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Wereldwijde toepassing door eenvoud in ontwerp en gebruikte materialen. De Vlotterkering® is ontworpen als tijdelijke waterkering, geïntegreerd
in een dijk of kade, die de leefomgeving beschermt tegen extreme wateroverlast. De Vlotterkering® is een fflexibele zelfsluitende kering. De kering
bestaat uit een betonnen bak en een drijvend onderdeel, de vlotter, met
daarop een stalen paneel als deksel, die als kering dient. Als de Vlotterkering®
niet in gebruik is, hangt de vlotter in de betonnen bak die onderdeel is van de
kade. Wanneer water in de bak wordt gelaten, drukt het water de vlotter met het
paneel omhoog, waardoor een waterkerende functie ontstaat. Belangrijk voordeel
is dat de Vlotterkering® uitkomst biedt in complexe ruimtelijke gebieden.
Test Vlotterkering® positief beoordeeld:
Met subsidie van het Hoogheemraadschap van Delffland is er in 2014 door Dura Vermeer en Vlotterkering BV een proefopstelling gebouwd over 40 meter. Deze opstelling
is uitgebreid getest door het ingenieursbureau Grontmij met ondersteuning door STOWA,
Clean Tech Delta, het Hoogheemraadschap van Delffland, Deltares en Topsector Water.
Dura Vermeer heeft de Vlotterkering® in haar productportfolio opgenomen. Door acquisitie
en sales willen zij de Vlotterkering® inzetten in hun projecten voor de Nederlandse markt.

De voordelen van de Vlotterkering�®op een rijtje:
• 3 tot 4 keer sneller dan andere tijdelijke waterkeringen.
• Geen aantasting van het (uit)zicht en behoud van de oude situatie.
• Inwerkingstelling ongevoelig voor (weers)omstandigheden.
• Permanent aanwezig en op elk moment in te zetten en/of te testen.
• Géén mankracht of materieel nodig, ook niet bij het terugbrengen in ruststand.
Andere toepassingen kunnen zijn:
• Kan worden ingezet voor buitendijkse en stedelijke gebieden.
• Het afsluiten van coupures in dijken en keringen.
• Bescherming of verhindering van het wegvloeien van bluswater en/of gevaarlijke stoffen
bij (petro)chemische installaties.
• Bij hoogspanningsstations tegen wateroverlast.
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Bij elke manier van ruimtegebrek waar dijkverhoging plaats moet vinden.
Kanaliseren van waterstromen en stedelijke waterstromen.
Voor bescherming van bedrijventerreinen en woningen, zowel individueel als per gebied.
Opslag van hemelwater.
Als spaarbekken om water vast te houden.

Historie:
De Vlotterkering® is het innovatieve ontwerp van Gerard Jansen en Jan Vermond voor de
prijsvraag rond een tijdelijke waterkering voor de calamiteitenberging in de Woudse polder
in Midden Delffland. De Europese prijsvraag werd in december 2006 door het
Hoogheemraadschap van Delffland uitgeschreven, met een jury onder voorzitterschap van
prof.drs.ir. J.K. Vrijling, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft. Het doel van de
prijsvraag was om mensen en bedrijven te laten meedenken over een tijdelijke kade met
een lengte van 1.150 meter, die aan alle gebieds- en veiligheidseisen zou voldoen. Van de
in de totaal 56 inzendingen won de Vlotterkering® op 5 juli 2007 de 1e prijs.
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