakoKRvWLCyW1429ZBtjxY_Jg&ust=1444809519741503
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1.1 Leeswijzer 

Deze handreiking is met name geschreven voor regionale keringen en kwetsbare 
kwelgebieden. Kabels, leidingen en mantelbuizen in primaire keringen en de 
zeereep zijn niet meegenomen in deze handreiking. 

 
In de onderstaande stroomschema wordt duidelijk gemaakt hoe de handreiking 

kan worden gelezen. Voor bijzondere leidingen, zoals vrij verval riolering, wko’s, 
inlaten en sifons wordt er doorverwezen naar hoofdstukken 9 tot en met 12. 
Kabels, leidingen en mantelbuizen binnen de kern- en (buiten)beschermingszone 

van regionale keringen worden behandeld in hoofdstukken 2 tot en met 7. 
Hoofdstukken 2 tot en met 7 zijn ook van toepassing in het geval wanneer er 

naar of vanuit een kwetsbare kwelgebied in of nabij een kering wordt geboord.  
Overige boringen, boogzinkers en andere sleufloze technieken in kwetsbare 
kwelgebieden worden behandeld in hoofdstuk 8.  

 
Betreft het een kabel of leiding met een diameter van maximaal 63 mm of een 

mantelbuis / drukloze leiding met een diameter van maximaal 160 mm dan zijn 
hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van toepassing. Voldoet het ontwerp aan de eisen 

die in hoofdstuk 2 worden gesteld dan zijn de algemene regels van toepassing. 
In het andere geval kan een maatwerkbesluit worden opgesteld als het ontwerp 
voldoet aan de eisen die in hoofdstuk 3 worden gesteld.  

 
Betreft het een grotere leiding dan zijn hoofdstukken 4 tot en met 7 van 

toepassing. Voor grotere mantelbuizen zijn hoofdstuk 5 en hoofdstuk 7 van 
toepassing. Voldoet het ontwerp niet aan de eisen die in een bepaald hoofdstuk 
worden gesteld dan moet het ontwerp worden aangepast of kan een 

daaropvolgende hoofdstuk worden geraadpleegd. 
 

 

1.2 Mantelbuizen 

Mantelbuizen worden gebruikt om kabels en leidingen te beschermen. Voor 

leidingen moet rekening worden gehouden met een krater tijdens de beheerfase. 
Bij mantelbuizen moet rekening mee worden gehouden dat de mantelbuis een 
niet-waterkerend object is en dat het  aanleggen, herstellen of aanpassen van 

een kabel of mantelbuis gepaard gaat met grondroering, waardoor de stabiliteit 
van de waterkering in gevaar kan komen. Dit is met name het geval bij relatief 

grote mantelbuizen en brede diepe sleuven. Daar waar in de volgende 
hoofdstukken wordt gesproken over een erosiekrater zal bij mantelbuizen 
rekening moeten worden gehouden met de grondroering.  
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1.3 Begripsomschrijvingen 

- achterland: een in de legger regionale keringen gedefinieerde zone; 
- beschermingszone: een aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als 

zodanig in de legger is opgenomen; 

- buitenbeschermingszone: een aan de beschermingszone grenzende zone, die 
als zodanig in de legger is aangegeven; 

- erosiekrater: de krater die ontstaat door de gas of vloeistof die uit een leiding 
stroomt en de grond rondom de leiding doet eroderen conform NEN 3651; 

- explosiekrater: de krater die ontstaat als gevolg van een explosie van het gas 

dat vrijkomt bij een breuk in de leiding conform NEN 3651; 
- kernzone: het centrale gedeelte van het waterstaatswerk, dat als zodanig in 

de legger is aangegeven; 
- kruin (kruinbreedte): in deze handreiking de breedte van het grondlichaam 

met een hoogte van minimaal NAP -0,25 m of 0,35 m boven het streefpeil 

van de tussenboezem; 
- kwelpolder: een polder met (veel) kwel; 

- kwetsbare kwelgebied: een in de keur van Rijnland gedefinieerde en op kaart 
2 weergegeven gebied met veel kwel: 
http://rijnland.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=1168acd4

e1164b3698be43aebe009fee;   

- profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een 

waterkering die nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering 
en in de legger is vastgesteld; 

- tuimelkade: deel van de kruin dat een niveau heeft minimaal gelijk aan de 
leggerhoogte van de kering (veelal een berm dat duidelijk hoger ligt dan de 
weg); 

- veiligheidszone: in dit document is de veiligheidszone voor leidingen met een 
diameter van maximaal 250 mm en een druk van maximaal 10 bar gelijk aan 

de som van het profiel van vrije ruimte (kernzone plus achterland) en de 
straal van de verstoringszone. Voor grotere diameters of drukken, is de 
veiligheidszone gelijk aan de som van de kern- en beschermingszone en de 

straal van de verstoringszone. 
N.B. Bij diameters groter dan 250 mm of drukken groter dan 10 bar wordt er 

rekening gehouden met mogelijke aanpassingen van de normen in de toekomst 
en een grotere leggerprofiel. Om deze reden is er gekozen voor een grotere 

veiligheidszone. 
- verheelde kering: een kering met een kruinbreedte van minimaal 40 m, 

waarbij de kruin over de volledige breedte een hoogte heeft van tenminste 

NAP -0,25 m of 0,35 m boven het streefpeil van de tussenboezem; 
- verstoringszone: de zone waarbinnen erosie of verweking kan ontstaan bij 

een breuk of lekkage van een mediumvoerende leiding. 
- verwekingzone: zone waarbij door een explosie van een (gas)leiding de 

opgewekte schokgolven aanleiding geven tot gronddeformaties en 

korrelherschikkingen; door overspannen poriënwater kan verlies aan 
draagkracht van zandgrond (grondverweking) ontstaan conform NEN 3651. 

 

 

http://rijnland.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=1168acd4e1164b3698be43aebe009fee;%20%20
http://rijnland.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=1168acd4e1164b3698be43aebe009fee;%20%20
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Figuur 1.1: Voorbeeld zonering regionale keringen 
 

 
Figuur 1.2: Tuimelkade langs de Herenweg te Kudelstaart 
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2. Algemene regel (kabels, leidingen ≤ ø 63 mm en 

mantelbuizen ≤ ø 160 mm) 
Algemene regel 15.4 artikel 2 en 3  
 
Voor onderstaande gevallen gelden de algemene regels zonder meldplicht. 
Hiervoor geldt dat de primaire verantwoordelijkheid ligt bij de initiatiefnemer 

(het nutsbedrijf). Rijnland heeft wel een adviserende rol. Om derden goed te 
kunnen adviseren is dit hoofdstuk geschreven. 

  
Algemeen 
Huisaansluitingen hebben een kleine diameter en een lage druk. Voor kabels en 

huisaansluitingen (leidingen) met een diameter van maximaal ø 63 mm, 
mantelbuizen en drukloze leidingen met een diameter van maximaal ø 160 mm 

binnen de kern- en beschermingszone van een kering waarvoor geldt dat:  
- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE 100 SDR 11; 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 
  

 

2.1 Open sleuf parallel aan of dwars op de kering 

 
Middels een open sleuf parallel aan of dwars op de kering (geen gegraven 

zinker) leggen is toegestaan, mits: 
a) de kering moet een kruinbreedte hebben van minimaal 4 m; 

b) de maximale diepte van de sleuf 0,80 meter bedraagt;  
c) de maximale breedte van de sleuf 0,50 meter bedraagt;  
d) er geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan 

ontstaan (de afstand tot de oeverlijn van de (tussen)boezem minimaal 2 m 

bedraagt); 

N.B. Er wordt, in geval de afstand tot de buitenkruinlijn minder is dan 2,0 m, 

verwezen naar hoofdstuk 3, gegraven zinker. Als de afstand tot het 

(tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt kan het, om kortsluiting te 

voorkomen, nodig zijn een kwelscherm en kleikoffer toe te passen. 

e) N.B. de sleuf maximaal vijf aaneengesloten dagen open is;  

f) de sleuf na afloop van de werkzaamheden aangevuld en verdicht wordt 
met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.  
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2.2 Ondiepe horizontaal gestuurde boring 

 
Middels een ondiepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 
mits: 

a) de in- en uittredepunten van de boring buiten de kern- en 
beschermingszone van de kering worden gesitueerd; 

en, indien sprake is van een kwelpolder: 
b) de boring de afsluitende laag niet doorsnijdt en minimaal 2,5 meter 

hierboven blijft. 
N.B. Deze methode gaat er van uit dat het boorgat beperkt blijft en dat er slechts één 

leiding of mantelbuis wordt aangebracht. In het andere geval zijn, als gevolg van een 

toename in de hoeveelheid kwel en de kans op muduitbraak, de risico’s voor de 

kering onvoldoende afgedekt. 

N.B. Middels het boorgat kan er kortsluiting ontstaan met de (tussen)boezem. 

Bundelboringen vormen een extra risico. Daarom worden deze uitgesloten. 

N.B. De maximum diameter van de mantelbuis houdt verband met het voorkomen 

van muduitbraak en kwel.  

