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EEN TOETS OP MAAT VOOR DIJKEN MET GRASBEKLEDING IN DE GOLFKLAPZONE

REKENMODEL VOOR HET BEPALEN VAN DE FAALKANS
VAN KLEIBEKLEDING DOOR GOLFKLAPPEN
Het dijktraject tussen het buurtschap Koehool en
het Lauwersmeer is onderdeel van de noordelijke
Friese Waddenzeedijk en is als primaire kering in
het beheer van Wetterskip Fryslân. Het waterschap heeft dit dijktraject ten behoeve van hun
zorgplicht en de verkenning beoordeeld met het
huidige wettelijke beoordelingsinstrumentarium
(WBI). Uit de beoordeling volgt dat de waterkering
over het gehele traject niet voldoet aan de veiligheidsnorm, zoals opgenomen in de Waterwet.
Het dijktraject is vervolgens opgenomen in de
programmering van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) om versterkt te worden. Voor
de versterking van de dijk loopt een verkenning
waarin de veiligheidsopgave wordt vastgesteld en
alternatieven worden ontwikkeld om te komen tot
een voorkeursalternatief.
Een deel van het dijktraject (circa 11 km) bestaat
uit een zogenaamde ‘groene dijk’; een dijk met een
grasbekleding op het hele buitentalud (figuur 1).
Deze dijk heeft een flauw talud van gemiddeld 1:6
en onder de grasbekleding ligt een kleibekleding
met een laagdikte van ongeveer 1,5 m. De groene
dijk ligt achter een hooggelegen voorland (NoardFryslân Bûtendyks) met daarop zomerkades, waardoor er onder dagelijkse omstandigheden geen
water tegen de dijk staat.
De groene dijk is in de jaren ‘80 getest met Delta-

gootproeven en op basis van de testresultaten
toen goedgekeurd. De grasbekleding weerstond
stormcondities met een significante golfhoogte
van 1,57 m zonder noemenswaardige schade
[ref. 1]. Het resultaat van deze proeven is nu niet
meer bruikbaar voor de beoordeling van de dijk,
vanwege de gewijzigde norm en de daardoor toegenomen hydraulische belastingen. De significante
golfhoogte in een maatgevende storm in het
illustratiepunt is nu circa 2,5 m.

Beschikbaar instrumentarium
Het WBI bevat een gedetailleerde toets voor
het beoordelen van een grasbekleding op het faalmechanisme grasbekleding erosie buitentalud
(GEBU). Een grasbekleding die belast wordt door
zowel golfklappen als golfoploop, wordt beoordeeld op golfklapbelasting, omdat dit maatgevend
is. Falen van de grasbekleding door golfklapbelasting is gedefinieerd als het moment waarop de
onderliggende kleilaag geërodeerd is.
De belasting op de bekleding bestaat uit een
combinatie van golfhoogte en belastingduur.
Gedurende de storm varieert zowel het deel van
het talud dat belast wordt als de golfhoogte. Met
name het deel van het talud in de zone tussen de
waterstand en een halve golfhoogte onder dit peil
wordt belast. De belastingduur wordt gedefinieerd als de tijd waarin het beschouwde punt van de

grasbekleding in deze zone ligt (figuur 2).
Voor het bepalen van de veiligheid van de grasbekleding met onderliggende kleilaag is het
programma BM Gras Buitentalud beschikbaar.
Hiermee kan de gebruiker een semi-probabilistische beoordeling uitvoeren. Het talud is opgedeeld in verticale segmenten (standaard 0,10 m) en
de storm is opgedeeld in tijdstappen (standaard
0,25 uur). Per tijdstap wordt beoordeeld of
segmenten belast worden door golven en zo ja,
dan wordt de faalfractie bepaald voor elk belast
segment. De faalfractie is de verhouding tussen de
belastingduur en de standtijd van de bekleding.
Het resultaat van de analyse is een cumulatieve
faalfractie per segment aan het eind van de storm.
Wanneer de cumulatieve faalfractie op een locatie
op het talud groter is dan 1, faalt de bekleding.
De sterkte van de bekleding is dus uitgedrukt in
een standtijd, dit is de tijd dat de bekleding
een bepaalde golfhoogte kan weerstaan voordat
de bekleding faalt. Voor de kleibekleding is de
standtijd uitgedrukt in een reststerkte. De reststerkte van de kleibekleding (trs) is afhankelijk van
de erosiesnelheid (Re) en de dikte van de kleilaag
(dc). De reststerkte van een kleibekleding, na
beschadiging van de graslaag, wordt gegeven door
de formule [ref. 6]:

