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Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. 

B.W.O. Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd. 

B.W.O. - Kering Kunstwerk ten behoeve van compartimentering van de 

watergangen bij calamiteiten. 

Beheer Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen 

dat de functies van de waterkering blijven voldoen aan de 

daarvoor vastgestelde eisen en normen. 

Beheergebied In de legger gespecificeerd areaal, dat als waterkering wordt 

aangemerkt en door de waterkeringbeheerder wordt beheerd. 

Berm Naast of tegen de dijk aangebrachte grond om de dijk te 

ondersteunen. 

Beschoeiing Constructie van hout, beton, kunststof of staal die een oever van 

bijvoorbeeld een sloot of waterkant beschermt tegen afkalven. 

Binnendijks De bewoonde zijde of polderzijde van de dijk 

Binnenkruin De rand waar de kruin overgaat in het binnentalud 

Binnentalud Het schuin aflopende deel aan de landzijde van de dijk. Zie 

afbeelding 

Boezem Het geheel van (van nature stilstaande) met elkaar verbonden 

watergangen die van het buitenwater zijn afgesloten, waarop 

water uit laag gelegen polders wordt uitgeslagen en/of waaruit 

water op laag gelegen polders wordt afgelaten en van waaruit het 

water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het buitenwater. 

Boezemland Direct op de boezem afwaterend gebied. 

Boezempeil Waterstand in boezem. 

Boezemwaterkering Een langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de 

lager gelegen poldergebieden beschermt tegen hoger liggend 

boezemwater en anderzijds de boezem in stand houdt 

Buitendijks De kerende of de waterzijde van de dijk 

Buitengewoon 

onderhoud 

Ook vaak ‘groot' onderhoud genoemd: 

onderhoudswerkzaamheden van constructieve aard, zoals 

vervanging en reconstructie en voor waterkeringen ook ophoging 

en herstel van door verzakking ontstane scheuren en gaten. 
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Buitentalud Hellend vlak van het dijklichaam aan de kerende zijde. 

Compenserende 

maatregel 

Maatregel die gericht is op het vervangen van waarden die 

verloren gaan. 

Damwand Grondkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de 

grond geplaatste wand. 

Dijk Waterkerend grondlichaam. 

Erosie Afslijting door de invloed van het water op het dijklichaam. 

Fauna Dieren 

Flora Planten 

Flora- en Faunawet Nederlandse wet met als doel de bescherming en het behoud van 

de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende 

planten- en diersoorten. 

Gemaal Een inrichting om water van een lager naar een hoger niveau te 

brengen. 

Gevolgschade Effecten die een overstroming teweegbrengt, zoals slachtoffers, 

materiële schade, sociale ontwrichting, effecten op gezondheid en 

welbevinden, of effecten op natuur, landschap, cultuurhistorie en 

architectuur. 

Gewoon onderhoud Ingrepen zoals maaien, schonen, baggeren, snoeien, materiaal en 

vuil verwijderen en reparaties van schade veroorzaakt door 

bijvoorbeeld dieren en mensen. 

Grondwaterstand / 

grondwaterpeil  

De hoogte van het grondwater ten opzichte van een 

referentieniveau, bijvoorbeeld NAP.  

Inspraak Het betrekken van burgers bij het voorbereiden, vormen of 

uitvoeren van beleid van de overheid.  

Kade Dijk die minder dan 2 meter boven het omringende maaiveld 

uitkomt. 

Keur Verordening van het waterschap, waarin gebods- en 

verbodsbepalingen zijn opgenomen en waarvan de naleving door 

sancties kan worden afgedwongen. 

Kruin Het bovenste gedeelte van een dijk. Zie afbeelding 

Kruinhoogte Niveau of hoogte van de waterkering. 

Kunstwerk Door de mens gemaakt bouwkundig object, zoals een sluis.  

Kwel Uittreden van grondwater onder invloed van een 

waterstandsverschil. 

Kwelscherm Een kwelscherm is een kunstmatige maatregel om kwelwater 

tegen te houden. Een kwelscherm wordt meestal in of bij een dijk 

aangelegd. 

Legger Een register of administratiesysteem waar het waterschap de 

afmetingen en begrenzingen van al haar waterkeringen en 

watergangen in bijhoudt. 

Leggerprofiel Het voor de kering van water benodigde (theoretische) profiel van 

een waterkering, waarbinnen zich geen waterkeringvreemde 

elementen mogen bevinden. 

LNCA-Waarden De waarden van landschap, natuur, cultuur, archeologie zoals die 

worden meegewogen bij dijkverbetering. 
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Maaiveld Hoogte van het grondoppervlak, meestal aangegeven ten opzichte 

van NAP. 

Maatgevend 

boezempeil 

Maatgevend boezempeil Afgesproken maximale waterstand van de 

boezem.  

Maatgevende 

waterstand (of 

waterpeil)  

Hoogwaterstand die gemiddeld slechts één keer in een lange 

periode mag worden overschreden, bijvoorbeeld eens in de 

honderd jaar.  

m.e.r. Milieueffectrapportage 

m.e.r.-beoordeling Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te 

bepalen of er bij een voorgenomen activiteit, zoals bij deze 

dijkverbetering, mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen 

kunnen optreden. 