In geval aan bovengenoemde criteria wordt voldaan, wordt er voldaan aan de 
algemene regels. 
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3. Maatwerk (kabels, leidingen ≤ ø 63 mm en 

mantelbuizen ≤ ø 90 mm / ø 160 mm) 

Algemene regel 15.4 artikel 5  

 
Algemeen 
Voor kabels en huisaansluitingen (leidingen) met een diameter van maximaal ø 

63 mm en mantelbuizen met, afhankelijk van de uitvoeringsmethode, een 
diameter van maximaal ø 90 mm of maximaal ø 160 mm binnen de kern- 

en beschermingszone van een kering waarvoor geldt dat: 
- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE 100 SDR 11; 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 

 
 

3.1 Gegraven zinker 

 
Middels een gegraven zinker aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 160 mm; 

c) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis;  
d) in een werkplan wordt aangegeven hoe tijdens de aanlegfase kortsluiting 

wordt voorkomen tussen de (tussen)boezem en de polder; 
N.B. dit kan inhouden dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en / of de 

boezemwatergang aan weerszijden wordt afgedamd (mits waterhuishoudkundig 

toelaatbaar). 
e) uitspoeling van het talud wordt voorkomen; 
f) de kering een kruinbreedte heeft van 4 meter of meer; 

g) de maximale diepte van de sleuf 1,0 meter (gemeten t.o.v. de vaste 
bodem van de watergang in geval van een gegraven zinker) bedraagt;  

h) de maximale breedte van de sleuf 0,50 meter bedraagt;  

i) een kwelscherm en kleikoffer worden aangebracht; 
j) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 

steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 
de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 
van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 

erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015; 
k) de sleuf aan het einde van iedere werkdag aangevuld en verdicht 

wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.  
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3.2 Diepe horizontaal gestuurde boring 

 
Middels een diepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 

mits: 
a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 160 mm; 

c) het boorgat niet groter is dan 240 mm; 
N.B. De maximum diameter van het boorgat houdt verband met het voorkomen van 

muduitbraak en kwel.  

d) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 
o de in- en uittredepunten van de boring buiten de kern- en 

beschermingszone van de kering worden gesitueerd; 
o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 

kruinbreedte van 40 m of meer); 

en, indien sprake is van een kwelpolder: 
e) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 

minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 
f) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 

omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen. 
N.B. Ook in het geval dat er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals 

gedefinieerd in de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het verschil 

in stijghoogte en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel tegen te 

gaan. 
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3.3 Boogboring 

Middels een boogboring aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 90 mm; 

c) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 
bundelboring; 

d) de kering(en) een kruinbreedte hebben van 4 meter of meer; 

e) het boorgat niet wordt gespoten maar wordt geruimd met een snijkop; 
f) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 

gewicht van 1,1 kg per liter; 
g) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer; 

h) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 

gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 
i) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 

worden aangevuld en verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

j) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 3.3 is weergegeven (de 

in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone of achter de 
dijksloot gesitueerd); 

k) wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot 
het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, een kwelscherm en 
een kleikoffer worden aangebracht; 

l) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 
steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 
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de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 

van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 
erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015. 

N.B. De maximum diameter van de mantelbuis houdt verband met het voorkomen 

van muduitbraak en kwel.  

 

 

3.4 HDD boring vanuit de kruin of achterland en / of parallel aan 
de kering 
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Middels een HDD boring aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 90 mm; 

c) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 
bundelboring; 

d) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 

o indien vanuit de kruin wordt geboord, de afstand van de intredepunt 
tot de buitenkruinlijn minimaal 4,0 m bedraagt en (in verband met 

het voorkomen van een blow-out en kortsluiting) de diepte van de 
boring t.o.v. de vaste bodem van de (tussen)boezem / dijksloot 
minimaal 1,5 m bedraagt; 

o indien vanuit de beschermingszone wordt geboord, de afstand van 
de intredepunt tot de kernzone 4,0 m en de diepte van de boring 

t.o.v. maaiveld binnen de kernzone minimaal 3,0 m bedraagt; 
o indien vanachter de dijksloot wordt geboord, de afstand van de 

intredepunt tot de insteek van de dijksloot 4,0 m en de diepte van 

de boring ter plaatse van de insteek t.o.v. maaiveld minimaal 3,0 m 
bedraagt; 

N.B. Het intredepunt kan exacter worden bepaald dan het uittredepunt. Om 

deze reden is het streven om het intredepunt (en niet het uittredepunt) ter 

plaatse van de kruin, beschermingszone of achter de dijksloot te situeren  

Alleen in overleg met de keringbeheerder mag hier vanaf worden geweken. 

e) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 
gewicht van 1,1 kg per liter; 

f) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 
opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer; 

g) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 
gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 

h) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 
aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

i) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 3.4 of figuur 3.5 is 
weergegeven (de in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone 

of achter de dijksloot gesitueerd). 
 

3.5 Boogzinker 

Met deze techniek spuit men door een waterstraal met een slang of een spuitlans 
het bodemmateriaal vóór de spuitkop los en komt het losgespoten materiaal door 

de waterdruk via het boorgat naar het maaiveld.  
Het betreft een ongecontroleerd proces, waarbij de vorm van het boorgat niet 

gewaarborgd is en waarbij, als gevolg van vermenging van de grond, scheidende 
lagen niet meer afdoende kunnen worden hersteld en kortsluiting met het 
boezemwater of diepe grondwater optreedt. 

Het toepassen van deze boortechniek is alleen onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Deze boortechniek kan worden toegestaan als er geen reëel 

alternatief is en de veiligheid van de kering niet in het geding is.  
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Middels een boogzinker aanbrengen is toegestaan, mits: 
a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 

b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 90 mm; 
c) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 

bundelboring; 
d) wordt voldaan aan een situatie zoals weergegeven in figuur 3.6 waarbij de 

kering(en) een kruinbreedte hebben van 10 meter of meer en er 

geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan 
ontstaan;  

e) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 
gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 

f) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 

aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

g) in geval er sprake is van een kwelpolder, de boring minimaal 2,5 meter 
boven de onderzijde van de afsluitende laag blijft; 

h) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 3.6 is weergegeven (de 

in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone of achter de 
dijksloot gesitueerd); 

i) wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot 
het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, een kwelscherm en 
kleikoffer worden aangebracht 

j) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 
steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 

de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 
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van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 

erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015. 

 

3.6 Persing / raketboring 

Middels een persing / raketboring aanbrengen is toegestaan, mits: 
a) de leiding een diameter heeft van maximaal 63 mm; 

b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 160 mm; 
c) de sterkte van de mantelbuis is berekend conform NEN 3650; 
N.B. Buizen gemaakt van PE 100 SDR 11 zijn voor deze werkmethode niet geschikt. 

Veelal worden stalen buizen toegepast. 

d) het gat niet wordt gespoten; 

e) de kering moet een kruinbreedte hebben van minimaal 4 m; 
f) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 

gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 

g) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 
worden aangevuld en verdicht met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 

waterkering bestaat;  
h) er geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan 

ontstaan (de afstand van de persing tot de oeverlijn van de 

(tussen)boezem minimaal 4,0 m bedraagt). 
N.B. Vanwege de aanwezige puin onder de wegfundering, gaat een persing / 

raketboring gepaard met veel geweld. De persing / raketboring moet het puin 

wegdrukken dan wel verandert de boring zelf van richting. Er is een grote kans dat 

hiermee een kwelpad ontstaat. Dit is met name geval als er haaks op de kering een 

persing wordt aangebracht en er ten behoeve van de aanleg in de buitenberm een 

gat wordt gegraven. Conform uitvoeringsregel 20 mag er geen kortsluiting ontstaan. 

Maatregelen zoals een kleikist en kwelscherm zijn dan ook nodig. 
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4. Vergunningplicht (leidingen ≤ ø 90 mm) 

Beleidsregel 15.5 artikel 3 en 20.5 artikel 3 lid c en d 

 
Algemeen 

Dit hoofdstuk is alleen voor leidingen geschreven. Voor kabels en 
mantelbuizen wordt er verwezen naar andere hoofdstukken.  
Voor leidingen met een diameter van maximaal ø 90 mm binnen de kern- en 

beschermingszone van een kering waarvoor geldt dat: 
- de druk in de leiding niet hoger is dan 4 bar; 

- de leiding is vervaardigd van PE 100 SDR 11; 
- tenzij de kratergrootte is berekend, voor mediumvoerende leidingen wordt 

uitgegaan van een erosiekrater met een halve breedte van 1,5 m en een 
diepte van 1,2 m (bij een gronddekking van niet meer dan 0,8 m); 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 

 
 

4.1 Boogboring 

 
Middels een boogboring aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 
bundelboring; 

b) de kering(en) een kruinbreedte hebben van 6 meter of meer; 

c) het boorgat niet wordt gespoten maar wordt geruimd met een snijkop; 
d) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 

gewicht van 1,1 kg per liter; 
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e) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer; 

f) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 
gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 

g) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 

aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

h) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 4.1 is weergegeven (de 
in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone of achter de 
dijksloot gesitueerd); 

i) wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot 
het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, er een kwelscherm en 

een kleikoffer worden aangebracht; 
j) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 

steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 

de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 
van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 

erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015. 
 

