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1. Oefenopzet

Howari is een hoogwateroefening voor de calamiteitenorganisatie van Waterschap Rivierenland. Op
10 december 2016 oefenen de patrouillelopers, dijkposten en aannemers dijkversterking met
dijkbewaking. Tijdens de dag wordt er geoefend in 2 shifts patrouilles van elk 3 personen. Beide shifts
krijgen dezelfde meldingen. Overdracht is geen onderdeel van deze oefening.

Het dijkpostpersoneel werkt in één shift.

Bij de oefening zijn de volgende plannen van belang:
· het calamiteitenplan;
· het calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater op de rivier;
· het calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater op zee.

Het scenario voor de oefening omvat op 10 december 2016 hoge waterstanden op de rivieren de Rijn
en Maas alsmede hoogwater op zee (Deltagebied).

2. Deelnemers en oefenlocaties

Op 10 december oefenen twee shift patrouilles en één shift dijkpostpersoneel.

Deelnemers tijdens de oefening:
· Respons cel kantoor;
· Patrouillelopers eigen personeel;
· Patrouillelopers vrijwilligers;
· Dijkpostpersoneel (hoofden dijkpost, wachtcommandanten, ICO’s  Dijkpost);
· Aannemers voor nemen noodmaatregelen;
· Waarnemers.

De dijkpost opereert onder coördinatie van de desbetreffende dijkbeheerder zelfstandig. Vanuit T-
BBU worden voor deze oefening geen patrouilles opgeroepen en ingedeeld; de dijkpost regelt dit
dus zelf!

De oefenstaf bestaat uit:
· Oefenleider algemeen: Hans Knotter
· Oefenleider dijkpost/gastheer: dijkbeheerder eigen dijkpost
· Evaluatiecoördinator: Eef Janssen
· Scenario/beeldvorming: Hans Knotter
· Scenario/beeldvorming Delta: Jaap Bronsveld
· Communicatie: Jelmer Krom (vanaf 15 november 2016)
· Respons cel

Respons cel
Tijdens de oefening is er een respons cel voor het tegenspel op kantoor. De respons cel simuleert
zowel de dijkpost als het WAT/WOT/WBT voor het aannemen en verwerken van de meldingen van de
patrouillelopers en de dijkposten. Indien het voor het verloop van het scenario nodig is, zal de respons
cel ook netwerkpartners simuleren. Alle schadebeelden gaan van de patrouillelopers naar de respons
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cel. De dijkpost wordt vanuit de respons cel gevoed met enkele meldingen die compleet moeten
worden uitgewerkt. Alle waarnemingen worden bij de debriefing doorgenomen.

Bezetting respons cel:

Naam Taak Tijden aanwezig
Hans Knotter Responscel leider en WAT 7:00 – 17:00 uur
Jaap Bronsveld WAT en Fliwas 7:30 – 17:00 uur
10 telefonisten totaal Meldingen patrouillelopers Rivier 8:00 – 10.30 uur en  13.30 – 16.00 uur
Idem Meldingen patrouillelopers Delta 12.15 – 14.15
Rik de Schepper Functioneel beheerder LCMS-

W/ICO WAT
7:30 – 16:00 uur

3. Oefendoelen

Alle deelnemende teams zijn opgeleid en hebben eerder geoefend. Dat geldt ook voor de meeste
deelnemers, maar voor enkele individuele deelnemers is het hun eerste oefening. Indien zij nog geen
opleiding hebben gehad kunnen ze alleen als 3e of 4e persoon met een patrouille mee.

Het algemene oefendoel voor Howari is het verder verbeteren van de voorbereiding op
hoogwatersituaties in al zijn samenhangende aspecten door de calamiteitenorganisatie van
Waterschap Rivierenland. Ook het netcentrisch werken is ontwikkeld.

