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1 INLEIDING 

De calamiteitenregeling biedt een kader voor het optreden van hulpverlenende partijen en de opdrachtnemer 

tijdens calamiteiten binnen de scope van het project “dijkversterking Eiland van Dordrecht”.  

1.1 Korte projectomschrijving 

Het project “dijkversterking Eiland van Dordrecht” wordt uitgevoerd in opdracht van het Waterschap Hollandse 

Delta. Deze dijkvakken worden in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van de 

Rijksoverheid versterkt. De werkzaamheden bestaat uit het versterken van de onderstaande dijkvakken.  

- Wantijdijk / Zeedijk  : 3,6 km > van km. 05,0 tot km. 08,6; 

- Buitendijk   : 2,4 km > van km. 16,3 tot km. 18,7; 

- Wieldrechtse Zeedijk : 4,3 km > van km. 24,6 tot km. 28,9; 

- Rijksstraatweg   : 0,6 km > van km. 22,8 tot km. 23,4. 

 

Figuur 1: overzichtskaart “Eiland van Dordrecht” met de vier dijkvakken. 

1.2 Locaties 

De Calamiteitenregeleing is van toepassing op het werkgebied van het project “dijkversterking Eiland van 

Dordrecht”. Het Eiland van Dordrecht ligt binnen dijkringgebied 22 en is omgeven door de rivieren Oude Maas, 

Wantij, Nieuwe Merwede, Hollands Diep en Dordtsche Kil. De gemiddelde overschrijdingskans voor hoogwater is 

1/2000 per jaar. De omringende primaire waterkering is van de categorie A, d.w.z. dat het een dijkringgebied 

omsluit en direct buitenwater (in dit geval de grote rivieren) keert.  

WSHD is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de primaire waterkeringen en opdrachtgever van de 

dijkversterkingen op het Eiland van Dordrecht. De ON meldt incidenten en calamiteiten, die zich voordoen op of 

aan de primaire waterkeringen die worden versterkt, aan de OG en de daarbij horende maatregelen die zijn of 

worden genomen op basis van dit plan. De OG informeert de opdrachtnemer over (dreigend) hoogwater die t.p.v. 

de primaire waterkering kan optreden. Meldingen van burgers komen in eerste instantie binnen bij het 
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Waterschapsloket. Hiervandaan kan de meldingen worden doorgezet naar de Combinatie (zie hiervoor de 

contactgegevens in bijlage A).  

 

Figuur 2: Waterkeringen dijkringgebied 22. In het rood de primaire waterkering, cat. A.  

De werken van het project Dijkversterking Eiland van Dordrecht worden rechtstreeks aan de primaire 

waterkeringen uitgevoerd; de opdrachtnemer is dan ook verplicht om tijdens de uitvoering de veiligheid van de 

dijken te garanderen. Gezien de grotere kans op hoogwater in de winter is het kalenderjaar opgedeeld in een 

open en gesloten seizoen. Gedurende het gesloten seizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april het 

daaropvolgende jaar, zijn strenge eisen aan de uitvoering opgelegd t.a.v. stabiliteit en waterkerende hoogte. Door 

het navolgen van deze eisen blijft het risico op dijkfalen binnen aanvaardbare limieten. 

® Het is wenselijk om totaal geen werkzaamheden aan de dijk uit te voeren tijdens het gesloten seizoen, 

maar gezien het doel van het project worden enkele uitzonderingen toegelaten. Vanuit de Directie en het 

bestuur van het Waterschap is er prioriteit gegeven aan de uitvoering van het programma en eventuele 

maatregelen die vertraging kunnen voorkomen. In het D&H besluit “Werkwijze dijkversterkingswerken in 

het gesloten seizoen” (B1100857) is opgenomen dat ten behoeve van de dijkversterking er veilig maar 

optimaal gebruik gemaakt dient te worden van het werken in het gesloten seizoen. Op die manier 

worden de afgekeurde dijkvakken zo snel mogelijk versterkt. 

1.3 Doel van het plan 

Het doel van de calamiteitenregeling is om helder en duidelijk vast te leggen hoe de projectorganisatie omgaat 

met (mogelijke) calamiteiten; met name op het gebied van (dreigend) hoog water. De inhoud van dit plan wordt 

intern gedeeld met medewerkers
1
 en onderaannemers

2
 en extern bekend gemaakt aan het bevoegde gezagen 

en de opdrachtgever.  

Voor algemene V&G zaken, verwijzen wij naar het V&G plan uitvoering 154450-ALG-VG-002.  

1.4 Leeswijzer 

De calamiteitenregeling is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de uitgangspunten. Denk 

hierbij aan specifieke contracteisen, maar ook aan de maatgevende hoogwaterstanden. In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op de calamiteitenorganisatie. De preventieve maatregelen, die het effect van een calamiteit verkleinen 

worden in hoofdstuk 4 benoemd. Hoofdstuk 5 gaat in op het hoogwateractieplan. Hoe acteert de Combinatie bij 

(dreigend) hoogwater en hoe verloopt de communicatie met het WSHD en het WAC.  

