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1 Inleiding 

1.1  Scope, opzet en doel 

Dit Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen is een nadere uitwerking van het Calamiteitenplan van 
het Hoogheemraadschap van Delfland en is onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorg. In onderstaande 
Figuur 1 is de opzet van het Handboek Calamiteitenzorg gevisualiseerd. 
 

 
  

Figuur 1 Opzet handboek calamiteitenzorg Delfland 

Dit bestrijdingsplan heeft als doel de bij een calamiteit betrokken medewerkers van het Beleidsteam (BT), 
Operationeel team (OT) en Actieteam (AT) te ondersteunen in de voorbereiding, de bestrijding en in de 
afhandeling van een incident of calamiteit. Een calamiteit wordt binnen Delfland gedefinieerd als een 
gebeurtenis, al dan niet plotseling optredend, met zodanig(e) (verwachte of dreigende) ernstige gevolgen voor 
waterkering, waterbeheersing en/of waterkwaliteit dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van het bestuurlijk 
vastgestelde beleid en/of gangbare procedures, of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde beleid niet 
voorziet (zie ook hoofdstuk 1 van het calamiteitenplan).  
 
Geen enkele calamiteit is gelijk: bij de bestrijding moet dan ook altijd ruimte zijn voor een flexibele aanpak. Dit 
bestrijdingsplan is daarom nadrukkelijk géén draaiboek maar een naslagwerk. Daar waar zinvol of nodig zijn 
voor onderdelen wel specifieke draaiboeken of protocollen uitgewerkt. 
 
Handboek Calamiteitenzorg: het overkoepelende kader 
Het Handboek Calamiteitenzorg (hierna: handboek) biedt het kader voor het optreden van Delfland bij 
calamiteiten. Het handboek bestaat uit verschillende onderdelen waaronder het Calamiteitenplan Delfland 
(hierna: calamiteitenplan), een aantal separate Calamiteitenbestrijdingsplannen (hierna: bestrijdingsplan) en 
een Scenarioboek.  
 
Calamiteitenplan: generieke (organisatorische) voorbereidingen 
In het calamiteitenplan staan de uitgangspunten en kaders beschreven waarbinnen Delfland incidenten en 
calamiteiten bestrijdt. Dit is de structuur van de calamiteitenorganisatie, alarmering en opschaling, leiding en 
coördinatie, samenwerking met de Veiligheidsregio en externe partners, informatielijnen en een beschrijving 
van het calamiteitenzorgsysteem inclusief het beheer daarvan. 
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Bestrijdingsplan: representatieve gebeurtenissen integraal bekeken 
De bestrijdingsplannen zijn meer operationeel van aard en richten zich op de specifieke voorbereiding van 
Delfland op een aantal voorzienbare risico’s. Het bestrijdingsplan gaat op hoofdlijnen in op de (integrale) 
effecten, knelpunten en mogelijke maatregelen. Het is gericht op het geven van een goed integraal totaalbeeld 
en laat belangrijke dwarsverbanden zien. De doelgroep is vooral het operationeel team (OT), maar dit 
hoofdonderdeel bevat ook belangrijke informatie voor het actiecentrum (AC)en het beleidsteam (BT). Het 
bestrijdingsplan is opgesteld op basis van een aantal representatieve scenario’s. 
 
Het doel van de bestrijdingsplannen is:  

 In beeld brengen van effecten, tijdslijn, partners. 

 In beeld brengen relaties met alle betrokken vakgebieden; 

 Inzichtelijk maken van mogelijke knelpunten en dilemma’s; 

 Hoofdlijnen benoemen van bestrijdingsbeleid; 

 Opsommen van mogelijke maatregelen. 
 
Operationele bijlagen 
Elk bestrijdingsplan omvat bijlagen met achtergronden, inzetprocedures, bereikbaarheidslijsten en -indien 
relevant- uitwerkingen op objectniveau. Deze bijlagen zijn bedoeld voor handzaam gebruik tijdens calamiteiten 
en/of achtergronden bij de voorbereiding (oefeningen calamiteitenorganisatie). 
 
Scenarioboek 
Dit bestrijdingsplan heeft een integrale opzet en is sterk ingestoken vanuit scenario’s die Delfland in de 
ontwikkeling van de bestrijdingsplannen heeft uitgewerkt. Scenario’s zijn een integrale en multi-disciplinaire 
beschrijving van oorzaak-gevolg relaties vanuit een bepaalde begin-gebeurtenis. De ontwikkelde scenario’s zijn 
opgenomen in het onderdeel “Scenarioboek” van het handboek. 

1.2 Kwaliteitsborging en versiebeheer 

Het onderliggende bestrijdingsplan regionale en overige waterkeringen is in beheer bij de sector B&O, team 
waterkeringen en wordt na wijziging vastgesteld door de secretaris-directeur (zie ook hoofdstuk 11 van het 
Calamiteitenplan). Voor de actualisering van het bestrijdingsplan is speciaal aandacht nodig voor dynamische 
gegevens zoals: 

 ervaringen die bij de oefeningen en werkelijke incidenten of calamiteiten zijn opgedaan; 

 wijzigingen in de bedrijfs- of calamiteitenorganisatie; 

 wijzigingen in de samenstelling van teams, telefoonnummers, functies, wet- en regelgeving. 
Wanneer de lezer/gebruiker onjuistheden of onduidelijkheden opmerkt, wordt deze verzocht dit door te geven 
aan de coördinator calamiteitenzorg. 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 omvat de uitgangspunten van het bestrijdingsplan. Hierbij is aandacht geschonken aan de 
verschillende opschalingsniveaus die van toepassing kunnen zijn, een systeembeschrijving van de betreffende 
waterkeringen, de raakvlakken met externe partijen, de waarneming, beschikbare middelen en inzet. In 
hoofdstuk 3 worden de onderkende risico’s voor dit systeem gepresenteerd. Hoofdstuk 4 behandelt de 
uitwerking van scenario’s; op basis van enkele ongewenste gebeurtenissen worden beschreven: de tijdlijn, 
effecten, knelpunten, maatregelen, netwerkpartners en raakvlakken met andere 
calamiteitenbestrijdingsplannen en de nafase. In de bijlagen (o.a. bijlage 3 en bijlage 6) worden achtergronden 
beschreven en wordt meer informatie aangereikt op operationeel niveau. Bijlage 5 betreft een begrippenlijst 
voor waterkeringen. 
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1.4 Lijst met gebruikte afkortingen 

AC Actiecentrum 
AT Actieteam 
ATL ActieTeamLeider 
AWZI Afvalwaterzuiveringsinstallatie 
BT Beleidsteam 
CBP Calamiteitenbestrijdingsplan 
CC crisiscentrum 
HHD Hoogheemraadschap van Delfland 
OL operationeel leider 
OT Operationeel Team 
SD secretaris directeur 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Rollen en verantwoordelijkheden calamiteitenorganisatie 

Voor een uitgebreide beschrijving van de rollen en verantwoordelijkheden van de functies binnen de 
calamiteitenbestrijdingsorganisatie wordt verwezen naar de werkwijzebeschrijvingen van de calamiteiten 
organisatie uit het handboek calamiteitenzorg. In hoofdstuk 6 is een overzicht van te nemen maatregelen 
beschreven. Hierbij is tevens aangegeven welke functionaris bevoegd is voor het nemen van het besluit over de 
betreffende maatregel en welke criteria hierbij gehanteerd zijn.  

2.2 Opschaling 

Voor een adequate bestrijding wordt in het Calamiteitenplan Delfland en dus ook in het 
Calamiteitenbestrijdingsplan Primaire Waterkeringen uitgegaan van een opschalingsmodel. De afzonderlijke 
fasen markeren het verloop van de bestrijding gekoppeld aan de noodzakelijke inzet van onderdelen van de 
calamiteitenorganisatie.  
 
Binnen de calamiteitenorganisatie van Delfland worden 4 coördinatiefasen onderscheiden. In Tabel 1 zijn de 
fasen met bijbehorende criteria weergegeven. Ook is aangegeven wie verantwoordelijk is voor de opschaling. 
Vanuit het perspectief van de bevoegdheden wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere – en de 
calamiteitenorganisatie. In fase 1 is de calamiteitenorganisatie nog niet actief en wordt de calamiteit 
afgehandeld binnen de reguliere organisatie. Een calamiteit, leidend tot fase 1 hoeft niet per se te betekenen 
dat de calamiteitenorganisatie actief is. Deze calamiteit kan binnen de reguliere sector worden afgehandeld. 
Voor fase 2, 3 en 4 is dit wel het geval.   
  
Tabel 1 Criteria opschaling Delfland 

Coördinatie
fase 

Criteria Beslisser 
opschaling 

Afwikkeling door 

1  Incident kan binnen normale 
taakuitoefening worden afgehandeld door 
sector. 

 (voor)waarschuwingspeil SVSD (verwachte 
waterstand Hoek van Holland NAP+2,0m 
resp. NAP+2,2m) 

Sectorhoofd (bij 
afwezigheid van 
SH dan SD, bij 
afwezigheid SD 
dan dienstdoende 
OL) 

(dienstdoende) 
ActieTeamleider 

2  Calamiteit gecoördineerd door operationeel 
team vanwege: 

o Meerdere sectoren 
o Meerdere overheden 
o Media-aandacht 

 Alarmeringspeil SVSD (verwachte 
waterstand Hoek van Holland NAP+2,8m) 

Operationeel 
leider (SD of 
dienstdoende OL) 

AT (1 of 2)
1
/OT 

 

3  Calamiteit gecoördineerd door beleidsteam 
vanwege: 

o Noodzaak beleidsbeslissingen 
o Noodzaak bestuurlijke overleg 

 Media aandacht 

Dijkgraaf AT (2x)
1
 /OT/BT 

4  Noodzaak afstemming beleidsteams van 
waterbeheerders (waterkolom) 

Dijkgraaf AT (2x)
1
 /OT/BT 

1 Betreft enkel actieteams voor waterkeringen. In totaal zijn er  4 actieteams 

 
Als er sprake is van een bovenregionale dreiging van een overstroming kan er landelijk worden opgeschaald. 
Met bovenregionaal wordt gedoeld op effecten die zich uitstrekken tot buiten het beheergebied van meerdere  
waterschappen, veiligheidregio’s, provincies, en/of regionale diensten van Rijkswaterstaat. In het Landelijk 
Draaiboek Hoogwater en Overstromingen, LDOH [1], is de landelijke opschaling en coördinatie binnen de 
waterkolom beschreven. In de waterkolom zijn de waterpartners (waterschappen, Ministerie van 
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Infrastructuur en Milieu, Provincies) vertegenwoordigd. Naast de waterkolom wordt  ook een algemene kolom 
opgericht. Hierin zijn de gemeentes, hulpdiensten, ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 
Provincies vertegenwoordigd. Landelijke opschaling verandert niets aan de rollen en taken van Delfland. Er 
komen enkel aanvullende bovenregionale en landelijke aspecten bij op het vlak van informatievoorziening, 
afstemming, besluitvorming en maatregelen [1].  
 
Indien extreme condities worden verwacht zal de StormVloedWaarschuwingsDienst (SVSD) van Rijkswaterstaat 
(voor)waarschuwen en eventueel alarmeren. Dit bericht komt 6 uur voor verwacht hoogwater binnen bij de 
sector Watersysteem. Hierbij zijn 3 peilen van belang: 

 voorwaarschuwingspeil (NAP+2,0m bij Hoek van Holland) 

 waarschuwingspeil (NAP+2,2m bij Hoek van Holland) 

 alarmeringspeil (NAP+2,8m bij Hoek van Holland) 
Het alarmeringspeil is aanleiding om binnen Delfland opschalen naar coördinatiefase 2. De voorwaarschuwing, 
waarschuwing of alarmering vervalt indien de waterstanden in de gehele sector, rekening houdend met 
looptijd, na het betreffende hoogwater weer lager zijn geworden dan het aangegeven (voor)waarschuwingspeil 
c.q. alarmeringspeil [2]. 
 
In Tabel 2 zijn de drie landelijke opschalingsniveaus (waterkolom) gepresenteerd en is aangeven welke 
landelijke opschalingscriteria worden gehanteerd. Hierbij speelt de verwachte waterstand een rol evenals de 
veiligheidstoestand van de primaire waterkeringen. Ook maatschappelijke ongerustheid kan een reden zijn om 
landelijk op te schalen. Naast de waterkolom bestaat ook een algemene kolom. De algemene kolom kent vier 
fasen, vergelijkbaar met de opschaling van Delfland. Voor meer informatie over de opschaling van de algmene 
kolom wordt verwezen naar het calamiteitenplan [25]. Primair wordt de behoefte aan opschaling bepaalt door 
de behoefte aan coördinatie en bevoegdheden om te handelen. 
 
Tabel 2 Criteria landelijke opschaling waterkolom 

Opschalingniveau  Criteria 

Regionale alarmering 
geel 

1  Opschalen bij NAP+2,8m
1
 (bij Hoek van Holland) of 

NAP+2,5m
1
 bij Dordrecht. Herhalingstijd peilen 1/5 jaar 

resp. 1/14 jaar
2
 

 Beheerdersoordeel
3
 

 Maatschappelijke ongerustheid 

Landelijke alarmering   
oranje 

2  Opschalen bij NAP+3,65m
1
 (bij Hoek van Holland) of 

NAP+2,8m
1
 bij Dordrecht. Herhalingstijd peilen 1/100 jaar 

resp. 1/200 jaar
2
 

 Beheerdersoordeel
3
 

 Maatschappelijke ongerustheid 

Kritiek 
rood 

3  Opschalen bij NAP+4,35m
1
 (bij Hoek van Holland) of 

NAP+3,0m
1
 bij Dordrecht. Herhalingstijd peilen 1/1000 jaar 

resp. 1/2000 jaar
2
 

 Beheerdersoordeel
3
 

 Maatschappelijke ongerustheid 
1) dit betreft een verwachte waterstand 
2) In hoofdlijnen geldt dat opschaling van 1 naar 2 plaatsvindt bij toetspeil-decimeringshoogte voor de rivieren en toetspeil-2x 
decimeringshoogte voor de kust en van 2 naar 3 plaatsvindt bij het toetspeil voor de rivieren en toetspeil-dec hoogte voor de kust. 
3) De genoemde peilen kunnen worden aangepast indien de beheerder dit, op grond van de veiligheidstoestand van de waterkering, nodig 
acht (beheerdersoordeel). Voor Delfland is dit niet het geval. Zie bijlage 7.  

 
De opschaling van Delfland hoeft niet altijd vooruitlopend op de landelijke opschaling plaats te vinden. Dit is 
afhankelijk van de aard en ontwikkeling van een calamiteit. Indien zeer hoge waterstanden worden verwacht 
dan maakt het uit of de bedreiging uit zee zal komen of vanuit de grote rivieren. Ook de met de dreiging 
(voorspelling) gepaard gaande onzekerheid kan verschillen. Voorspellingen voor de kust zijn veel minder 
betrouwbaar dan voorspellingen van de grote rivieren als gevolg van de invloed van meteorologische 
omstandigheden (onzekerheden). Ter indicatie: voor de kust kan een extreme stormvloed 7 dagen van te voren 
indicatief worden aangegeven en is een waarschuwingstermijn van 12 uur mogelijk. Voor een hoogwater op de 
Rijn kan 4 dagen van te voren een betrouwbare voorspelling worden gegeven [1].  
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Een dreiging bij de kust kan vanwege de schaal al snel een bovenregionaal karakter krijgen. Landelijk kan al 
eerder zijn opgeschaald dan Delfland. Dit is de zogenaamde top-down opschaling [1]. Indien een calamiteit 
lokaal ontstaat en verergert, is het waarschijnlijker dat Delfland eerder opschaalt (bottom-up opschaling) dan 
regionale- en landelijke partners. Dit kan ook het geval zijn bij een dreiging vanuit de grote rivieren.  
 
Bij de landelijke opschaling speelt de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO), een 
samenwerkingsverband van de waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI, een sleutelrol bij landelijke 
informatievoorziening. Het LCO informeert en waarschuwt de betrokken instanties. Voor Delfland betekent dit 
dat ‘early warnings’ (top-down opschaling) door Rijkswaterstaat en KNMI zullen worden gegeven [1].  
 
Zoals eerder aangegeven kan de situatie ontstaan dat regionale opschaling reeds heeft plaatsgevonden zonder 
dat Delfland is opgeschaald. In dat geval geldt dat situatierapporten van Delfland ook als afschrift aan de LCO 
verzonden moeten worden [1]. Bij landelijke alarmering (opschalingsniveau 2) dienen de situatierapporten 
voor het LCO te worden gemaakt. Voor coördinatiefase 1 ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
actieteamleider. Voor fase 2 en hoger bij de operationele leider. Zie bijlage 4.  Voor contactgegevens van het 
LCO wordt verwezen naar bijlage 10. Opgemerkt wordt dat problemen met keringen die tot crisissituaties 
kunnen leiden expliciet te worden gemeld aan de LCO. 
 
Bij de bestrijding van calamiteiten is afgesproken dat de waterkolom de veiligheidsregio’s helpt bij de 
interpretatie van het landelijke waterbeeld [1] (zie bijlage 4). 
 
Als een maatregel meerdere regio’s overstijgt of als er andere, bijvoorbeeld financiële redenen zijn waarom 
een beheerder niet alleen over een maatregel kan beslissen, dan is hierover afstemming nodig. Afstemming 
tussen waterschappen en Rijkswaterstaat vindt plaats tussen dijkgraaf en HID. De HID stemt indien nodig 
verder af met de DG-Rijkswaterstaat. In uitzonderlijke gevallen kan een dijkgraaf deelnemen aan de 
coördinatiegroep van I&M, waarin onder andere de DG’s van I&M zitting hebben. Hierbij is van belang dat:  

 een dijkgraaf deelneemt die de bevoegdheid heeft om ook andere bedreigde waterschappen te 
vertegenwoordigen;  

 deelname op locatie (meestal Den Haag) vaak niet mogelijk is. Hulpmiddelen als telefonie of video-
conferencing zijn dan nodig.  