Om de oefening een reëler karakter te geven is er net als in 2015 een grotere verantwoordelijkheid
voor de dijkpost weggelegd in de aanloopfase: dit jaar nodigt het dijkpostpersoneel de patrouillelopers
ongeveer twee weken voor de oefening uit en deelt ze in 2 shifts en in de juiste vakken in (in overleg
met de dijkbeheerder die de te lopen vakken bepaalt). Het staat de dijkpost vrij om binnen de gestelde
oefentijd zelf te bepalen of ze de patrouillelopers gefaseerd wegstuurt en binnen laat komen (de
lopers op de dijkvakken het verst van de dijkpost als eerste wegsturen). Het is de bedoeling dat alle
aanwezige lopers meedoen. Wanneer een dijkvak niet geheel gevuld kan worden kan de ‘losse’
patrouilleloper met een andere ploeg meelopen. Via deze link kom je bij het invulformulier van de
werkroosters voor de patrouillelopers:

J:\Calamiteitenzorg Organisatie\2. reFM-CZH-004a werkrooster patrouillelopers Rivier 2016-
08-31

J:\Calamiteitenzorg Organisatie\2. repressie\3. werkdocumenten\waterkeringen\600
formulier\definitief\FM-CZH-004b werkrooster patrouillelopers Groot-Ammers Delta 2016-08-
31.xlsx

De concrete oefendoelen per doelgroep staan in onderstaande tabel.

Doelgroep Oefendoel 1 Oefendoel 2 Oefendoel 3 Oefendoel 4
Hoofd dijkpost Operationeel maken van

de dijkpost  en planning
van de medewerkers.

Het verwerken van de
meldingen

Instrueren en
gestructureerd
wegsturen
patrouilles

Toepassen van de
netcentrische
werkwijze voor de
informatie
uitwisseling tussen
dijkpost en kantoor
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Doelgroep Oefendoel 1 Oefendoel 2 Oefendoel 3 Oefendoel 4
via LCMS-W

ICO Dijkpost Werken met LCMS Portofoongebruik Werken met de
nieuwe
werkinstructies

Werken met Fliwas

Wachtcomman-
danten

Werken volgens de
werkinstructie

Beoordelen
schadebeelden en
opzetten/regelen
vervolgactie (welke
maatregel, welk
materiaal nodig?)

Nemen van een
noodmaatregel met
aannemer

Portofoongebruik

Patrouillelopers Nieuwe inspectiewijze Gebruik portofoon
(aan- en afmelden)

Opsporen van
allerlei soorten
schadebeelden:
· fotobordjes
· foto plakkaten

Monitoren van
schadebeelden

4. Voorbereiding op de oefening

Briefing van het dijkpostpersoneel vindt plaats tijdens 2 bijeenkomsten op kantoor:
- 24 november 2016 11.00 – 12.00 uur
- 29 november 2016 15.00 – 16.00 uur

LET OP: vaste tijden dus geen inloopsessie.

De informatie voor de oefening staat op de J schijf:
J:\Calamiteitenzorg Bestrijding\e. Dijkposten

J:\Calamiteitenzorg Bestrijding\e. Dijkposten\HOWARI informatie oefening

Een dag voor de oefening (vrijdag 9 december 2016) richten de hoofden dijkpost samen met (een deel
van) de ICO’s Dijkpost en dijkbeheerders de dijkposten in conform de werkinstructies:

J:\Calamiteitenzorg Bestrijding\a. documentenbank\b. documentenbank waterkeringen wordt nog aan
gewerkt, evenals inrichten steunpunten.