 

                                                           
1
 Onder medewerkers wordt verstaan: het IPM-team, V&G coördinator en uitvoerders.  

2
 De inhoud van dit plan wordt zo veel mogelijk tijdens het contracteren van de oa. meegenomen. Aanvullend wordt de inhoud 

besproken tijdens de startwerk bespreking. 
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2 UITGANGSPUNTEN 

De werkzaamheden aan de dijk kunnen een tijdelijke achteruitgang van de veiligheid teweeg brengen. Een 

tijdelijke achteruitgang van de veiligheid vind alleen plaats onder gecontroleerde omstandigheden. Het WSHD 

heeft in de VSE eisen opgenomen t.a.v. gecontroleerde omstandigheden.  

2.1 Contractstukken 

In de Vraagspecificatie Eisen [1] hebben de volgende eisen betrekking op de dijkveiligheid tijdens uitvoering van 

dijklichaam en dijkbekleding. Deze eisen worden als uitvoeringseis opgenomen in het uitvoeringsplan en/of 

keuringsplan: 

Wantijdijk / Zeedijk Buitendijk Wieldrechtse Zeedijk Rijksstraatweg 

UE.1.GL.2-10,13 UE.2.GL.2-10,13 UE.3.GL.2-10,13 UE.4.DB.3-13 

UE.1.DB.3-10 UE.2.DB.3-10 UE.3.DB.3-10  

   (Voor eisen m.b.t. de overige subsystemen en objecten wordt verwezen naar de VSE.) 

In de Vraagspecificatie Proces (par. 5.3.4 “Het beheersen van calamiteiten, waaronder het waarborgen van de 

veiligheid in een situatie van hoogwater”) zijn diverse eisen opgenomen. Onderstaand is aangegeven hoe aan 

deze eisen invulling is gegeven.  

Deze eisen zijn als volgt samengevat: 

- Uitvoeren van Calamiteitenmanagement: deze calamiteitenregeling; 

- Opstellen Hoogwateractieplan: zie hoofdstuk 5; 

- Aantonen dat de noodmaatregelen uitgevoerd kunnen worden: zie paragraven 4.5 t/m 4.7; 

- Wekelijks aantonen dat het materiaal (t.b.v. noodmaatregelen) aanwezig is: zie paragraven 4.5 t/m 4.7;  

- Bij hoogwater dient de ON deel te nemen aan de calamiteitenorganisatie: zie hoofdstuk 5; 

- Hectometrering in gesloten seizoen aanwezig: zie paragraaf 4.2; 

- Beschijving van de omvang van de noodmaatregelen: zie hoofdstuk 5 en bijlage B; 

- Overzichtstekeningen: welke stukken dijk zijn erosiebestendig, welke niet en wat is de bereikbaarheid: 

Zie bijlage E; 

- Risico-inventarisatie van de uit te voeren noodmaatregelen: zie bijlage B; 

- Beschrijving communicatie ON <-> Calamiteitenorganisatie: zie hoofdstuk 5. 

  

  



Calamiteitenregeling | Combinatie Eiland van Dordrecht 7 

2.2 Open- en gesloten seizoen restricties 

 
Open seizoen 

1 april – 1 oktober 
Gesloten seizoen 
1 oktober – 1 april 

Overschrijdingskans 
voor buitenwaterstand 

1/20 per jaar 
Zone 1: 1/200 per jaar 
Zone 2: 1/20 per jaar 
Zone 3: 1/20 per jaar 

Rekening houden met 
waterstandsval 

Ja Ja 

Minimumhoogte kruin Op basis van 1/20 per jaar 
Minstens oorspronkelijke hoogte/ hoogte 
volgens ontwerptekening 

Werkzaamheden
3
 Geen restricties 

Geen werkzaamheden toegelaten, 
behalve

4
: 

 
Aan kruin 

- Damwand plaatsen 
 

Aan binnentalud/-berm 
- Verwijderen graszode 
- Tijdelijke ontgravingen 
- Aanbrengen/ophogen binnenberm 
- Verflauwen binnentalud 
- Vervangen kleibekleding 
- Damwand plaatsen 

 

Monitoring Geen eisen Continue monitoring binnenkruinlijn 

Dijkbekleding Geen eisen 

- Beschermd tegen erosie van 
buitentalud t.g.v. hoogwater 

- Grashoogte ≤ 15 cm voorafgaand aan 
gesloten seizoen 

Hectometrering
5
 Geen eisen Hectometrering dient aanwezig te zijn 

2.3 Hoogwaterstanden Eiland van Dordrecht 

Overschrijdingskansen 

§ 1/10 jaar Oude Maas (Dordrecht)  NAP +2,44 m¹ 

§ 1/100 jaar Oude Maas (Dordrecht)  NAP +2,74 m¹ 

§ 1/10 jaar Dordtsche Kil (’s Gravendeel) NAP +2,24 m¹ 

§ 1/100 jaar Dordtsche Kil (’s Gravendeel)  NAP +2,54 m¹ 

§ 1/10 jaar Hollands Diep (Moerdijk)  NAP +2,17 m¹ 

§ 1/100 jaar Hollands Diep (Moerdijk) NAP +2,47 m¹ 

Hoogst opgetreden waterstand (1971-2014) 