 

4.2 HDD boring vanuit de kruin of achterland en / of parallel aan 
de kering 
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Middels een HDD boring aanbrengen is toegestaan, mits: 
a) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 

bundelboring; 
b) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 

o indien vanuit de kruin wordt geboord, de afstand van de intredepunt 
tot de buitenkruinlijn minimaal 6,0 m bedraagt en (in verband met 
het voorkomen van een blow-out en kortsluiting) de diepte van de 

boring t.o.v. de vaste bodem van de (tussen)boezem / dijksloot 
minimaal 1,5 m bedraagt; 

o indien vanuit de beschermingszone wordt geboord, de afstand van 
de intredepunt tot de kernzone 4,0 m en de diepte van de boring 
t.o.v. maaiveld binnen de kernzone minimaal 3,0 m bedraagt; 

o indien vanachter de dijksloot wordt geboord, de afstand van de 
intredepunt tot de insteek van de dijksloot 4,0 m en de diepte van 

de boring ter plaatse van de insteek t.o.v. maaiveld minimaal 3,0 m 
bedraagt; 

N.B. Het intredepunt kan exacter worden bepaald dan het uittredepunt. Om 

deze reden is het streven om het intredepunt (en niet het uittredepunt) ter 

plaatse van de kruin, beschermingszone of achter de dijksloot te situeren  

Alleen in overleg met de keringbeheerder mag hier vanaf worden geweken. 

c) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 
gewicht van 1,1 kg per liter; 

d) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer; 

e) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 
gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 

f) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 

aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

g) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 4.2 of figuur 4.3 is 
weergegeven (de in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone 
of achter de dijksloot gesitueerd). 
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4.3 Boogzinker 

Met deze techniek spuit men door een waterstraal met een slang of een spuitlans 
het bodemmateriaal vóór de spuitkop los en komt het losgespoten materiaal door 

de waterdruk via het boorgat naar het maaiveld.  
Het betreft een ongecontroleerd proces, waarbij de vorm van het boorgat niet 

gewaarborgd is en waarbij, als gevolg van vermenging van de grond, scheidende 
lagen niet goed meer kunnen worden hersteld en kortsluiting met het 
boezemwater of diepe grondwater optreedt. 

Het toepassen van deze boortechniek is alleen onder strikte voorwaarden 
toegestaan. Deze boortechniek kan worden toegestaan als er geen reëel 

alternatief is en de veiligheid van de kering niet in het geding is.  

 
Middels een boogzinker aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 
bundelboring; 

b) wordt voldaan aan een situatie zoals weergegeven in figuur 4.4 waarbij de 
kering(en) een kruinbreedte hebben van 10 meter of meer en er 

geen kortsluiting tussen het hoger gelegen water en de polder kan 
ontstaan kan ontstaan;  

c) de in- en uittredeputten niet dieper zijn dan 1,0 m minus mv en haaks 

gemeten op de kering niet breder zijn dan 1,0 m; 
d) de in- en uittredeputten dezelfde dag na afloop van de werkzaamheden 

aangevuld en verdicht worden met vergelijkbaar materiaal als waaruit de 
waterkering bestaat;  

e) in geval er sprake is van een kwelpolder, de boring minimaal 2,5 meter 

boven de onderzijde van de afsluitende laag blijft; 



20 
 

f) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 4.4 is weergegeven (de 

in- en uittredepunten zijn in de kruin, beschermingszone of achter de 
dijksloot gesitueerd); 

g) wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot 
het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, er een kwelscherm 
en kleikoffer worden aangebracht; 

h) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 
steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 

de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 
van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 
erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015. 

 

 

4.4 Ondiepe horizontaal gestuurde boring 

 
Middels een ondiepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 
mits: 

a) het gaat om één enkele leiding of mantelbuis en er geen sprake is van een 
bundelboring; 

b) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 
o de in- en uittredepunten van de boring worden buiten de 

veiligheidszone van de kering gesitueerd (hier wordt aan voldaan als 

de dekking binnen het profiel van vrije ruimte van de kering, 
minimaal 3,0 m bedraagt)  

en  
de dekking ten opzichte van de vaste bodem van het te keren 
water minimaal 3,0 m bedraagt; 

o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 
kruinbreedte van 40 m of meer); 

N.B. Het bovenste gaat er van uit dat de (tussen)boezem wordt gekruist. In 

geval vanuit de kern- of beschermingszone richting de polder wordt geboord, 

is het bovenstaande niet van toepassing en wordt er per geval beoordeeld. Bij 

de beoordeling wordt er onder meer gekeken naar de kerende hoogte en de 

afstand tot de (tussen)boezem. 

c) de kering loodrecht wordt gekruist; 
en, indien sprake is van een kwelpolder,  

d) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 
o de boring de afsluitende laag niet doorsnijdt en minimaal 2,5 meter 

boven de onderzijde van de afsluitende laag blijft; 
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o als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een 

soortelijke gewicht van 1,1 kg per liter  
en 

met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel 
wordt opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een 
doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-

grout of dämmer. 
N.B. Ook in het geval dat er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals 

gedefinieerd in de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het 

verschil in stijghoogte en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel 

tegen te gaan.  
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5. Vergunningplicht (leidingen ≤ ø 160 mm en 

mantelbuizen ≤ ø 200 mm / ø 300 mm) 
Beleidsregel 15.5 artikel 3 en 20.5 artikel 3 lid c en d 

 
Algemeen 
Voor leidingen met een diameter van maximaal ø 160 mm en mantelbuizen 

met, afhankelijk van de uitvoeringsmethode, een diameter van maximaal ø 200 
mm of maximaal ø 300 mm binnen de kern- en beschermingszone van een 

kering waarvoor geldt dat: 
- de leiding en de mantelbuis voldoen aan NEN 3650 en 3651; 
- de druk in de leiding niet hoger is dan 4 bar; 

- leidingen en mantelbuizen zijn vervaardigd van PE 100 SDR 11 dan wel de 
sterkte is berekend; 

- wanneer een andere materiaal dan PE 100 SDR 11 wordt toegepast, wordt 
aangetoond dat binnen de kern- en beschermingszone de leiding een 

20 % grotere sterkte heeft dan daarbuiten; 
- tenzij de kratergrootte is berekend, voor mediumvoerende leidingen wordt 

uitgegaan van een erosiekrater met een halve breedte van 2,3 m en een 

diepte van 1,5 m (bij een gronddekking van niet meer dan 1,0 m); 
- na het ontstaan van een krater, rekening wordt gehouden met een 

(secundaire) afschuiving van het grondlichaam onder een helling van 1:2 
over een hoogte van 0,75 m; 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 

 
 

5.1 Open sleuf parallel aan de kering 
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Middels een open sleuf parallel aan de kering leggen is toegestaan, mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 160 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 300 mm; 

c) de maximale breedte van de sleuf 0,80 meter bedraagt;  
d) de maximale diepte van de sleuf 1,2 meter bedraagt;  
e) de restbreedte van de kering is minimaal 1,5 m bij een afschuiving van 

1:2; 
f) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o de erosiekrater, werksleuf en afschuifvlak blijven buiten het profiel 
van vrije ruimte van de kering (NEN 3651, paragraaf 7.3.3) 

o de leiding in de kruin van de kering wordt aangebracht en de kering 

een kruinbreedte heeft van minimaal 10 m;  
N.B. In voornoemde gevallen, verdient het de voorkeur dat de krater en / of 

werksleuf zo ver mogelijk buiten het profiel van de tuimelkade blijven (zie 

figuur 5.1 en figuur 5.2); 

o het betreft een regionale kering die niet permanent water keert 

(zoals sommige landscheidingen)  
g) binnen de kern- en beschermingszone gebruik wordt gemaakt van 

trekvaste verbindingen; 

h) de sleuf aan het einde van iedere werkdag aangevuld en verdicht 
wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.  

 

5.2 Open sleuf dwars op de kering / gegraven zinker 
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Middels een open sleuf dwars op de kering leggen en / of gegraven zinker is 

toegestaan, mits: 
a) de leiding een diameter heeft van maximaal 160 mm; 

b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 300 mm; 
c) in een werkplan wordt aangegeven hoe tijdens de aanlegfase kortsluiting 

wordt voorkomen tussen de (tussen)boezem en de polder; 
N.B. dit kan inhouden dat de werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd en / of de 

boezemwatergang aan weerszijden wordt afgedamd (mits waterhuishoudkundig 

toelaatbaar). 
d) uitspoeling van het talud wordt voorkomen; 
e) de maximale diepte van de sleuf 1,2 meter bedraagt;  
f) de maximale breedte van de sleuf 0,80 meter bedraagt;  

g) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  
o conform tabel 3 en paragraaf 8.1 van NEN 3651 een onverankerde 

stalen damwand met een levensduur van 100 jaar als vervangende 
kering wordt aangebracht;  

N.B. Het gaat hier om een zware en dure constructie en wordt nog zelden 

toegepast. Alleen om een volledig beeld te geven van alle mogelijkheden, 

wordt deze methode genoemd.  

o de kering heeft een kruinbreedte van minimaal 12 meter en, indien 

een leiding in het binnentalud is aangebracht, het werkelijke 
binnentalud overal een helling heeft gelijk aan het binnentalud 

conform de legger met als minimum een helling van 1:4 of 
flauwer; 

N.B. In geval van breuk in een leiding die in het binnentalud is aangebracht 

kan een krater tot gevolg hebben dat een groot deel van de kering afschuift. 