Mitigerende 

maatregel 

Verzachtende, effectbeperkende maatregel. 

NAP Normaal Amsterdams Peil, het nulpunt van hoogtemetingen in 

Nederland. 

Onderhoud Het in stand houden van waterkeringen in overeenstemming met 

de oorspronkelijke of in de legger bepaalde richting, vorm, 

afmeting en constructie en het vrijhouden daarvan van vuil en 

overmatige plantengroei. Zie ook buitengewoon en gewoon 

onderhoud. 

Overhoogte Extra hoogte van een waterkering boven de maatgevende 

hoogwaterstand, in verband met bodemdaling of 

zeespiegelstijging in de toekomst.  

Parallelle dijk Gedeeltelijke verhoging / versterking op een bestaand 

dijklichaam. 

Planperiode periode dat het ontwerp van de dijkverbetering voldoet aan de 

gestelde veiligheidseisen. 

Polder Op de boezem uitslaand of lozend gebied met geregelde 

waterstand. 

Profiel van vrije 

Ruimte 

De ruimte die naar het oordeel van het waterschap nodig is om 

zowel gewoon als buitengewoon onderhoud uit te kunnen voeren 

en om in de toekomst vereiste versterkingen van de waterkering 

uit te kunnen voeren. 

Regionale 

waterkeringen 

Niet-primaire waterkering. Door Gedeputeerde Staten wordt 

vastgesteld welke niet-primaire waterkeringen worden 

aangemerkt als regionale kering en aan welke criteria de regionale 

keringen dienen te voldoen. 

Secundaire 

Waterkering 

Waterkering van regionaal belang die beschermt tegen 

binnenwater. 

Sluis Een kunstwerk gelegen in een waterkering en in de eerste plaats 

bedoeld om water te keren. In de tweede plaats dient een sluis 

om water of schepen door te laten. 

Stortsteen Breuksteen op het buitentalud aangebracht ter bescherming van 

de oever. 

Stroomrug Een stroomrug is een oeverwal langs een verdwenen rivierloop, 

die zich kenmerkt door zijn van nature gevormde verhoogde 

ligging. 

Talud Hellend vlak van een dijklichaam.  
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Een talud met helling 1:2 wil zeggen dat een (verticaal) 

hoogteverschil van 1 meter gelijkmatig over 2 meter (horizontaal) 

afloopt. Een taludhelling van 1:2 staat gelijk aan een helling van 

26 graden ten opzichte van een horizontale vlak. Een taludheling 

van 1:3, 1:6 en 1:10 staat respectievelijk gelijk aan 18 graden, 

10 graden en 6 graden ten opzichte van een horizontaal vlak. 

 

 

 

Teen De lijn die overeenkomt met de snijlijn van het waterkeringtalud 

met het horizontaal gelegen maaiveld dan wel met de bodem van 

het aangrenzende water. 

Teensloot / 

Kwelsloot 

Sloot aan de landzijde van de dijk die tot doel heeft kwelwater op 

te vangen en af te voeren. Zie afbeelding. 

Variantennota Nota die de effecten van dijkverbeteringsvarianten beschrijft en 

beoordeelt en een voorkeursalternatief aangeeft. Dit 

voorkeursalternatief is uitgewerkt in dit ontwerp-

dijkverbeteringsplan. 

Veendijk Op veen gefundeerde en uit veen opgebouwde dijk.  

Waakhoogte De minimale hoogte waaraan de dijk volgens de normen moet 

voldoen (ten opzichte van NAP) 

Waterhuishouding Natuurlijke of kunstmatige wijze waarop het aan- en afvoer van 

water in een gebied verloopt. 

Waterkerende 

constructie 

Constructie die onderdeel uitmaakt van een waterkering of de 

waterkering vervangt. 

Waterkering Kunstmatige hoogten en die (gedeelten van) natuurlijke hoogten 

of hooggelegen gronden, met inbegrip van daarin of daaraan 

aangebrachte werken, die een waterkerende of mede een 

waterkerende functie hebben. 

Verkeersbesluit  

 

Besluit van een wegbeheerder om een bepaald verkeersteken te 

plaatsen, te wijzigen of in te trekken of een bepaalde fysieke 

maatregel te treffen.  

Waterschap Overheidsinstantie die de waterhuishouding regelt in een bepaalde 

regio in Nederland, bijvoorbeeld een stroomgebied of 

afwateringsgebied. 

Waterbeheerplan  Wettelijk verplicht plan dat waterschappen eens in de zes jaar 

opstellen en waarin ze beschrijven hoe ze zorgen voor schoon 

water op het juiste peil en droge voeten in hun beheergebied.  

Wegbeheerder Overheidsinstelling die openbare wegen beheert.  

Zetting Verticale vervorming van grondlagen, hoofdzakelijk als gevolg van 

bovenbelasting, de eigen massa en/of het uittreden van water. 

Zienswijze Formele reactie van een belanghebbende op een ontwerp-

dijkverbeteringsplan. 
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