§ Oude Maas Dordrecht    NAP +2,39 m¹ gemeten op 6 januari 2012 

§ Oude Maas Dordrecht    NAP +2,22 m¹ gemeten op 6 december 2013 

§ Dordtsche Kil ’s-Gravendeel   NAP +2,36 m¹ gemeten op 6 januari 2012 

§ Hollands Diep (Moerdijk)    NAP +2,23 m¹ gemeten op 6 januari 2012 

  

                                                           
3
 De werkzaamheden dienen te voldoen aan de stabiliteitseisen en eisen aan de waterkerende hoogte. 

4
 Zie eis UE.x.GL.8, UE.x.GL.9 en UE.4.BD.10 voor de exacte bepalingen en restricties. Het plaatsen van damwanden is niet 

van toepassing voor de Buitendijk en de Rijksstraatweg. 
5
 VSP eis UT-W-15. 
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Waterstanden t.b.v. stabiliteitsberekeningen 

De gebruikte waterstanden t.b.v. de stabiliteitsberekeningen per dijkvak zijn gelijk aan de 1/20 jaar 

overschrijdingskans waterstanden t.p.v. het betreffende dijkvak: 

§ Wantij Zeedijk    NAP +2,80 m¹ 

§ Buitendijk     NAP +2,00 m¹ 

§ Rijksstraatweg    NAP +2,33 m¹ 

§ Wieldrechtse Zeedijk   NAP +2,33 m¹ 

 

Deze waterstanden zijn bepaald door middel van de waternormalen van Rijkswaterstaat. Bovenstaande 

waterstanden komen overeen met de hoogtes waarbij het Waterschap opschaalt conform het 

Calamiteitenbestrijdingsplan Waterkeringen 2014. Deze waterstanden zijn opschalingsniveau’s die gelijk zijn aan 

de 1/20 jaar overschrijdingskans.  

® Hier wordt bedoeld: als bij Oude Maas een waterstand wordt verwacht van NAP +2,50 m¹, dan worden 

bij de dijkvakken waterstanden verwacht die gelijk zijn aan de gegeven 1/20 jaar overschrijdingskans-

waterstanden. Hiermee vindt er een gelijke opschaling plaats over de diverse dijkvakken (m.u.v. fase 

geel, zie par. 5.1.2).  
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3 CALAMITEITENORGANISATIE 

Binnen het project wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten calamiteiten:  

1. Algemene calamiteiten (personeel en materieel);  

2. Calamiteiten i.r.t. het gesloten seizoen, dijkveiligheid en hoogwaterstanden.  

Dit plan gaat specifiek in op #2.  

3.1 Algemene calamiteiten 

De opdrachtnemer heeft tijdens de bestrijding van calamiteiten een ondersteunende en indien gewenst 

adviserende rol ten opzichte van de hulpdiensten. De opdrachtnemer sluit (indien gewenst) aan bij het 

operationele team ter plaatse, als “deskundige” op het gebied van de werkzaamheden, dijkveiligheid, 

kennisdrager van het gebied en bereikbaarheid. De onderstaande personen kunnen optreden als deskundige:  

1. V&G coördinator / hoofduitvoerder  : Cees de Rooij 

2. Hoofduitvoerder    : John Moerenhout 

3. Project Manager    : Marco Twigt 

4. Technisch Manager   : Ruben Akkermans 

® In bijlage A zijn de contactgegevens opgenomen van projectmedewerkers die in het geval van 

een calamiteit kunnen worden benaderd. 

3.2 Melden van calamiteiten 

Wanneer zich een calamiteit voordoet op het werk van de Combinatie, dan dienen deze te worden gemeld 

volgens de stappen op de calamiteitenkaart (zie bijlage C).  
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3.3 Communicatie bij kritieke situatie  

In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het acteren bij een kritieke hoogwater situatie. De ON neemt in zo’n situatie 

actief deel in de calamiteitenorganisatie. Onderstaande figuren weergeven de communicatiewijze in zo’n situatie.  

 

Figuur 3: De communicatie tussen de verschillende partijen . 

 

Figuur 4: De communicatie tussen de verschillende partijen tijdens alarmfase rood. 
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4 PREVENTIEVE MAATREGELEN 

Preventieve maatregelen zijn maatregelen die zijn gericht op het voorkomen van een (negatieve) gebeurtenis. De 

maatregelen reduceren de kans van optreden tot een acceptabel niveau (rest risico).  

4.1 Algemene preventieve maatregelen 

De volgende preventieve maatregelen zijn vastgesteld en worden uitgevoerd: 

§ De buitentaluds worden slechts in stroken ter grote van 1 dagproductie bewerkt (uitgangspunt tijdens de 

uitvoering); 

§ De calamiteitenregeling is vastgesteld en bekend binnen de organisatie; 

§ De uitvoerbaarheid van de Calamiteitenregeling wordt getoetst (en gegarandeerd); 

§ De geotechnische veiligheid van de uitvoering wordt door Bureau Crux Engineering geëvalueerd; 

§ Materiaal en materieel benodigd voor de uitvoering van noodmaatregelen is beschikbaar. Dit wordt door 

de uitvoerder gemonitord; zie paragraaf 4.5. 

4.1.1 WhatsApp 

Aanvullend op de gebruikelijke wijze van (formele) communcatie, is er een Whats-App groep aangemaakt 
voor hoogwatercalamiteiten. Door gebruik te maken van deze applicatie kunnen uitvoerders op snelle en 
efficiënte wijze informatie met elkaar delen.  

