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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en doel 

Een groot aantal medewerkers van Waterschap Aa en Maas neemt deel aan operationele 

calamiteitenoefeningen. Deze calamiteitenoefeningen zijn oefeningen waarbij dijkwachten de 

waterkeringen inspecteren en aannemers handelingen verrichten aan waterstaatswerken. Het doel van 

de calamiteitenoefeningen is om de betrokkenen te trainen om in calamiteitensituaties de juiste 

handelingen te verrichten.  

 

1.2 Kader 

Wetgeving 

In de Waterwet (artikel 5.29) is bepaald, dat een beheerder van waterstaatswerken zoals een 

waterschap, oefeningen houdt in het doeltreffend optreden bij gevaar. Het gaat daarbij om gevaren 

voor de goede staat en het functioneren van waterstaatswerken. Tot die oefeningen behoren ook 

operationele calamiteitenoefeningen, omdat een belangrijk deel van dat optreden bij gevaar in het veld 

plaatsvindt.  

 

Definitie van operationele calamiteitenoefening 

Een operationele calamiteitenoefening voor het waterschap is een oefening waarbij dijkwachten 

inspecties uitvoeren van waterkeringen en kunstwerken. Het betreft handelingen die niet of nauwelijks 

tot de reguliere werkzaamheden behoren, maar die men met enige regelmaat moet doen om er vaardig 

in te blijven. Dijkwachten dienen deze inspecties onder calamiteuze omstandigheden routinematig uit 

te voeren zodat het snel en goed gebeurt. Aannemers worden getraind in het uitvoeren van 

handelingen aan waterstaatswerken, zodat de calamiteit wordt beheerst. 

 

Doelgroep 

De doelgroep voor de calamiteitenoefeningen zijn de medewerkers die in de calamiteitenorganisatie de 

rol van dijkwacht vervullen. Daarnaast worden aannemers getraind in het verrichten van juiste 

handelingen ten tijden van calamiteiten. De technisch medewerkers van het waterschap worden 

getraind in het aansturen van de aannemers ten tijden van calamiteiten. 

 

Betrokkenen  

De betrokkenen bij de operationele calamiteitenoefening zijn: 

 Dijkwachten; 

 Aannemers; 

 Technisch medewerkers; 

 Advies Waterbeheer (AW). 

 

1.3 Twee calamiteitenoefeningen 

Er zijn twee doelgroepen waarvoor operationele calamiteitenoefeningen georganiseerd moeten 

worden. Het gaat hierbij om de medewerkers van het waterschap die de functie van dijkwacht 

vervullen en om de aannemers. In dit draaiboek is er voor beide doelgroepen een aparte oefening 

beschreven en een planning hoe de komende jaren de oefeningen vorm gegeven kunnen worden. 
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2. Draaiboek calamiteitenoefening dijkwachten 
 

2.1 Historie en behoefte 

De dijkwachten worden jaarlijks getraind in het inspecteren van de waterkeringen ten tijden van 

calamiteiten. In 2010 hebben de dijkwachten een basiscursus gekregen waarbij aandacht was voor de 

mogelijke faalmechanismen en de te volgen procedures. In 2011 heeft de eerste veldoefening plaats 

gevonden. Dit werd zeer positief ontvangen. In 2013 is er opnieuw een binnenoefening geweest met 

aandacht voor praktijksituaties in Duitsland en het omgaan met de nieuwe registratieformulieren. Er is 

toen de behoefte geuit aan een nieuwe veldoefening. In 2014 zal deze dan ook plaats vinden. In dit 

hoofdstuk is de opzet en uitwerking weergegeven. 

 

2.2 Thema 

Het onderwerp van 2014 is het zelfstandig kunnen opzetten van de dijkpost, het signaleren van 

faalmechanismen tijdens een inspectieronde en het rapporteren via de nieuwe rapportagesystematiek. 

De oefening zal zich dan ook grotendeels in het veld afspelen. Met het veld wordt de dijkpost en het 

dijkvak bedoelt.  