Een (dreigende) overstroming raakt ook de openbare orde en veiligheid. Naast de waterkolom zijn dan ook 
gemeenten en veiligheidsregio’s betrokken. 
 
Bij gezamenlijke crisisbeheersing (waterkolom en algemene kolom) gelden de volgende vuistregels [1]: 

 beide kolommen werken samen, stemmen onderling af en ondermijnen elkaars aanpak niet; 

 Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen zelfstandig optreden met bevoegdheden en maatregelen uit 
hoofde van de beheerderstaak en/of bijzondere wetten; 

 Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen vanwege hun expertise optreden als adviseur en ondersteuner 
van de algemene kolom bij lokale en regionale rampen; 

 de burgemeester/ voorzitter van de veiligheidsregio zijn bevoegd om bij (boven)lokale rampen met hun 
opperbevel (c.q. algemene noodbevelbevoegdheid) Rijkswaterstaat en waterschappen in laatste instantie 
dwingende bevelen te geven; de commissaris van de Koningin ziet toe op de wijze van samenwerken in het 
regionaal beleidsteam en kan aanwijzingen geven; 

 als de kolommen elkaar ondermijnen heeft de algemene kolom voorrang boven de waterstaatskolom; 
Rijkswaterstaat en waterschappen kunnen de commissaris van de Koningin (of minister van BZK) bewegen  
te interveniëren in de algemene kolom, als zij het oneens zijn met de maatregelen van de burgemeester als 
voorzitter van de veiligheidsregio;  

 bij een zeer zware crisis met landelijke uitstraling en bestuurlijke opschaling naar het niveau van het Rijk, 
ligt de regie bij de betrokken vakministers. Er vindt op nationaal niveau coördinatie plaats van de 
crisisaanpakonder leiding van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of minister-
president. Indien nodig kan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de commissaris van de 
Koningin opdragen aan de (onwelwillende) voorzitter van de veiligheidsregio in de provincie een 
individuele aanwijzing te geven. Dit gebeurd via een speciale inwerkingstellingprocedure. Als het algemeen 
belang dit vereist kan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via een speciale inwerking-
stellingprocedure bevoegdheden van burgemeesters en commissaris van de Koningin overnemen. 
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2.3 Systeembeschrijving; primaire waterkeringen Delfland 

2.3.1 Dijkring 14 Zuid-Holland 

Nederland is (middels de Waterwet) onderverdeeld in meer dan 60 dijkringen. Een dijkring is een laaggelegen 
deel van Nederland, omringd door primaire waterkeringen. Het beheergebied van Delfland ligt in dijkring 14 
‘Zuid Holland’ (Figuur 2). Deze dijkring wordt omringd door ongeveer 200 km primaire waterkering waarvan 
Delfland 53 km beheert.  
 
Dijkring 14 wordt omringd door verschillende buitenwaters, kanalen en rivieren:  

 De Noordzee 

 de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas 

 de Hollandse Ijssel 

 het Amsterdam Rijnkanaal 
 het Noordzeekanaal 

en door (stormvloed)keringen (deltawerken): 

 de Maeslantkering 

 de Kering in de Hollandse IJssel 
 
Naast primaire waterkeringen beheert Delfland ook enkele honderden km’s regionale - en overige 
waterkeringen.  
 

 
Figuur 2 De categorie a- en c-kering van dijkring 14 [3] 

2.3.2 Primaire waterkering Delfland 

De primaire waterkering van Delfland bestaat uit duinen, zee- en rivierdijken, kunstwerken en bijzonder 
waterkerende constructies. De primaire waterkering is vastgelegd in leggers [4]. In de duinen en dijken zijn vele 
niet waterkerende objecten aanwezig, zoals kabels en leidingen, bomen, bebouwing en wegen. Deze objecten 
kunnen de veiligheid van de keringen negatief beïnvloeden. Bij het alarmeringspeil (NAP+2,8m) dienen alle 
kunstwerken, bijzonder waterkerende constructies en niet waterkerende objecten gesloten te zijn, tenzij 
bijzondere maatregelen getroffen zijn om de veiligheid te borgen [26]. 
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Het veiligheidsniveau (norm Waterwet) dat de primaire waterkeringen van Delfland moeten kunnen borgen is 
het keren van buitenwaterstanden (en golfcondities) die gemiddeld één keer per 10.000 jaar kunnen optreden. 
In de toetsing wordt beoordeeld of de waterkeringen (incl. de invloed van de niet waterkerende objecten) 
voldoen aan de norm. Zie 3.3. 
 
De primaire waterkering is te verdelen in de Zeewering en de Delflandsedijk. Beide waterkering zijn vastgelegd 
in leggers [4] en [5].  
 
Opgemerkt wordt dat de bescherming van buitendijks gebied geen taak is van Delfland maar van de 
gemeentes. Delfland beschermt enkel binnendijks gebied. Hiertoe worden ook de waterkeringen gerekend, dit 
zijn de waterstaatswerken, inclusief zonering. Buitendijkse objecten en constructies in en op het 
waterstaatswerk worden in principe niet door Delfland beschermd.  

2.3.3 Zeewering 

De primaire waterkering ‘Zeewering’  bestaat uit duinen, een zeedijk (haven Scheveningen) en waterkerende 
kunstwerken en loopt van Hoek van Holland tot de beheergrens met Rijnland en heeft een totale lengte van 
circa 23 km. Twee delen van de primaire waterkering worden op dit moment verbeterd. Dit zijn de 
zogenaamde zwakke schakels (Scheveningen en Delflandse Kust). 
 
In, op en nabij deze duinen en zeedijk bevinden zich vele niet-waterkerende objecten (NWO’s). In de haven van 
Scheveningen is een waterkerend kunstwerk aanwezig: de Stormvloedkering Scheveningen. 
 
De maatgevende waterstanden (toetspeilen Waterwet) bedragen voor de kust ongeveer NAP+5,6-5,8m [6]. 

2.3.4 Delflandsedijk 

De Delflandsedijk loopt van de Parksluizen in Rotterdam tot Hoek van Holland en heeft een totale lengte van 
circa 31 km. Vanaf de Parksluizen te Rotterdam tot de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg is dit een 
rivierdijk. Vanaf de Maeslantkering tot aan Hoek van Holland gaat het om een zeedijk. Voor een groot gedeelte 
van de Delflandsedijk geldt dat een aanzienlijk voorland aanwezig is. Dit voorland heeft een dempende invloed 
op de golfbelasting van de Delflandsedijk. In, op en nabij deze dijk bevinden zich vele niet-waterkerende 
objecten (NWO’s). In de Delflandsedijk bevinden zich negen waterkerende kunstwerken en bijzondere 
waterkerende constructies. Zie Tabel 3. 
 
Tabel 3 Constructies Delflandsedijk 

Constructies Delflandsedijk Type constructie  

Complex Parksluizen Rotterdam Waterkerend kunstwerk 

Keerwandconstructie Hudsonstraat Rotterdam Bijzonder waterkerende constructie 

Kistdam Havendijk Schiedam Bijzonder waterkerende constructie 

Schutsluis Buitensluis Schiedam Waterkerend kunstwerk 

Spuisluis Schiedam (voor Schiegemaal) Waterkerend kunstwerk 

Schutsluis Delflandse Buitensluis Vlaardingen Waterkerend kunstwerk 

Spuisluis Boonerhaven Vlaardingen Waterkerend kunstwerk 

Keersluis Gemeentehaven Maassluis Waterkerend kunstwerk 

Gemaal Westland Waterkerend kunstwerk 

 
De maatgevende waterstanden (toetspeilen Waterwet) bedragen voor de Delflandse zeedijk NAP+5,1-5,2m [6]. 
Voor het rivierdijkdeel is dat NAP+3,4m-3,5m. Dit peil is lager vanwege de aanwezigheid van de 
Maeslantkering, die sluit bij een verwachte waterstand van NAP+3,0m. 

2.3.5 Beleid Delfland 

De veiligheid die de primaire waterkering moet bieden is vastgelegd in de Waterwet. De toespitsing op het 
beheergebied van Delfland is terug te vinden in het Waterbeheerplan 2010-2015 [7] en het Delflands Algemeen 
Waterkeringenbeleid [8]. Alle primaire waterkeringen in Delfland zijn in eerste instantie en exclusief voor de 
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functie waterkeren bestemd. Afhankelijk van het type waterkering en de lokale situatie is medegebruik voor 
andere functies toegestaan. 

2.4 Raakvlakken met externe organisaties 

Bij activiteiten in het kader van dit bestrijdingsplan, is een goede samenwerking met alle direct betrokken 
organisaties essentieel. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen zoals elkaar informeren of 
zelfs calamiteiten gezamenlijk bestrijden. Voor verantwoordelijkheden en de wijze waarop de samenwerking 
georganiseerd is (afspraken) wordt verwezen naar het calamiteitenplan. In deze paragraaf worden de partijen 
en relatie met dit plan beschreven. In bijlage 4 is aangegeven welk deel van de calamiteitenorganisatie de 
verantwoordelijkheid heeft welke externe partijen te benaderen.  

2.4.1 Gemeenten 

Gemeentes hebben een veiligheidstaak binnen hun gebied. Bij de bestrijding van een calamiteit dienen daarom 
de gemeentes te worden betrokken. In die rol maken maken zijn onderdeel uit van de ‘algemene kolom’ *1+. 
Daarnaast kunnen op of tegen een waterkering wegen zijn gelegen, of andere gemeentelijke eigendommen in 
of nabij de waterkering aanwezig zijn. Ook zal in veel gevallen maatregelen genomen moeten worden genomen 
waarvan de verschillende diensten van een of meerdere inliggende gemeenten in kennis moeten worden 
gesteld of waarbij deze zelfs moeten worden ingeschakeld.  
 
Ten aanzien van primaire waterkeringen geldt dat de gemeente Rotterdam verantwoordelijk is voor de 
inspectie van de primaire waterkering tussen de Parksluizen en de Oude Plantage in Rotterdam [9]. Dit deel ligt 
in het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en sluit aan op de 
primaire waterkering van Delfland (het complex Parksluizen is in het beheer van Delfland). 

2.4.2 Waterschappen dijkring 14 en Unie van Waterschappen 

Binnen dijkring 14 zijn er zes beheerders belast met het beheer van de primaire waterkering. Dit zijn: 

 het Hoogheemraadschap van Rijnland; 

 het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; 

 het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet 

 het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

 het Hoogheemraadschap van Delfland 
 Rijkswaterstaat Dienst Utrecht 

Voor de samenwerking met deze partijen wordt verwezen naar het calamiteitenplan. In bijlage 4 is aangegeven 
welk deel van de calamiteitenorganisatie de verantwoordelijkheid heeft om deze partij te benaderen. Meer 
informatie over de samenwerking van de waterschappen met de Provincies en de veiligheidsregio’s is te vinden 
in het coördinatieplan dijkring 14 [14]. 
 
Ook de Unie van Waterschappen heeft een rol bij een grootschalige dreiging [1]. Bij alle landelijke 
opschalingsniveau’s is het de taak van de communicatieadviseurs van de waterschappen om alle signalen 
vanuit de media en bevolking in de gaten te houden. De Unie van Waterschappen vervult vervolgens een 
brugfunctie tussen de Waterschappen en Rijkswaterstaat-waterdienst om deze signalen door te geven (het 
coördineren van de communicatie vanuit de waterschappen). Opgemerkt wordt dat bij de opschalingsniveaus 1 
en hoger, de externe communicatie niet meer bij de waterschappen is belegd (zie bijlage 4). 

2.4.3 Provincies en Rijk 

De StormVloedWaarschuwingsDienst van Rijkswaterstaat SVSD waarschuwen de beheerders (voor Delfland is 
dit Watersysteem, wachtdienst team OWW) als er een bedreigend hoog water wordt voorspeld. Daartoe wordt 
het meldadres jaarlijks gecontroleerd en geactualiseerd door het team crisisbeheersing.  
 
Afhankelijk van de omvang van de bedreigende omstandigheden dienen de volgende overheidsinstanties te 
worden gewaarschuwd, geconsulteerd dan wel in de bestrijding te worden betrokken. Dit zijn: 

 Provincie Zuid-Holland 

 Provincie Utrecht 

 Provincie Noord-Holland 

 Rijkswaterstaat, dienst Utrecht 
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 Rijkswaterstaat, dienst Zuid-Holland 
 Rijkswaterstaat, dienst Noord-Holland 

Voor de samenwerking met deze partijen wordt verwezen naar het calamiteitenplan. Meer informatie over de 
samenwerking van de waterschappen met de Provincies en de veiligheidsregio’s is te vinden in het 
coördinatieplan dijkring 14 [14]. 
 
De Provincie Zuid-Holland is beheerder van de risicokaart Nederland. Zie 2.5.2. 

2.4.4 Veiligheidsregio’s 

De primaire waterkering van Delfland grenst aan twee veiligheidsregio’s: Haaglanden en Rijnmond. Voor de 
samenwerking met deze partijen wordt verwezen naar het calamiteitenplan en de coördinatieplannen 
overstroming [15] en [24].  

2.4.5 Kabel- en leidingeigenaren 

In de waterkeringen liggen op veel plaatsen kabels en leidingen. Naast de leidingen van nutsbedrijven is er ook 
een aantal transportleidingen van bedrijven. Deze leidingen kunnen de waterkering kruisen of evenwijdig aan 
de waterkering liggen. Ook Delfland is eigenaar van een aantal leidingen. Deze kabels en leidingen vallen onder 
de noemer niet waterkerende objecten en kunnen de waterkerende functie negatief beïnvloeden. 
 
Indien het incident aan de waterkering wordt veroorzaakt door het falen van de betreffende kabel of leidingen, 
of het werken daaraan, zal de kabel- of leidingbeheerder reeds zijn gealarmeerd. Deze dient dan zorg te dragen 
voor het herstel van de waterkering volgens de aanwijzingen van Delfland. Hierbij draagt de veroorzaker ook de 
kosten van het herstel van de waterkering. 
 
Zodra een incident of de bestrijding ervan, van invloed kan zijn op de aanwezige kabels of leidingen wordt de 
kabel of leidingeigenaar daarvan gewaarschuwd. In overleg met de beheerder worden dan eventueel 
maatregelen getroffen ter bescherming daarvan.  
 
Uit voorzorg kan een leidingbeheerder door het sectorhoofd Watersysteem worden opgedragen om de bij de 
waterkering in de leiding aangebrachte afsluiters dicht te zetten. 

2.4.6 ProRail 

De spoorlijn Rotterdam-Hoek van Holland ligt plaatselijk in het waterstaatswerk van de Delflandsedijk. Bij 
uitgebreide dijkbewaking van de Delflandsedijk wordt Prorail gewaarschuwd.  

2.4.7 Particulieren 

Op en nabij Delflands waterkering zijn percelen in particulier eigendom. Deze percelen zijn vaak bebouwd 
en/of begroeid en voorzien van nutsvoorzieningen. Deze objecten vallen onder de noemer niet waterkerende 
objecten en kunnen de veiligheid van de waterkering negatief beïvloeden. 
 
Voor een goede taakuitvoering van het waterschap kan het betreden van terreinen van derden noodzakelijk 
zijn voor inspectie, opnemen van schade of het herstellen daarvan. Hoewel op basis van de Waterwet toegang 
kan worden gevorderd is het raadzaam zo vroeg mogelijk contact op te nemen met terreineigenaren en - 
beheerders zoals: 

 natuurbeschermingsorganisaties; 

 drinkwatermaatschappijen; 
 particuliere eigenaren. 

 
Indien een calamiteit wordt veroorzaakt door werkzaamheden op een particulier perceel dan zal de particuliere 
partij worden opgedragen de schade te herstellen volgens aanwijzingen van medewerkers van Delfland. Als 
een particulier niet in staat of bereid is zelf de herstelwerken binnen de gestelde termijn uit te voeren of te 
laten uitvoeren, zal Delfland onverwijld zelf optreden en kan de dijkgraaf besluiten bestuursdwang toe te 
passen. 
 
De kennisgevingen die hiervoor moeten worden uitgestuurd zullen worden opgesteld en aangeleverd door de 
sector Vergunning en Handhaving, team toezicht en handhaving met als verantwoordelijke de teamleider. 
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Delfland is verantwoordelijk voor het in stand houden van het profiel van de waterkeringen en niet voor het 
behoud van niet waterkerende objecten. 

2.5 Waarneming, beschikbare middelen en inzet 

2.5.1 Waarneming (dijkbewakingsorganisatie en dijkleger) 

Als er sprake is van een bedreigende situatie kan Delfland beschikken over een dijkbewakingorganisatie die 
voornamelijk bestaat uit eigen werknemers. Zodra de noodzaak daartoe aanwezig is en/of de beschikbare 
capaciteit van de eigen organisatie tekortschiet kan beschikt worden over het dijkleger, dat kan worden 
opgeroepen om de primaire waterkering (maar zo nodig ook andere waterkeringen) te bewaken. Het dijkleger 
is of kan worden uitgerust met middelen om eventueel ontstane schade snel te herstellen. Een lijst van leden 
van de dijkbewakingorganisatie en het dijkleger wordt jaarlijks voor aanvang van het stormseizoen 
geactualiseerd (WK12) door team crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de teamleider. 
 
Bij het waarschuwingspeil wordt er beperkte dijkbewaking ingesteld, die overigens ook op duinen van 
toepassing is. Dit betreft paraatheid van functionarissen op sleutelfuncties van het dijkleger. Het inrichten van 
het crisiscentrum en de actiecentra vindt dan nog niet plaats.  
 
Bij het bereiken van het alarmeringspeil wordt uitgebreide dijkbewaking ingesteld. In dat geval worden wel het  
operationeel team en (één van) beide actieteams ingezet (coördinatiefase 2). De mate waarin de  
dijkbewakingsorganisatie tot ontplooiing wordt gebracht is afhankelijk van de ernst van de situatie.  
 
Indien sprake is van uitgebreide dijkbewaking zullen beide actieteams patrouilles aansturen die specifieke 
aangewezen delen van de waterkering bewaken. De patrouilles vinden pas plaats nadat de waterstand tot 
boven NAP+3m is gestegen. Voordat het zover is, worden alle leidingkruisingen en kunstwerken in de dijk 
geïnspecteerd. Bij het peil van NAP+2,8m bij Hoek van Holland worden alle keermiddelen van de 
boezemgemalen gesloten. 
 