Indien het binnentalud overal een helling heeft van minimaal 1:4 zal er altijd 

genoeg restbreedte overblijven indien de kruinbreedte minimaal 12 m is. 

o het betreft een regionale kering die niet permanent water keert 

(zoals sommige landscheidingen); 
h) binnen de kern- en beschermingszone gebruik wordt gemaakt van 

trekvaste verbindingen; 
i) wanneer de kabel, leiding of mantelbuis de kering kruist en de afstand tot 

het (tussen)boezemwater minder dan 3 m bedraagt, er een kwelscherm 
en kleikoffer worden aangebracht; 

j) kwelschermen minstens 0,5 m buiten de kabel, leiding of mantelbuis 

steken, waterdicht worden verbonden met de kabel, leiding of mantelbuis, 
de sleuf over een lengte van minstens 1,0 m wordt aangevuld en in lagen 

van 0,20 m mechanisch wordt verdicht met klei die voldoet aan 
erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015; 

k) de sleuf aan het einde van iedere werkdag aangevuld en verdicht 

wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering bestaat.  
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5.3 Diepe horizontaal gestuurde boring 

 
Middels een diepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 
mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 160 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 300 mm; 

c) het boorgat niet groter is dan 450 mm; 
N.B. De maximum diameter van het boorgat houdt verband met het voorkomen van 

muduitbraak en kwel.  

d) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 
o de dekking binnen het profiel van vrije ruimte van de kering, 

minimaal 3,0 m bedraagt)  

en  
de dekking ten opzichte van de vaste bodem van het te keren 

water minimaal 3,0 m bedraagt; 
en 
de dekking ter plaatse van de kruin minimaal 10 m bedraagt; 

o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 
kruinbreedte van 40 m of meer); 

en, indien sprake is van een kwelpolder: 
e) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 

minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 

f) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 
omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen; 

g) bij een boorgat met een diameter van 300 mm of meer ter voorkoming 
van kwel, met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat 
geheel wordt opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een 

doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of 
dämmer. 

N.B. Ook in het geval dat er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals 

gedefinieerd in de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het verschil 

in stijghoogte en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel tegen te 

gaan. 
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5.4 HDD boring vanuit de kruin  

Middels een HDD boring aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) de leiding een diameter heeft van maximaal 160 mm; 
b) de mantelbuis een diameter heeft van maximaal 200 mm; 

c) het boorgat niet groter is dan 300 mm; 
d) de kruin een breedte heeft van minimaal 12 m en de afstand van de 

intredepunt tot de buitenkruinlijn en binnenkruinlijn respectievelijk 

minimaal 8,0 m en 4,0 m bedraagt als er in de richting van het te keren 
water wordt geboord; 

N.B. In verband met het voorkomen van een blow-out, kortsluiting en grondbreuk 

worden er eisen gesteld aan de afstanden tot de buiten- en binnenkruinlijn. Wanneer 

het binnentalud een helling heeft van 1:5 of flauwer, kan de afstand tot de 

binnenkruinlijn worden gereduceerd tot 2,0 m. 

e) de kruin een breedte heeft van minimaal 12 m en de afstand van de 
intredepunt tot de buitenkruinlijn en binnenkruinlijn respectievelijk 

minimaal 4,0 m en 8,0 m bedraagt als er in de richting van de polder 
wordt geboord; 

f) de dekking ten opzichte van de vaste bodem van de tussenboezem / 

dijksloot minimaal 3,0 m bedraagt; 
g) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 

gewicht van 1,1 kg per liter; 
h) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 

van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer; 
i) er wordt voldaan aan een situatie zoals in figuur 5.5 is weergegeven; 

en, indien sprake is van een kwelpolder: 
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j) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 

minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 
k) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 

omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen. 
N.B. In geval er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals gedefinieerd in 

de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het verschil in stijghoogte 

en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel tegen te gaan. 

 

 
Horizontaal gestuurde boring met een kleine bochtstraal met een 10 tons machine. Over een korte lengte 
kan een relatief grote diepte worden bereikt (Foto: Gebr. van Leeuwen Boringen). 
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6. Vergunningplicht (leidingen ≤ ø 250 mm en 

≤ 10 bar) 
Beleidsregel 15.5 artikel 3 en 20.5 artikel 3 lid c en d 

 
Algemeen 
Dit hoofdstuk is alleen voor leidingen geschreven. Voor kabels en 

mantelbuizen wordt er verwezen naar andere hoofdstukken.  
Voor leidingen met een diameter van maximaal 250 mm binnen de kern- en 

beschermingszone van een kering waarvoor geldt dat: 
- de leiding voldoet aan NEN 3650 en 3651; 
- de druk in een vloeistofleiding of gasleiding niet groter is dan 10 bar; 

- leidingen met een werkdruk van niet meer dan 4 bar zijn vervaardigd 
van PE 100 SDR 11 dan wel de sterkte van de leiding is berekend; 

- de sterkte van de leiding, met een werkdruk van meer dan 4 bar is 
berekend; 

- wordt aangetoond dat binnen de veiligheidszone van de kering, de leiding 
een 20 % grotere sterkte heeft dan daarbuiten; 

- aan de door de NEN-normen voorgeschreven afstanden tussen parallelle 

leidingen wordt voldaan; 
N.B. Om te voorkomen dat tijdens het boren of graven een tweede leidingen wordt 

geraakt of als gevolg van het ontstaan van een krater de sterkte van een tweede 

leiding negatief wordt beïnvloed worden er eisen gesteld aan de afstand tussen twee 

leidingen.  

- de breedte en diepte van de erosiekrater is berekend; 
N.B. Wanneer de afmetingen van de erosiekrater niet zijn berekend wordt er 

uitgegaan van een breedte van 17,0 m en een diepte van 1,5 m (afmetingen aan de 

hand van de in de NEN 3651 opgenomen vereenvoudigde berekeningsmethode voor 

een dunwandige 250 mm 8 bar leiding). 

- na het ontstaan van een krater, rekening wordt gehouden met een 
(secundaire) afschuiving van het grondlichaam onder een helling van 1:4 

bij een bodemsamenstelling bestaand uit zand of veen dan wel een helling 
van 1:2 bij een bodemsamenstelling bestaand uit klei; 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 
 

 

6.1 Open sleuf parallel aan de kering 
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Middels een open sleuf parallel aan de kering leggen is toegestaan, mits: 

a) de maximale breedte en diepte van de sleuf respectievelijk 0,8 en 1,2 
meter bedraagt  

en  
de sleuf aan het einde van iedere werkdag aangevuld en  
verdicht wordt met vergelijkbaar materiaal als waaruit de waterkering 

bestaat 
of  

middels berekeningen wordt aangetoond dat de te graven sleuf de 
stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering niet aantast; 

b) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o de erosiekrater blijft buiten het profiel van vrije ruimte van de 
kering (NEN 3651, paragraaf 7.3.3) of; 

o het betreft een regionale kering die niet permanent water keert 
(zoals sommige landscheidingen). 

c) binnen de kern- en beschermingszone gebruik wordt gemaakt van 

trekvaste verbindingen. 
 

 

6.2 Diepe horizontaal gestuurde boring 

Middels een diepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 

mits: 
a) het boorgat niet groter is dan 375 mm; 
N.B. De maximum diameter van het boorgat houdt verband met het voorkomen van 

muduitbraak en kwel.  

b) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan: 
o de in- en uittredepunten van de boring worden buiten de 

veiligheidszone van de kering gesitueerd; (hier wordt aan voldaan 
als de = verstoringszone buiten het profiel van vrije ruimte is 

gesitueerd)  
en  
de dekking binnen het profiel van vrije ruimte van de kering, 

d.w.z. kernzone en achterland minimaal 3,0 m bedraagt)  
en  

de dekking ten opzichte van de vaste bodem van het te keren 
water minimaal 3,0 m bedraagt; 
en 

de dekking ter plaatse van de kruin minimaal 10 m bedraagt; 
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o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 

kruinbreedte van 40 m of meer); 
en, indien sprake is van een kwelpolder: 

c) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 
minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 

d) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 

omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen; 
e) bij een boorgat met een diameter van 300 mm of meer ter voorkoming 

van kwel, met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat 
geheel wordt opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een 
doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of 

dämmer. 
N.B. Ook in het geval dat er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals 

gedefinieerd in de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het verschil 

in stijghoogte en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel tegen te 

gaan. 
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7. Vergunningplicht (leidingen > ø 250 mm of > 10 bar 

en mantelbuizen > ø 300 mm) 
Beleidsregel 15.5 artikel 3 en 20.5 artikel 3 lid c en d 

 
Algemeen 
Voor leidingen met een diameter van meer dan 250 mm of een druk van meer 

dan 10 bar en mantelbuizen met een diameter van meer dan 300 mm 
binnen de kern- en beschermingszone van een kering waarvoor geldt dat: 

- de leiding en de mantelbuis voldoen aan NEN 3650 en 3651; 
- de sterkte van de leiding en de mantelbuis zijn berekend; 

N.B. Dit houdt in dat ook in het geval dat er PE 100 SDR 11 wordt toegepast, 

middels een sterkteberekening moet worden aangetoond dat dit voldoet.  
- wordt aangetoond dat binnen de veiligheidszone van de kering, de leiding 

een 20 % grotere sterkte heeft dan daarbuiten; 

- aan de door de NEN-normen voorgeschreven afstanden tussen parallelle 
leidingen wordt voldaan; 

N.B. Om te voorkomen dat tijdens het boren of graven een tweede leidingen wordt 

geraakt of als gevolg van het ontstaan van een krater de sterkte van een tweede 

leiding negatief wordt beïnvloed worden er eisen gesteld aan de afstand tussen twee 

leidingen.  