De dikte van de klei en graslaag (dc) wordt verminderd met 0,2 m om initiële erosie door schade aan
de grasbekleding mee te nemen. Deze definitie van
de reststerkte is toepasbaar tot een erosiediepte
van 0,5 m, omdat bij grotere erosiedieptes andere
processen kunnen gaan spelen. Klei op meer dan
0,5 m onder het maaiveld heeft daardoor in deze
schematisatie van de werkelijkheid geen effect op
de standtijd van de bekleding.

Figuur 1 – Locatie groene dijk, groen gearceerde
dijktraject (km 26,50 - km 37,90).
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SAM E N VAT T I N G
toets op maat beoordeeld is in een nadere veiligheidsanalyse. In het model
worden zowel de belastingen op de dijk als de sterkte van de dijk probabilistisch meegenomen, resulterend in een faalkans in lijn met de overstromingskansbenadering van het WBI. Het ontwikkelde rekenmodel is ook toepasbaar
op andere locaties.

Onderdeel van het dijktraject Koehool-Lauwersmeer is ‘de groene dijk’, een
grasdijk met een flauw talud en een kleilaag van ongeveer 1,5 m onder de
grasbekleding. Voor het beoordelen van de veiligheid van deze grasbekleding
is het beschikbare instrumentarium te conservatief. Daarom is door het
projectteam een rekenmodel ontwikkeld, waarmee de groene dijk met een

De erosiesnelheid (Re) van een kleilaag door golfbelasting is recht evenredig met de golfhoogte
(Hs) en de taludhelling (tan α) conform onderstaande relatie [ref. 9]:

Vanaf een golfhoogte van 0,5 m ontstaat er een
erosiesnelheid. De erosiesnelheid neemt toe
met zowel de golfhoogte als de taludhelling. In de
WBI-software BM Gras Buitentalud is deze relatie
toegepast met een vaste waarde van de taludhelling (tan α = 1/3).

Figuur 2 – Belastingduur golfklapbelasting [ref. 8].

Het resultaat van de beoordeling van de groene
dijk in de gedetailleerde toets met BM Gras
Buitentalud is een cumulatieve faalfractie van
6 à 7. De dijk voldoet conform het beschikbare
instrumentarium dus ruim niet aan de norm.

Figuur 3 – Schematische
weergave erosieprofiel
[ref. 5].

Ontwikkelde rekenmodel
voor toets op maat
Het beschikbare instrumentarium doet geen recht
aan de karakteristieken van de groene dijk, met
een relatief flauw talud (1:6) en dikke kleilaag
(1,5 m). Om deze reden is door het projectteam een
rekenmodel ontwikkeld waarmee een toets op
maat op de groene dijk uitgevoerd kan worden.
Het rekenmodel is opgezet om volledig probabilistisch de faalkans van een kleibekleding te bepalen.
Een vergelijking van deze faalkans met de faalkanseis laat zien of de dijk voldoet aan de norm.
Het ontwikkelde rekenmodel bestaat uit twee
modules: een probabilistische module en een
erosiemodule.
De probabilistische module stuurt de erosiemodule aan voor elke mogelijke combinatie van
hydraulische belastingen en erosiecoëfficiënt.
Gegeven de betreffende hydraulische belastingen
en erosiecoëfficiënt, geeft de erosiemodule als
binaire uitkomst het wel of niet falen van de dijk.
De faalkans van het dijkprofiel is gelijk aan de som
van de kans van alle combinaties waarbij falen van
de kleilaag optreedt.
EROSIEMODULE

De erosiemodule berekent de erosie van de kleilaag tijdens een gegeven storm. Hierbij wordt geen
sterkte toegekend aan de grasbekleding. Conform
de methode in het WBI kan namelijk aan een
grasbekleding met een gesloten zode vanaf een
golfhoogte van 1,25 m geen sterkte ontleend
worden. In de maatgevende storm treedt deze

golfhoogte al snel op en is de bijdrage van de
grasbekleding aan de sterkte dus verwaarloosbaar
verondersteld.

rend effect op de erosiesnelheid, omdat golven
door het aanwezige erosieterras energie verliezen
en daardoor minder erosie veroorzaken (figuur 4).