Zodra de verwachte hoogwaterstanden het echter noodzakelijk maken tot sluiting van de Maeslantkering (bij 
verwachte waterstand van NAP+3m bij Hoek van Holland) en Hartelkering over te gaan, kan overwogen 
worden om de bewaking van de Delflandsedijk oostelijk van de Maeslantkering op te heffen. 
 
Tijdens dijkbewaking dient de aandacht zich vooral te richten op de meest kwetsbare onderdelen van Delflands 
primaire waterkering. Deze zijn beschreven in bijlage 1 (wk06 en wk07). Waar tijdens een inspectie op moet 
worden gelet en welke acties dienen te worden ondernomen staat nader beschreven in bijlage 8. 

2.5.2 Hulpmiddelen 

Delfland beschikt over communicatiemiddelen waarmee de buitenwaterstanden, die door Rijkswaterstaat 
permanent worden ingewonnen, kunnen worden uitgelezen. Dit middel, MFPS (MultiFunctioneel  
PresentatieStation) is in zowel het Crisiscentrum als in de beide Actiecentra waterkeringen aanwezig.  
 
Delfland werkt al enige jaren met het geografisch informatie systeem IRIS (voorheen Intwis). Dit systeem bevat 
veel informatie over het beheergebied en beheerde objecten. Op termijn zal het technisch beheerregister 
opgenomen zijn in IRIS. Dit systeem is tijdens calamiteiten operationeel in Crisiscentrum en Actiecentra. Het 
beheer van IRIS berust bij team IGIS.  
 
Via het zogenaamde Beslissingondersteunend Systeem (BOS) van de Maeslantkering wordt Delfland 
geïnformeerd over een voorgenomen sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering en de daaruit 
voortvloeiende waterstandverwachtingen.  
 
Team crisisbeheersing, met als verantwoordelijke de teamleider, is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van 
de actiecentra Waterkeringen, aanschaf/aanwezigheid van nieuwe spullen, wijzigingen en doorontwikkeling 
daarvan voor de actiecentra Waterkeringen. Hieronder valt MFPS, IRIS, BOS en overige gangbare ICT 
infrastructuur. Behoeftes voor nieuwe tools dienen door de gebruikers bij team crisisbeheersing te worden 
aangegeven. 
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Naast de digitale gegevens en systemen beschikt het Crisiscentrum over een kast met documenten die bij een 
calamiteit geraadpleegd kunnen worden. Een lijst van in de kast beschikbare documenten is ingevoegd als 
bijlage 1. De kast wordt beheerd door team crisisbeheersing met als verantwoordelijke de teamleider. Team 
waterkeringen beheert tevens een zogenaamde calamiteitenkast. In geval van een calamiteit wordt deze kast 
naar het Crisiscentrum verplaatst door de ondersteunende sectie waterkeringen (verantwoordelijkheid 
sectiehoofd). Deze kast wordt beheerd door team waterkeringen, met als verantwoordelijke de teamleider. 
Een overzicht van de in de kast opgenomen documenten en Cd’s is opgenomen als bijlage 2. Deze kast is 
afgesloten, de sleutel wordt bewaard door de teamleider Waterkeringen. Een duplicaatsleutel wordt bewaard 
door de calamiteitencoördinator. 
 
Het handboek dijkbewaking [10] is een praktische handreiking voor de mensen in het veld (dijkleger, 
veldmedewerkers van de waterschappen). In het document is onderscheid gemaakt tussen het waarnemen, de 
te plegen actie en de benodigde achtergrondkennis. Tevens wordt gelet op de aspecten: omgeving dijk, het 
buitentalud, kruin, binnentalud, achterland en kunstwerken en is aangegeven welke noodmaatregelen, 
materialen (magazijn) en materieel nodig zijn. Het handboek richt zich op primaire rivierdijken.  
 
Delfland heeft in samenwerking met enkele andere belanghebbende partijen simulaties van fysieke 
overstromingsgevolgen bij doorbraken van het boezemsysteem laten maken met de module Lizard-flooding, 
onderdeel van het softwarepakket Lizard. Deze doorbraken zijn locatiespecifiek en zijn gemaakt bij 
verschillende boezemwaterstanden. Met het pakket is het op termijn mogelijk om compartimenteringen te 
schematiseren en door te rekenen. 
 
De berekeningen zijn zeer bruikbaar bij (dreigende) doorbraken van boezemkades en zijn via internet 
beschikbaar. 
 
De Provincies verstrekken via internet de risicokaart van Nederland (http://nederland.risicokaart.nl/). Op de 
kaart is aangegeven waar er verhoogd risico is op verschillende ongewenste gebeurtenissen in relatie tot 
externe veiligheid (bijvoorbeeld een ongeval met gevaarlijke stoffen of een overstroming). Tevens zijn objecten 
op de kaart aangegeven die een risico kunnen vormen of van belang kunnen zijn bij de bestrijding, bijvoorbeeld 
in relatie tot overstromingsgevolgen bij de BRZO-bedrijven (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). Sommige 
bedrijven zijn een risicobron omdat ze gevaarlijke stoffen opslaan. Dat kunnen giftige, ontvlambare of 
explosieve stoffen zijn.  De opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn bij BRZO-bedrijven groter dan bij 
andere bedrijven. Ook zijn havens als begin van vaarroutes voor grote passagiersschepen, als locatie van 
gevaarlijke stoffen en als aanlandingslocatie (plaatsen waar slachtoffers aan land kunnen worden gebracht na 
een ongeval op zee of ander open water) aangegeven.  

2.5.3 Materieel en materiaal 

Delfland beschikt over een aantal magazijnen waar de benodigde materialen, hulpmiddelen voor de 
dijkbewaking ligging opgeslagen en materieel wordt bewaard. Dit betreft de locaties: 

 Kantoor Kijkduin, Hoek van Hollandlaan 15, Den Haag. 
 De Groote Lucht, Maasluissedijk 175, Vlaardingen 

 
Een overzicht van het in de magazijnen aanwezige materiaal, hulpmiddelen voor de dijkbewaking en het 
materieel is opgenomen in de documentenlijst van het Crisiscentrum. Zie bijlage 1 (wk 15).  
 
Voor een goede uitoefening van taken tijdens een calamiteit is het zekerstellen van materialen en middelen 
een noodzaak. Jaarlijks voor aanvang van het stormseizoen (voor primaire waterkeringen) dat loopt van 1 
oktober tot 1 april, dienen de voorraden in de dijkmagazijnen en bij gecontracteerde aannemers te worden 
gecontroleerd en aangevuld. Wijzigingen dienen te worden verwerkt in bijlage 1. 
 
Het sectorhoofd Watersysteem is verantwoordelijk voor het op orde houden van deze voorraden, het 
onderhoud van het materieel in beide magazijnen en de aanwezigheid en het dagelijks beheer van beide 
actiecentra Waterkeringen (inclusief inventaris). 

http://nederland.risicokaart.nl/
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2.5.4 Aannemers en transporteurs 

Delfland heeft met een aantal aannemers waakvlamovereenkomsten (bijlage 1, wk13). In tijden van 
calamiteiten kunnen deze aannemers worden ingezet indien er sprake is van een calamiteit. Dit betekent dat 
uitvoerende werkzaamheden door (veelal door de onderhouds) aannemers worden verricht. Deze aannemer 
stelt zijn personeel en machines verplicht ter beschikking voor zover dat vooraf is overeengekomen. Ook met 
transportondernemingen zijn dit soort overeenkomsten afgesloten op basis waarvan ook zij personeel, 
machines en materieel ter beschikking van de dijkbewaking stellen. 
 
De actieteamleider kan direct de aannemers of transportbedrijven inschakelen. De bedrijven die worden 
ingeschakeld staan vermeld in een overzicht zoals in de referentielijst is weergegeven. Indien meer of ander 
materieel nodig is, of behoefte is aan specifieke expertise, kunnen ook andere (onderhouds)aannemers worden 
ingeschakeld na overleg met het OT-lid voor WK.  
 
Het personeel van de aannemers dat aan de dijkbewakingsorganisatie is toegewezen werkt onder leiding van 
een veldmedewerker en zal in principe alleen eenvoudig aan te brengen noodmaatregelen treffen. De 
technisch gecompliceerde of meer uitgebreide werken en een (semi-)permanente afwerking zullen, volgens de 
instructies van het actieteam, door een aannemer worden uitgevoerd waarbij een veldmedewerker toezicht 
houdt op de uitvoering van deze werken. 
 
Voor het leveren van aanvullende voorraden zandzakken is een overeenkomst met de Zakkencentrale en 
andere leveranciers gesloten. De actieteamleider kan voor levering direct contact opnemen met de 
Zakkencentrale en de andere leveranciers. De aannemers in deze coördinatiefase worden in coördinatiefase 3 
meer ingezet voor het treffen van noodmaatregelen waarbij wordt samengewerkt met de 
dijkbewakingsorganisatie, personeel van hulpverleningsdiensten, soms militairen en vrijwilligers. Het geheel 
wordt begeleid door de veldmedewerker op aanwijzing van het actieteam.  
 
In een latere fase zal een aannemer worden ingeschakeld om de noodmaatregelen in een (semi-) permanente 
voorziening om te zetten. Dit zal pas zijn nadat de situatie is gestabiliseerd en de crisisorganisatie is afgebouwd; 
de werken worden dan door de reguliere organisatie uitgevoerd. 
 
Het sectorhoofd Watersysteem is verantwoordelijk voor het instandhouden van waakvlamovereenkomsten 
met één of meerdere calamiteitenaannemers. 

2.5.5 Hulpverleningsdiensten 

De assistentie van de hulpverleningsdiensten (politie, brandweer, ambulancedienst) kan zich beperken tot de 
eigenlijke taakuitoefening. Zo zorgt de politie zonodig voor het afzetten van de dijkwegen en wordt de 
brandweer bijvoorbeeld ingezet bij een lekkende transportleiding. 
 
Deze inzet kan verder worden vergroot door het leveren van personeel voor het uitvoeren van de 
noodmaatregelen. Zodra personeel ter beschikking van Delfland wordt gesteld, werkt dit onder aanwijzing van 
het actieteam en/of de ter plaatse aanwezige veldmedewerker (coördinator plaats incident).  
 
Indien zich tijdens de bestrijding van het incident een voorval voordoet waarvoor een hulpverleningsdienst 
nodig is, bijv. een ambulance, dan kan deze direct door de ter plaatse aanwezige veldmedewerker worden 
gealarmeerd via het landelijke nummer 112. Bij een dreigende doorbraak zal de aandacht van de 
hulpverleningsdiensten vooral gericht zijn op de evacuatie van mensen en dieren uit de bedreigde gebieden. 
 
Naast de inzet van de drie hulpverleningsdiensten, politie, brandweer en ambulancedienst (GGD), is ook de 
inzet van andere hulpverlenende instanties mogelijk, zoals de KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingsmij.), 
de KNBRD/Reddingsbrigades Nederland, het Rode Kruis en plaatselijke dierenambulances. 

2.5.6 Militaire bijstand 

In extreme situaties (fase 3) kan het leger worden gevraagd (via het Regionaal Operationeel Team (ROT)) om 
werkzaamheden aan de waterkering te verrichten of noodmaatregelen te treffen. Deze hulp kan onder meer 
bestaan uit inzet van kleine vaartuigen, vletten, helikopters, vliegtuigen etc. met bemanning. Ook de inzet van 
een helikopter is mogelijk (als de weerscondities dit toelaten).  
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Wordt in of nabij een waterkering een explosief ontdekt dan kan de onderhoudsmedewerker zich te allen tijde 
rechtstreeks wenden tot het Explosieven Opruimings Commando van de Koninklijke Landmacht (EORC/EOD). 
Zodra het EORC/EOD wordt ingeschakeld, moet direct de directeur worden gewaarschuwd die op zijn beurt de 
dijkgaaf zal informeren. Tegelijkertijd moet de calamiteitencoördinator worden geïnformeerd. 
  



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

19  

 

 

3 Risico’s 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de risico’s in het beheergebied van Delfland. Voor primaire waterkeringen 
zijn enkele generieke bedreigingen te benoemen. Een uitwerking hiervan is ingevoegd als bijlage 6. 
 
Er zijn verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd waarin de belangrijkste risico’s zichtbaar zijn gemaakt. 
De belangrijkste studies zijn: 

1. Risico inventarisatie Delfland (2007) 
2. Veiligheid Nederland in Kaart (2010) 
3. Derde (wettelijke) toetsronde (2011) 

In bijlage 7 zijn deze studies nader uitgewerkt. Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar [11], 
[12] en [13].  

3.1 Risico inventarisatie Delfland (2007) 

In de aanloop naar de totstandkoming van een nieuw handboek calamiteitenzorg is in 2007 een risico 
inventarisatie uitgevoerd [12]. Dit betreft een kwalitatieve risico inschatting. Sinds 2007 is de waterkering op 
enkele plaatsen aangepast dan wel verbeterd waardoor de risico’s aanzienlijk kleiner zijn geworden. Op grond 
hiervan zijn de risico’s herbeschouwd. De resterende in potentie risicovolle constructies zijn in Tabel 4 
weergegeven. Dit betreft enkel constructies die de veiligheid van de waterkering negatief kunnen beïnvloeden 
en geen waterkerende functie hebben, de zogenaamde niet waterkerende objecten (NWO’s) en constructies 
die in samenwerking met een grondlichaam de waterkering vormen, de zogenaamde bijzonder waterkerende 
constructies (BWC’s).  
 
Tabel 4 Resterende Risicovolle constructies (o.b.v. risico inventarisatie 2007) 

 Objecten locatie type 

1 Effluentleiding Houtrust Zeewering, Den Haag NWO 

2 BP Amocoleiding Zeewering, Hoek van Holland NWO 

3 Damwand Hudsonplein Delflandsedijk, Rotterdam BWC 

4 Kistdamconstructie Lekstraat Delflandsedijk, Schiedam BWC 

5 Effluentleiding Nieuwe Waterweg Delflandsedijk, Hoek van Holland NWO 

6 Effluentconstructie De Groote Lucht Delflandsedijk, Vlaardingen NWO 

 

3.2 Risicoanalyse 2010 (VNK) 

3.2.1 Categorie a-kering 

Sinds 2006 wordt gewerkt aan het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). In dit project is het gehele direct 
waterkerende deel van de waterkering, de zogenaamde categorie a-kering, van dijkring 14, waaronder de 
Delflandsedijk en Zeewering en de belangrijkste kunstwerken, onderworpen aan een kwantitatieve 
risicoanalyse. In deze studie zijn bovengenoemde constructies (zie 3.1) niet meegenomen.  
 
In de studie is gekeken naar de waarschijnlijkheid van voorkomen van doorbraken in duinen en dijken en 
overstroming als gevolg van het falen van kunstwerken. Uit deze studie volgt dat als er sprake is van 
doorbraken, dit dan waarschijnlijk een enkelvoudige doorbraak nabij Katwijk aan Zee is.  
 
Enkelvoudige doorbraken dragen voor 80% bij aan de totale overstromingskans van dijkring 14. Naast 
enkelvoudige doorbraken zijn ook meervoudige doorbraken beschouwd. De meest waarschijnlijke tweevoudige 
doorbraak betreft doorbraaklocaties bij de Boerengatsluis en Hoek van Holland. De meest waarschijnlijke 
drievoudige doorbraak betreft doorbraaklocaties bij de Boerengatsluis, Schiedam en Hoek van Holland. 
 
Opgemerkt wordt dat in deze studie al rekening is gehouden met de tot 2011 uitgevoerde werkzaamheden aan 
de zwakke schakel Scheveningen en Delflandse Kust. Dit betreft dan met name de uitgevoerde suppleties. Dit 
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heeft de veiligheid aanzienlijk verbeterd waardoor deze voormalige zwakkere plekken voor dit plan niet meer 
relevant zijn. 
 
De kans op een meervoudige doorbraak, waarbij zich tijdens een hoogwatersituatie op verschillende locaties 
doorbraken voordoen, is in dijkring 14, vergeleken met andere dijkringen, relatief hoog: in ongeveer 25% van 
de overstromingen zal sprake zijn van een meervoudige doorbraak. Dit is het gevolg van het feit dat de 
betrouwbaarheid van de waterkering tamelijk constant is (geen zwakke plekken) en er geen sterke daling van 
de waterstand zal optreden als er ergens een bres ontstaat (geen ontlasting).  
 
Ook het aandeel van de verschillende faalmechanismen aan de totale overstromingskans is te herleiden. Voor 
de keringen in het beheergebied van Delfland is de verhouding tussen de bijdragen van de faalmechanismen 
overloop/overslag, opbarsten en piping, bekleding, duinafslag en kunstwerken (alle beschouwde 
mechanismen) gelijk aan respectievelijk 20, 30, 30, 10, 10%. Dit betekent dat opbarsten en piping en het falen 
van bekleding bepalend zijn in de totale faalkans. 
 
Overstromingsgevolg 
In geval van een overstroming zullen grote delen van het dijkringgebied 14 droog blijven, ook bij een 
meervoudige doorbraak. Dit is het gevolg van de aanwezige berging in het gebied en de in het landschap 
aanwezige elementen die het overstromingspatroon beïnvloeden, zoals regionale keringen en wegen. De 
standzekerheid van de regionale keringen is echter onzeker. Voor enkele belangrijke binnenwaterkeringen, 
zoals de Maasdijk, is nader uitgezocht wat het effect is van deze keringen op het overstromingsverloop. De 
Maasdijk kan de overstromingsgevolgen voor het centrale deel van het beheergebied sterk beperken. 
 
Ppreventieve evacuatie heeft een geringe invloed op de omvang van het berekende slachtofferrisico. Dit houdt 
verband met het feit dat het moeilijk is om extreme stormen dagen van tevoren te voorspellen. Dijkringgebied 
14 is dusdanig dichtbevolkt dat een preventieve evacuatie niet in zeer korte tijd is uit te voeren. Dit blijkt ook 
uit [14] en [15]. Maar ook als een extreme storm enkele dagen van tevoren is voorspeld, bestaat er nog de kans 
dat de evacuatie ongeorganiseerd verloopt en dus minder effectief is dan beoogd.  
 