- de breedte en diepte van de erosiekrater voor lagedruk gasleidingen 
(≤ 10 bar) en vloeistofleidingen zijn berekend; 

- de breedte en diepte van de erosie-, explosiekrater en 
verwekingszone voor hogedruk gasleidingen (> 10 bar) zijn berekend; 

- na het ontstaan van een krater, rekening wordt gehouden met een 

(secundaire) afschuiving van het grondlichaam onder een helling van 1:4 
bij een bodemsamenstelling bestaand uit zand of veen dan wel een helling 

van 1:2 bij een bodemsamenstelling bestaand uit klei; 

zijn onderstaande aanlegmethoden van toepassing. 
 

 

7.1 Open sleuf parallel aan de kering 
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Middels een open sleuf parallel aan de kering leggen is toegestaan, mits: 
a) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o de erosiekrater en de werksleuf blijven buiten de kern- en 
beschermingszone indien er sprake is van een IPO klasse IV of V 

kering of wanneer de leiding of mantelbuis groter is dan 600 mm; 
N.B. Wanneer het gaat om een bestaand tracé, druk en diameter niet 

toenemen en er geen alternatieven zijn, kan van deze eis worden afgeweken, 

mits de erosiekrater en de werksleuf buiten het profiel van vrije ruimte blijven 

en verweking niet leidt tot het falen van de kering. 
o de erosiekrater en de werksleuf blijven buiten het profiel van vrije 

ruimte van de kering (NEN 3651, paragraaf 7.3.3) en mogen in 

geen geval samenvallen met het profiel van de tuimelkade indien er 
sprake is van een IPO klasse I, II of III kering en de leiding of 

mantelbuis niet groter is dan 600 mm; 
o het betreft een regionale kering die niet permanent water keert 

(zoals sommige landscheidingen) en de waterkerendheid wordt niet 

negatief beïnvloed; 
b) binnen de kern- en beschermingszone gebruik wordt gemaakt van 

trekvaste verbindingen; 
c) tijdens de uitvoering aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o de maximale breedte en diepte van de sleuf is respectievelijk 0,8 en 
1,2 meter en de kruin heeft een breedte van minimaal 6,0 m en de 
sleuf wordt aan het einde van iedere werkdag aangevuld en 

verdicht; 
o de maximale breedte en diepte van de sleuf is respectievelijk 1,0 m 

en 2,0 m en de restbreedte van de kering is minimaal 1,5 m bij een 
afschuiving van 1:4 en de sleuf wordt aan het einde van iedere 
werkdag aangevuld en verdicht; 

o middels berekeningen wordt aangetoond dat de te graven sleuf de 
stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering niet aantast; 

o het betreft een overige kering die niet permanent water keert. 
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7.2 Diepe horizontaal gestuurde boring 

 
Middels een diepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen is toegestaan, 
mits: 

a) aan één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  
o de in- en uittredepunten van de boring buiten de veiligheidszone 

van de kering worden gesitueerd (hier wordt aan voldaan als 
verstoringszone buiten de kern- en beschermingszone is gesitueerd) 
en 

de dekking binnen de kernzone en beschermingszone minimaal 
10,0 m bedraagt 

en 
de dekking bij IPO-klasse IV of V kering binnen de verstoringszone 
minimaal 10,0 m bedraagt; 

o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 
kruinbreedte van 40 m of meer) 

en  
het boorgat is niet groter dan 0,9 m  
en  

alleen mantelbuizen worden aangebracht (en als het gaat om een 
bundelboring alleen leidingen met een diameter ≤ 250 mm en druk 

< 10 bar); 
N.B. Omdat de leiding het waterkerende vermogen van de kering niet in gevaar mag 

brengen, zijn de eisen die aan de boring wordt gesteld zwaarder dan de NEN-normen. 

Hierbij vormt de beschermingszone de stabiliteitszone en wordt het nodig geacht dat 

binnen de veiligheidszone de dekking overal minimaal 10 m bedraagt. 

en, indien sprake is van een kwelpolder: 

b) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 
minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 

c) het boorgat niet groter is dan 1,5 keer de diameter van de mantelbuis of 

de leiding; 
d) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 

omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen; 
e) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 

van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer. 
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N.B. Ook in het geval dat er geen sprake is van een kwetsbaar kwelgebied zoals 

gedefinieerd in de keur, wordt het soms nodig geacht dat afhankelijk van het verschil in 
stijghoogte en waterpeil dat er maatregelen worden genomen om kwel tegen te gaan.  
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8. Kwelpolders, algemene regel of maatwerk  
Algemene regel 20.4 artikel 4 of artikel 5 
 
In geval van kabel- en leidingwerken binnen kwelpolders moet er aan algemene 

regel 20.4 artikel 4 of beleidsregel 20.5 artikel 3 worden voldaan. In de 
voorgaande hoofdstukken, waarbij kabels, leidingen en / of mantelbuizen binnen 
de kern- en beschermingszone van regionale keringen werden aangebracht, is er 

al aandacht besteed aan het voorkomen van kwel. In dit hoofdstuk komen kabel- 
en leidingenwerken binnen kwelpolders aan bod waarbij er geen keringbelang 

speelt. 
 

8.1 Algemene regel (open sleuven, boringen en boogzinkers 

boven de afsluitende laag) 
Algemene regel 20.4 artikel 4  
 
Middels een open sleuf aanbrengen van kabels en leidingen in een kwetsbaar 

kwelgebied is toegestaan, mits: 
a) het graven plaatsvindt tot max. 1,5 meter onder het maaiveld; 

b) bij elk ontgravingsniveau sprake is van verticale evenwicht.  
 

 
Middels een ondiepe horizontaal gestuurde boring, boogboring, 

boogzinker aanbrengen in toegestaan, mits: 
a) de boring of boogzinker, zoals weergegeven in figuur 8.1, de afsluitende 

laag niet doorsnijdt en minimaal 2,5 meter boven de onderkant van de 
afsluitende laag blijft. 
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Boogzinker die met een hoek van minder dan 90o wordt ingebracht en minder diep gaat dan een 
traditionele boogzinker (Foto: Verbree). 

 

8.2 Maatwerk (boringen en boogboringen nabij de afsluitende 
laag) 

Algemene regel 20.4 artikel 5  

 
Middels een horizontaal gestuurde boring aanbrengen van kabels en leidingen 
is toegestaan, mits: 

a) de diameter van de leiding of mantelbuis niet groter is dan 110 mm; 

b) het boorgat niet groter is dan 1,5 keer de diameter van de mantelbuis of 
de leiding; 

c) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 
gewicht van 1,1 kg per liter; 

d) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer. 
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N.B. Mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt er aan de diepte 

van de boring geen eisen gesteld. 

 
Middels een boogboring aanbrengen is toegestaan, mits: 

a) het boorgat niet wordt gespoten maar wordt geruimd met een snijkop; 
b) de diameter van de leiding of mantelbuis niet groter is dan 110 mm; 

c) het boorgat niet groter is dan 1,5 keer de diameter van de mantelbuis of 
de leiding; 

d) als boorvloeistof een bentonietmengsel wordt gebruikt met een soortelijke 
gewicht van 1,1 kg per liter; 

e) met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat geheel wordt 

opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid 
van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of dämmer. 

N.B. Mits aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt er aan de diepte 

van de boring geen eisen gesteld. 

 

8.3 Maatwerk (boringen door de afsluitende laag) 

Algemene regel 20.4 artikel 5  

Middels een diepe horizontaal gestuurde boring aanbrengen van kabels en 
leidingen is toegestaan, mits: 

a) de boring de afsluitende laag zo veel mogelijk verticaal doorsnijdt en 
minimaal 2,5 meter onder de afsluitende laag uitkomt; 



38 
 

b) wanneer er meerdere leidingen en / of mantelbuizen meegaan, een 

omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen; 
c) het boorgat niet groter is dan 1,5 keer de diameter van de mantelbuis of 

de leiding; 
d) bij een boorgat met een diameter van 300 mm of meer, ter voorkoming 

van kwel, met het intrekken van de leiding of mantelbuis, het boorgat 

geheel wordt opgevuld met een plastisch en krimpvrij materiaal en een 
doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s zoals bijvoorbeeld drill-grout of 

dämmer. 
 