Golfklappen op een grasbekleding en onderliggende kleilaag zorgen voor erosie waarbij rond de
waterstand een erosieterras ontstaat. Het erosieprofiel wordt geconstrueerd conform de uitgangspunten in Kaste en Klein Breteler [ref. 4]. Een
schets met de vorm van het erosieprofiel en de
definitie van een aantal parameters staat in figuur
3. De erosiediepte van het terras ten opzichte
van de stilwaterlijn (dt) is afhankelijk van het
erosievolume (Ve). De taludhelling van het erosieterras (!t) is variabel in de tijd. De taludhelling van
de klif (!k = 45°) is constant, net als de originele
taludhelling van het profiel (α).

Voor de erosiesnelheid van de kleibekleding is de
formule van Mourik [ref. 1] gebruikt (formule 1).
Deze formule is geschikt voor het bepalen van de
erosiediepte bij een dikkere kleilaag dan 0,5 m,
omdat in deze aanpak rekening wordt gehouden
met het aanwezige erosieprofiel, uitgedrukt in het
aanwezige erosievolume (Ve). De erosiesnelheid
in een bepaalde tijdstap is daarnaast afhankelijk
van de erosiecoëfficiënt van de kleibekleding (ce),
de oorspronkelijke taludhelling (tan !) en de
golfcondities (Hs en TP). De formule van Mourik is
afgeleid op basis van experimenteel onderzoek
in de Deltagoot en numerieke berekeningen.
Onzekerheden in het rekenmodel worden in
rekening gebracht door een variatie op de erosiecoëfficiënt van de kleibekleding (voor klei: "(ce) =
0,55; V(ce) = 0,25). Het geldigheidsgebied van de
formule van Mourik is begrensd voor de significante golfhoogte (0,9 ≤ Hs ≤ 1,5 m) en taludhelling
(1:5 ≤ tan ! ≤ 1:3, zonder berm).

Het beschreven erosieprofiel met erosieterras en
klif ontstaat rondom de waterstand op het
moment van belasten. Gedurende een storm
varieert de waterstand en varieert hierdoor ook de
locatie van het erosieterras. De invloed van het
aanwezige erosieprofiel op de bijkomende erosie
in de volgende tijdstap is meegenomen conform de
methode van Kaste en Klein Breteler in [ref. 4]. Het
erosieprofiel in de belaste zone heeft een reduce-
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Voor het gebruik van deze formule buiten dit
geldigheidsgebied is de onzekerheid over de toe-

pasbaarheid van de formule verwerkt in de variatie
van de erosiecoëfficiënt. In een analyse van Klein
Breteler [ref. 7] is een inschatting gemaakt van de
grootte van deze onzekerheid als functie van de
golfhoogte en de taludhelling:
talud 1:3 tot 1:5: V(ce) = max (0,25;0,35*Hm0–0,28)
talud 1:6:
V(ce) = max (0,29;0,35*Hm0–0,24)
talud 1:7:
V(ce) = max (0,32;0,35*Hm0–0,21)
talud 1:8:
V(ce) = max (0,34;0,35*Hm0–0,19)
De gemiddelde waarde van de erosiecoëfficiënt
is constant: "(ce) = 0,55. Voor tussenliggende
taludhellingen is lineair geïnterpoleerd tussen
de verschillende variatiecoëfficiënten van de
omliggende taludhellingen. De formule is niet
toegepast voor taludhellingen steiler dan 1:3
of flauwer dan 1:8. De golfhoogte is niet begrensd.
In elke tijdstap wordt een nieuw erosieprofiel
geconstrueerd op basis van het aanwezige erosieprofiel uit de vorige tijdstap en het bijkomende
erosievolume op basis van de formule van Mourik.
Aan het eind van elke tijdstap controleert het
model of de kleibekleding faalt. De kleilaag faalt
wanneer het erosieprofiel de dikte van de kleilaag
doorsnijdt of wanneer het erosieprofiel de buitenkruinlijn doorsnijdt. Deze laatste faaldefinitie is
toegevoegd vanwege de beperkte kruinbreedte.
PROBAB ILISTISCHE MODULE