3.2.2 Categorie c-kering 

In de risicoanalyse VNK2 voor dijkring 14 zijn alleen de categorie a-keringen beschouwd. Er mag echter 
verwacht worden dat de bijdrage van de categorie c-keringen aan het overstromingsrisico aanzienlijk is, met 
name voor de keringen langs de Hollandse IJssel. 
 
De categorie c-kering langs de Hollandse IJssel tot de Waaiersluis 
Indien de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel faalt en er in de Hollandse IJssel een verhoogde waterstand 
optreedt, zouden de categorie c-keringen kunnen bezwijken. De gevolgen van een dijkdoorbraak zouden 
aanzienlijk kunnen zijn, ook als de Stormvloedkering na ca. 2 uur weer gesloten zou worden door herstel of 
improvisatie. De naast de waterkering gelegen polders behoren namelijk tot de diepste van Nederland.  
 
De categorie c-kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel 
Hoewel voor de primaire waterkering van dijkring 14 een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar geldt, geldt 
voor de gehele categorie a-kering van dijkring 15 een overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De kans op een 
overstroming in dijkring 15 heeft echter direct consequenties voor het overstromingsrisico in dijkring 14. Ook in 
geval van een dijkdoorbraak in dijkring 44 (Kromme Rijn) kunnen delen van dijkring 14 (via dijkring 15) 
overstromen. Ook voor dijkring 44 geldt een lagere veiligheidsnorm dan voor dijkring 14: de wettelijke 
overschrijdingskansnorm van dijkring 44 is 1/1.250 per jaar.  
 
De categorie c-kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal 
De gevolgen van overstromingen van de c-kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal zijn 
relatief beperkt wanneer deze overstromingen optreden door andere oorzaken dan bij een extreme 
zeewaterstand in combinatie met het falen van het sluizencomplex te IJmuiden. Voor het overstromingsrisico 
in dijkring 14 zijn deze overstromingsscenario’s dan ook van ondergeschikt belang. 
 



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

21  

 

3.3 Derde (wettelijke) toetsronde (2011) 

Delfland heeft conform de Waterwet alle primaire waterkeringen in het beheergebied beoordeeld. De toetsing 
conform de Waterwet is een taak van de sector Beleid en Onderzoek, team waterkeringen. In bijlage 7 is dit 
nader omschreven. Uit deze toetsing volgt dat slechts een klein deel niet voldoet aan de norm. Het niet 
voldoen aan de norm betekent nog niet dat deze trajecten als ‘onveilig’ zijn te bestempelen maar 
waakzaamheid in het kader van calamiteitenbestrijding is wel aan te raden. In Tabel 5 zijn de strekkingen 
gepresenteerd die: 

 die niet aan de norm voldoen 

 waarover nog geen veiligheidsoordeel geveld kon worden 
 waarvan het veiligheidsoordeel voldoende was maar waarvoor nog aanvullende beheermaatregelen nodig zijn.  

Hierbij is het opnemen van de stormvloedkering Scheveningen in de legger als beheermaatregel niet nader 
benoemd. Dit is feitelijk meer een juridische beheermaatregel. 
 
Tabel 5 Derde Toetsronde; aandachtspunten 

Locatie (dijkpalen) Lengte Relevant faalmechanisme Reden waakzaamheid 

Delflandsedijk  
(s033-s024) 

900m Stabiliteit bekleding Afgekeurde strekking 

Delflandsedijk  
(s002-s000) 

200m Stabiliteit voorland Afgekeurde strekking 

Delflandsedijk  
(D030-D037) 

700m Macrostabiliteit Aanvullende 
beheermaatregel 

Delflandsedijk  
(Complex Parksluizen) 

- Betrouwbaarheid sluiting, 
Stabiliteit constructie en 
grondlichaam 

Aanvullende 
beheermaatregel 

Delflandsedijk  
(buitensluis Schiedam) 

- Stabiliteit constructie en 
grondlichaam 

Aanvullende 
beheermaatregel 

Delflandsedijk  
(s053-s052) 

100m Stabiliteit voorland 
(zettingsvloeiing) 

Veiligheidsoordeel nog 
niet te bepalen 

Delflandsedijk  
(D003-D005,  
D034-D036,  
D111-D117) 

1000m Stabiliteit bekleding Veiligheidsoordeel nog 
niet te bepalen 

Haven Scheveningen 2700m Stabiliteit voorland 
(zettingsvloeiing), stabiliteit 
bekleding 

Veiligheidsoordeel nog 
niet te bepalen 

Delflandsedijk  
(gehele dijk) 

31000m Alle faalmechanismen 
(betreft invloed NWO’s) 

Veiligheidsoordeel nog 
niet te bepalen 
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4 Scenario’s 
 
In het vorige hoofdstuk is een beeld gevormd van de belangrijkste risico’s en situaties die in en nabij het 
beheergebied van Delfland op kunnen treden. Het is van belang om de calamiteitenorganisatie op generieke 
wijze voor te bereiden op deze situaties zodat een calamiteit in de ‘warme fase’ kan worden gefaciliteerd. De 
voorbereiding gebeurt normaliter middels scenario’s. Deze scenario’s dienen de grootste risico’s en situaties af 
te dekken. Voor waterveiligheid kan onderscheid gemaakt worden tussen scenario’s op landelijk en regionaal 
niveau en de scenario’s ontwikkeld door Delfland. 
 

4.1 Scenario’s op landelijk  en regionaal niveau 

Het convenant bestuurlijke en operationele coördinatie dijkring 14 [16] maakt onderscheid in organisatie van 
enkele bepalende calamiteitenscenario’s: de kust, de rivieren en de Nieuwe Waterweg. De scenario’s zijn 
gekozen door TMO en gebaseerd op een scenario inventarisatie van Rijkswaterstaat (Waterdienst). In het 
coördinatieplan dijkring 14 [14] is dit nader uitgewerkt: 

1. Bedreiging van de kust vanuit zee. Dit betreft een scenario met een korte voorspelbaarheid, extreme 
belastingen (stormopzet, springtij) en meerdere doorbraken. Dit betreft de Ergst Denkbare 
Overstroming (EDO). Het initiërend waterschap hierbij is Het hoogheemraadschap van Rijnland. Zie 
calamiteitenplan. 

2. Bedreiging vanuit de grote rivieren. Dit betreft een scenario met een lange voorspelbaarheid, 
meerdere doorbraken en een afname van de belasting na een doorbraak. Het initiërend waterschap 
hierbij is waterschap Stichtse Rijnlanden. Zie calamiteitenplan. 

3. Bedreiging vanuit de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas. Dit betreft een scenario waarbij de sluiting van 
de Maeslantkering faalt (korte voorspelbaarheid), een zware maar niet extreme belasting (niet 
extreme stormvloed, normale rivierafvoer). Het initiërend waterschap hierbij is Het 
hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zie calamiteitenplan. 

Deze scenario’s en met name de het kustscenario zijn nader uitgewerkt in het coördinatieplan overstromingen 
Haaglanden [15].  
 

4.2 Scenario’s Delfland 

In het proces om te komen tot een nieuw handboek calamiteitenzorg is door Delfland een aantal scenario 
sessies georganiseerd om de grootste risico’s en situaties op generiek wijze af te dekken en vooral ook om de 
wisselwerking met verschillende taken van Delfland te integreren in de plannen. De scenario’s zijn ontwikkeld 
op basis van expert judgement en zijn nader beschreven in het scenarioboek [3]. Het is mogelijk dat de 
scenario’s van Delfland afwijken (compleetheid, detailniveau) van de landelijke danwel regionale scenario’s. 
Daar waar dit consequenties heeft voor dit calamiteitenplan is dat nader uitgewerkt in hoofdstuk 5, restrisico’s.  
 
De volgorde van de beschreven calamiteiten binnen dit calamiteitenbestrijdingsplan heeft geen relatie met de 
ernst van de calamiteit of de indeling volgens de coördinatiefasen. De ernst is namelijk niet afhankelijk van het 
type calamiteit maar van de gevolgen ervan voor de omgeving. 
 
De volgende scenario’s zijn gedefinieerd *3+: 

1. Extreme neerslag 
2. Langdurige droogte 
3. Stormvloed 
4. Technisch falen 
5. Grootschalige ongelukken 
6. Menselijk handelen 
7. Langdurige stroomuitval 

In de navolgende paragrafen wordt dit verder uitgewerkt. Hierbij wordt beschreven: het scenario, de tijdlijn, de 
effecten, knelpunten en dilemma’s, maatregelen, netwerkpartners, raakvlakken met andere CBP’s en de 
nafase. 
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In de scenario’s zijn maatregelen beschreven. In hoofdstuk 6 is een overzicht van te nemen maatregelen 
beschreven. Hierbij is tevens aangegeven welke functionaris bevoegd is voor het nemen van het besluit over 
het uitvoeren van de betreffende maatregel en welke criteria hierbij gehanteerd zijn. De maatregelen zijn te 
verdelen in algemene maatregelen en maatregelen die meer toegeschreven kunnen worden aan specifieke 
bezwijkmechanismen of objecten (specifieke maatregelen). 
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4.3 Scenario: Extreme neerslag 

4.3.1 Omschrijving 

In dit scenario treedt gedurende enkele dagen hevige regenval op in het beheergebied van Delfland. 
Polderbergingen zijn gevuld, boezembergingen zijn grotendeels gevuld en meer regenval wordt verwacht. 
Polder- en boezempeilen lopen daardoor op. Bijkomend is een aantrekkende Noordwesten wind, tot 
windkracht 6. Buitenwaterstanden zijn normaal. Ook de buurwaterschappen hebben te maken met sterk 
stijgende peilen. Delfland is opgeschaald naar coördinatiefase 3. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen 
naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [3].  
 
Dit scenario heeft geen invloed op het functioneren van primaire waterkeringen en is daarom in deze paragraaf 
niet nader uitwerkt. 
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4.4 Scenario: Langdurige droogte 

4.4.1 Omschrijving 

In dit scenario is bij mooi weer gedurende lange tijd geen neerslag gevallen. Het neerslagtekort is opgelopen 
tot 250mm. Er wordt voorlopig geen neerslag verwacht. Polderpeilen en boezempeilen dalen en zijn mogelijk 
niet meer te handhaven. Delfland is opgeschaald naar coördinatiefase 2. De regiegroepdroogte is actief (sinds 
coördinatiefase 1). Regionale en overige waterkeringen worden intensief en coördineerd geïnspecteerd. Voor 
een nadere uitwerking wordt verwezen naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [3].  
 
Dit scenario heeft geen relatie met het falen van primaire waterkeringen en is daarom in deze paragraaf niet 
nader uitwerkt. 
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4.5 Scenario: Stormvloed 

4.5.1 Omschrijving 

Dit scenario beschrijft de situatie van een noordwesterstorm (windkracht 12) samen met het optreden van 
springtij waardoor een waterstandsopzet van 4 m verwacht wordt  bij het kustgedeelte tussen Den Haag en 
Hoek van Holland. De langdurig aangehouden harde storm heeft een golfveld ontwikkeld met als gevolg 
uitschieters in de golfhoogte tot ver boven de 10 m. De Maeslantkering is gesloten vanwege de hoge 
waterstanden. Op 3 locaties treden doorbraken in de kust op: bij Monster, Ter Heijde en Kijkduin. Delfland is 
opgeschaald naar coördinatiefase 4. Ook landelijk is er opgeschaald tot de zwaarste niveau, opschalingsniveau 
3 (kritiek). Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [3].  
 
In de nadere uitwerking van dit scenario is uitgegaan van een geleidelijk stijging van de belasting. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in:  

1. Hoge belasting: situaties minder zwaar dan normcondities (Waterwet) 
2. Zeer hoge belasting: hoger dan de normcondities (Waterwet) en 
3. Extreem hoge belasting: zeer extreme belastingsituaties; boven de ontwerpcondities.  

Dit impliceert overigens niet dat de waterkering niet zal falen (doorbreken) bij condities onder de 
normcondities; maar dit is een naar verwachting zeer kleine kans. Boven de norm- en ontwerpcondities is deze 
kans aanzienlijk groter en moet er rekening gehouden worden met doorbraken. 

4.5.2 Tijdlijn 

In dit scenario loopt de waterstand en de golfbelasting gestaag op door invloed van getij en windopzet. De 
waterstand kan in een periode van 10-20u oplopen tot een maximum. Dit is afhankelijk van de stormduur en 
getij. In geval de primaire waterkering doorbreekt, zal inundatie over een groot gebied plaatsvinden. In de 
directe omgeving van de doorbraaklocatie zijn effecten binnen enkele uren merkbaar. Centraal in het 
beheergebied kan dit enkele dagen duren. 

4.5.3 Effecten 

Bij hoge belasting (tot normcondities) 
 Zeewering 

o Er treden beschadigingen op door duinafslag en locale winderosie) 
o Beschadiging van kunstwerken (stormvloedkering Scheveningen) 
o Beschadiging van bijzonder waterkerende constructies (boulevard Scheveningen) 
o Door de steeds toenemende windsnelheid is de verwachting dat men zich 12 á 24 uur voor de 

overstroming niet meer veilig kan verplaatsen [15] binnen het beheergebied.  
 Delflandsedijk 

o Beschadigen van de waterkering (bekleding) 
o Beschadiging van kunstwerken (gemalen, sluizen) 
o Beschadiging van bijzonder waterkerende constructies en niet waterkerende objecten (zie 3.1) 
o Maeslantkering is gesloten (NAP+3m) 

 
Bij toename tot zeer hoge belasting (boven de normcondities) 
 Zeewering 

o Ontstaan kritieke locaties in zeewering 

- Grensprofiel is op meerdere locaties afgeslagen. Voor een doorbraak moet worden gevreesd. 
o Ontstaan kritieke locaties kunstwerken 
o Ontstaan kritieke locaties bijzonder waterkerende constructies (boulevard) 

 Delflandsedijk 

o Ontstaan kritieke locaties van de waterkering (bekleding) 

- Op enkele locaties zal golfoverslag plaatsvinden. Beschadiging van het binnentalud is mogelijk. 

- Op meerdere locaties zal de bekleding beschadigd raken. Met name rond kwetsbare plekken (niet 
waterkerende objecten als wegen, overgangen van bekleding ed.) 

- Binnendijks kunnen wellen ontstaan  
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- Water zal op enkele locaties over de waterkering stromen (overloop). Voor een doorbraak moet 
worden gevreesd. 

- Golfoverslag vindt over grotere lengtes plaats. Beschadiging van kruin en binnentalud 
waarschijnlijk. 

o Ontstaan kritieke locaties kunstwerken (gemalen, sluizen) 
o Ontstaan kritieke locaties van bijzonder waterkerende constructies en niet waterkerende objecten (zie 

3.1). 
 
Bij toename tot extreem hoge belasting (boven ontwerpcondities)  

 Kritieke locaties breken door.  
 Falen van de zeewering: 

o Er ontstaan bressen van mogelijk honderden meters breed waardoor zout water stroomt met 
stroomsnelheden van enkele m/s.  

o Grote hoeveelheden zand worden meegevoerd het beheergebied in. 
o Nabij gelegen bebouwing stort in; losse elementen worden door het water meegevoerd. 

 Falen van delen van de Delflandsedijk 

o Er ontstaan meerdere bressen van enkele tientallen meters waardoor overwegend zout water stroomt 
met stroomsnelheden van enkele m/s.  

o Bij het falen van een kunstwerk kan het doorstroomoppervlak (en debiet) beperkt blijven indien alleen 
de keermiddelen (sluisdeuren) hebben gefaald. Indien de constructie bezwijkt als gevolg van 
onvoldoende stabiliteit is ook een bres van enkele tientallen meters mogelijk. 

 Algemene effecten inundatie 

o De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor het effect van een overstroming, zijn [15]:  

- de stroomsnelheid van het water 

- de waterdiepte 

- de watertemperatuur 

- de stijgsnelheid van het water 

- de overstromingsduur 

- de getijdenwerking in het overstroomde gebied 

- het aantal doorbraken 

- de omvang van de doorbraken 

- de locaties van de doorbraken 

- de morfologie van het landschap (achterland, ligging en sterkte van lijnelementen zoals 
waterkeringen en wegen); 

- soort en hoeveelheid bebouwing 

- aantal inwoners 

- de beschikbare tijd voor evacuatie 

- de mate van zelfredzaamheid van mensen.  

- bedacht moet worden dat ook de weeromstandigheden die een overstroming veroorzaken, 
effecten sorteren. Hierbij gaat het om: de buitentemperatuur, de windsnelheid, de 
gevoelstemperatuur en de neerslag. 

 Korte termijn effecten van inundatie: 

o Levensgevaren. Een overstroming, en de orkaan die hiermee gepaard gaat, brengt een aantal (levens-
)gevaren met zich mee [15]. Sommige van deze gevaren doen zich direct voor, andere manifesteren 
zich naar verloop van tijd. Wanneer dergelijke gevaren zich precies voordoen, is moeilijk te zeggen en 
afhankelijk van verschillende factoren. Met name weersomstandigheden en mate van 
zelfredzaamheid van de bevolking (hebben mensen een schuilplaats met voldoende proviand) zullen 
bepalend zijn. Hieronder staan de belangrijkste (levens-)gevaren op een rijtje:  

- Letsel door storm (rondvliegende takken etc.);  

- Verdrinking; te verwachten aantal dodelijke slachtoffers voor het westelijk kustgebied van 
Nederland (zonder evacuatie) bedraagt 10.400, mortaliteitspercentage 0,46% [15] 

- Onderkoeling;  

- Uitdroging (i.v.m. uitval drinkwater);  

- Verhongering;  

- Instorting gebouwen;  

- Ziektes als gevolg van wegvallen hygiëne.  
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o Ergst denkbare overstromingsscenario’s richten verwoestende schade aan in de regio en ver daar 
buiten. Er worden bij deze scenario’s ook vitale sectoren, producten en diensten getroffen die geheel 
of gedeeltelijk uitvallen. Gedacht kan worden aan de uitval van ‘gas, water en licht’ en de riolering. De 
uitval van de vitale infrastructuur kan direct of naar verloop van tijd zijn, dit is per dienst/ product 
wisselend. 