De volgende personen zijn onderdeel van de Whats-App groep “hoogwatercalamiteiten EVD”:  

Namens de Combinatie Eiland van Dordrecht:  Namens de opdrachtgever WSHD: 

§ Projectmanager 
§ V&G-coördinator 
§ Manager Projectbeheersing (beheerder) 
§ (hoofd)uitvoerders van ieder dijkvak 

§ Omgevingsmanager 

4.2 Winterklaar maken 

Voor het begin van het gesloten seizoen op 1 oktober dient de dijkvakken binnen de projectscope winterklaar 

gemaakt te worden. Dit betekent dat enkele acties worden uitgevoerd waardoor de dijk aan de eisen voor het 

gesloten seizoen voldoet. De tabel hieronder geeft aan welke acties dit zijn, wie dit doet en wanneer ze ten 

laatste moeten starten. De deadline voor alle acties is 24 september. 

Actie Uitvoering Start 

Hectometrering op dijk terugplaatsen Uitvoerder, landmeter 17 september 

Dijk op winterhoogte brengen 
Uitvoerder, landmeter, machinist 
graafmachines 

17 september  
(één week) 

Gras buitentalud maaien (max. 15 cm hoog) Uitvoerder, grasmaaier 
17 september  

(één week) 

Gras binnentalud maaien (evt. niet aanwezig) Uitvoerder, grasmaaier 
17 september  

(één week) 

Evt. los materiaal en materieel binnendijks brengen
6
 Uitvoerder 

24 september  
(één week) 

Toetsing dijkstabiliteit wintereisen door Crux Crux Engineering 
10 september  
(twee weken) 

Check of preventieve maatregelen voor het gesloten 
seizoen uitvoerbaar zijn 

V&G-manager, technisch 
manager 

17 september 
(één week) 

Toetsen calamiteitenplan/kaart Projectmanager 24 september 

                                                           
6
 Uitgezonderd varend materieel en pontons voor de loslocaties 



Calamiteitenregeling | Combinatie Eiland van Dordrecht 12 

 

De V&G-manager ziet er op toe dat de acties op tijd voltooid zijn en communiceert dit met de projectmanager. De 

Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever middels weekrapporten over de status van de genomen acties. 

Wanneer het door onvoorziene redenen niet mogelijk is de dijk volledig winterklaar te maken, wordt dit met de 

Opdrachtgever/beheerder besproken. 

4.3 Gebiedsinventarisatie 

Een beschrijving van de deelgebieden van het project wordt in dit hoofdstuk gegeven. Daarbij wordt aangegeven 

wat de zwakke en risicovolle plekken zijn en welke maatregelen genomen worden om het risico op bezwijken 

ervan te verminderen. 

4.3.1 Werkgrens 

De werkgrens geeft aan tot waar de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer m.b.t. deze Calamiteitenregeling 

loopt. Deze werkgrens is aangegeven in de ontwerptekeningen van de VSE. Indien een kritieke situatie op een 

werkgrens optreedt, wordt de verantwoordelijkheid in overleg met de Opdrachtgever/beheerder afgebakend. 

4.3.2 Zwakke en risicovolle plekken 

De dijkvakken die binnen de scope van dit project vallen kennen een aantal zwakke en risicovolle plekken. 

1. Het gehele dijkgebied: deze zijn in de tweede toets ronde van de Toetsing Primaire waterkeringen 

(2006) aan het licht gekomen en zijn de reden dat dit project uitgevoerd wordt. De beheersmaatregelen 

vormen in principe deze Calamiteitenregeling. 

2. De kunstwerken: gemaal Loudon aan de Wieldrechtse Zeedijk, gemaal Prinsenheuvel aan de 

Buitendijk en gemaal Staring en de hevelinlaat Wantij aan de Wantijdijk. Deze plekken vormen een risico 

wegens de harde constructie die door het dijklichaam ligt, nl. de persleiding. De beheersmaatregelen 

voor piping langs deze leiding of breuk ervan zijn opgenomen in de noodmaatregelen. De OG zal bij 

verwachte hoogwaterstanden zelf de keermiddelen in het kunstwerk sluiten. De ON inspecteert de 

omgeving buiten het kunstwerk. Indien nodig inspecteert het WSHD zelf de waterkerende delen in het 

kunstwerk. 

3. Lokale gebieden waar grondwerk uitgevoerd wordt. Deze gebieden verschuiven gedurende de 

uitvoering van het project. Bij hoogwatermelding (> +1,80 m¹),  worden de risicovolle locaties bepaald. 

Afhankelijk van de weersvoorspellingen en verwachte hoogwaterstanden worden adequate maatregelen 

getroffen.  

4.3.3 Calamiteitencontainers 

Op de alle dijkvakken is een calamiteitencontainer (of aangewezen opslaglocatie) aanwezig. Naast de standaard 

materialen die benodigd zijn bij een eventuele calamiteit, wordt de ‘inhoud’ van de container afgestemd op de 

zwakke en risicovolle plekken op het dijkvak. Denk hierbij aan het beschikbaar hebben van voldoende geotextiel, 

staaldraad en krammen om risicovolle delen van het dijklichaam af te schermen in geval van (dreigende) erosie. 