De probabilistische analyse is uitgevoerd met
numerieke integratie. Aan de belastingenkant zijn
combinaties van hydraulische belastingen (waterstanden en golfcondities) meegenomen met hun
kans van voorkomen. Aan de sterktekant is de
erosiecoëfficiënt van de kleibekleding probabilistisch meegenomen. Overige parameters (taludhelling, kleilaagdikte, faseverschil getij en stormopzet) zijn constant (deterministisch) verondersteld.
De probabilistiek van de hydraulische belastingen
is bepaald op basis van de HR-database met
productieberekeningen per locatie en de kans van

voorkomen van de basisstochasten: windrichting,
windsnelheid en waterstand. De correlatie tussen
windsnelheid en waterstand is meegenomen door
het opstellen van een bivariaat correlatiemodel
volgens de methode zoals beschreven door Geerse
[ref. 2]. Ook de modelonzekerheid in de golfhoogte en de golfperiode en de correlatie tussen
deze onzekerheden zijn meegenomen.
De modelonzekerheid is meegenomen door het
toepassen van een modelonzekerheidsfactor
gedefinieerd door een gemiddelde en een standaardafwijking. Deze factor verschilt voor de
golfhoogte en de golfperiode en is overgenomen
uit het rapport van Smale [ref. 10]. De modelonzekerheid van zowel de golfhoogte als de golfperiode wordt in de probabilistische module
gediscretiseerd in 5 onzekerheidswaarden voor
iedere golfparameter conform de voorgeschreven
wijze (‘methode 2’) in de Hydra-NL systeemdocumentatie [ref. 3].
De kansen behorende bij de modelonzekerheden
van golfhoogte en golfperiode zijn niet onafhankelijk. Zonder het toepassen van een correlatie
tussen deze parameters treden onrealistische golfsteilheden op, tot wel 30 %. Op basis van Smale
[ref. 10] is een correlatiecoëfficiënt van 0,37 met
een normale bivariate verdeling tussen deze twee
variabelen aangehouden. De kansen zijn berekend
door dubbele integratie over de kansdichtheidsfunctie tussen de grenzen behorende bij deze 25
intervallen. De resulterende kans van voorkomen
van de 25 combinaties van modelonzekerheden
van golfhoogte (Hs) en golfperiode (Tm-1,0) staat
in figuur 5. Per combinatie is de kans van voorkomen met een getal en een kleurindicatie aangegeven. De som van alle kansen in dit raster is
gelijk aan 1.
Om de onzekerheid in de erosiecoëfficiënt mee
te nemen in de probabilistische analyse, wordt het
erosiemodel voor elke belastingcombinatie van de
hydraulische belastingen met zeven verschillende
waarden voor de erosiecoëfficiënt uitgerekend.

Figuur 4 – Gecorrigeerd erosieprofiel aan het eind

Gekozen is voor het gebruiken van waarden voor
de erosiecoëfficiënt behorende bij de onderschrijdingskansen: 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95 en 0,99.
De gebruikte intervallen zijn kleiner naarmate de
waarden voor de erosiecoëfficiënt groter worden,
omdat de kans op het falen van de dijk voor grotere
erosiecoëfficiënt groter is. De kansverdeling
van de erosiecoëfficiënt van de kleibekleding
(ce-waarde) is daarbij afhankelijk van de golfhoogte en taludhelling vanwege de toepassing van
de formule van Mourik buiten het geldigheidsgebied. De normale verdeling van de klei- erosiecoëfficiënt varieert dus per belastingcom-binatie
en tijdens een storm, omdat de golfhoogte varieert
tijdens een storm.