  Lange termijn effecten van inundatie: 

o Indirecte economische schade 
o Ontwrichting watersysteem Delfland 
o Maatschappelijke ontwrichting zoals hinder (bereikbaarheid, wateroverlast, stank) en  sociale 

ontwrichting 
 
Bij afname tot onder de normcondities 
 Zeewering 

o Instromend debiet neemt af en/of stopt of loopt zelfs weer terug. 
 Delflandsedijk 

o Delen van de Delflandsedijk kunnen ‘buitenwaarts afschuiven’ door relatief snelle afname van de 
waterstand en verzadigde dijk. Dit kan alsnog leiden tot een overstroming. 

o Delen van de Delflandsedijk kunnen bezwijken als gevolg van zettingsvloeiing van het voorland. Dit kan 
alsnog leiden tot een overstroming. 

 

4.5.4 Knelpunten en dilemma’s 

Bij hoge belasting (tot normcondities) 

 informatievoorziening aan eigen organisatie, pers, netwerkpartners en burgers. Hierbij zijn de volgende 
aandachtspunten van belang: beknoptheid, leesbaarheid, werken met kleurcodes en kaartjes, vertaalslag 
voor niet deskundigen, zo ruim mogelijk scope. 

 buitendijks gebied kan op enkele locaties inunderen. De eerste meldingen komen binnen. Zie 3.1. 

 weersomstandigheden zijn dusdanig zwaar dat de inzet van personeel en dijkleger beperkt wordt. 

 beoordelen of voldoende deskundigheid in de parate calamiteitenorganisatie betrokken is 

 de kans op succesvolle evacuatie neemt sterk af door de steeds toenemende windsnelheid. De 
verwachting is dat men zich 12 á 24 uur voor de overstroming niet meer veilig kan verplaatsen [15]. Voor 
de daadwerkelijke tijd die nodig is voor een evacuatie moet daarom 12 á 24 uur worden opgeteld bij 
bovenstaande evacuatietijden. Knelpunt is dat een dreigende overstroming vanuit de kust pas kort van te voren 
met enige mate van zekerheid kan worden voorzien. Afhankelijk van wanneer een besluit tot evacuatie wordt 
genomen, is de beschikbare tijd (om daadwerkelijk te evacueren) dus zeer beperkt. Bij een dreigende EDO Kust 
zal de beschikbare tijd korter zijn dan de tijd die nodig is om een preventieve evacuatie uit te voeren (benodigde 
tijd). Dit geldt in ieder geval voor de evacuatie van alle burgers, maar waarschijnlijk ook voor de evacuatie van 
niet-zelfredzamen. Met (boven)regionaal en nationaal afgestemd verkeersmanagement is op dit vlak winst te 
boeken, maar ondanks deze positieve effecten blijft een volledige, preventieve evacuatie (beide strategieën) – 
gegeven de beperkt beschikbare tijd – niet of nauwelijks haalbaar. Er dient dus rekening te worden gehouden 

met grote aantallen inwoners die na de overstroming gered dienen te worden. [14] 

 soortgelijke knelpunten treden ook op andere locaties in Nederland op omdat het waarschijnlijk is dat ook 
andere delen van de primaire waterkeringen, buiten het beheergebied, zullen falen. 

 communicatie over onzekerheden en voorspellingen waterstanden, golven, standzekerheid van 
waterkeringen, duur van de situatie. Consequenties en handelingsperspectief voor de verschillende actoren en 
doelgroepen. 

 
Bij toename tot zeer hoge belasting (boven de normcondities) 
 Zeewering 

o Dijkleger kan niet meer waarnemen vanwege de weerscondities 
o Er ontstaat een tekort aan materieel om zand te verplaatsen 
o Locaties zijn door weersomstandigheden niet meer te bereiken 

 Delflandsedijk 

o Dijkleger kan niet meer waarnemen vanwege de weerscondities 
o Er ontstaat een tekort aan materieel en materiaal om alle beschadigingen te repareren 
o Locaties zijn door weersomstandigheden niet meer te bereiken 
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Bij toename tot extreem hoge belasting (boven ontwerpcondities)  
 Zeewering 

o De combinatie van meervoudige doorbraken en extreme belasting maakt dat het, zeker voor het 
kustscenario, niet reëel is te veronderstellen dat bressen worden gedicht gedurende de eerste dagen 
na een overstroming. De duur van het herstel van een bres hangt sterk af van de beschikbaarheid van 
materiaal, materieel en uiteraard van de grootte van de bres. Als het echt een stroomgat betreft, 
moeten er veel werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de sluiting gerealiseerd is. Door de 
meervoudige doorbraken, verspreid over een groot deel van Nederland, zal er naar verwachting al 
snel onvoldoende capaciteit voorhanden zijn. Bovendien zijn gaten moeilijk te dichten als het water er 
snel doorheen stroomt. Dit laatste zal zeker in de eerste dagen, als de overstroming nog in volle gang 
is, waarschijnlijk het geval zijn. [15] 

o grootschalige uitval overige nutsvoorzieningen mogelijk. 
o evacuatie is wordt sterk bemoeilijkt door waterdiepte en stroming van het water 

 Delflandsedijk 

o geen 
 
Bij afname tot onder de normcondities 
 Zeewering 

o Getijdenwerking in overstroomd gebied. 
 Delflandsedijk 

o Door ‘buitenwaarts afschuiven’ ontstaat alsnog een overstroming. 
o Door ‘zettingsvloeiing’ ontstaat alsnog een overstroming. 
o Getijdenwerking in overstroomd gebied. 

4.5.5 Maatregelen 

Bij hoge belasting (tot normcondities) 
 Bestrijding van de aan de waterkering(en) optredende calamiteit zal veelal bestaan uit het ophogen of 

herstellen van de waterkering met tijdelijke middelen en daarmee ook inzet van extra mensen. In extreme 
situaties zal Delfland de bestrijding niet alleen ter hand kunnen nemen en zal een beroep moeten worden 
gedaan op andere lokale en regionale hulpverleningsorganisaties. In het uiterste geval is zelfs inzet van nationale 
hulpverleningseenheden noodzakelijk. 

 Generieke maatregelen: 

o Zeewering 

- monitoring van waterstanden (MFPS) 

- monitoren van de waterkering (afslag op kritieke locaties) 

- aanbrengen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand 

- reductie golfbelasting door laten afzinken tankers voor de kust 

- verplaatsen van materiaal en materieel naar veilige plaats vooruitlopend op eventuele 
doorbraken 

- inzet of vergroten omvang dijkleger 

- bij een overstroming kan Delfland maatregelen nemen rondom de Maasdijk (coupures wel of niet 
sluiten), aanleg nooddijken, compartimentering (BWO-keringen) om het overstromingspatroon te 
beïnvloeden [12] 

o Delflandsedijk 

- monitoring van waterstanden (MFPS) 

- monitoring van de waterkering 

- weren van verkeer op de waterkering 

- verwijderen drijfvuil 

- verwijderen schepen 

- bij een overstroming kan Delfland maatregelen nemen rondom de Maasdijk (coupures wel of niet 
sluiten), aanleg nooddijken, compartimentering (BWO-keringen) om het overstromingspatroon te 
beïnvloeden [12] 

- controleren sluiting van kunstwerken (keersluis gemeentehaven Maassluis. Zie Bijlage 9.) 

- vergroten omvang dijkleger 
 Specifieke maatregelen 

o Zie bijlage 8. 
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Bij toename tot zeer hoge tot extreme belasting (boven de norm- en ontwerpcondities)  
 Generieke maatregelen: 

o Zeewering 

- Monitoring van waterstanden (MFPS) 

- Werkzaamheden niet mogelijk vanwege weerscondities 
o Delflandsedijk 

- Monitoring van waterstanden (MFPS) 

- Werkzaamheden niet mogelijk vanwege weerscondities 
 Specifieke maatregelen: 

o Werkzaamheden niet mogelijk vanwege weerscondities 
 
Bij afname tot onder de normcondities 
 Generieke maatregelen: 

o Zeewering 

- Monitoring van waterstanden (MFPS) 

- aanbrengen of verplaatsen van enorme hoeveelheden zand 
o Delflandsedijk 

- Monitoring van waterstanden (MFPS) 

- Ontstane bressen sluiten door buitendijks een (ringvormige) dijk op te bouwen (vanaf het water) 

- Kleine bressen sluiten door invaren binnenvaartschip of ponton 

- Bewaken Delflandsedijk in verband met kans op instabiliteit van het voorland (zettingsvloeiing, 
afschuiving voorland) 

 Specifieke maatregelen: 

o Zie bijlage 8. 
 

4.5.6 Raakvlakken andere bestrijdingsplannen (CBP’s): 

Bij hoge belasting (tot normcondities) 

 CBP Wateroverlast boezem en polderwatersysteem.door maalstopboezem van de gemalen  (bij 
alarmeringspeil NAP+2,8m) is boezemwaterstand minder goed te beheersen 

 CBP regionale en overige waterkeringen. Langs regionale- en overige keringen kunnen bomen omvallen 
door de aanhoudende wind. Hierdoor kunnen waterkeringen bezwijken. 

 CBP regionale en overige waterkeringen. door opwaaiing kan op sommige locaties in het beheergebied een 
(lokaal) hoge boezemwaterstand optreden. Hierdoor kunnen regionale – en overige keringen bezwijken. 

 
Bij toename tot zeer hoge belasting (boven de normcondities) 

 CBP Wateroverlast boezem en polderwatersysteem.door op- en afwaaiing kunnen in het beheergebied 
(lokaal) relatief hoge en lage boezemwaterstanden optreden. Door een te lage boezemwaterstand kan 
uitmalen met het gemaal Scheveningen worden gehinderd. 

 CBP regionale en overige waterkeringen. bezwijken van regionale - en overige keringen mogelijk als gevolg 
van het hoge boezempeil. 

 CBP Wateroverlast boezem en polderwatersysteem.door opwaaiing kunnen lokaal hoge boezempeilen 
optreden. Indien dit te hoog wordt kan wateroverlast het gevolg zijn en kan besloten worden om één of 
meerdere poldergemalen te stoppen (maalstop). Voor meer informatie over de gehanteerde peilen bij een 
maalstop wordt verwezen naar het calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast. 

 
Bij toename tot extreem hoge belasting (boven ontwerpcondities) 

 CBP Wateroverlast boezem en polderwatersysteem.Vreemd water dringt in beheergebied en zal zich in 
eerste instantie snel verplaatsen via het boezemsysteem. Polders lopen langzaam vol.  

 CBP slechte waterkwaliteit. Inundatiewater is zout en/of verontreinigd en verlaagt de waterkwaliteit. 

 CBP uitval afvalwaterzuivering. Zuiveringsinstallaties raken buiten gebruik.  
 CBP uitval afvalwaterzuivering. Naar verwachting zal de afvalwaterketen (afvoer in huizen, riolen, pompen 

en zuiveringen) niet meer functioneren na een overstroming. Het herstel kan moeizaam en zeer kostbaar zijn als 
de riolen zijn dichtgeslibd. Of dit ook zal gebeuren en op welke schaal is niet bekend. Afvalwaterstelsels zullen 
hiernaast ook niet meer werken omdat zuiveringen uitvallen in het overstroomde gebied en de gemalen die het 
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rioolwater transporten niet meer werken. Tegelijkertijd zal door het gebrek aan water mogelijk het sanitair niet 
meer kunnen worden gebruikt. Naast milieuschade betekent het uitvallen van de afvalwaterketen dus ook dat 
risico’s ontstaan op het gebied van de volksgezondheid (kans op uitbreken ziekten) [15].  

 
Bij afname tot onder de normcondities 

 CBP Wateroverlast boezem en polderwatersysteem. Instromend debiet bij doorbraken neemt af en/of 
stopt. Inundatiewater blijft zich verspreiden in het beheergebied. Hierdoor neemt de wateroverlast toe. 

 CBP slechte waterkwaliteit. Instromend debiet bij doorbraken neemt af en/of stopt. Inundatiewater blijft zich 
verspreiden in het beheergebied. Hierdoor neemt de waterkwaliteit af. 

4.5.7 Netwerkpartners 

Delfland heeft veel te maken met netwerkpartners in dit scenario. Op veel vlakken is de aanpak van Delfland 
afhankelijk van of wordt afgestemd met partners. Te noemen valt: 

 Gemeenten 

 Hulpdiensten 

 Provincie 

 Het rijk (RWS) 

 Veiligheidsregio’s 
 buurwaterschappen 

Voor de overige externe partijen wordt verwezen naar 2.4.  
 
Bij hoge belasting (tot normcondities) 
 Veiligheidsregio:  

o overwegen om te evacueren 
o informatievoorziening: waar wordt water verwacht, wat dit betekent voor individuele burger en wat 

individuele burger kan doen [14] 
o informatievoorziening: waterbeeld [14] benodigd tbv evacuatiebesluit. Waterbeeld [14] betreft feiten 

(waterstanden, weeroverzicht, voorspellingen ed.), analyse, waterbeeldscenario’s, maatregelen en 
voorstellen maatregelen voor veiligheidsregio. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: 
beknoptheid, leesbaarheid, werken met kleurcodes en kaartjes, vertaalslag voor niet deskundigen, zo 
ruim mogelijk scope. 

o verplaatsen van hulpverleningspotentieel. Voorkomen moet worden dat schaarse 
hulpverleningscapaciteit onbruikbaar wordt wegens de overstroming [15]. 

o Indien tot evacuatie wordt overgegaan (besluit veiligheidsregio):  

- waar kunnen de mensen naar toe 

- hoe ga je ze vervoeren? 
 
Bij toename tot zeer hoge belasting (boven de normcondities) 
 Veiligheidsregio: 

o informatievoorziening [15] zones bepalen bij doorbraak van regionale en overige keringen; input 
leveren voor het inzichtelijk maken van overstromingsgevolgen geografisch, demografisch, 
economisch en sociaal. Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: beknoptheid, 
leesbaarheid, werken met kleurcodes en kaartjes, vertaalslag voor niet deskundigen, zo ruim mogelijk 
scope. 

  
Bij toename tot extreem hoge belasting (boven ontwerpcondities) 

 Bereikbaarheid van locaties wordt minder 

 Nutsbedrijven; electriciteit. Problemen vanaf inundatiedieptes van 25 cm. Bij toenemende 
inundatiedieptes zal eerst laagspanning uitvallen, vervolgens midden- en tussenspanning, tenslotte  
hoogspanning. Hersteltijd van enkele weken (laagspanning) tot enkele jaren (hoogspanning). Bedacht 
moet worden dat sommige vitale processen op voorhand kunnen worden ‘afgeschakeld’ door beheerders 
van deze producten/ diensten. Het is niet reëel te veronderstellen dat de vele honderden stations met het 
schaarse hulpverleningspotentieel kunnen worden beschermd tegen een (dreigende) overstroming [15]; 

 Nutsbedrijven; gasvoorziening. Overstromingen zullen naar verwachting in de winter plaatsvinden. 
Gasvoorziening (verwarming) is daarom belangrijk. In tegenstelling tot elektriciteit zullen de gasnetten 
doorgaans niet preventief hoeven te worden afgeschakeld. Wel leveren ook hier waterhoogten een probleem 
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doordat water in gasleidingen kan stromen. Problemen vanaf inundatiedieptes van 30 cm, water dringt dan in 
het systeem. Naarmate de inundatiediepte hoger is, is dit effect sterker. Bij dieptes van 2m zijn de 200 mBar en 
lagere drukken niet meer te gebruiken [15]. 

 
Bij afname tot onder de normcondities 
 Er dient rekening te worden gehouden met grote aantallen inwoners die na de overstroming gered dienen te 

worden. Hierbij spelen de hulpverleningsdiensten een grote rol [14]. 

 
Aandachtspunten bij de communicatie zijn: 
 communicatie over onzekerheden en voorspellingen waterstanden, golven, standzekerheid van waterkeringen, 

duur van de situatie. Consequenties en handelingsperspectief voor de verschillende actoren en doelgroepen. 

4.5.8 Nafase 

 Een overstroming leidt tot grote verwoesting. Gebouwen kunnen zijn ingestort of dreigen in te storten en 
gebieden zijn mogelijk vervuild met gevaarlijke stoffen [15]; 

 Wegen zijn niet meer begaanbaar door meegesleept puin, zand en slib [15]; 

 Verzakkingen: het talud van wegen en spoorwegen is her en der weggeslagen [15].   

 Na een overstroming zal een gebied weer watervrij, schoongemaakt en hersteld moeten worden. De 
benodigde periode voor het watervrij maken is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid water die het 
gebied is ingestroomd, maar ook van de mate waarin het water op vrij verval weer kan wegstromen of 
moet worden weggepompt. Aandachtspunten hierbij zijn lokale laagtes of kleine barrières die tijdens het 
droogmaken kommen vormen en zelfstandig leeggepompt moeten worden. Een ander aandachtspunt is 
het (slecht of niet) functioneren van het regionale watersysteem [15].  

 De schoonmaak en het herstel hoeven niet overal op eenzelfde tijdstip te beginnen. Afhankelijk van de 
ligging kunnen enkele gebieden al snel droog zijn. Echter, bij andere gebieden kan dit vele maanden duren. 
In hoeverre herstel mogelijk is of nieuwbouw noodzakelijk zal zijn, zal afhangen van de lokale situatie. Met 
name bij een overstroming vanuit zee zullen de pompen, gemalen, stuwen etc. die het laaggelegen land 
droog houden voor een groot deel niet meer functioneren. Naast het probleem van het droogmaken van 
het land, speelt dus ook het probleem van het droog houden van het land [15]. Hierbij is het de vraag of 
het gebied ook op dezelfde wijze ingericht dient te worden. 

 Na evacuatie moet door de veiligheidsregio’s worden beoordeeld of het voor burgers veilig is om terug te 
keren [15] en of burgers dit nog willen.  