5. Catering

De catering op de dijkposten wordt geregeld door de dijkbeheerder/gastheer volgens een vastgesteld
budget: € 7,- p.p. per dagdeel (dus dijkpostpersoneel en waarnemers die 12 uur draaien: € 14,00,-).
Kostenplaats: 1131000 – 24100 - 42721

Op kantoor verzorgt Appel de lunch en versnaperingen.
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6. Globaal tijdschema van de oefening

Dijkpostpersoneel:

Tijden Activiteit
06:45 uur Bezetten dijkpost en gereedmaken uitgifte PBM

07:00 – 07:45 uur Uitgifte PBM’s en instructie
07:45 – 11:45 uur Oefenen
11:45 – 12:30 uur Debriefing

12:30 uur Einde shift 1

13:00 – 13:45 uur Uitgifte en instructie
13:45 – 17:45 uur Oefenen
17:45 – 18:30 uur Debriefing
18:30 – 19:00 uur Evaluatie

Patrouilles rivier:

Tijden shift 1 Tijden shift 2 Activiteit
07:00 uur 13:00 uur Dijkpost open

07:00 – 07:45 uur 13:00 – 13:45 uur Uitgifte en instructie
07:45 - 11:45 uur 13:45 – 17:45 uur Oefenen
11:45 – 12:30 uur 17:45 – 18:30 uur Debriefing

12:30 uur 18:30 uur Einde oefening

Patrouilles delta:
Tijden shift 2 Activiteit

11:30 uur Dijkpost open
11:30 – 12:15 uur Uitgifte en instructie
12:15 – 14:15 uur Oefenen
13:45 – 14:30 uur Debriefing

14:30 uur Einde oefening

LET OP: patrouilles met de meeste reistijd als eerste op pad sturen om voldoende
inspectietijd te garanderen!

Alle dijkposten oefenen op de standplaats van de betreffende dijkpost. De steunpunten en
Deltavakken van dijkpost 6 (Kinderdijk, Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam) oefenen mee op 10
december. Voor een voldoende bezetting wordt, indien nodig,  personeel van andere dijkposten
ingezet.

7. Extra oefeninformatie

· Vóór de oefening zijn er twee bijeenkomsten waarop informatie over de oefening wordt gegeven
en vragen kunnen worden gesteld;

· Er zal per dijkpost 1 noodmaatregel worden uitgevoerd, oefenleider dijkpost regelt dit.
· De dijkbeheerders geven de briefing over de oefening op hun dijkpost
· De wachtcommandanten zien erop toe dat de patrouilles voor vertrek hun portofoon testen;
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· De werkinstructies zijn terug te vinden in de documentenbank op de J: schijf;
· De volgende FLIWAS versie wordt gebruikt:

o shift 1: https//rws-test.fliwas.net
o shift 2: .idem

· In het LCMS (https://oefen-waterschappen.crisisplein.info/lcms/login) zijn 2 calamiteiten
aangemaakt:

Howari 2016 Shift 1
Howari 2016 Shift 2

Stukje scenario
· De oefening bevindt zich in de coördinatiefase 3 (nodig voor 2 shifts en externe vrijwilligers).
· Op de rivieren en op zee is een langdurige hoogwaterstand die overeenkomt met het

opschalingscriterium van de dijkpost.
· De regionale waterkeringen lopen geen gevaar.
· Er zijn monitoringszaken

Wachtcommandant:
Voor de wachtcommandanten zijn er 1 of 2 gebeurtenissen waar ze bij moeten gaan kijken.
Het doel is dan ook dat de wachtcommandant bekijkt welke maatregel hij moet treffen en welke
materialen hij daarvoor nodig heeft en deze bestelt bij de oefenleider.

Dijkverbeteringen:
Omtrent de oefening van 10 december  a.s. zijn er ook diverse dijkversterkingsprojecten in uitvoering.
De aannemers en toezichthouders oefenen dit jaar NIET mee.