8.4 Maatwerk (wko’s / bodemenergiesystemen in kwelpolders) 

Algemene regel 20.4 artikel 5  
 
Het aanbrengen van een wko-systeem in een kwetsbaar kwelgebied is 
toegestaan, mits: 

a) er geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kern- en 
(buiten)beschermingszone van de kering; 

N.B. Worden er wel werkzaamheden uitgevoerd binnen de kern- en 

(buiten)beschermingszone van een primaire of regionale kering dan zullen inzake de 

horizontale leidingdelen hoofdstuk 2 tot en met 7 in acht moeten worden genomen  

en inzake de bron hoofdstuk 10. 

b) het boorgat middels een spoelboring met boorspoeling, 
counterflushboring, pulsboring (zoals geformuleerd in BRL Protocol 2101) 
wordt gevormd; 

c) met het boren, ter voorkoming van het instorten van het boorgat, bij 
boorgaten  groter dan 250 mm, gebruik wordt gemaakt van een casing 

met een lengte van 15 m dan wel een casing die tot minimaal 2,0 m diep 
in het Pleistoceen reikt; 

d) het boorgat vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot aan maaiveld, of als 
er geen accurate gegevens zijn over de hoogteligging van de afsluitende 
laag, vanaf NAP -14 m tot aan maaiveld wordt opgevuld met een plastisch 

en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid van minder  dan 10-9 m/s 
zoals bijvoorbeeld drill-grout, zwelklei of bentonietkorrels; 

N.B. Met de aanvraag moet een sondering worden overgelegd. De hoogte van de 

onderzijde van de afsluitende laag moet hiervan zijn af te lezen. De sondering moet 

binnen een straal van 50 m van de boring zijn gemaakt. 
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9. Rioolleidingen (vrij verval leidingen) 

 
In relatie tot waterkeringen, wordt er onderscheid gemaakt tussen vrij verval 
leidingen en drukleidingen (persleidingen). Voor persleidingen gelden de regels 

zoals die in hoofdstuk 2 tot en met 7 zijn geformuleerd. 
 

Rioolleidingen zijn net zoals mantelbuizen drukloze leidingen. Rioolleidingen 
worden doorgaans middels een open sleuf of een zinker aangebracht. Alleen deze 
methoden worden in dit hoofdstuk beschreven.  

 
Bij rioolleidingen moet er rekening mee worden gehouden dat:  

- rioolleidingen en rioolputten niet-waterkerende objecten zijn;  
- rioolleidingen op grote diepte worden aangebracht; 
- het aanleggen, herstellen of aanpassen van de leiding gepaard gaat met 

grondroering, hetgeen de stabiliteit van de waterkering in gevaar kan 
brengen; 

- rioolleidingen, afhankelijk van het materiaal raken beschadigd, worden in 
de loop van de tijd minder waterdicht en gaan lekken, hetgeen verweking 
van de dijk tot gevolg kan hebben; 

- rioolleidingen drainerend kunnen werken dan wel met de aanleg van de 
rioolleiding drainage wordt aangebracht en / of de rioolleiding in een 

zandcunet wordt aangebracht; 
- gemengde rioolsystemen, met name, meerdere overstorten kunnen 

hebben en, als het peil in de polder of (tussen)boezem stijgt, water 
middels het rioolsysteem vanuit de (tussen)boezem of vanuit een hoge 
peilvak naar een lagere peilvak kan stromen. 

 

9.1 Vergunningplicht (rioolleidingen ≤ 600 mm) 
Beleidsregel 15.5 artikel 3 en 20.5 artikel 3 lid c  

Middels een open sleuf leggen van rioolleidingen is toegestaan, mits: 
a) de leiding niet als zinker onder de (tussen)boezem wordt aangebracht; 
N.B. In geval een rioolleiding onder een (tussen)boezem wordt gezinkerd is de kans 

op kortsluiting te groot. Dergelijke constructies moeten altijd worden vermeden. 

b) met de aanleg worden geen overstorten of uitlaten aangebracht waardoor 
kortsluiting tussen de (tussen)boezem en de polder of tussen de 

peilvakken kan ontstaan. 
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N.B. De realisatie van een nieuw overstort of hwa-uitlaat naar de boezem moet 

integraal worden bekeken. Voorkomen moet worden dat er kortsluiting ontstaat 

tussen de boezem en polder, dat er wordt afgewenteld naar de boezem of 

waterkwaliteitsproblemen ontstaan. 

c) binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte van de kering aan één 
van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o bestaande leidingen worden vervangen, waarbij de nieuwe leidingen 

worden aangebracht in de kruin van de kering 
en 

leidingen binnen de kernzone een diameter hebben van maximaal 
600 mm  
en 

de afstand van de rioolsleuf tot het te keren water overal minimaal 
4,0 m bedraagt, de kruin een breedte heeft van minimaal 10 m  

en  
de nieuwe leidingen niet dieper komen te liggen dan het te 
vervangen riool;  

N.B. Te vervangen kolken en putten dienen conform het vigerende beleid 

buiten het profiel van vrije worden gesitueerd. In sommige gevallen is dit, 

vanwege de bestaande inrichting, niet altijd mogelijk. In overleg kan hier 

vanaf worden geweken.  

N.B. In gevallen waarbij de kering een kruin heeft van minder dan 10,0 m 

moet er worden overwogen een druksysteem toe te passen. Dit heeft als 

voordeel dat er veel kleinere diameters en de leiding op minder grote diepte 

hoeft te worden aangebracht. 

o leidingen, kolken en putten worden buiten het profiel van vrije 
ruimte van de kering aangebracht en niet ter plaatse van een 

tuimelkade  
en  

leidingen binnen de kernzone een diameter hebben van maximaal 
600 mm  
en  

de afstand van de rioolsleuf tot het te keren water overal minimaal 
4,0 m bedraagt; 

N.B. Aan de eis dat de afstand tot het te keren water minimaal 4,0 m moet 

zijn kan worden afgeweken, als PE leidingen, kolken en putten worden 

toegepast. De leidingen, putten en kolken dienen waterdicht aan elkaar te 

worden gelast. Daar waar de leidingen de kering haaks kruizen dienen 

kwelschermen en kleikisten te worden toegepast. Tussen de rioolsleuf en het 

te keren water moet er minimaal een 2,0 m brede berm aanwezig blijven, 

bestaand uit voldoende waterkerend materiaal. 

o er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een 
kruinbreedte van 40 m of meer); 

d) binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte, behoudens bij 

verheelde keringen, een materiaal en sterkte wordt toegepast dat voldoet 
aan de NEN-normen en IPO-klasse van de kering en dit met berekeningen 

wordt aangetoond; 
N.B. Dit impliceert dat andere materialen dan PE zijn toegestaan, zolang de wordt 

aangetoond dat de sterkte voldoet aan de normen. 

e) de leidingen en putten middels een open sleuf worden aangelegd en aan 
één van de volgende scenario’s wordt voldaan:  

o de maximale breedte en diepte van de sleuf is respectievelijk 0,8 en 

1,2 meter en de kruin heeft een breedte van minimaal 6,0 m en de 
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sleuf wordt aan het einde van iedere werkdag aangevuld en 

verdicht; 
o de maximale breedte en diepte van de sleuf is respectievelijk 1,0 m 

en 2,0 m en de restbreedte van de kering is minimaal 1,5 m bij een 
afschuiving van 1:4 en de sleuf wordt aan het einde van iedere 
werkdag aangevuld en verdicht; 

o middels berekeningen wordt aangetoond dat de te graven sleuf de 
stabiliteit van de kering tijdens de uitvoering niet aantast; 

o het betreft een verheelde kering of een regionale kering die niet 
permanent water keert (zoals sommige landscheidingen). 

f) binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte, de sleuf wordt 

aangevuld met klei of grond van dezelfde samenstelling en opbouw als 
voor de aanleg het geval was; 

g) binnen de kernzone en het profiel van vrije ruimte geen drainage wordt 
toegepast;  

h) buiten de kernzone en buiten het profiel van vrije ruimte geen zand, 

drainage of anderszins wordt toegepast dat dijkskwel, verdroging of 
verweking van de kering tot gevolg kan hebben; 

i) rioolleidingen, -putten en -kolken waterdicht aan elkaar worden 
verbonden en zettingsvrij worden aangebracht. 
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10. WKO’s / Bodemenergiesystemen 

 
Met een WKO (warmte-koudeopslag) / Bodemenergiesysteem wordt in de winter 
warmte onttrokken uit de bodem. In de zomer wordt het koele grondwater 

gebruikt om te koelen. 
Er zijn twee verschillende systemen. Met een open systeem wordt er direct 

grondwater onttrokken aan een watervoerende pakket en weer geretourneerd. 
Met een gesloten systeem is er geen direct contact met het diepe grondwater. Er 
is alleen sprake van warmteuitwisseling. 

 
Gesloten systemen zijn veelal kleinschalig en per huis aan te leggen. Open 

systemen zijn grootschaliger en worden toegepast om woonwijken en bedrijven 
van warmte te voorzien.  
 

Het doel is voor kleinschalige systemen binnen de kern- en beschermingszone 
van regionale keringen concrete regels te stellen, die de vergunningverlening 

kunnen faciliteren. Voor open systemen zal het beleid terughoudender zijn. 
Systeemdrukken van meer dan 10 bar en boorgaten variërend tussen 400 en 
800 mm zijn gangbaar. De risico’s zijn tijdens de uitvoering- en beheerfase 

duidelijk groter. 
 

Kleine open WKO-systemen met een maximum diameter van 250 mm en een 
maximum druk van 10 bar kunnen in de beschermingszone van de kering 

worden toegestaan als de kering verheeld is of er sprake is van een zeer robuust 
profiel. Grotere WKO-systemen met een diameter groter dan 250 mm en of een 
druk groter dan 10 bar kunnen veelal alleen buiten de kern- en 

beschermingszone worden toegestaan. 
 