 Nazorg kan zich richten op:  

o Besluiten of aanvullend onderzoek naar de oorzaak noodzakelijk/gewenst is. 
o Inspecteren van de waterkeringen op schades en vloedmerk  
o Terugbrengen waterkeringen in overeenstemming met de in de legger voorgeschreven staat 

(Waterwet, artikel 5.30 lid 3) 
o Het schoonmaken en controleren van ingezet materiaal en materieel zodat gebruik in een nieuwe 

situatie weer verzekerd is. 
o Het verrekenen van de kosten voor inzet van materiaal, materieel en mensen. 
o Het uitspreken van waardering richting de teams en medewerkers die zich tijdens het incident of de 

calamiteit hebben ingezet; dit biedt tevens de mogelijkheid om de gebeurtenissen te verwerken. De 
roosters van de medewerkers dienen gecontroleerd te worden zodat medewerkers voldoende 
compensatieverlof kunnen opnemen. 

o Vastleggen van ervaringen en evaluatie van proces en inhoud (zie paragraaf 9.7  van het 
calamiteitenplan). 
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4.6 Scenario: Technisch falen 

4.6.1 Omschrijving 

In dit scenario faalt een installatie/object van Delfland door een technisch mankement. De weercondities en 
omstandigheden/toestand van het watersysteem zijn normaal. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen 
naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [3].  
 
Dit scenario is nader uitgewerkt voor primaire waterkeringen als subscenario. Vanuit primaire waterkeringen 
geredeneerd vallen de volgende situaties onder de scope van ‘technisch falen’:  

 Kunstwerken 
o constructief bezwijken kunstwerk: 

- het falen van keermiddelen van kunstwerken 

- instabiliteit van het kunstwerk 

- constructief falen van de betonconstructie 

 het bezwijken van het grondlichaam van de Delflandsedijk. Ook een dijklichaam beschikt over een 
technisch ontwerp en kan falen. 
o volgens de mechanismen benoemd in bijlage 8. 

 het bezwijken van het grondlichaam de zeewering (duinen). Ook een duin beschikt over een technisch 
ontwerp en kan falen. 
o volgens de mechanismen benoemd in bijlage 8. 

 het falen van niet waterkerende objecten 
o leidingbreuk of (sluimerende) lekkage van een leiding. Dit dekt de uitkomsten van de analyse van de 

risicoinventarisatie 2007. Zie 3.1. 
o explosie van een leiding 

 het falen van bijzonder waterkerende constructies 
In dit subscenario wordt niet uitgegaan van extreme omstandigheden. Het geval met extreme omstandigheden 
wordt afdoende afgedekt door het scenario ‘stormvloed’ (zie 4.5) en de scenario’s ontwikkeld in hoofdstuk 5.  
 
De zeewering zal bij niet extreme condities niet dusdanig verzwakken dat een veiligheidsprobleem ontstaat. 
Hooguit zal de zeewering beschadigd raken door duinafslag. Dit kan middels onderhoud weer eenvoudig 
worden hersteld. Dit scenario wordt in dit hoofdstuk niet verder uitgewerkt. 

 

4.6.2 Tijdlijn 

 Kunstwerken 
o Nadat het falen is geconstateerd zal instroom van buitenwater (of uitstroom van binnenwater) 

starten. Dit zal enkele uren kunnen aanhouden, afhankelijk van de fase van het getij. Daarna 
andersom. 

 Delflandsedijk 
o Instabiliteit van de Delflandsedijk zal worden geconstateerd. Indien het gaat om een instabiliteit die 

niet door extreme belasting wordt veroorzaakt zal dit in een vroeg stadium (scheurvorming in dijk) 
worden herkend. Dit is afhankelijk van inspectie-intervallen dan wel oplettendheid van passanten. 
Scheurvorming kan binnen enkele uren leiden tot een afschuiving. Dit is geen richtwaarde; een 
afschuiving kan zich veel sneller ontwikkelen. 

 Leiding 
o In geval van een plots falen van een leiding zal de leidingbeheerder dit over het algemeen snel 

waarnemen i.v.m. het wegvallen van de druk. Bij sluimerende lekkages is dit niet altijd het geval. In die 
situatie kan er een instabiliteit van de waterkering plaatsvinden voordat de werkelijke oorzaak 
duidelijk wordt. 

 Bijzonder waterkerende constructie 
o Instabiliteit van dit soort constructies zal over het algemeen worden waargenomen door 

scheurvorming en toenemende vervormingen. 
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4.6.3 Effecten 

 Kunstwerken 
Bij het falen van waterkerende kunstwerken treedt over het algemeen wel een plotse instroom van water 
op omdat deze kunstwerken vaak direct waterkerend zijn. Dit is afhankelijk van getijfase: 
o Grote instroom van zout water 
o Grote stroomsnelheden, orde m/s 
o Beschadigen van kunstwerk (bestorting) 
o Blokkade voor scheepvaartverkeer 
o Vooral schade, geen slachtoffers 
o Mogelijk ontstaat een situatie met gevolgen voor meerder veiligheidsregio’s en /of een 

bovenregionaal karakter. 

 Delflandsedijk 
o Geen instroom van water enkel fysieke schade aan de waterkering (door de instabiliteit). Dit wordt 

veroorzaakt door een relatief lage buitenwaterstand en in de regel nog enige reserve (restbreedte) 
waardoor nog genoeg kerende hoogte over is. 

o Mogelijk schade aan aanwezige kabels en leidingen en overige constructies 
o Mogelijk ontstaat een situatie met gevolgen voor meerder veiligheidsregio’s en /of een 

bovenregionaal karakter. 

 Leiding 
o Een lekkage kan leiden tot zeer sterke erosie of explosiegevaar. In het extreme geval treedt er een 

explosie op als gevolg van lekkende vloeistoffen en kunnen erosiekuilen van enkele tientallen meters 
ontstaan. Gasvormige media leiden tot kleinere kuilen. Explosies kunnen de waterkering wel 
verzwakken (door het optreden van plotse belastingen) 

o Waterkering kan beschadigd raken doordat delen van de waterkering wegeroderen of weggeslagen 
worden. Dit kan een voortschrijdend proces zijn in de lengterichting van de leiding. Meer voorkomend 
zijn lekkages bij aansluitingen/koppelingen e.d. 

o In potentie gevaarlijke situatie voor persoonlijk letsel. 

 Bijzonder waterkerende constructie 
o Afhankelijk van de kerende hoogte en waterstanden kan een doorbraak optreden. Omdat de 

waterstanden relatief laag zijn, is dit niet waarschijnlijk.  
o Scheurvorming in waterkering, grote vervormingen 
o Mogelijk ontstaat een situatie met gevolgen voor meerder veiligheidsregio’s en /of een 

bovenregionaal karakter. 
 

4.6.4 Knelpunten en dilemma’s 

 Kunstwerken 
o Hoe is kunstwerk te sluiten 
o Bij welke stroomsnelheden zijn tweede keermiddelen te gebruiken 
o Met welk materiaal kan de doorstroomopening worden afgesloten 
o Beschikbare tijd voor het sluiten (eb en vloed in relatie tot boezempeilen) 
o Delfland is geen gebruiker/bediener van kunstwerk. Dit geeft interactie met andere partijen. 
o Inschatten gevolgen in relatie tot opschaling 

 Delflandsedijk 
o Welke infrastructuur (kabels en leidingen) is aanwezig in de waterkering 
o Wordt extreem hoog water verwacht 
o Wat zijn de weerscondities 
o Hoe kan het materieel en materiaal ter plaatse worden gebracht 
o Inschatten gevolgen in relatie tot opschaling 

 Leiding 
o Aanwezigheid en risico voor andere leidingen (sneeuwbaleffect) 
o Traceerbaarheid kabel en leiding eigenaren 
o In potentie gevaarlijke situatie voor persoonlijk letsel. 

 Bijzonder waterkerende constructie 
o Inschatten gevolgen in relatie tot opschaling 
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4.6.5 Maatregelen 

 Generieke maatregelen: 
o bij een overstroming kan Delfland maatregelen nemen rondom de Maasdijk (coupures wel of niet 

sluiten), aanleg nooddijken, compartimentering (BWO-keringen) om het overstromingspatroon te 
beïnvloeden [12] 

o Kunstwerken 

- Aandacht dient gericht te zijn op het beperken of stoppen van de instroom. Dit kan door het 
sluiten van tweede keermiddelen (als de stroomsnelheid en de constructie dit toelaat) of door het 
dempen van de kolk (met noodsluitingsmateriaal) 

- Na het beperken en stoppen van de instroom kan het kunstwerk worden gerepareerd. 
o Delflandsedijk 

- Van belang is de oorzaak van de instabiliteit te achterhalen. Maatregelen dienen hierop te 
worden afgestemd 

- Monitoren van de waterkering 

- Weren van verkeer op de waterkering 

- In geval van een instabiliteit is het van belang de waterkering door tijdelijke ingrepen (plaatsen 
van zandzakken of big bags of los gestort zand) weer stabiel te krijgen. 

- Vergroten omvang dijkleger 
o Leiding 

- Bij lekkende leidingen dient zo snel mogelijk de druk er af te worden gehaald. Let hierbij ook op 
andere leidingen en kabels. 

- Creëren van tijdelijke voorzieningen om waterkerend vermogen te herstellen. Denk hierbij aan 
damwanden, vullen van kraters met big bags. 

o Bijzonder waterkerende constructie 

- Van belang is de oorzaak van de instabiliteit te achterhalen. Maatregelen dienen hierop te 
worden afgestemd 

- Monitoren van vervormingen van belang 

- In geval van een instabiliteit is het van belang de waterkering door tijdelijke ingrepen (plaatsen 
van zandzakken of big bags) weer stabiel te krijgen. 

 Specifieke maatregelen: 
o Zie bijlage 8. 

 

4.6.6 Raakvlakken andere bestrijdingsplannen (CBP’s): 

 Kunstwerken 
o Grote instroom van zout water 
o Grote stroomsnelheden, orde m/s 
o Beschadigen van kunstwerk (bestorting, filterconstructies) 
o Mogelijk probleem i.r.t. uitmalen boezemwater 
o Mogelijke hoge peilen in aansluitende boezem. Daardoor kans op wateroverlast 
o Mogelijk hoge peilen in aansluitende boezem. Daardoor kans op doorbraak regionale keringen. 
o Communicatie. Omvang gevolgen bepaalt opschalingsniveau. Calamiteit krijgt al snel een regionaal 

karakter. Dit betekent dat Delfland enkel communiceert naar de veiligheidregio’s Haaglanden en 
Rijnmond.   

 Delflandsedijk 
o Communicatie. Omvang gevolgen bepaalt opschalingsniveau. Calamiteit krijgt al snel een regionaal 

karakter. Dit betekent dat Delfland enkel communiceert naar de veiligheidregio’s Haaglanden en 
Rijnmond. 

 Leiding 
o Lekkage en/of explosie kan leiden tot verontreiniging van het oppervlaktewater 
o Communicatie. Omvang gevolgen bepaalt opschalingsniveau. Calamiteit krijgt al snel een regionaal 

karakter. Dit betekent dat Delfland enkel communiceert naar de veiligheidregio’s Haaglanden en 
Rijnmond. 

 Bijzonder waterkerende constructies 
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o Communicatie. Omvang gevolgen bepaalt opschalingsniveau. Calamiteit krijgt al snel een regionaal 
karakter. Dit betekent dat Delfland enkel communiceert naar de veiligheidregio’s Haaglanden en 
Rijnmond. 

 

4.6.7 Netwerkpartners 

Delfland heeft veel te maken met netwerkpartners in dit scenario. Op veel vlakken is de aanpak van Delfland 
afhankelijk van afstemming met partners. Te noemen zijn: 

 Gemeenten 

 Hulpdiensten 

 Provincie 

 Het rijk (RWS) 

 Veiligheidsregio’s 

 buurwaterschappen 
 
Voor de overige externe partijen wordt verwezen naar 2.4. De kunstwerken in de primaire waterkering van 
Delfland worden niet altijd door Delfland beheerd. Dit geldt in het bijzonder voor: 

 de stormvloedkering Scheveningen (gemeente Den Haag, bediening door Delfland) 

 de schutsluis Vlaardingen (gemeente Vlaardingen) 

 Parksluizen (Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (sluizen)/Delfland (gemaal)) 

 Buitensluis Schiedam (gemeente Schiedam) 
 
Aandachtspunten bij de communicatie zijn: 

 communicatie over onzekerheden en voorspellingen waterstanden, golven, standzekerheid van 
waterkeringen, duur van de situatie. Consequenties en handelingsperspectief voor de verschillende 
actoren en doelgroepen. 

 

4.6.8 Nafase 

In de nafase dient de oorzaak van de instabiliteit nader te worden achterhaald. Hierbij speciale aandacht voor 
de vraag of dit ook op andere locaties van de Delflandsedijk zou kunnen optreden.  Nazorg kan zich richten op:  

 Inspecteren van de waterkeringen op schades en vloedmerk  

 Het schoonmaken en controleren van ingezet materiaal en materieel zodat gebruik in een nieuwe situatie 
weer verzekerd is. 

 Terugbrengen waterkeringen in overeenstemming met de in de legger voorgeschreven staat (Waterwet, 
artikel 5.30 lid 3) 

 Het verrekenen van de kosten voor inzet van materiaal, materieel en mensen dient verrekend te worden. 

 Het uitspreken van waardering richting de teams en medewerkers die zich tijdens het incident of de 
calamiteit hebben ingezet; dit biedt de mogelijkheid om de gebeurtenissen te verwerken. De roosters van 
de medewerkers dienen gecontroleerd te worden zodat medewerkers voldoende compensatieverlof 
kunnen opnemen. 

 Vastleggen van ervaringen en evaluatie van proces en inhoud (zie paragraaf 9.7  van het calamiteitenplan). 
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4.7 Scenario: Grootschalige ongelukken 

4.7.1 Omschrijving 

In dit scenario treedt, bij normale (weers)omstandigheden, een grootschalig ongeluk op. In het oorspronkelijk 
scenario is een ongeluk gebeurd waarbij er een verontreininging van het oppervlaktewater is opgetreden. Voor 
een nadere uitwerking wordt verwezen naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [3]. In deze situatie 
is er weinig tot geen relatie met de waterkerende functie van primaire waterkeringen. Daarom is dit scenario 
als subscenario nader uitgewerkt voor primaire waterkeringen.  
 
Vanuit primaire waterkeringen geredeneerd vallen de volgende situaties onder de scope van dit scenario:  

 Aanvaring van een schip met een grondlichaam, waterkerend kunstwerken of bijzonder waterkerende 
constructie. 

 Beschadiging van een waterkering als gevolg van een verkeersongeval (LPG vrachtauto)  
 
Dit scenario is in uitwerking vrijwel gelijk aan het scenario ‘technisch falen’. Voor nadere uitwerking wordt 
daarom verwezen naar 4.6. Indien er tevens sprake is van extreme (weers)omstandigheden kan het scenario 
‘stormvloed’ (zie 4.5) worden gebruikt.  
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4.8 Scenario: Menselijk handelen 

4.8.1 Omschrijving 

In dit scenario is sprake van intentioneel menselijk handelen (terrorisme, vandalisme) bij normale 
(weers)omstandigheden. Bij terrorisme gaat het om dreiging of effecten van een daadwerkelijke aanslag. Voor 
primaire waterkeringen betreft het uit te werken scenario een aanslag op een waterkerend kunstwerk. Niet 
intentioneel handelen valt onder het scenario ‘grootschalige ongelukken’. In de uitwerking van dit scenario is 
vandalisme impliciet verwerkt. Het scenario heeft sterke overlap met het scenario ‘technisch falen’. Voor een 
nadere uitwerking en achtergrond van het scenario wordt verwezen naar het handboek Calamiteitenzorg, 
scenarioboek [3]. Meer informatie over het handelen bij terrorisme is te vinden in het calamiteitenplan [25]. 

4.8.2 Tijdlijn 

Op tijdstip 0 vindt een aanslag plaats op of nabij een sluizencomplex. Het optreden van effecten ten aanzien 
van de waterkerende functie zal in het beheergebied binnen een uur merkbaar kunnen zijn. Dit is afhankelijk 
van het getij en de locatie en omvang van de aanslag. 

4.8.3 Effecten 

 Het kunstwerk heeft de waterkerende functie verloren 

 Het kunstwerk heeft ook andere functies verloren (scheepvaartfunctie, maalfunctie) 

 Mogelijk open verbinding tussen buitenwater en boezemsysteem waardoor peilen zeer snel en sterk 
kunnen veranderen. 

 Door sterk veranderde peilen kan de stabiliteit van boezemkades afnemen door snelle daling van de 
waterstand of door ontstaan van zeer hoge waterstanden 

 Boezemkades kunnen doorbreken. 

 Polders lopen onder; bij diepte polders kans op dodelijke slachtoffers en grote schade 

 Grachtensysteem Delft en Den Haag kunnen leeg komen te staan 

 Grote schade aan beschoeiingen boezemsysteem 

 Door getijwerking ontstaat voortdurende in- en uitstroom van water. Daardoor grote ontgrondingen nabij 
het kunstwerk mogelijk. Dit bemoeilijkt herstel. 

4.8.4 Knelpunten en dilemma’s 

 Locatie aanslag is mogelijk niet veilig om te werken (kans op tweede aanslag) 

 Locatie wordt plaats delict (PD). Dit beperkt mogelijkheden tot bestrijding van de calamiteit 

 Dreiging op mogelijk andere locaties maakt keuzes nodig voor effectieve inzet personeel 

4.8.5 Maatregelen 

 Zie 4.6 

 Compartimenteren boezemsysteem (BWO-keringen, afsluiten grachtensysteem Delft) 

4.8.6 Raakvlakken andere bestrijdingsplannen (CBP’s) 

 CBP Slechte waterkwaliteit. Door het falen van de waterkerende constructie komt zout water het 
beheergebied in. Dit dringt ver door in het beheergebied. Indien boezemkades langs de Schie bezwijken zal 
dit zoute/brakke water ook de polders kunnen indringen. 

 CBP wateroverlast boezem en polderwatersysteem. Door het falen van de waterkerende constructie is het 
boezempeil in de Schie niet meer te beheersen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het uitmalen vanuit de 
polders. 

 CBP regionale en overige waterkeringen. Door sterk veranderende peilen kunnen regionale waterkeringen 
negatief worden beïnvloed en bezwijken. 