Overige aandachtspunten
· de patrouilles bestaan uit minimaal 3 personen waarvan minimaal 1 medewerker van het

waterschap;
· de trajecten worden gelopen conform de nieuwe inspectiewijze, er rijdt een auto mee; de

schadebeelden staan dus niet alleen bovenop de dijk maar ook ‘verstopt’ in het talud;
· de te lopen afstanden zijn door de dijkbeheerders bepaald en afhankelijk van de beschikbare tijd;
· het aantal schademeldingen per patrouillevak is 3; alle meldingen gaan naar de respons cel; hierbij

horen ook schades die niet gemeld hoeven te worden (eigen inzicht patrouilleloper);
· maak op de J: schijf per dijkpost een mapje met mogelijkheid reacties op de oefening;
· voor patrouillelopers moeten de bekende knelpunten in hun vak duidelijk zijn;
· per patrouillevak is er een monitoringzaak, hoofd dijkpost dient deze te instrueren.
· meer aandacht voor de briefing op de dijkpost;
· oefentijd totaal: 06:45-19:00 uur;
· de WAC heeft een duidelijke taak: HDP stuurt hem naar een situatie n.a.v. een schademelding;
· patrouilletijd: afhankelijk van de plaats=reistijd: 2,5-3,5 uur lopen;
· shift 1 en 2 lopen hetzelfde vak: shift 2 neemt de bordjes en zeilen mee terug;
· dijkbeheerders informeren aannemers dijkversterkingsprojecten;
· beverspeurders lopen tijdens de oefening mee als ‘normale’ patrouilleloper;
· patrouilles melden zich aan en af met de portofoon;
· communicatie tussen het dijkpostpersoneel vindt zoveel mogelijk plaats met

portofoons/mobilofoons.
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8. Veiligheidsparagraaf

De oefenstaf zorgt voor een veilige werk- en oefenomgeving. Hieronder staan daarover enkele
afspraken. Team KAM is geruime tijd voor de oefening geïnformeerd over de datum van de oefening
(M.KAM@wsrl.nl).

Tijdens de oefening controleert een KAM medewerker of de deelnemers op de dijk de persoonlijke
beschermingsmiddelen en eventueel kenmerken aan de auto correct gebruiken. Als de
veiligheidsvoorschriften niet voldoende in acht worden genomen moet de deelnemer dit direct
herstellen of terugkeren naar de dijkpost.

Als er een incident plaatsvindt tijdens de oefening, melden de betrokken deelnemers dit direct met de
tekst "No Play". Dit om aan te geven dat het incident geen onderdeel van de oefening is. De oefening
komt hiermee stil te liggen. De oefenleiding besluit of de oefening, zo mogelijk in aangepaste vorm,
doorgaat.

9. Communicatie
Intern
· Mededeling over de oefening vooraf op intranet en bericht op schermen in de koffiecorners.
· Na de oefening verslag op intranet.

Extern:
- De veiligheidsregio’s worden geïnformeerd; de meest actuele adressen op dat moment worden

opgevraagd bij CZS.
- De gemeenten ontvangen het persbericht met het verzoek dit op hun website te plaatsen.
- Er komt informatie over de oefening op de website Dijkbewaking.
- Dijkbewoners in de buurt van een schadebordje krijgen een brief met uitleg in de bus.
- De pers ontvangt berichtgeving voorafgaande aan de dijkbewakingsoefening.
- Er komt een nieuwsbericht op de website (incl. twitterbericht) na afloop van de oefening.
- Artikel in Waterbalans (na afloop oefening) en de Nieuwsbrief Dijkbewaking.
- Oefenleiders zijn de aanspreekpunten van de pers op de dijkposten.

Contacten met de pers tijdens de oefening
Net zoals in voorgaande jaren verwachten we ook bij de oefening in 2016 actieve belangstelling van de
kant van de pers. Dit naar aanleiding van het persbericht dat wij vooraf versturen en de serie ‘Als de
dijken breken’ die momenteel op televisie te zien is. Het is mogelijk dat een journalist met een
dijkpatrouille meegaat, maar de woordvoering (voor de camera, of t.b.v. citaten in de krant) gebeurt
door de oefenleider op de dijkpost, die hierbij wordt ondersteund door een communicatie-adviseur. Er
zijn op 10 december  vanuit Communicatie twee personen beschikbaar, Kim van Baal en Jelmer Krom,
zodat gelijktijdig op meerdere plaatsen kan worden opgetreden.
In de briefing aan de patrouillelopers wordt hieraan aandacht besteed.
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10.  Tijdschrijven en overwerk