4.4 Winterseizoen 2015 / 2016 

Voor aanvang van het gesloten seizoen, dat loopt van 1 oktober 2015 tot 1 april 2016, zijn de zwakke en 

risicovolle plekken in kaart gebracht. In bijlage E zijn de dijkvaktekeningen opgenomen, waarop deze locaties zijn 

aangegeven. Tevens is er aangegeven wat de direct getroffen maatregelen zijn.  

In bijlage E zijn de dijkvaktekening bijgevoegd met een inventarisatie van de risicovolle (erosiebestendigheid) van 

de dijken binnen de projectscope. 

4.5 Beschikbaar- en uitvoerbaarheid noodmaatregelen 

De Opdrachtnemer is verantwoordelijk om de noodmaatregelen te kunnen uitvoeren. Om aan te tonen dat dit 

mogelijk is zal de ON elke week in het gesloten seizoen een inventarisatie uitvoeren van het benodigd materiaal 

en materieel. Dit wordt vermeld op het weekrapport van de uitvoerder en wordt wekelijks naar de OG gestuurd.  
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4.6 Oefeningen 

De ON zal op uitnodiging deelnemen aan de jaarlijkse oefening van de calamiteitenorganisatie. Bij het houden 

van een interne oefening van de ON zal dit vooraf aangekondigd worden aan de OG. De projectmanager 

rapporteert aan de Opdrachtgever hoe de check is verlopen. 

Oefening Initiatief Wanneer 

Check Personeel ON 
Oktober 
Januari 

Inhoud: 

§ Bereikbaarheid verantwoordelijken 
§ Bereikbaarheid benodigd personeel 
§ Mobilisatie benodigd personeel 
§ Bereikbaarheid hulporganisaties/adviseurs 

Check Materiaal/materieel ON 
Oktober 
Januari 

Inhoud: 
§ Beschikbaarheid materiaal 
§ Beschikbaarheid materieel 

Check Uitvoerbaarheid ON 
Oktober 
Januari 

Inhoud: § Uitvoeren noodmaatregelen op beperkte schaal 

Deelname calamiteiten-
organisatie WSHD 

OG Jaarlijks 

Inhoud: 
§ Deelname aan jaarlijkse oefening van de calamiteitenorganisatie van WSHD 

door de sleutelfunctionaris(sen) 

4.7 Monitorende instanties 

Monitorende instanties zijn organisaties die informatie aanleveren over een mogelijk falen van een dijk. In dit werk 

zijn de volgende instanties van belang: 

Bureau Crux Engineering. 

® Zij verzorgen de geotechnische informatie, berekeningen en het monitoringsplan voor het werk. 

Gevaar voor instabiliteit, piping en zettingsvloeiing wordt door hen gecontroleerd. Ook het gevaar voor 

instabiliteit, piping en zettingsvloeiing bij hoogwater of extreem verval van hoogwater naar laagwater 

wordt door Bureau Crux Engineering gecontroleerd. 

Waterschap Hollandse Delta.  

® Zij ontvangen gegevens van o.a. WMC kust en de Waterwacht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland . 

WSHD informeert de ON omtrent de verwachte waterstanden zodat de ON indien nodig acties 

onderneemt. 

® Inzet van dijkwachten. 

Uitvoerders van de dijkvakken 

® Visuele inspectie van de binnenkruinlijn middels zichtpalen in de kruinlijn (cf. eis UE.x.GL.13). 

4.7.1 Drempelwaarden 

Drempelwaarden geven aan wanneer de Calamiteitenregeling in werking moet treden en er dus noodmaatregelen 

genomen moeten worden. Deze waarden kunnen technisch en generiek zijn. Bij het eerste wordt getalsmatig 

gekeken of dijkfalen kan optreden, bijvoorbeeld door veiligheidsberekeningen uit te voeren. Het tweede behoeft 

vooral visuele criteria. 

Kritieke situaties die alleen t.g.v. hoogwatergebeurtenissen optreden: 

® Overloop: er mag geen buitendijks water t.g.v. de waterstand over de dijkkruin vloeien. De 

drempelwaarde is+2.50 m NAP. 
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® Overslag: er mogen geen golven over de dijkkruin lopen. Het overwaaien van spatwater van brekers is 

toegestaan. 

Kritieke situaties die altijd kunnen optreden: 

® Instabiliteit: door bureau Crux worden stabiliteitsberekeningen uitgevoerd en de veiligheidsfactoren 

bepaald. De binnenkruinlijn wordt door de uitvoerder gemonitord en er mag geen verweking van de 

grond ontstaan. 

® Piping / zandmeevoerende wel: er mag geen piping/welvorming optreden aan de binnendijkse zijde. 

Tijdens de uitvoering wordt aan de hand van de voortgang tijdens het gesloten seizoen bepaald of en bij 

welke waterstand er kans bestaat op eventueel piping/zandmeevoerende wel. Dit wordt opgenomen in 

het weekrapport van de uitvoering. 

® Zettingsvloeiing/dijkval: door bureau Crux worden stabiliteitsberekeningen uitgevoerd en de 

veiligheidsfactoren bepaald. De zettingen en waterspanning worden gemonitord en beoordeeld door 

bureau Crux. 

