
Hillblock betekent een besparing van miljarden voor de waterbouw 
 
De kranten staan vol van de crisis, de regering spreekt van zware tijden voor de consument. De enige 
bezuiniging volgt na de andere. De regering neemt naar eigen zegge maatregelen, maar kijken zij ook 
wel naar wat er gaande is om het probleem écht op te lossen?  
Hans Hill, uitvinder van het Hillblock heeft het idee van niet. Want goed nieuws verkoopt immers niet 
zo goed als slecht nieuws. Hij noemt als voorbeeld het plan met de pensioenfondsen; volgens hem is 
dit slechts een herstructurering van de geldstromen, maar echt een uitgave-of inkomensstroom 
ombuigen is het niet.  
Zijn vinding voor de waterbouw kan de staat wél geld opleveren en Nederland uit de crisis helpen. En 
dat volgens eigen zegge met alleen een besparing van 30% beton. 
 
Door jaarlijkse stijging van de zeespiegel en het veranderlijke weer waar extreme regenval, kou en 
droogte elkaar afwisselen staat de waterveiligheid in Nederland onder de druk. 
Over een lengte van 1.225 km voldoen de waterkeringen niet aan de veiligheidsnorm,  ruim de helft 
staat nog niet ingepland voor versterking of renovatie.  Nederland investeert elk jaar ruim 1 miljard 
aan waterveiligheid. Dit jaar is vanwege de crisissituatie 250 miljoen bezuinigd op het budget voor 
dijkaanleg en renovatie. Wim Kuijken, commissaris van het Deltaprogramma  geeft aan dat er in de 
nieuwe opgave juist extra investeringen gedaan moeten worden om ons land veilig te houden en de 
inwoners goed te beschermen. 

Kostenbesparing van vele miljoenen 
In het CPB rapport is een berekening gemaakt welke dijken en dijkringen er verhoogd moeten 
worden. In Nederland moeten  dijken voor 50 jaar vooruit opgehoogd worden. Dus voor de eerste 25 
jaar is de dijk eigenlijk té goed, na 25 jaar pas op zijn efficiënts en na weer 25 jaar voldoet hij niet 
meer. De dijken zijn bij het veiligheidsbesluit om de dijk te verhogen soms maar een paar cm te laag. 
Voor deze enkele cm, lopen de kosten voor dijkverhoging en verbreding in dichtbevolkte gebieden op 
tot gemiddeld wel 10 miljoen p/km. De hoge kosten komen met name door lange MER-procedures, 
onteigeningen, aanpassen van wegen, leidingen en verkeersfaciliteiten. De hoge impact op milieu en 
maatschappij wordt hier nog niet eens meegenomen. 
Door een nieuwe uitvinding in betonnen dijkbekleding is het mogelijk om een dijk virtueel te 
verhogen zodat deze voldoet aan de ingestelde veiligheidsnorm zonder werkelijke verhoging en 
verbreding. 
De betonzuil het Hillblock remt de golfoploop op de dijk met 30 - 50%. Omdat het water per meter 
ongeveer 30 cm minder hoog de dijk oploopt volstaat in vele gevallen het vervangen van de 
bekleding door Hillblocks. Hierdoor is het verhogen van dijken absoluut niet nodig meer, als de dijken 
fysiek in orde zijn.   
Bij RWS ligt dan ook het voorstel om de 15 dijkringen die in 2015 op de nominatie staan om 
verhoogd te worden versneld aan te pakken. Het gaat hier om 800 km met een begroting van 5 
miljard voor een verhoging van 0,5 meter. De praktijk leert dat 1 km dijk verbeteren slechts 1,2 
miljoen gem. kost x 800 km is 1miljard, waar verhogen en verbreden gemiddeld 10 miljard kost. Op 1 
km dijk geeft het toepassen van Hillblocks alleen al een besparing puur van het beton van 2500 ton. 
Binnen het budget van het Deltafonds is het dan mogelijk om de dijkringen versneld aan te pakken. 
Dit betekent niet alleen sneller een verbetering in de Nederlandse waterveiligheid , maar ook een 
extra impuls voor de economie en besparing van miljarden naar de toekomst. 



  

Hillblock 
Naast de besparing van beton  levert de werking van de steen de echte besparing. Tot nu werd een 
dijk geconstrueerd en later kwam er dan nog een schilletje op en dat waren de stenen. Met het 
Hillblock wordt dat anders. Een kritische TU professor zei vorig jaar al; “tot nu toe wisten wij wel hoe 
wij dijken moesten construeren maar met jouw steen is het een heel ander verhaal geworden”. De 
uniciteit van het product zit in de energieabsorptie, waardoor de golven minder ver de dijk oplopen.  
Het ontwerp van de dijk moet door het vernieuwde inzicht ontworpen worden met de bekleding in 
ogenschouw. Hierdoor kunnen dijken efficiënter geconstrueerd worden en is het mogelijk om per 
jaar miljoenen te besparing en de veiligheid in Nederland te verhogen. 
 