De volgende beleidsregels zijn van toepassing: 
- Beleidsregel 15 Kabels en Leidingen en Beleidsregel 20 Grondverzet: 

 De grootte van het boorgat; 

 De boormethode; 
 De afdichting van het boorgat; 

 De diameter, druk en sterkte van de U-lussen / aardwarmtesonde 
bodemwarmtewisselaar (verticale leidingdeel); 

 De diameter, druk en sterkte van de transportleiding (horizontaal 

leidingdeel); 
- Beleidsregel 19 Bouwen: 

 De installatie / pompkamer 
- Beleidsregel 22 Voertuigen en Werktuigen op de Waterkering: 

 Het materieel dat wordt ingezet 
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10.1 Maatwerk (leidingen ≤ 63 mm) 

Algemene regel 15.4 artikel 5 en Algemene regel 20. 

 
Het aanbrengen van een WKO / Bodemenergiesysteem binnen de kern- en 

beschermingszone van keringen is toegestaan, mits:  
a) de leidingen (verticale en horizontale leidingdelen) een diameter hebben 

van maximaal 63 mm; 
b) de leiding is vervaardigd van PE 100 SDR 11; 

a) de druk in de leiding op een diepte van 3 m minus maaiveld niet groter is 
dan 3 bar; 

b) het boorgat middels een spoelboring met boorspoeling, 

counterflushboring, pulsboring (zoals geformuleerd in BRL Protocol 2101) 
wordt gevormd; 

c) het boorgat niet groter is dan 250 mm; 
d) het boorgat vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot aan maaiveld of (als 

er geen accurate gegevens zijn over de hoogteligging van de afsluitende 

laag) vanaf NAP -14 m tot aan maaiveld wordt opgevuld met een plastisch 
en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s 

zoals bijvoorbeeld drill-grout, zwelklei of bentonietkorrels. 
e) de sleuf voor het aanbrengen van het horizontaal leidingdelen voldoet aan 

paragraaf 2.1; 

f) alle installatieonderdelen (met uitzondering van de leidingen) buiten het 
profiel van vrije ruimte van de kering worden gesitueerd (normaliter zal de 

installatie in de woning worden geplaatst); 
g) de belasting van het materieel op de dijk (> 8 ton) heeft geen nadelige 

gevolgen voor de stabiliteit van de dijk. 
N.B. Dit laatste is sterk afhankelijk van lokale condities en moet met Rijnland apart 

worden doorgesproken. 
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10.2 Vergunningplicht (leidingen ≤ 250 mm en ≤ 10 bar) 

Beleidsregel 15.5 artikel 3 en Algemene regel 20 

Het aanbrengen van een kleine WKO- / Bodemenergiesysteem binnen de kern-en 
beschermingszone van keringen is toegestaan, mits:  

a) de druk in de leiding op een diepte van 10 m minus maaiveld niet groter is 
dan 10 bar; 

b) er sprake is van een verheelde kering (de kering heeft een kruinbreedte 
van 40 m of meer) 
of  

het maaiveld ligt ter plaatse van de wko minimaal 3,0 m boven het profiel 
van vrije ruimte en de afstand tot de as van de kering is meer dan 18 m; 

N.B. De straal van de krater is berekend aan de hand van de in de NEN 3651 

opgenomen vereenvoudigde berekeningsmethode en voor een dunwandige 250 mm 8 

bar leiding. Het is toegestaan een meer geavanceerde berekeningsmethode te 

hanteren. Wel moet dan aan de eis worden voldaan dat de cirkelvormige krater die op 

een diepte van 3,0 minus maaiveld kan ontstaan niet het profiel van vrije ruimte 

doorsnijdt. Dit zal veelal weinig winst opleveren. 
c) het materiaal en de te berekenen sterkte van de leidingen voldoet aan 

NEN 3650 en 3651; 
d) het boorgat middels een spoelboring met boorspoeling, 

counterflushboring, pulsboring (zoals geformuleerd in BRL Protocol 2101) 

wordt gevormd; 
e) met het boren, ter voorkoming van het instorten van het boorgat, gebruik 

wordt gemaakt van een casing met een lengte van 15 m dan wel een 
casing die tot minimaal 2,0 m diep in het Pleistoceen reikt; 

f) het boorgat niet groter is dan 400 mm; 

g) het boorgat vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot aan maaiveld of (als 
er geen accurate gegevens zijn over de hoogteligging van de afsluitende 

laag) vanaf NAP -14 m tot aan maaiveld wordt opgevuld met een plastisch 
en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s 
zoals bijvoorbeeld drill-grout, zwelklei of bentonietkorrels; 

N.B. Met de aanvraag moet een sondering worden overgelegd. De hoogte van de 

onderzijde van de afsluitende laag moet hiervan zijn af te lezen. De sondering moet 

binnen een straal van 50 m van de boring zijn gemaakt. 
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h) de sleuf voor het aanbrengen van de horizontale leidingdelen voldoet aan 

paragraaf 2.1, 5.1, 6.1 of 7.1; 
N.B. Paragraven 2.1, 5.1, 6.1 en 7.1 gaan er van uit dat de (spui)leiding(en) niet 

door de kering behoeft (behoeven) te worden aangebracht.  

i) middels een effectstudie aangetoond wordt dat de verhoogde 
grondwaterdruk niet tot een onaanvaardbare aantasting van de stabiliteit 

van de kering leidt; 
j) de afstand tot waterstaatkundige bouwwerken minimaal 5 m bedraagt; 
k) alle installatieonderdelen (met uitzondering van de leidingen) buiten het 

profiel van vrije ruimte van de kering en niet op de kruin worden 
gesitueerd; 

l) de belasting van het materieel op de dijk (>> 8 ton) heeft geen nadelige 
gevolgen voor de stabiliteit van de dijk. 

N.B. Dit laatste is sterk afhankelijk van lokale condities en moet met Rijnland apart 

worden doorgesproken. 

 

10.3 Vergunningplicht (leidingen > 250 mm of > 10 bar) 
Beleidsregel 15.5 artikel 3 en en Algemene regel 20 

 
Het aanbrengen van WKO- / Bodemenergiesysteem binnen de 

buitenbeschermingszone van keringen is toegestaan, mits:  
a) de te berekenen erosiekrater volgens NEN 3650 en 3651 voor leidingen 

(verticaal en horizontaal leidingdeel) met een druk > 10 bar en leidingen 
met een diameter > 500 mm blijft buiten de kern- en beschermingszone; 

N.B. Voor leidingen met een diameter kleiner dan 500 mm en een druk kleiner dan 10 

bar geldt de regel dat zij buiten de kern- en beschermingszone moeten worden 

gesitueerd. 

b) het materiaal en de te berekenen sterkte van de leidingen voldoet aan 

NEN 3650 en 3651; 
c) de sleuf voor het aanbrengen van de horizontale leidingdelen voldoet aan 

paragraaf 2.1, 5.1, 6.1 of 7.1; 
N.B. Paragraven 2.1, 5.1, 6.1 en 7.1 gaan er van uit dat de (spui)leiding(en) niet 

door de kering behoeft (behoeven) te worden aangebracht.  

d) middels een effectstudie wordt aangetoond dat de verhoogde 

grondwaterdruk niet tot een onaanvaardbare aantasting van de stabiliteit 
van de kering leidt; 

e) alle installatieonderdelen (met uitzondering van de leidingen) buiten het 
profiel van vrije ruimte van de kering worden gesitueerd (normaliter zal de 
installatie in een pand worden geplaatst); 

en, indien sprake is van een kwetsbaar kwelgebied: 
f) het boorgat middels een spoelboring met boorspoeling, 

counterflushboring, pulsboring (zoals geformuleerd in BRL Protocol 2101) 
wordt gevormd; 

g) met het boren, ter voorkoming van het instorten van het boorgat, gebruik 

wordt gemaakt van een casing met een lengte van 15 m dan wel een 
casing die tot minimaal 2,0 m diep in het Pleistoceen reikt; 

h) het boorgat vanaf 1,0 m onder de afsluitende laag tot aan maaiveld of (als 
er geen accurate gegevens zijn over de hoogteligging van de afsluitende 
laag) vanaf NAP -14 m tot aan maaiveld wordt opgevuld met een plastisch 

en krimpvrij materiaal en een doorlatendheid van minder dan 10-9 m/s 
zoals bijvoorbeeld drill-grout, zwelklei of bentonietkorrels; 
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N.B. Met de aanvraag moet een sondering worden overgelegd. De hoogte van de 

onderzijde van de afsluitende laag moet hiervan zijn af te lezen. De sondering moet 

binnen een straal van 50 m van de boring zijn gemaakt. 
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11. Sifons 

 
Sifons worden gebruikt om poldervakken en polders met elkaar te verbinden. 
Met een sifon kan worden voorkomen dat elk poldervak of polder zijn eigen 

gemaal moet hebben. In dit hoofdstuk worden sifons behandeld die in het profiel 
van een in de legger opgenomen kering worden aangebracht en waarbij de 

veiligheid van de kering in het geding is of waarbij als gevolg van kortsluiting 
met de (tussen)boezem wateroverlast kan ontstaan. De termen sifon en leiding 
worden in dit hoofdstuk door elkaar gebruikt. 