Resultaat nadere veiligheidsanalyse
Het ontwikkelde rekenmodel is als toets op maat
toegepast in de nadere veiligheidsanalyse van de
groene dijk. Voor elk uitvoerpunt van de hydraulische database langs de groene dijk is een representatief profiel van de dijk gemaakt; ongeveer om
de 250 m. Elke doorsnede heeft een lokale taludhelling, oriëntatie, hoogte van het voorland en
kleilaagdikte. Op elke doorsnede is het rekenmodel toegepast om de faalkans van de kleilaag en
dus de faalkans van de dijk op het faalmechanisme
grasbekleding erosie buitentalud te bepalen.
Per profiel zijn ongeveer 150.000 combinaties van
belastingen en sterkte beschouwd. Het aantal
combinaties per profiel is gelijk aan het aantal
productieberekeningen in de HR-database, maal
het aantal discretisatiestappen voor de modelonzekerheid van de golfhoogte (5) en de golfperiode (5), en de klei-erosiecoëfficiënt (7).
Per combinatie van belasting en sterkte volgt of
de bekleding faalt of niet. De som van de kans
van voorkomen van de combinaties waarbij de
bekleding faalt, resulteert in de faalkans van het
profiel. Ook bepaalt het rekenmodel het erosieprofiel in het illustratiepunt (figuur 6). Het illustratiepunt is hier gedefinieerd als de combinatie
van hydraulische belastingen en erosiecoëfficiënt
met de grootste kans van voorkomen, gegeven
dat de dijk faalt.

Figuur 5 – Discretisatie van de kansdichtheidsfunctie voor de

van de huidige tijdstap [ref. 4].

gecorreleerde modelonzekerheden golfhoogte en golfperiode.
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Figuur 6 –
Erosieprofiel
bij illustratiepunt.

Figuur 7 –
Gevoeligheidsanalyse
golfhoogtereductie.

Het resultaat van de nadere veiligheidsanalyse is
dat een deel van de dijk (zo’n 5 km) voldoet aan
de faalkanseis horend bij de signaleringswaarde
in 2023. Dat resultaat verschilt sterk van het resultaat uit de gedetailleerde toets, waar het gehele
dijktraject ruim was afgekeurd.
Voor de verkenning is de veiligheid van de dijk
in zichtjaar 2073 beschouwd, het einde van de
ontwerplevensduur van de versterking. Uit deze
analyse volgt dat een deel van de groene dijk (zo’n
6 km) voldoet aan de faalkanseis horend bij de
ondergrens. Het resultaat is vergelijkbaar met
het resultaat uit de analyse van zichtjaar 2023 bij
de signaleringswaarde. Dit is te verklaren doordat
de norm voor de ondergrens weliswaar een factor
3 lichter is, maar de verwachte zeespiegelstijging
dit positieve effect compenseert doordat erosie
hoger op het talud plaatsvindt. De hogere waterstand en de hoger gelegen erosieprofielen leiden
tot meer gevallen waarbij de dijk faalt doordat het
erosieprofiel de buitenkruinlijn doorsnijdt.
In een gevoeligheidsanalyse is de uitkomst van
de nadere veiligheidsanalyse onderzocht op
gevoeligheid voor de golfhoogte en de kleilaagdikte. In de POV Waddenzeedijken is namelijk
aangetoond dat het meenemen van de aanwezige
ruwheid van het voorland leidt tot een lagere
golfhoogte [ref. 11]. De gevoeligheid van het
resultaat voor de golfhoogte staat in figuur 7 voor
een aantal locaties en zichtjaren. Met een golfhoogtereductie van 15% zou het gehele traject
voldoen.
De gevoeligheid van het resultaat voor de kleilaagdikte is interessant, omdat het een ontwerpparameter is: hoeveel extra klei is nodig om
de dijk goed te keuren? Uit figuur 8 volgt dat
de dijk voldoet wanneer zo’n 0,25 m extra klei
aangebracht wordt.
Op basis van de uitkomst is het projectoverstijgend waardevol om de klei-erosiecoëfficiënt

Figuur 8 –
Gevoeligheidsanalyse
kleilaagdikte

in de Deltagoot te beproeven. De klei-erosiecoëfficiënt heeft namelijk een grote invloed op de
erosiesnelheid en daarmee de faalkans van de
dijk. In de erosiemodule is de onzekerheid over de
toepasbaarheid van de formule van Mourik buiten
het geldigheidsgebied verwerkt in onzekerheidstoeslagen in de verdeling van de klei-erosiecoëfficiënt. Hoe verder de golfhoogtes en taludhellingen van het beproefde bereik afliggen, hoe
groter de standaardafwijking van de klei-erosiecoëfficiënt. Door het uitvoeren van erosietesten
op een kleibekleding met grotere golfhoogtes
(tussen de 1,5 m en 2,5 m) kan de onzekerheid in
de klei-erosiecoëfficiënt voor golfhoogtes in deze
range verkleind worden.