 

2.3 Oefendoelen 

Er zijn drie oefendoelen voor 2014, namelijk: 

 Het inrichten van een dijkpost (waar moet je je melden, wat voor ruimte heb je tot je 

beschikking, is het benodigde materiaal aanwezig, hoe krijg je alles opgestart, hoe bereid je je 

voor op de inspectieronde, wat neem je van de dijkpost mee de dijk op, doornemen van 

draaiboek en werkinstructies, checken wat op usb-stick staat, etc) 

 Het signaleren van faalmechanismen in het veld (je loopt het dijkvak af en onderweg zijn er 

bordjes geplaatst met foto’s van faalmechanismen. Deze bordjes zijn niet altijd goed zichtbaar 

vanaf de kruin, waardoor dijkwachten worden gedwongen om de gehele dijk te inspecteren. 

 Het rapporteren via de nieuwe rapportagesystematiek in het veld en op de dijkpost. 

 

De verwachting is dat de dijkwachten tijdens deze oefening veel praktische situaties meemaken. De 

dag wordt daarom ook afgesloten met een evaluatie, zodat de dijkwachten hun ervaringen kunnen 

delen en AW tips krijgt voor verbeteringen. Het is de eerste keer dat een dijkpost daadwerkelijk wordt 

ingericht wat zeer waarschijnlijk zorgt voor veel nuttige informatie. 

 

2.4 Deelnemers 

De deelnemers zijn de dijkwachten en het keringenteam van AW. De dijkwachten zullen de oefening 

uitvoeren. AW is verantwoordelijk voor een goede briefing van de dijkwachten, voor begeleiding op 

locatie en voor de evaluatie na afloop. Na de praktijkoefening worden de formulieren verzameld en zal 

AW zelf oefenen met het opstellen van een sitrap voor het WAT en het gebruik van fliwas (halve dag). 

 

2.5 Voorbereiding/acties 

Er zullen meerdere zaken voorbereid moeten worden voordat de praktijkoefening plaats kan vinden, 

het gaat hierbij om het volgende: 

 

Nr. Actie Actiehouder Deadline 

1 

 Dijkposten (gemeentes, districten, waterschapshuis) 

vooraf informeren. Zij moeten sowieso alles al gereed 

hebben voor een mogelijke calamiteit, maar het is goed 

om dit te checken.   

2 
Dijkpostkisten checken en waar nodig aanvullen en 3 

nieuwe dijkpostkisten maken.   
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3 

Scenario en voorwaarschuwing opstellen (welke 

faalmechanismen gaan we op trainen, hoeveel bordjes 

met faalmechanismen worden op de dijk geplaatst, hoe 

serieus is de situatie, nog specifieke knelpunten extra 

uitlichten, etc). 
  

4 
Op management/directie/bestuurlijk niveau draagvlak 

krijgen voor deze oefening + informeren organisatie   

5 Versturen voorwaarschuwing 
  

6 Briefing voorbereiden. A. Inleiding, B. Inhoud 
  

7 

Bordjes met faalmechanismen maken (foto’s verzorgen, 

waterdicht laten maken, etc) en checken of ze matchen 

met formulieren   

8 Bordjes met faalmechanismen op de dijk plaatsen   

9 
Zorgen dat 4 WD beschikbaar zijn op de dag van de 

oefening voor de dijkwachten (incl. chauffeur)   

10 
Taken verdelen binnen keringenteam AW wie op welke 

post de begeleiding en evaluatie doet   

11 

Uitnodigingen voor dijkwachten versturen + 

vooraankondiging (2 data, wat moeten ze zelf meenemen, 

wat zijn de doelen voor die dag)   

12 
Lunchpakketten regelen voor dijkwachten (mag iets 

gevulder dan normaal i.v.m grote inspanning)   

13 
Ruimte reserveren voor de briefing. 23 okt Cuijk, 30 okt 

Den Bosch   

14 Financiën regelen   
 

 

2.6 Scenario 

Nader te bepalen 

 

Het scenario. Dit is een schets van een (dreigende) calamiteit waarbij het onderwerp van oefening van 

toepassing is. Dit zijn bijvoorbeeld waterstanden op een rivier die sluiting van een coupure nodig 

maken en de coördinatiefase waarin het waterschap zich daarbij bevindt om rollen voor het uitvoeren 

van de procedures te bepalen.  