® Erosie van dijkbekleding: het afbrokkelen van grond of graszoden door stroming, golven of wind mag 

niet voorkomen. 

® Falen van kunstwerken, falen van een (druk)leiding: lekkages en watersijpeling (al dan niet met 

meevoering van zand) langs leidingen en kunstwerken mogen niet voorkomen. 

® Schade door verkeer: er mag geen zichtbare vervorming van het dijklichaam zijn door 

verkeersbewegingen. 

® Ontploffing van explosieven, sabotageacties, terroristische aanslagen: het ontdekken van 

‘vreemde’ objecten dient gemeld te worden. 

® Overloop/bezwijken van voorliggende keringen, overloop van buitendijks gebied: deze 

gebeurtenissen dienen gemeld te worden. 
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5 HOOGWATERACTIEPLAN 

Met betrekking tot kritieke situaties t.o.v. de waterstanden zijn er twee scenario´s mogelijk.  

1. Kritieke situaties bij normale bedrijfsvoering (gemiddeld hoogwater en laagwater) op of aan de te 

versterken dijkvakken, welke bij de uitvoering van de dijkversterking kunnen optreden. Dit ten gevolge 

van de uitvoering van de werkzaamheden of ten gevolge van externe oorzaken, waardoor het 

waterkerend vermogen van de primaire waterkering acuut wordt aangetast. 

2. Kritieke situaties die bij extreem hoogwater of een extreem verval van hoogwater naar laagwater op of 

aan de te versterken dijkvakken kunnen optreden, waardoor het waterkerend vermogen van de 

betreffende primaire waterkeringen wordt aangetast. 

Bovenstaande paden leiden tot onderstaande fases en bij deze fases worden de volgende acties genomen. In 

hoofdstuk 5.2 worden deze fases in detail uitgewerkt. Voor alle dijkvakken die behoren tot het project EvD geldt 

een voorwaarschuwingsniveau van NAP +1,80 m¹. 

Fase Waterstand (NAP) Actie 

Groen < +1,80 m¹ 
Normale bedrijfsvoering, waarbij incidenten of calamiteiten acuut op de te 
versterken dijkvakken kunnen optreden 

Geel < +1,80 m¹ 

Situatie waarbij een incident of calamiteit is opgetreden tijdens normale 
bedrijfsvoering (normaal getij), waarbij (lokaal) correctieve maatregelen 
genomen moeten worden.  
 
Op andere dijkvakken kunnen de werkzaamheden voortgezet worden 

Oranje +1,80 m¹ tot +2.50 m¹ 
Waarschuwing of alarmering voor hoogwater, waarbij (indien nodig) 
preventieve maatregelen (hoofdstuk 4; communicatie, monitoring) door de 
opdrachtnemer wordt uitgevoerd). 

Rood > +2,50 m¹ 

Opschaling van de calamiteitenorganisatie van de opdrachtgever, waarbij 
door de opdrachtnemer onder toezicht van de opdrachtgever inspecties en 
preventieve/ correctieve (nood) maatregelen (par. 5.2) op of aan de te 
versterken dijkvakken (werkterreinen) worden uitgevoerd. 

Voorwaar-
schuwing 

> +1,80 m¹, verwacht bij de 
Oude Maas Dordrecht. 

§ Gemeente Dordrecht voert het Hoogwaterbestrijdingsplan voor  
laaggelegen buitendijkse gebieden uit. 

§ Opdrachtnemer voert preventieve maatregelen uit zoals 
voorgeschreven in de Calamiteitenregeling. Zie bijlage A. 

Alarmering 
> +2,50 m¹, verwacht bij de 
Oude Maas Dordrecht. 

§ Calamiteitenorganisatie van opdrachtgever (WSHD) wordt ingesteld. 
§ Opdrachtnemer voert inspecties en maatregelen op de te versterken 

dijkvakken (werkterreinen) uit op aanwijzing van de opdrachtgever. 

5.1 Alarmfases 

Om duidelijkheid te scheppen in de communicatie zijn er vier alarmfases gedefinieerd. Het is een hiërarchische 

indeling, d.w.z. dat de bepalingen van een ‘lagere’ fase ook nog gelden voor een ‘hogere’ fase als ze niet anders 

bepaald zijn. Het instellen van een bepaalde alarmfase gebeurt door de projectmanager, in samenspraak met de 

OG en de calamiteitenorganisatie. Bij het wijzigen van de actuele alarmfase wordt het hele projectteam ingelicht. 

De alarmfases worden voor per dijkvak ingesteld: een kritieke situatie of calamiteit aan de ene dijk hoeft immers 

niet direct van toepassing te zijn op het andere dijkvak. Bij overleg over de in te stellen alarmfase wordt dus ook 

ingesteld voor welk dijkvak dit geldt. Geadviseerd wordt om dit vast te leggen als gebied tussen twee dijkpalen. 

Tussen melding van verwacht (extreem) hoogwater en de gevraagde maatregelen wordt binnen 12 uur gezorgd 

dat de preventieve en/of noodmaatregelen worden uitgevoerd. 
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5.1.1 Alarmfase GROEN 

Er wordt geen hoogwatergebeurtenis verwacht. De werkzaamheden kunnen zonder beperking uitgevoerd 

worden, binnen het kader van de gestelde uitvoeringseisen. Er vindt normale monitoring en inspectie plaats. Op 

basis van de in paragraaf 4.7.1 genoemde drempelwaarden. 