4.8.7 Netwerkpartners 

 Zie 4.6 

 In dit geval zal het Ministerie van justitie ter plaatse de leiding nemen (plaats delict) 
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4.8.8 Nafase 

 Zie 4.6 
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4.9 Scenario: Langdurige stroomuitval 

4.9.1 Omschrijving 

Dit scenario beschrijft de situatie van een grootschalig, langdurige stroomuitval. In dit scenario is er, naast de 
stroomuitval, geen sprake van extreme condities, die relevant zijn voor primaire waterkeringen. Dit houdt in 
dat de buitenwaterstanden normaal zijn en geen extreem weer is voorspeld. Indien dit wel het geval zou zijn, 
ontstaat een zeer risicovolle situatie; deze gebeurtenissen vallen onder andere scenario’s. Voor een nadere 
uitwerking wordt verwezen naar het handboek Calamiteitenzorg, scenarioboek [15].  
 
De uitval van enkel de telemetrie (op afstand besturen van gemalen) is als subscenario onderkend. Omdat 
telemetrie enkel van belang is voor gemalen heeft het falen van telemetrie geen invloed op het functioneren 
van de primaire waterkeringen. Dit subscenario is niet verder uitgewerkt in dit CBP. 

4.9.2 Tijdlijn 

In de tijdlijn kan onderscheid worden gemaakt in de volgende periodes: 

 Storing 0-2 uur.  

 Storing 2-8 uur. 

 Storing langer dan 8u. 

4.9.3 Effecten 

 0-2u 
o Waterkerende kunstwerken zijn niet meer bedienbaar op het electriciteitsnet.  
o Het schutcomplex Parksluizen heeft geen noodstroomvoorziening waardoor de scheepvaart de sluis 

niet meer kan passeren. 
o Boezemgemalen stoppen direct met draaien.  

 2-8 u 
o Alleen effecten indien er extreme condities of een andere calamiteit optreden. Bij hoog water in de 

Nieuwe Waterweg en sterke wind kan het peil in de haven van Maassluis hoog oplopen. Indien de 
keersluis niet snel (handmatig wordt gesloten) ontstaat er wateroverlast of in nog extreme 
omstandigheden een overstroming. 

 Langer dan 8 u 
o Idem 2-8u. De kans wordt groter dat weersomstandigheden wijzigen.  

4.9.4 Knelpunten en dilemma’s 

 Communicatie:  
o vaste telefonie (40%-50%) van de toestellen werken direct niet meer 
o na 2 uur nemen de communicatiemogelijkheden  met het mobiele netwerk sterk af 
o Noodnet (intern Delfland) werkt nog steeds  

 Informatie:  
o in geval van calamiteiten zal een deel van de informatie op servers niet meer bereikbaar kunnen zijn 

omdat de computers het na 8 uur niet meer doen (crisiscentrum). De servers draaien mogelijk wel 
langer door. 

o Na 2 uur valt de telemetrie uit.  

 Omvang van de storing  te laat bekend. 

 Keersluis Maasluis heeft geen noodaggregaat en moet handmatig worden gesloten (volgens het 
sluitprotocol). Soms is dit niet voorspelbaar en binnen 10 min noodzakelijk.  

 Scheepvaart verkeer op de Schie kan geen gebruik meer maken van de schutsluis in het complex 
Parksluizen. 

4.9.5 Maatregelen 

 Starten noodstroomvoorziening van waterkerende kunstwerken.  

 Communicatie verbeteren door maken berichtenuitwisselsysteem (bv. dijkleger of pizzakoeriers) . 

 Vergaren van informatie over buitenwaterstanden en boezempeilen. 
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 Keersluis Maasluis dient direct te worden bemand (bij hoogwater binnen 10 min). 

4.9.6 Raakvlakken andere bestrijdingsplannen (CBP’s) 

 CBP wateroverlast boezem en poldersysteem. Indien de keersluis Maasluis niet op tijd handmatig wordt 
gesloten kan wateroverlast optreden in stedelijk gebied.  

 CBP slechte waterkwaliteit. Indien de keersluis Maasluis niet op tijd handmatig wordt gesloten kan veel 
zout water binnendringen.   

4.9.7 Netwerkpartners 

 In verband met het belemmeren van het scheepvaartverkeer op de Schie (via Parksluizen) zal met de 
Provincie Zuid-Holland als vaarwegbeheerder moeten worden afgestemd. 

 

4.9.8 Nafase 

 N.v.t. 
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5 Restrisico’s 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgen van niet uitgewerkte scenario’s, zoals beschreven in hoofdstuk 4 en [3]. 
Vooralsnog gaat dit om de volgende voor Delfland relevante situaties: 
1. Een bedreiging vanuit de Lek. Dit betreft het falen van de waterkeringen van dijkring 15 en 44 waardoor 

ook dijkring 14 zal overstromen. Dit is nader beschreven in 5.1  
2. Een bedreiging vanuit de Nieuwe Waterweg/Nieuwe Maas als gevolg van het falen van de sluiting van de 

Maeslantkering. Dit is nader omschreven in 5.2. 

5.1 Scenario Rivieren 

In het rapport gevolgbeperkende maatregelen dijkringen 14, 15 en 44 zijn beperkende maatregelen verkend bij 
een scenario waarbij hoge waterstanden optreden in de Lek waardoor de dijkringen 15 en 44 inunderen [17]. 
Door de lage waterkeringen langs de Hollandse IJssel kan ook dijkring 14 inunderen. Het water wordt 
vervolgens tegengehouden door de landscheiding met het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. Het bijzondere van dit scenario  is dat de bestrijding van de calamiteit door Delfland zich 
enkel kan richten op gevolgbeperking omdat de desbetreffende waterkeringen door andere organisaties 
worden beheerd. Dit scenario is niet nader gedetailleerd in dit calamiteitenbestrijdingsplan. In hoofdlijnen zijn 
de volgende (extern te besluiten) maatregelen mogelijk:  

 inzet noodoverloopgebieden bovenstrooms (buiten dijkring 14) 

 beïnvloeding afvoerverdeling bovenstrooms (buiten dijkring 14) 

 aflaten van rivierwater via het regionale watersysteem om afvoergolf af te toppen (buiten dijkring 14).  
Het is van belang de landscheiding te bewaken, met name eventuele lage delen. 

5.2 Scenario Nieuwe waterweg/nieuwe Maas (falen sluiten Maeslantkering) 

In dit scenario worden hogere waterstanden dan NAP+3,0m bij Hoek van Holland (of NAP+2,8m bij Dordrecht) 
verwacht. De Maeslantkering dient aldus te worden gesloten. Deze sluiting faalt waardoor de waterstanden 
achter de Maeslantkering hoger kunnen worden dan de maatgevende waterstand die de waterkeringen langs 
de Nieuwe Waterweg (en verder stroomopwaarts) conform de Waterwet moeten kunnen weerstaan. Dit 
scenario kent een korte voorspelbaarheid. De uitwerking van dit scenario overlapt met het het deel 
Delflandsedijk uit het scenario Stormvloed (belasting boven de normcondities) [3]. Zie 4.5. 
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6 Overzicht beslisbevoegdheid 
 
Dit hoofdstuk behandelt de beslisbevoegdheid van functionarissen van de calamiteitenorganisatie bij te nemen 
maatregelen. Indien geen sprake is van de calamiteitenorganisatie zijn de beslisbevoegdheden conform de 
reguliere organisatie (mandaatbesluit). Indien dit wel het geval is, heeft – indien nodig -  de dijkgraaf extra 
bevoegdheden conform de Waterwet om besluiten te nemen. Ten opzichte van het handboek calamiteitenzorg 
uit 2004, zijn de bevoegdheden van functionarissen uit de calamiteitenorganisatie aangepast en gekoppeld aan 
te vervullen rollen. Hiervoor wordt verwezen naar het calamiteitenplan. Door maatregelen en 
beslisbevoegdheden expliciet te benoemen wordt beoogd de slagvaardigheid ten tijde van calamiteiten te 
vergroten.  
 
Beslisbevoegde rollen zijn:  

 ATL - actieteamleider 

 SH - sectiehoofd 

 OL - operationeel leider 

 VBT - voorzitter van het beleidsteam. 
 
Van belang is dat beschreven maatregelen niet als vaststaand worden toegepast maar dat in de betreffende 
situatie een juridische check wordt uitgevoerd bestaande uit een beoordeling van de effectiviteit (is de 
maatregel opportuun,waarom wel, waarom niet) en de proportionaliteit (staat de maatregel in verhouding tot 
de juridische gevolgen). Van belang is tevens dat deze afweging wordt vastgelegd voor eventuele 
schadeafhandeling achteraf. Voor een juridische check is het niet per se noodzakelijk dat het operationeel 
team actief is; de verantwoordelijkheid kan nog steeds bij het actiecentrum liggen. Dit geldt eveneens voor de 
inhoudelijke complexiteit. 
 
In de maatregeltabellen is aangegeven uit welk scenario – danwel andere bron - de maatregel volgt en of dit 
Delfland dit zelf besluit (intern) of dat het  besluit extern genomen zal worden (extern). De maatregelen zijn te 
verdelen in algemene maatregelen en maatregelen die meer toegeschreven kunnen worden aan specifieke 
bezwijkmechanismen of objecten (specifieke maatregelen). 
 
Scenario’s: 

 EN – Extreme neerslag 

 LD – Langdurige droogte 

 SV - Stormvloed 

 TF – Technisch falen 

 GO – Grootschalig ongeval 

 LS – Langdurige stroomuitval 

 MH – Menselijk handelen 
 
Bij de beoordeling van de beslisbevoegdheid zijn de volgende aspecten meegewogen: 
1. Omvang gevolgen (slachtoffers, imago) 
2. Financiële gevolgen 
3. Juridische gevolgen  
4. Mono- of multidisciplinaire interactie en/of gevolgen (sectoroverstijgend) 
5. Inhoudelijke complexiteit 
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In de laatste kolom van de tabel is – indien relevant - aangegeven welke aspect(en) bepalend zijn voor de 
beslisbevoegdheid.  
 

Generieke maatregelen Bevoegd Scenario
/bron 

Aspecten 

 intern extern   

Evacuatie  x SV  

Aanbrengen of verplaatsen van grote hoeveelheden zand VBT   2 

Afzinken schepen voor de kust  x SV  

Compartimenteren middels Maasdijk VBT  SV 1, 2, 3, 4, 5 

Verwijderen schepen VBT  SV 1, 2, 3, 4, 5 

Sturen water via Schevenings kanaal VBT  R (5.1) 1, 2, 3, 4, 5 

Sluiten bressen door aanleggen ringvormige dijk VBT  SV 1, 2, 3, 4, 5 

Sluiten bressen door invaren schip VBT  SV 1, 2, 3, 4, 5 

Compartimenteren boezemsysteem OL  MH 1,4 en 5 

Dichtgooien kolk schutsluizen OL  TF 1, 2, 3, 4, 5 

Inzet of vergroten omvang dijkleger OL  SV 1 

Controleren sluiting kunstwerken ATL  SV  

Aansturing dijkleger ATL  SV  

Inspectie kunstwerken en leidingkruisingen ATL  SV  

Laten afsluiten van leidingen ATL  SV  

Monitoren duinafslag ATL  SV  

Inwinnen extern geotechnisch advies ATL  SV 2 

Verplaatsen van materiaal en materieel naar veilige plaats 
vooruitlopend op eventuele doorbraken 

ATL  SV  

Laten afsluiten van kunstwerken (tweede keringen) en 
duikers 

ATL    

Inzet noodoverloopgebieden bovenstrooms  x R (5.1)  

Monitoring waterkering ATL  SV  

Weren van verkeer op de waterkering ATL  SV  

Verwijderen drijfvuil ATL  SV  

 
 

Specifieke maatregelen Bevoegd Scenario
/bron 

Aspecten 

 intern extern   

Kruinverhoging middels zandzakken (of strobalen) OL  Bijlage 8 5 

Plaatsen van folies en geotextielen tegen eroderende 
werking of instabiliteiten (microstabiliteit) 

OL  Bijlage 8 5 

Verhogen stabiliteit met zandzakken, big bags, steunberm, 
pipingberm etc.  

OL  Bijlage 8 2, 5 

Uitvoeren grondonderzoek OL  Bijlage 8 2, 3, 5 

Verhogen slootpeil om stabiliteit te verbeteren (piping) OL  Bijlage 8 3, 4 

Reparen kleinschalige beschadigingen harde bekleding OL  Bijlage 8 2 

Aanleggen filters OL  Bijlage 8 2, 4 

Peilingen bodem (stabiliteit buitenwaarts, voorland) OL  Bijlage 8 2, 4 

Aanleggen kwelkade (piping) OL  Bijlage 8 2, 4 

Opkisten met geotextiel en zandzakken (piping, heave) ATL  Bijlage 8  

Repareren kleinschalige beschadigingen zachte bekleding 
talud (2m2) met folie en krammen 

ATL  Bijlage 8  

Beperken lekkages deuren en schotbalken door gebruik PUR 
schuim, paardenmest 

ATL  Bijlage 8  

  



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

45  

 

 
 

7 Referenties 
 
[1] Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september 2010. 
[2] checklist monitoren, waarschuwen en alarmeren bij hoogwater, Waterschap Hollandse Delta, 2011 
[3] Handboek calamiteitenzorg, scenarioboek, 2011 
[4] legger Zeewering, 1997 
[5] legger Delflandsedijk, 2010 
[6] Hydraulische randvoorwaarden 2006, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006. 
[7] Waterbeheerplan 2010-2015, ‘Keuzes maken en kansen benutten', Delfland, 2009 
[8] Delfland Algemeen Waterkeringenbeleid, Delfland, 2010 
[9] calamiteitenbestrijdingsplan primaire, secundaire en voorliggende waterkeringen, Hoogheemraadschap van 
Schieland en de Krimpenerwaard, oktober 2010. 
[10] Handboek dijkbewaking, Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, januari 
2004 
[11] Dijkring 14 Zuid Holland Hoofdrapport, Veiligheid Nederland in Kaart II, concept, 5 augustus 2010 
*12+ Inventarisatie Waterstaatkundige risico’s, Delfland, 2007 
[13] Dijkring 14 Zuid Holland: achtergrondrapport VNK2, Veiligheid Nederland in Kaart II, 30 juli 2010 
[14] Coördinatieplan dijkring 14, definitief concept 
[15] Coördinatieplan Overstromingen Haaglanden, deel I, beleidsdraaiboek, versie 3.0, november 2009 
[16] Convenant Bestuurlijke en Operationele coördinatie dijkring 14, definitief concept 
 (vastgesteld d.d. 16 december 2009). 
[17] Gevolgbeperkende maatregelen dijkringen 14, 15 en 44, PR1774, april 2010 
[18] DWW-TAW ‘Veilig de winter in’  
[19] DWW-TAW ‘Dijkbeoordeling bij hoogwater’ 
[20] Voorschrift Toetsen op veiligheid, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004 
[21] TAW leidraad zandige kust, december 2002 
[22] TAW Leidraad Kunstwerken  
[23] Samenvatting Derde Toetsing primaire waterkeringen Delfland (2006-2011), versie 0.4 
[24] Coördinatieplan Overstromingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,  
[25] Handboek calamiteitenzorg, calamiteitenplan, 2011 
[26] advies maalstop, B&O wk, 21 april 2011. 
 
 
  



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

46  

 

Bijlage 1 Documenten Waterkeringen Crisiscentrum 
 
[WK01] Procedures bij inlichten en benaderen van externen 
[WK02] Overzichtskaartjes van alle waterkeringen, zowel primaire keringen als regionale keringen 
[WK03] Legger zeewering 
[WK04] Legger Delflandsedijk 
[WK05] Legger binnenwaterkeringen, landscheidingen, boezemkaden, polderkaden en 
waterscheidingen 
[WK06] Geactualiseerd overzicht van met prioriteit te controleren onderdelen primaire 
waterkering 
[WK07] Geactualiseerd overzicht van met prioriteit te controleren onderdelen boezem- en polderkaden 
[WK08] Handleiding Calamiteitenmeldingsysteem versie 1.3 – mei 2003 
[WK09] Handboek Calamiteitenzorg Delfland 
[WK10] Het gebruik van MFPS, regulier en tijdens calamiteiten – Hoogheemraadschap 
van Delfland, november 2003 
[WK11] Draaiboek voor de dijkbewakingsorganisatie 
[WK12] Samenstelling dijkbewakingsorganisatie en dijkleger 
[WK13] Overzicht/lijst van betrokken aannemers en leveranciers van materiaal en 
materieel 
[WK14] Instructies voor de toepassing van zandzakken, big bags en los te storten vulmaterialen 
[WK15]Inventaris magazijnen Delfland materiaal en materieel 
*WK16+ Overstromingsscenario’s voor rampenplannen, ordner, TMO 
[WK17] De veiligheid van primaire waterkeringen in Nederland, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK18] Voorschrift Toetsen op veiligheid Primaire Waterkeringen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK19] Hydraulische randvoorwaarden 2001, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK20] Hydraulische randvoorwaarden 2006, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK21] Kustlijnkaarten 2010, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
*WK22+ Beheersing van risico’s en rampen langs de kust in de VS, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK23] Beleidsregel Veendijken, Hoogheemraadschap van Delfland 
[WK24] Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen, STOWA, 2007 
[WK25] Stormvloedflitsen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, map 
[WK26] Handboek MFPS, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
[WK27] Getijtafels voor Nederland 2010, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2010 
[WK28] Eerste rapportage veiligheidstoetsing regionale keringen, Hoogheemraadschap van Delfland 
[WK29] The influence of compartimentalisation on flooding in Central Holland, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 
[WK30] Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
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Bijlage 2 Documenten Calamiteitenkast Waterkeringen 
 