Toepassingsmogelijkheden
buiten projectgebied
Het ontwikkelde rekenmodel kan met een paar
aanpassingen toegepast worden op andere locaties met een gras- met kleibekleding in de golfklapzone. Toepassing is interessant wanneer de
bekleding afgekeurd wordt in de gedetailleerde
toets, en er meer sterkte aanwezig is dan meegenomen kan worden in deze toets, zoals een
grotere kleilaagdikte of een flauwer talud.
De probabilistiek van de hydraulische belastingen
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moet per project bepaald worden op dezelfde
wijze als is toegepast voor de groene dijk. Waar in
de Waddenzee alleen de basisstochasten windrichting, windsnelheid en waterstand relevant
zijn, moeten op andere locaties indien van toepassing bijvoorbeeld ook de rivierafvoer en toestand
van keringen meegenomen worden.
Wanneer relatief lage golven aanwezig zijn, kan
het nuttig zijn om de sterkte van de grasbekleding
mee te nemen. Een grasbekleding met een
gesloten zode draagt bij aan de sterkte tot een
golfhoogte van 1,25 m.
Tot slot kan het rekenmodel uitgebreid worden
met een erosiemodel voor de zandkern. Na
erosie van de kleilaag ligt er immers nog een
zandlichaam en treedt er nog geen overstroming
op. De reststerkte van de zandkern kan meegenomen worden in een toets op maat. Op dat
moment moet ook de interactie met andere
faalmechanismen worden onderzocht, zoals
macrostabiliteit binnenwaarts.
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Formules
(1) EROSIESNELHEID
Formule van Mourik voor het bepalen van de erosiesnelheid, uit Mourik [ref. 9]
Voor Hs > 0,4m:

Voor : Hs < 0,4m:

Parameter

Eenheid

Toelichting

m3/m/uur

erosiesnelheid

-

erosiecoëfficiënt
klei: µ(ce) = 0,55; V(ce) = 0,25
keileem: µ(ce) = 0,35; V(ce) = 0,27

m3/m

erosievolume per meter dijk
In de methode van Kaste en Klein Breteler wordt hier het
gecorrigeerde erosievolume uit de voorgaande tijdstap
gebruikt (Ve0,corr)

m

significante golfhoogte

-

taludhelling van het oorspronkelijke profiel van de dijk

-

golfsteilheid, gebaseerd op de significante golfhoogte
en de golfperiode bij de piek van het spectrum (Tp)

Ingenieursbureau van topklasse
Witteveen+Bos levert met ruim 1.200 medewerkers adviezen en
ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw.
Daarmee behoren we tot de top 10 van de Nederlandse ingenieursbureaus. We zetten onze topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en zijn een betrokken partner voor onze opdrachtgevers. Onze visie daarbij is dat we een advies- en ingenieursbureau van topklasse willen zijn. Topklasse betekent voor ons:
zelf heel goed zijn in je vak, samenwerken met andere toppers
en werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen.
Multidisciplinaire en grensverleggende projecten
Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. We hebben zeven vestigingen in Nederland en zijn in
totaal in elf landen actief. Onze advieswerkzaamheden omvatten
het gehele traject van planstudie, ontwerp en engineering,
besteksvoorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding en
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projectmanagement. Zo leveren een bijdrage aan de Oosterweelverbinding in Antwerpen, Ring Utrecht en Ruimte voor
de Rivier-projecten. Ook zijn we actief in het buitenland met
projecten als Masterplan Jakarta en drinkwaterprojecten in Afrika.
Ruimte voor talent en ambitie
Wij hechten sterk aan onze bedrijfscultuur, waarin elke medewerker het beste uit zichzelf haalt, de talenten ten volle benut
en maximale klantwaarde biedt. We bieden je een podium waarop
je je kunt ontwikkelen en je ambities waar kunt maken. Kies je
voor een baan bij Witteveen+Bos, dan kies je voor afwisseling
en uitdaging in projecten die uitdagend en grensverleggend zijn.
Nieuwsgierig geworden?
Bezoek dan www.witteveenbos.com, en ontdek de
mogelijkheden van stagelopen, afstuderen of werken.
Ieder jaar organiseren we diverse business courses.
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