5.1.2 Alarmfase GEEL 

Geen hoogwatergebeurtenis; normale bedrijfsvoering. Echter, er is wel een kritieke situatie opgetreden (of staat 

op het punt van optreden). Het Waterschap wordt ingelicht, de werkzaamheden bij het betreffende gebied worden 

onmiddellijk stilgelegd en de noodmaatregelen worden uitgevoerd. De Opdrachtnemer geeft aan of de kritieke 

situatie met eigen maatregelen wel of niet beheersbaar is, zodat de Opdrachtgever kan beoordelen of de 

calamiteiten organisatie moet worden ingesteld. 

Het einde van alarmfase GEEL wordt bepaald conform paragraaf 5.3.  

5.1.3 Alarmfase ORANJE 

Het Waterschap heeft melding gegeven van een kans op een hoogwatergebeurtenis (normaliter 12 uur voor de 

gebeurtenis); er is echter nog geen kritieke situatie opgetreden. De verantwoordelijken voor uitvoering van 

noodmaatregelen worden ingelicht en de preventieve maatregelen (communicatie, monitoring etc) worden door 

de opdrachtnemer uitgevoerd. De werkzaamheden kunnen nog voortgaan, zolang de situatie als veilig wordt 

beschouwd. De monitoring en inspectie van de dijkvakken wordt opgevoerd (evt. dijkwachten worden geleverd 

door WSHD).  

5.1.4 Alarmfase ROOD 

Het Waterschap heeft melding gegeven van een kans op een kritieke situatie t.g.v. hoogwater (normaliter 12 uur 

voor de gebeurtenis.) De werkzaamheden bij het betreffende gebied worden onmiddellijk stilgelegd en de 

noodmaatregelen worden uitgevoerd. De preventieve maatregelen (communicatie, monitoring etc.) zoals 

beschreven in alarmfase ORANJE blijven van kracht wegens de hiërarchische indeling. Er vindt deelname plaats 

aan de calamiteitenorganisatie van het Waterschap; alle medewerking wordt verleend aan deze organisatie. Op 

aangeven van de calamiteitenorganisatie van het Waterschap wordt via de opdrachtgever de dijkwachten 

opgeroepen. Deze dijkwachten melden zich bij de dijkpost van het Waterschap voor verdere instructies. 

Het einde van alarmfase ROOD wordt bepaald conform paragraaf 5.3. 

5.2 Correctieve (nood) maatregelen 

Deze paragrafen beschrijven hoe Combinatie Eiland van Dordrecht incidenten en calamiteiten op of aan de te 

versterken dijkvakken zal behandelen en melden aan de opdrachtgever. 

Eerst wordt beschreven welke personen verantwoordelijk zijn, daarna wordt een stappenplan gegeven in de vorm 

van een stroomschema. Een overzicht van in te zetten en veilig te stellen mankracht, materiaal en materieel 

wordt gegeven in de vorm van lijsten en kaarten. Risico’s van de noodmaatregelen en de gevoeligheid voor falen 

worden toegelicht. Ten slotte worden de communicatieprocedures beschreven. 

De ON heeft in een opgeschaalde crisisorganisatie twee rollen:  

1. De uitvoerders
7
 voegen zich bij de dijkpostleider. Hier informeren zij de dijkwachten over de stand van 

zaken van de dijkversterkingwerkzaamheden t.b.v. de inspecties.  

2. De V&G-manager neemt deel aan/in het Waterschap Actie Centrum (WAC). 

Wanneer de situatie zich voortdoet dat er dijkbewaking wordt ingesteld, levert de OG de dijkwachten. Deze 

dijkwachten zijn in het verleden reeds ingezet door het WSHD op de dijkvakken die binnen het 

dijkversterkingproject vallen. Aanvullend ontvangen zij een instructie om kennis te vergaren over de 

dijkversterkingwerkzaamheden, zoals eventuele belemmeringen en de bereikbaarheid op / naar een dijkvak. 

                                                           
7
 Er zijn uitvoerders die meerdere dijkvakken begeleiden. In het geval zij op meerdere dijkposten benodigd zijn, zal er een 

vervanger uit de organisatie van de ON deze taken overnemen.  
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Conform de vigerende regelingen voegen de dijkwachten zich bij de dijkpostleider van WSHD en handelt conform 

procedure WSHD. 

De V&G-manager van de ON voegt zich bij het WAC bij de Coördinator Uitvoering (CU). Werkwijze is conform 

WAC en staat onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter WAC. Indien noodzakelijke 

bestrijdingsmaatregelen uitgevoerd moeten worden voor de dijkvakken die in het dijkversterkingproject vallen,  

stuurt de V&G-manager het eigen personeel aan (bv. de uitvoerders). Maatregelen die hier buiten vallen, worden 

door de CU gecoördineerd en uitgezet door WSHD. 

