Venige dijken en kaden sterker dan gedacht
Venige dijken en kaden lijken veel sterker dan gedacht. Dat is de uitkomst van het praktijkonderzoek ‘Dijken op Veen’ dat
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat hebben laten uitvoeren. Veen blijkt zich soms ook heel
anders te gedragen. Aan STOWA waterkeringdeskundige Henk van Hemert de vraag wat deze nieuw verworven inzichten
betekenen voor de manier waarop we om moeten gaan met dit type regionale waterkeringen.
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Nieuwe normen voor leidingen
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Deze zomer zijn nieuwe NEN-normen in werking getreden voor leidingen in waterkeringen, de NEN 3650-serie.
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