In 2011 is deelname aan de calamiteitenorganisatie voor de medewerkers van het waterschap
verplicht gesteld. Het verplichte aantal oefeningen en opleidingen (norm 2012) komt in het Individuele
Resultaten Plan (IRP) van de betreffende medewerker te staan. Daarom wordt deelname aan de
oefening geregistreerd in Vakbekwaamheid Management Systeem AG5.
Deelnemers kunnen hun uren in Fluvio schrijven op: product 1131000 dijkbew. en calam.bestrijding,
taak 02-01 veldoefeningen.

Overwerk tot schaal 11
Een calamiteitenoefening is een dienstopdracht en valt daarom onder de overwerkregeling.
• De overwerkvergoeding houdt in dat je de tijd die je buiten je werkpatroon hebt gemaakt, samen

met de toeslag (75 % voor zaterdag) die geldt voor overwerk op bepaalde dagen, vergoed krijgt.
· Overwerkdeclaratie indienen
· Het indienen van overwerk doe je via ADP: ga naar het hoofdmenu en kies de tegel ‘Aanvragen’.

Vervolgens de tegel ‘Overwerk’;
• De vergoeding wordt in je IKB gestort.
Je schrijft de uren die je buiten je werkpatroon hebt gemaakt niet als flexuren in Fluvio maar als
overwerkuren (afdelingsgegevens, 05-01 overuren (neg.b).

Vanaf schaal 11
Ben je ingeschaald vanaf schaal 11 en werk je buiten je werkpatroon? Dan schrijf je je extra uren als
flexibele uren (negatief boeken in Fluvio). De opgebouwde flexuren in een jaar moeten aan het einde
van het jaar op nul staan; een eventueel tegoed komt te vervallen. In hoge uitzonderingsgevallen kan
van deze regel worden afgeweken met instemming van je afdelingshoofd.

Zie ook: J:\Calamiteitenzorg Bestrijding\a. documentenbank\b. documentenbank waterkeringen\850
diverse informatie\Overwerk tijdens oefening.docx

11. Evaluatie

De resultaten van de oefening komen in een evaluatierapport dat de evaluatiecoördinator opstelt. De
basis voor het evaluatierapport zijn de ingevulde evaluatieformulieren van de waarnemers. De
waarnemers zijn collega’s van WSRL, van andere waterschappen en van veiligheidsregio’s die tijdens
de oefening op de dijkposten mee kijken en de mondelinge nabespreking met de deelnemers leiden.
De waarnemers letten met name op het behalen van de oefendoelen.

In het evaluatierapport komen positieve punten en verbeterpunten te staan. Het aantal
verbeterpunten dient beperkt te blijven tot de wezenlijke punten waaraan de organisatie gaat werken
om de voorbereiding op hoogwatersituatie naar een hoger niveau te tillen. De verbeterpunten worden
één op één opgenomen in de groslijst. Op die lijst staat aangegeven wie wordt belast met de aanpak
van deze punten en op welk tijdstip de uitwerking van deze punten geïmplementeerd dient te zijn.

Om de kwaliteit en professionaliteit van de oefeningen te verbeteren zal de projectgroep Howari, die
de oefening heeft georganiseerd, na afloop bijeen komen om het gehele traject van voorbereiding en
uitvoering te evalueren. De projectgroep heeft, op basis van de oefendoelen en oefenfunctie, gekozen
voor een bepaalde oefenvorm. Bekeken wordt of de vorm het voldoende mogelijk gemaakt om de
gestelde oefendoelen te behalen en of bij de deelnemers het beoogde resultaat is bereikt.