® In bijlage B staan de verschillende noodmaatregelen en de vereisten om deze uit te kunnen voeren 

beschreven. Deze maatregelen zijn deels preventief (direct voorkomen van een calamiteit), deels 

correctief (beperken van de gevolgen van een calamiteit). Daarnaast worden in het gesloten seizoen 

overzichtstekeningen gegeven i.v.m. bereikbaarheid, opslag en ‘evacueren’ van materiaal en materieel, 

omleidingroutes etc. 

Voorafgaand aan deze noodmaatregelen dient communicatie met de calamiteitenorganisatie van het 

Waterschap en hulpdiensten uitgevoerd te worden. Allerlei noodmaatregelen zullen gecoördineerd of 

zelfs geïnitieerd worden door de calamiteitenorganisatie. Daarnaast brengt het uitvoeren van 

noodmaatregelen risico’s met zich mee. Deze zijn ook toegevoegd aan de noodmaatregelen 

5.2.1 Verantwoordelijken 

De volgende personen zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van kritieke situaties. Deze taken zijn van 

toepassing tot en met fase oranje. In het rood (cursief) zijn de aanvullende taken weergegeven die gelden voor 

fase rood.  

Functie Naam Taken 

Projectmanager Marco Twigt § Communicatie tussen OG en ON 
§ Coördinatie noodmaatregelen 

V&G-coördinator Cees de Rooij § Communicatie met geotechnisch adviseur  

§ Ontvangt informatie van de uitvoerder(s) 
§ Communicatie met projectmanager over situatie 
§ Controleert wintervoorbereiding  
§ Deelname in calamiteitenorganisatie van WSHD 

(sleutelfunctionaris) 
§ Beslist samen met opdrachtgever over: 

o Alarmfase 
o Te nemen noodmaatregelen 

§ Einde hoogwatergebeurtenis 

Omgevingsmanager Cees de Rooij § Verzorgt in overleg met WSHD communicatie met 
omwonenden/bedrijven. 

Uitvoerder(s) Kleis Kruis 
Wantij / Zeedijk & 
Buitendijk 
 
John Moerenhout 
Rijksstraatweg 
Wieldrechtse Zeedijk 
 

§ Voert noodmaatregelen uit 
§ Voert wintervoorbereiding uit 
§ Terugkoppeling naar projectmanager 
§ Inspectie van dijkvakken, ook als dijkwacht is ingesteld 
§ Verzorgt bereikbaarheid van dijkvakken voor inspectie door 

calamiteitenorganisatie WSHD 

§ Zorgt dat noodmateriaal en –materieel beschikbaar is 
§ Zorgt dat overig materiaal en materieel in veiligheid gebracht 

wordt 

Calamiteiten-
coördinator 

OG / WSHD § Geeft informatie over hoogwatergebeurtenissen aan 
projectmanager 

§ Deelname in calamiteitenorganisatie van WSHD 
§ Het monitoren van verwachte hoogwaterstanden 
§ Het intern en extern waarschuwen en alarmeren bij dreigend 

hoogwater 
§ Informatievoorziening aan interne en externe crisispartners bij 

verwacht hoogwater 
§ Procesbewaking ten behoeve van een goed functionerende 

calamiteitenorganisatie 
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5.2.2 Stroomschema 
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Start 

werkzaamheden

Normale 

werkzaamheden

Waarschuwing 

hoogwaterge-

beurtenis

Opdrachtgever 

waarschuwt 

Opdrachtnemer

Hoogwater-

gebeurtenis?

Nee

Alg. preventieve 

maatregelen nemen

Verloop 

hoogwater-

gebeurtenis

Informatie naar 

projectteam

Drempelwaarde 

overschreden?

Hoogwater-

gebeurtenis 

voorbij?

Nee

Ja

Werkzaamheden 

onder alarmfase 

ORANJE

Nee

Werkzaamheden 

stilleggen

Preventieve 

noodmaatregelen 

nemen

Ja

Calamiteit?

Correctieve 

noodmaatregelen 

nemen

Ja

Kritieke situatie 

voorbij?

Afsluitende 

maatregelen

Ja

Nee

Nee

Verloop 

hoogwater-

gebeurtenis

Informatie naar 

projectteam

Verificatie
Melding op 

noodnummer

Inlichten OG en 

projectteam

Werkzaamheden 

lokaal stilleggen

Preventieve en 

correctieve 

noodmaatregelen 

nemen

Kritieke situatie 

voorbij?

Afsluitende 

maatregelen
Ja

Nee

Ja

Calamiteit?

Ja

Ja

 

N.B. Dit stroomschema geldt per dijkvak. 

5.3 Afsluitende maatregelen 

Bij alarmfase GEEL/ROOD worden noodmaatregelen uitgevoerd om een calamiteit te voorkomen of de gevolgen 

ervan in te perken. De projectmanager beslist over het opheffen van alarmfase GEEL, het opheffen van 

alarmfase ROOD gebeurt in overleg met de projectmanager en de calamiteitenorganisatie. Zij beslissen ook of de 
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werkzaamheden weer verder kunnen gaan of dat er aanvullende afsluitende maatregelen genomen moeten 

worden. Deze maatregelen kunnen o.a. zijn: 

· Aanvullende inspectierondes 

· Aanvullende stabiliteitsberekeningen 

· Herstellen opgelopen schade 

· Calamiteitenmelding in de meldingssystemen van de combinant maken 

 

 