 

2.7 Briefing 

De briefing bestaat uit: 

1. Toelichting van de situatie en verwachte ontwikkeling 

2. Toelichting op veilig de inspectie uitvoeren 

3. Toelichting op materiaal en wijzen op te volgen werkinstructies 

4. Toelichting op procedure (wie gaat waar heen, wanneer aflossing, hoe vaak dijkvak aflopen) 

 

De briefing vindt normaal gesproken plaats in Den Bosch op het waterschapshuis. Nu is het 

programma opgesplitst in 2 dagen, dus zal de briefing voor het oostelijke gebied waarschijnlijk in 

Cuijk of Grave plaats vinden. Dit i.v.m. verkorten van de reistijd. 
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2.8 Uitvoering 

De oefening duurt een hele dag. Daarmee is er voldoende tijd om alle oefenonderdelen te kunnen 

uitvoeren en te evalueren. Er zullen twee dagen zijn waarop de oefening plaats vindt. Dit i.v.m. het 

grote aantal dijkposten en de beperkte hoeveelheid mensen in het keringenteam van AW. Door het op 

te splitsen kan iedere dijkpost oefenen met iemand van AW er bij, inclusief evaluatie. Het gebied 

wordt dan opgesplitst in oost Brabant en midden Brabant (inclusief regionale keringen). Het 

programma zal als volgt zijn: 

 

Tijd Actie Actiehouder Locatie 

09.00 – 09.15 Verzamelen op briefinglocatie Dijkwachten en AW Cuijk/DB 

09.15 – 09.45 Briefing Dijkgraaf Cuijk/DB 

09.45 – 10.15 Reistijd naar dijkpost Dijkwachten  

10.15 – 11.30 Inrichten dijkpost en voorbereiden inspectie Dijkwachten Dijkpost 

11.30 – 12.00 Lunch (lunchpakket wordt verzorgd) Dijkwachten en AW Dijkpost 

12.00 – 15.00 Inspectie uitvoeren Dijkwachten Dijkpost 

15.00 – 16.00 Verwerken formulieren en bespreken met AW Dijkwachten en AW Dijkpost 

16.00 – 16.30 Evaluatie Dijkwachten en AW Dijkpost 

 

De oefening begint op de briefinglocatie en eindigt op de dijkpost. Dit i.v.m. onnodig heen en weer 

gereis na het afronden van de inspectie.  

 

2.9 Evaluatie 

De evaluatie wordt gedaan door de AW’er die op die locatie aanwezig is. De AW’er neemt de 

evaluatiepunten daarna mee naar kantoor waar het keringenteam afzonderlijk een evaluatie houdt en 

een sitrap opstelt voor het WAT. De uitkomsten worden gedeeld met de dijkwachten en dienen als 

input om het calamiteitenplan te verbeteren en nieuwe oefendoelen te stellen. 
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3. Draaiboek calamiteitenoefening aannemers 
 

3.1 Historie en behoefte 

Met aannemers zijn waakvlamovereenkomsten afgesloten waarbij is vastgelegd dat 

aannemers materieel en personeel beschikbaar stellen op momenten van calamiteiten. Het is 

nuttig om deze calamiteitensituaties ook in de praktijk te oefenen. De ervaring vanuit 

hoogwaters in andere gebieden (Noord-Nederland en Duitsland) leert dat aannemers goed en 

snel kunnen werken, maar niet altijd voldoende inzicht hebben in waterkeringen. Denk hierbij 

aan het plaatsen van zandzakken op de juiste plaatsen en het opkisten van wellen. De behoefte 

bestaat dan ook bij het waterschap om de aannemers te trainen. Daarnaast is het van belang 

dat de technisch medewerkers kennis maken met de aannemers en elkaar beter leren kennen. 

In 2014 zal dit bestaan uit een ‘binnenoefening’ waarbij de theorie wordt toegelicht en 

afhankelijk van de uitkomsten zal in de jaren daarop ook in het veld geoefend worden met het 

toepassen van noodmaatregelen. In dit hoofdstuk wordt de oefening van 2014 beschreven. 
 

3.2 Thema 

Het onderwerp van 2014 is inzicht verkrijgen in de faalmechanismen en welke noodmaatregelen 

mogelijk zijn om een calamiteit te voorkomen. Daarbij zal de focus vooral liggen op de noodmaatregel 

en hoe deze goed uit te voeren (de faalmechanismen worden tenslotte door de dijkwachten 

gesignaleerd en beoordeeld door AW). 