Het is wereldwijd gepatenteerd met 21 claims voor ongeveer 1 miljoen km in de wereld. De 
wereldwijde besparing laat zich raden. Als er meer dit soort oplossingen gedaan konden worden dan 
zijn wij zo uit de crisis. 
 
Extra informatie  

Werking Hillblock 
 
Het Hillblock is ontworpen als toplaagelement voor de bekleding van taluds van waterbouwkundige 
constructies als dijken en oevers. Het uitgangspunt was een blok te ontwikkelen dat golfenergie 
absorbeert, waardoor de golfoploop kleiner wordt. De filosofie achter het Hillblock is gebaseerd op 
de werking van golfklappen op een taludbekleding van gezette steen. Bij gangbare taludbekledingen 
wordt de energie van de neerkomende golf omgezet in golfoploop en drukopbouw onder de 
bekleding via de openingen tussen de blokken. Bij Hillblocks wordt de energie van de neerkomende 
golf voor een deel gedissipeerd door turbulente stroming in de holle ruimtes van de bekleding zelf 
waardoor de golfoploop en drukopbouw onder de bekleding minder is. Dit heeft geresulteerd in een 
blok dat naast de eigenschap van lagere golfoploop, lichter is in gewicht  en veel stabieler dan 
bestaande betonzuilen. Bovendien hebben de blokken ook gunstige milieueigenschappen als sterk 
gereduceerde CO2 uitstoot. In die zin is er sprake van een innovatief bekledingsblok. 

 
Deltafonds 
Voor de maatregelen en voorzieningen die nodig zijn voor de waterveiligheid is geld nodig. 
Uitgangspunt is dat de lasten verspreid worden over alle Nederlanders en over verschillende 
generaties (het solidariteitsprincipe). 

Voor de financiën van het Deltaprogramma is een apart fonds voorgesteld in de ontwerp-Deltawet, 
het Deltafonds. In dit fonds zal geld worden gereserveerd voor de investeringen die het Rijk moet 
doen voor maatregelen, zoals het aanleggen, verbeteren, beheren of onderhouden van dijken of het 
toevoegen van zand aan de kust (zandsuppletie), maar ook voor het verrichten van onderzoek. 

Tot 2020 wordt het al gereserveerde geld voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening uit het 
Infrafonds overgeheveld naar het Deltafonds. In het aanvullend beleidsakkoord van het vorige 
kabinet is vastgelegd dat het Deltafonds vanaf 2020 gevoed zal worden met tenminste € 1 miljard 
per jaar ten behoeve van een voortvarende uitvoering van het Deltaprogramma. 



Financiële gevolgen Derde Toetsing 

De Tweede Kamer is op 29 november 2011 geïnformeerd over de uitkomsten van de Derde Toetsing 
van primaire waterkeringen.56 Bij deze toetsing is 3.767 km aan primaire waterkeringen getoetst: 
dijken, duinen en dammen die direct of indirect bescherming bieden tegen het buitenwater. Daarvan 
blijkt 2.308 km te voldoen aan de wettelijke norm. Voor 234 km is nader onderzoek nodig, dat 
momenteel wordt uitgevoerd (verlengde Derde Toetsing). Over een totale lengte van 1.225 km 
voldoen de waterkeringen niet aan de norm. Ongeveer de helft daarvan wordt reeds versterkt in het 
kader van de lopende uitvoeringsprogramma’s, zoals HWBP-2, Ruimte voor de Rivier en de 
Maaswerken. Het resterende deel is een nieuwe opgave, die in samenhang met de andere 
veiligheidsopgaven van het Deltaprogramma wordt aangepakt. Naast keringen zijn bij de Derde 
Toetsing 1.458 kunstwerken getoetst. Daarvan voldoen er 748 aan de norm; bij 375 is nader 
onderzoek nodig en 335 voldoen niet aan de norm. Van deze afgekeurde kunstwerken is ongeveer 
twee derde nog niet opgenomen in lopende verbeterprogramma’s. Het is nog niet te zeggen hoe 
groot de financiële opgave van de Derde Toetsing is, in aanvulling op de lopende programma’s. Dat is 
logisch, aangezien de toetsingsresultaten pas sinds eind 2011 bekend zijn en er tijd nodig is om de 
financiële consequenties in beeld te krijgen. Bij de vorige toetsrondes is te snel een – naar later bleek 
– onzorgvuldige raming van de kosten gemaakt. Daarom adviseerde de taskforce Ten Heuvelhof eind 
2010 meer rust te brengen in het toets- en programmeringproces en meer tijd te nemen voor een 
zorgvuldige en doelmatige programmering.57 Het is nu al wel duidelijk dat het om een  
miljardenopgave gaat. Veruit het grootste deel is nodig voor keringen die in beheer van de 
waterschappen zijn (waterschapsprojecten). Een kleiner, maar nog altijd omvangrijk deel heeft 
betrekking op keringen in beheer van Rijkswaterstaat. 