 
Bij leidingen, in het algemeen, moet worden voorkomen dat bij een breuk in de 

leiding kortsluiting ontstaat tussen de (tussen)boezem en de polder. Bij sifons is 
dit niet mogelijk. Een breuk in de leiding leidt altijd tot kortsluiting. De kans op 
breuk en de gevolgen kunnen wel worden beperkt. Omdat leidingbreuk nooit 

helemaal kan worden voorkomen moet er een duidelijke afweging worden 
gemaakt tussen het nut van een sifon en de waterveiligheid.  

 
Breuken in leidingen tijdens de beheerfase worden veroorzaakt:  

- door derden,  

- door beheer en onderhoud, 
- corrosie,  

- ontwerpfouten,  
- materiaal- en constructiefouten, 

- zettingen.  
 
Breuk door corrosie, ontwerpfouten, materiaal- en constructiefouten en zettingen 

kan worden voorkomen door een zekere overdimensionering, kwaliteitsborging 
tijdens het ontwerp en de constructie en regelmatige inspectie. Breuk als gevolg 

van werkzaamheden door derden kan deels worden voorkomen door 
beschermmaatregelen te nemen, de ligging van de sifon in het veld te markeren 
met borden, een goed beheerregister, legger en aanmelding bij het KLIC. 

 
De gevolgen van een breuk kunnen worden voorkomen door het aanbrengen van 

(automatische) afsluiters en een calamiteitenplan. Over automatische afsluiters 
moet worden nagedacht, als de sifon moeilijk bereikbaar is en er snel moet 
worden ingegrepen. De snelheid waarmee moet worden ingegrepen is afhankelijk 

van het water dat vanuit de (tussen)boezem het poldersysteem kan instromen, 
de grootte van het polderwatersysteem, de drooglegging binnen de polder en de 

bemalingscapaciteit van het poldergemaal en de economische schade die 
ontstaat als gevolg van het onderlopen. 
 



48 
 

Voor sifons geldt:  
- dat als gevolg van een breuk in de sifonleiding kortsluiting kan ontstaan 

tussen het boezemwater en het polderwater; 
- dat de gevolgen afhankelijk zijn van de grootte van het 

polderwatersysteem en de gemaalcapaciteit; 
- dat het samenvoegen van twee polders tot een hogere IPO-normering kan 

leiden; 

- de druk in de leiding gelijk is aan het polderpeil maar doordat het 
boezempeil / grondwaterpeil veelal hoger is dan de druk in de leiding er bij 

sifons die onder een (tussen)boezem zijn gelegen (zoals in figuur 10.1) in 
afwijking van de NEN 3650 en 3651 geen rekening hoeft te worden 
gehouden met het ontstaan van een krater; 

- dat bij een leiding van maximaal 800 mm, vanwege driedimensionale 
effecten, de stabiliteit van een kering beperkt wordt beïnvloed, bij een 

breuk in de leiding; 
- dat in een minder voorkomend geval, zoals weergegeven in figuur 10.2, 

waarbij een sifon twee (tussen)boezemwatergangen verbindt en de sifon 

onder een polderwatergang of weg wordt geleid wel rekening moet worden 
gehouden met een krater en verweking van de kering als gevolg van een 

breuk in de leiding; 
- het aanleggen, herstellen of aanpassen van de sifon gepaard gaat met 

grondroering, hetgeen de stabiliteit van de waterkering in gevaar kan 

brengen;  
- langs de leiding kwel en of piping kan plaatsvinden. 

Uitgaande van het bovenstaande, wordt er aanbevolen: 

a) de sifon zodanig op staal te funderen dat deze niet ongelijkmatig kan 
verzakken; 

b) wanneer het noodzakelijk wordt geacht de leiding te onderheien, 
oplegzadels toe te passen; 

c) de sterkte van de leiding conform de NEN 3650 en 3651 te berekenen en 

bij de berekening rekening te houden met zettingen van de leiding;  
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d) de sifon van een kwelscherm en kleikoffer te voorzien; 

e) de kwelscherm minstens 1,0 m buiten de leiding te laten steken, waarbij 
deze waterdicht wordt verbonden met de leiding en de sleuf over een 

lengte van minstens 1,0 m aan te vullen en in lagen van 0,20 m 
mechanisch te verdichten met klei die voldoet aan 
erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015; 

f) in geval de dijk is opgebouwd uit zandig materiaal, te toetsen op piping en 
indien nodig een groter kwelscherm toe te passen; 

g) de leiding of te verankeren of een gronddekking te geven die voldoende is 
om opdrijving te voorkomen als de leiding wordt dichtgezet; 

h) boven op de leiding een kleilaag (erosiebestendigheidsklasse 2) met een 

dikte van minimaal 1,0 m aan te brengen, opdat bij een breuk in de leiding 
er niet meteen kortsluiting ontstaat met het boezemwater;  

i) ter bescherming van de leiding op de bodem van de (tussen)boezem een 
beschermmat aan te brengen; 

j) de ligging van de sifon met borden te markeren en bij het KLIC te melden; 

indien het schouwpeil binnen de polder meer dan 1,0 m onder het streefpeil 
van de (tussen)boezempeil ligt: 

k) vanwege de mogelijkheid op kortsluiting alleen een sifon toe te passen als 
er zwaarwegende waterhuishoudkundige belangen zijn en er geen reële 

alternatieven zijn; 
l) een kosten-batenanalyse en een RAMS-analyse uit te voeren waarbij zowel 

de waterveiligheid als wateroverlast worden onderzocht; 

m) alleen stalen of PE leidingen toe te passen; 
n) stalen leidingen een corrosietoeslag te geven van 3,5 mm dan wel 

kathodische bescherming toe te passen; 
o) de sifon aan weerszijden van (automatische) afsluitvoorzieningen te 

voorzien; 

p) afsluiters en koppelingen buiten het leggerprofiel van de kering te situeren 
(dan wel in het uiterste geval aan de polderzijde van de vervangende 

waterkering te situeren); 
q) ter plaatse van geroerde deel, een vervangende kering aan te brengen in 

de vorm van een zelfstandig kerende damwand constructie waarbij de 

breedte van de damwandscherm minimaal gelijk is aan de sleufbreedte op 
maaiveldniveau; 

r) de vervangende kering conform Handreiking Beschoeiingen en 
Damwanden in Regionale Keringen te ontwerpen; 

s) om te voorkomen dat door verschilzettingen tussen leiding en damwand, 

de leiding op de damwand gaat hangen, de damwand van een manchet te 
voorzien en het manchet waterdicht te verbinden met de leiding en de 

vervangende waterkering opdat deze ook functioneert als kwelscherm; 
t) een beheerplan (onderhoud en inspectie) en calamiteitenplan op te stellen 

en het kunstwerk op te nemen in de legger. 
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12. Inlaten en uitlaten 
Beleidsregel 18.3 artikel 2  
 
Inlaat- en uitlaatconstructies hebben als doel water vanuit de boezem of een 

ander peilvak in te laten in een lager gelegen peilvak. Inlaten worden gebruikt 
om een hoogwatervoorziening van voldoende water te voorzien, om poldersloten 
door te spoelen, gietwater of drinkwater aan te voeren en tijdens droge perioden 

het waterpeil in de polder op hoogte te houden. 
Uitlaten worden gebruikt om boezemsloten door te spoelen en bij extreem 

regenval overtollig water naar een lager gelegen peilvak af te voeren, waar een 
gemaal staat dat het verder verpompt. Uitlaten worden ook toegepast om bij 
extreme regenval water vanuit de boezem in een retentiepolder tijdelijk te 

kunnen bergen. Het ontwerp van uitlaten verschilt niet dat van inlaten. Alleen 
het doel waarvoor ze worden aangelegd. 

 
Voor inlaten en uitlaten geldt:  

- dat de leiding veelal in een relatief ondiepe open sleuf wordt aangebracht; 

- de druk in de leiding maximaal gelijk is aan het (tussen)boezempeil, 
hetgeen in de meeste gevallen neerkomt op druk van minder dan 0,3 bar 

en in diepere polders 0,5 bar; 
- een breuk in leiding bij een buisdiameter tot 200 mm en een druk van 0,3 

bar, een krater met een straal van circa 1,0 m tot gevolg heeft; 

- langs de leiding kwel en / of piping kan plaatsvinden; 
 

Samenvattend voor leidingen met een diameter van maximaal 300 mm: 
a) uit te gaan PE 100 SDR 11 dan wel de sterkte van de leiding conform de 

NEN 3650 en 3651 te berekenen;  

b) de leiding van een afsluiter te voorzien; 
c) de leiding aan de instroomzijde van een kwelscherm en kleikoffer te 

voorzien; 
d) de kwelscherm minstens 0,5 m buiten de leiding te laten steken, waarbij 

deze waterdicht wordt verbonden met de leiding; 

e) een kleikist aan te brengen van ca. 1 m3 (1 x 1 x 1 m) van klei dat voldoet 
aan erosiebestendigheidsklasse 1 conform standaard RAW 2015 en in 

lagen van 0,20 m aan te brengen en mechanisch te verdichten; 
f) in geval de dijk is opgebouwd uit zandig materiaal, te toetsen op piping en 

indien nodig een groter kwelscherm toe te passen; 
g) voor leidingen groter dan 300 mm een damwandscherm toe te passen die 

de stabiliteit van de kering waarborgt in geval van piping of verweking van 

de kering en deze damwandscherm waterdicht te verbinden met de 
kwelscherm. 
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Figuur 11.1:  SOR tekening inlaat 