 

3.3 Oefendoelen 

Er zijn twee oefendoelen voor 2014, namelijk: 

 Inzicht verkrijgen in de mogelijke noodmaatregelen voor een faalmechanisme en hoe deze 

goed uit te voeren. (gericht op trainen van aannemer) 

 Inzicht verkrijgen in de situatie van de aannemer. Heeft deze reeds veel kennis en het juiste 

materieel, waar zal de focus op moeten liggen bij een praktijkoefening, missen er bepaalde 

specialismen/materialen, etc. (gericht op de behoefte van het waterschap) 

 

3.4 Deelnemers 

De deelnemers zijn de aannemers en het keringenteam van AW. De aannemers worden getraind en 

AW moet de oefening voorbereiden en uitvoeren. 

 

3.5 Voorbereiding/acties 

Er zullen meerdere zaken voorbereid moeten worden voordat de praktijkoefening plaats kan vinden, 

het gaat hierbij om het volgende: 

 

Nr. Actie Actiehouder Deadline 

1 
Werkinstructies opstellen voor het uitvoeren van 

noodmaatregelen   

2 

Presentatie in elkaar zetten (dijkwacht 1, interactief deel 

met quiz, voorbeelden hoe het wel/niet moet uit 

inspecties in Friesland en Duitsland, werkinstructies 

toelichten)   

3 
Oefeningen/quiz met noodmaatregelen bedenken (het 

moet ook interactief zijn)   

4 Aannemers uitnodigen   

5 Taken verdelen binnen keringenteam AW wie wat doet   

6 Ruimte reserveren   
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7 Lunch regelen Jeanne 1-nov 

8 Financiën regelen Joop 1-jun 
 

3.6 Uitvoering 

De oefening duurt een halve dag. De ervaring leert dat een ‘binnenoefening’ max. een halve dag moet 

duren om er voor te zorgen dat mensen hun aandacht vast kunnen houden. De ochtend zal in Den 

Bosch plaats vinden. Het programma is als volgt: 

 

Tijd Actie Actiehouder 

09.00 – 09.30 Verzamelen   

09.30 – 09.40 Welkom  

09.40 – 10.30 Theorie over faalmechanismen en noodmaatregelen (liefst 

met veel foto’s en praktijkvoorbeelden) 

 

10.30 – 10.45 Pauze  

10.45 – 12.00 Oefening met toepassen noodmaatregelen  

12.00 – 12.30 Evaluatie  

12.30 – 13.30 Lunch  

 

3.7 Evaluatie 

De evaluatie wordt gezamenlijk gedaan met aannemers en AW. Een belangrijk onderdeel is om te 

benoemen welke behoefte er is rondom een volgende oefening. 
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4. Planning 
 
4.1 Dijkwachten 

Onderdeel 2014 2015 2016 2017 
Basiscursus waterkeringen (dijkwacht 1), incl. 

faalmechanismen, organisatie, procedures en 

inrichten dijkpost (halve dag) 

    

Praktijkoefening waarbij patrouillelopers op de dijk 

lopen en/of rijden, borden of foto’s met 

faalmechanismen opsporen en het faalmechanisme 

met het betreffende dijkpaalnummer doorgeven aan 

de dijkpost. Feitelijk betreft dit vooral een 

communicatieoefening (hele dag) 

    

Praktijkoefening waarbij dijkpost wordt ingericht. 

Waar is de dijkpost, waar zijn de werkplekken, de 

kantine, de noodmaterialen, enzovoorts (hele dag) 

    

Opfriscursus waterkeringen, inclusief 

faalmechanismen, organisatie, procedures, etc 

(halve dag) 

    

 
4.2 Aannemers 

Onderdeel 2014 2015 2016 2017 
Basiscursus waterkeringen (dijkwacht 1), incl. 

faalmechanismen en noodmaatregelen (halve dag) 

    

Praktijkoefening noodmaatregelen uitvoeren: 

zandzakken en geotextiel leggen, wel opkisten, etc 

(halve tot hele dag) 

    

Opfriscursus waterkeringen, incl. faalmechanismen 

en noodmaatregelen (halve dag) 

    

 

4.3 Algemene acties 

1. Evalueren van waakvlamovereenkomsten na de bijeenkomst. 

2. Organiseren van oefenmoment cluster waterkeringen met opstellen sitrap en het gebruik van 

fliwas. 
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5. Evaluatie van eerdere dijkwachtoefeningen 
 

 