Het evaluatierapport van oefening Howari wordt eerst in conceptvorm aan de oefenleider en de
projectleider Howari voorgelegd. Na eventuele aanpassingen wordt het definitief gemaakt en als
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resultaat van de oefening formeel ter vaststelling aan het college van dijkgraaf en heemraden
aangeboden. Na vaststelling komt het evaluatierapport beschikbaar voor de deelnemers.

12. Adressen en telefoonnummers dijkposten

Dijkpost 1, Druten
Dijkpost t.b.v. de dijkringen 42 Ooijpolder, 41 land van Maas en Waal en 40 Heerewaarden.

Heersweg 29 , 6651 BP Druten Nederland
Telefoonnummers

Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 28 Kantoor Hoofd dijkpost

0344 - 64 99 29 Forward ICO 1  Dijkpost

0344 - 64 99 30 Forward ICO 2 Dijkpost

06-53208031 Dijkbeheerder Willy van Zon

Dijkpost 2, Arnhem Zuid
Dijkpost tbv het oostelijke gedeelte van dijkring 43

Drielsedijk 25 , 6841 HJ Arnhem Nederland
Telefoonnummers

Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 33 Kantoor Hoofd dijkpost

0344 - 64 99 34 Forward ICO 1 Dijkpost

0344 - 64 99 35 Forward ICO 2 Dijkpost

06-53542244 Dijkbeheerder Wim Cornelisse

Dijkpost 3, Zaltbommel
Dijkpost t.b.v. de dijkringen 40,41 en 42

Onderlangsweg 3, 5301 KN Zaltbommel
Telefoonnummers

Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 13 Kantoor ICO 1 Dijkpost

0344 - 64 99 12 Forward ICO 2 Dijkpost

0344 - 64 99 11 Forward Hoofd dijkpost

06-22423433 Dijkbeheerder Tom Veenhoff

Dijkpost 4, Tiel
Dijkpost t.b.v. de dijkring 43 west (Maurik-Dodewaard)

Siemensstraat 2, 4004 KG Tiel
Telefoonnummers

Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 03 Kantoor Hoofd dijkpost

0344 - 64 99 04 Forward ICO 1 Dijkpost

0344 - 64 99 05 Forward ICO 2 Dijkpost

06-20018074 Dijkbeheerder Jan van Straten

Dijkpost 5, Sleeuwijk
Dijkpost t.b.v. de dijkringen 23 en24

Robijnsweg 15, 4254 LB Sleeuwijk
Telefoonnummers
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Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 40 Kantoor hoofd dijkpost

0344 - 64 99 41 Forward ICO 1 Dijkpost

0344 - 64 99 42 Forward ICO 2 Dijkpost

06-53360625 Dijkbeheerder Jacco Koman

Dijkpost 6, Groot Ammers
Dijkpost t.b.v. dijkring 16

Wilgenweg 6, 3364 BC Groot Ammers
Telefoonnummers

Nummer Aard Omschrijving

0344 - 64 99 18 Kantoor hoofd dijkpost

0344 - 64 99 19 Forward ICO 1 Dijkpost

0344 - 64 99 20 Forward ICO 2 Dijkpost

06-52083425 Dijkbeheerder Ad de Bruin

06-52083424 Dijkbeheerder Adrie Kraaijveld

Steunpunten dijkpost 6:
Steunpunt Kinderdijk,
Nederwaard 1
2961 AS  Kinderdijk

Steunpunt  Papendrecht,
Willem Dreeslaan 10
3354 AW  Papendrecht

Steunpunt  Hardinxveld-Giessendam,
Rivierdijk 831
3371 EN  Hardinxveld-Giessendam

Nummers van de portofoon staan op de J-schijf

Telefoonnummer respons cel: 0344-649609 (12 toestellen gekoppeld)

Telefoonnummer Oefenleider Hans Knotter: 06-10131326

Deelnemerslijsten, werkschema’s en telefoonnummers staan tijdig in de dijkpostmap op de J: schijf.

VEEL SUCCES!!!