1. Overstromingsscenarios’s voor rampenplannen, TMO 
2. De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland, V&W 
3. Voorschrift Toetsen op veiligheid Primaire Waterkeringen, V&W 
4. Hydraulische randvoorwaarden 2001, V&W 
5. Hydraulische randvoorwaarden 2006, V&W 
6. Kustlijnkaarten 2010, V&W 
7. Beheersing van risico’s en rampen langs de kust in de VS, V&W 
8. Beleidsregel veendijken, Hoogheemraadschap van Delfland 
9. Leidraad toetsen op veiligheid van regionale waterkeringen, STOWA 
10. Stormvloedflitsen, V&W 
11. Handboek MFPS, V&W 
12. Getijtafels voor Nederland, V&W, 2010 
13. Eerste rapportage veiligheidstoetsing regionale keringen, Hoogheemraadschap van Delfland 
14. The influence of compartimentalisation in Central Holland, V&W 
15. Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas, V&W 
16. Verzamelordner met: 

a. Voorbeelden van inundaties na 2 etmalen in een aantal Delflandse polders, 
Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland 

b. Bestrijdingsplan (dreigende) doorbraak waterkering, Hoogheemraadschap van Delfland 
c. Calamiteitenbestrijdingsplan doorbraak waterkering – 2000, Hoogheemraadschap van 

Delfland 
d. BeslissingsOndersteunend Systeem (BOS) calamiteitenbestrijdingsplan, GeoDelft 
e. Richtlijn normering Compartimenteringskeringen, STOWA 
f. HIS-schade- en slachtoffermodule, HKV-lijn-in-water 
g. Calamiteiten – signaleren tijdens dijkbewaking 
h. Overstromingsberekeningen voor rampenbestrijdingsplannen dijkringgebieden 14, 15 en 44, 

HKV-lijn-in-water 
i. CD, Concept overstromingssommen dijkring 14+15+44, HKV-lijn-in-water 
j. CD, Filmpjes BOS-boezemkaden, Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 2005 
k. CD, Dataverzameling TMO, TMO, versie oktober 2007 
l. CD, Overstromingsfilmpjes Katwijk/Ter Heijde/KrimpenCapelle, WL | Delft Hydraulics 
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Bijlage 3 Achtergrondliteratuur 
 
Ter verdieping kan de volgende literatuur worden geraadpleegd: 

1. Handleiding Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater, STOWA, februari 2002 
2. Calamiteit!, signaleren tijdens dijkbewaking, HH Delfland. 
3. Schadecatalogus, Beoordeling primaire rivierdijken bij Hoogwater, STOWA, december 2003 
4. Schade na overstroming, RWS DWW, 2000. 
5. The environmental impact of flooding of a densely populated polder district in the Netherlands, Stuyt 

ea. 
6. The role of flood impact assessment in flood defence policies.   
7. Wassende rivieren, grenzeloze aanpak, IRMA, 1998 
8. Wat als we nat gaan, een beschouwing van de stand van zaken, Delftcluster, 2001 
9. Wat doen we als… , Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2004. 
10. Wat een Water, HH Delfland, 1998. 
11. Water binnen veilige kaders, HH Delfland, 2000. 
12. De hevige regenval op 13 en 14 september 1998 en de gevolgen daarvan voor Delflands waterstaat, 

HH Delfland, 1998. 
13. Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans, HKV-lijn-in-water/TU Delft, 2006. 
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Bijlage 4 Communicatie en informatie 
 
Communicatie 
In coördinatiefase 1 verloopt de communicatie via de sector/team conform de communicatie van de reguliere 
organisatie. Voor de hogere coördinatiefasen (2 t/4) geldt dat de verschillende delen van de 
calamiteitenorganisatie contacten onderhouden en informatie uitwisselen met vergelijkbare organisatiedelen 
van externe partijen. De calamiteitencoördinator is verantwoordelijk voor een netwerkanalyse en beschikt over 
de contacten en contactgegevens. De calamiteitencoördinator is ook de eerste ingang van externe partijen 
naar Delfland. In coördinatiefase 1 informeert de calamiteitencoördinator de verschillende netwerkpartners 
(gemeenten, waterschappen, provincies, veiligheidregio’s). In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de 
verantwoordelijke functionaris voor communicatie naar externe partijen.  
 
Opgemerkt wordt dat bij regionale/landelijke opschaling (opschalingsniveau 1 en hoger) de externe 
communicatie regionaal (opschalingsniveau 1: RWS afgestemd met DCO-IenM) dan wel landelijk 
(opschalingsniveau 2 en hoger: DCO-IenM) is belegd [1]. De taak om signalen vanuit media en bevolking in de 
gaten te houden, ligt bij de communicatieadviseurs van alle betrokken partijen. De UvW vervult hierbij een 
brugfunctie tussen de waterschappen en RWS-waterdienst. 
 
De actieteams onderhouden contacten met aannemers en leveranciers en actieteams van gemeenten. Indien 
er communicatie plaatsvindt, dient dit met het operationeel team te worden afgestemd. Indien contacten niet 
goed lopen, dient dit te worden gemeld aan de ondersteunende sectie van het operationeel team dan wel de 
calamiteitencoördinator. 
 

Externe partij Coördinatiefase Delfland 

 1 2 3 

Gemeenten Sectorhoofd WS OT BT 

Waterschappen Sectorhoofd WS OT BT 

Provincie en Rijk N.v.t. OT BT 

Kabel- en 
leidingeigenaren 

Sectorhoofd WS OT BT 

Prorail Sectorhoofd WS OT BT 

Particulieren Sectorhoofd WS OT BT 

LCO
1)

 ATL OT OT 
1)Problemen met keringen die tot crisissituaties kunnen leiden dienen expliciet te worden gemeld aan de LCO [1]. 

Tabel 6 Verantwoordelijke voor inhoudelijke communicatie externe partijen  
 
Informatie 
Gedurende de calamiteitenbestrijding zal er op gezette tijden informatie-uitwisseling plaatsvinden tussen de 
verschillende onderdelen van de calamiteitenorganisatie. Ook zal belangrijke informatie moeten worden 
vastgelegd ten behoeve van overdracht naar andere functionarissen (bij langdurige calamiteiten), het kunnen 
maken van chronologische overzichten, evaluaties achteraf en voor het afhandelen van eventuele schadeclaims 
van derden. Het streven is om rapportages zoveel mogelijk schriftelijk door te geven (e-mail, fax). Daarbij is het 
van belang te checken of de stukken in goede orde zijn ontvangen. 
 
Hieronder worden enkele aandachtspunten gegeven voor deze uitwisseling en vastlegging. De informatie-
uitwisseling is nader omschreven in de werkwijzenbeschrijvingen van het handboek. Het betreft: 

 Calamiteitenmeldingensysteem 
 Situatierapporten van het actieteam naar het operationeel team (SITRAP) 
 Logboek 
 Waterbeeld 

 
Calamiteitenmeldingensysteem 
Klachten en meldingen van zowel veldmedewerkers als derden worden opgenomen in het 
calamiteitenmeldingensysteem. In dat systeem wordt ook bijgehouden hoe deze klacht of melding is 
afgehandeld. Alle overige afspraken, besluiten of acties worden in het logboek opgenomen. 
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Situatierapporten AT 
Ieder actieteam stelt periodiek een situatierapportage op. Hoe vaak en op welk tijdstip er wordt gerapporteerd 
is afhankelijk van de situatie en wordt in overleg met het OT-lid van de eigen sectie binnen de 
calamiteitenorganisatie vastgesteld. De ondersteunende sectie brengt de actieteaminformatie in het 
operationeel team en rapporteert aan het actieteam de besluiten van het operationeel team terug. De 
situatierapportage bevat in ieder geval de stand van zaken, eventuele knelpunten en maatregelen.  
 
Het is van groot belang te weten of er sprake is van feiten, veronderstellingen of verwachtingen. De mate van 
betrouwbaarheid van de informatie dient daarom te worden vermeld. In de werkwijze-beschrijving wordt 
nader ingegaan op situatierapportages. In Word is bij de calamiteitenaccounts een situatierapportage sjabloon 
beschikbaar.  
 
Indien er nog geen operationeel team actief is, worden de situatierapporten ten behoeve van het informeren 
van externe partijen door het actieteam opgesteld. De verantwoordelijkheid hierbij ligt bij de actieteamleider 
(ATL). 
 
Logboek 
Iedere team of subteam moet een eigen logboek bijhouden om het verloop van de calamiteitenbestrijding vast 
te leggen. Alle gemaakte afspraken, uitgezette acties of genomen besluiten moeten hierin worden vastgelegd, 
met de tijd en met wie erover contact is geweest. In het logboek dienen de volgende gegevens te worden 
opgetekend: algemeen: betreffende sectie, identificatienummer van blad, specifiek: tijdstip, datum, 
actie/contact, ingevuld door en bijzonderheden. Indien voor een bepaalde situatie de acties worden 
bijgehouden in het calamiteitenmeldingensysteem, dan hoeft dat niet ook nog eens in het logboek worden 
vermeld. In Word is bij de calamiteitenaccounts een logboeksjabloon beschikbaar. 
 
Waterbeeld 
Een calamiteit kan leiden tot het opschalen op regionaal en/of landelijk niveau. In dat geval worden de 
waterkolom en een algemene kolom. In de waterkolom zijn de waterbeheerder ondergebracht, in de algemene 
kolom de gemeentes, provincies, Rijk en hulpverleningsdiensten. In die situatie is het van belang om adequaat 
te communiceren over het zogenaamde waterbeeld [1]. Het waterbeeld bestaat volgens de visie van de 
waterbeheerders uit de volgende vijf onderdelen (coördinatieplan dijkring 14 [14]): 

1. Feiten (zijn de inputgegevens voor het verkrijgen van een beeld over de actuele situatie en nieuwe 
gebeurtenissen) 

a. Geleverde informatie door andere netwerkpartners, zoals: 
i. actuele waterstand (van RWS/waterdienst, MFPS); 

ii. actueel weeroverzicht; 
b. Verwachte ontwikkelingen in waterstandverloop en weergesteldheid (door RWS/waterdienst, 

MFPS). 
c. Voorspelling waterstandverloop en weerontwikkeling 
d. Reeds genomen maatregelen door de waterkolom (niet alles daarvan wordt 

gecommuniceerd met iedere netwerkpartner) 
e. Sterkte waterkering zwakke plekken. 

2. Analyse (is de vertaling van de feiten en verwachtingen naar een scenario toe). 
3. Drie waterbeeld scenario’s 

a. Minimaal (een reëel beeld over wat ons te wachten staat) 
b. Gemiddeld (een beeld van wat ons met grote waarschijnlijkheid te wachten staat met te 

nemen maatregelen) 
c. Maximaal (worst case); waarop ook maatregelen geen gewenst effect meer hebben) 

4. Maatregelen 
a. Autonoom (door waterkolom zelf, veelal voortkomend uit de bestrijdingsplannen) 
b. Na of in overleg met anderen (de netwerkpartners): 

i. Reguliere 
1. Uitgevoerd 
2. In overweging 
3. Worst case 

ii. Aanvullende / noodmaatregelen 
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1. Uitgevoerd 
2. In overweging 
3. Worst case 

5. Voorstelen over te nemen maatregelen 
a. Voorleggen en onderbouwen met het verkregen waterbeeld 
b. Gevolgen voor de OOV- kolom. 

 
Naast dit gedragen (generiek) waterbeeld zijn op basis van recent calamiteiten in Australië (Orkaan, februari 
2011) en Japan (Aardbeving, tsunami, maart 2011) enkele aandachtspunten geformuleerd: 

 schrijf de rapportage naar de doelgroep (belang externe partijen) 

 rapporteer over de verantwoordelijkheden van Delfland. Overigens worden van de waterkolom door 
de veiligheidsregio’s verdergaande en grensoverstijgende ideeën en maatregelen verwacht die door 
de waterkolom worden ondersteund en uitgevoerd 

 afstemming met andere waterschappen zodat waterkolom met één beeld naar buiten treedt. Geldt 
voor de situatie dat meerdere waterschappen bij de (dreigende) overstroming betrokken zijn 

 behandel belangrijkste kenmerken van verwachte gebeurtenissen na optreden van calamiteit in 12u, 
24u, 48u en 72 u. Hierbij aandacht voor de betrouwbaarheid 

 gebruik eenvoudig kaartmateriaal met beknopte legenda. De zonering [14] kan hierbij bruikbaar zijn. 

 benoem kritieke locaties (zoals kerncentrales, havens, luchthavens, industriële locaties, infrastructuur, 
evacuatie-infrastructuur, zie [14], risicokaart Provincie) 

 rapporteer beknopt  en afgestemd op doelgroep (vertaalslag voor niet techneuten) 
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Bijlage 5 Begrippenlijst waterkeringen 
 

Begrip Definitie 

Afschuiving 
 

Het verplaatsen van een deel van een grondlichaam door overschrijding van het 
evenwichtsdraagvermogen. 

Afslagprofiel Het minimaal aanwezige profiel van de waterkering, waarbij een voldoende veilig 
profiel in stand blijft na afslag van het (niet-erosiebestendige) buitenbeloop. 

Afvoeren 
Overtollig water buiten een oppervlaktewatersysteem brengen (peilvak, polder) 
door middel van een kunstwerk of onder vrij verval. 

Basiskustlijn (BKL) 
Kustlijn die in het kader van het kusthandhavingsbeleid van en door het rijk wordt 
gehandhaafd. In het algemeen de positie van de gemiddelde kustlijn op 1 januari 
1990. 

Beheer 
 

Het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functies van 
de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde, eventueel 
tijdsafhankelijke, eisen en normen, nu en in de toekomst. 

Beheerregister 
 

Documenten waarin de voor het behoud van het waterkerende vermogen 
kenmerkende gegevens van de constructie en de feitelijke toestand van de 
waterkering nader zijn omschreven. 

Beoordelingsprofiel  
 
 
 
 

Een denkbeeldig minimum profiel van gedefinieerde afmetingen dat binnen het 
werkelijk aanwezige profiel moet passen. Dit profiel mag in het algemeen niet door 
niet-waterkerende objecten worden doorsneden en moet de garantie bieden dat 
schade aan de waterkering, ten gevolge van het object, niet onmiddellijk tot falen 
van de waterkering leidt. 

Bergingsnorm  
Door het hoogheemraadschap vastgestelde norm voor de minimaal vereiste 
bergingscapaciteit, uitgedrukt in m3/ha.  

Bergingscapaciteit 
Het volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil of schouwpeil en 
het hoogste aanvaardbare peil in een watergang of berging. 

Beschermingszone  
 

aan een waterkering grenzende zone, die als zodanig in de legger is 
opgenomen, waarin ter bescherming van de waterkering voorschriften en 
beperkingen krachtens deze Keur van toepassing zijn. 

Bezwijken 
Het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een constructie 
(grondlichaam of waterkerend kunstwerk) dat de samenhang daarvan verloren gaat.  

Binnenberm  
Extra verbreding aan de landzijde van de dijk om het dijklichaam extra steun te 
bieden en/of om zandmeevoerende wellen te voorkomen. 

Binnentalud  Hellend vlak van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk. 

Binnenteen  
De onderrand van het dijklichaam aan de landzijde van de dijk (de overgang van dijk 
naar maaiveld). 

Bodemdaling 
Optelling van klink, krimp en oxidatie van de bovenste grondlagen en het 
samendrukken en deformeren van de diepere grondlagen. 

Bodeminklinking 
Daling van het grondoppervlak (maaiveldhoogte) veroorzaakt door een daling van de 
grondwaterstand. 

Boezem 

Het stelsel van met elkaar in open verbinding staande vaarten en kanalen waarop 
inliggende polders en hoger gelegen boezemland het overtollige water kunnen 
lozen. Het water uit de boezem wordt afgevoerd naar de Noordzee of naar de 
Nieuwe Waterweg. 

Boezemkade 
Waterkering (kade, dijk), behorend tot de regionale keringen, waarmee voorkomen 
wordt dat water uit de boezem naar de lager gelegen polders stroomt. 

Boezemland 
Hoger gelegen gebied waarvan het water onder vrij verval naar de boezemkanalen 
afstroomt, zonder tussenkomst van een gemaal.  

Boezempeil Schouwpeil van Delflands boezem, vastgelegd in het peilbesluit voor de boezem. 

Buitendijks Aan de kant van het te keren (buiten)water. 

Buitengewoon 
onderhoud (keringen) 

Het verbeteren van keringen binnen het profiel zoals opgenomen in de legger. 

Buitentalud Hellend vlak van het dijklichaam aan de waterzijde. 
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Begrip Definitie 

Buitenwater 
 

Het oppervlaktewater waarvan de waterstand direct invloed ondergaat bij hoge 
stormvloed, bij hoog opperwater van een van de grote rivieren, bij hoog water van 
het IJsselmeer, bij hoog water van het Markermeer of bij een combinatie daarvan. 

Calamiteit 

Een plotselinge gebeurtenis met zodanig ernstige gevolgen voor waterkering, 
waterbeheersing en/of waterkwaliteit, dat het noodzakelijk kan zijn af te wijken van 
het bestuurlijk vastgestelde beleid of beslissingen te nemen waarin het vastgestelde 
beleid niet voorziet. 

Calamiteitenbestrijdingsplan 
Draaiboek dat aangeeft welke verschillende acties bij calamiteiten moeten worden 
ondernomen.  

Dijkringgebied 
Gebied dat door een stelsel van waterkeringen of hoge gronden beveiligd is tegen 
overstromingen door het buitenwater. 

Duin 
Min of meer aansluitende zandheuvels langs de kust, al dan niet door natuur 
gevormd, die het waterkerende vermogen ontlenen aan geometrie en de 
hoeveelheid zand binnen het dwarsprofiel. 

Duinvoet Overgang van strand naar duin. 

Duurzaam 
Kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen die voorzien in de behoeften van de 
huidige generatie, maar niet leiden tot beperkingen voor toekomstige generaties om 
in hun behoeften te voorzien.  

Dwarsprofiel Profiel van een dijklichaam, haaks op de lengterichting ervan. 

Ecologisch onderhoud Onderhoud waarbij rekening wordt gehouden met de eisen van flora en fauna. 

Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) 

Hoofdroute waarlangs soorten zich van het ene leefgebied naar het andere kunnen 
verplaatsen, waardoor uitwisseling tussen planten- of dierenpopulaties mogelijk is.  

Erosie 
Proces waarin door wind, ijs of langs- of afstromend water zand- of kleideeltjes uit 
de waterkerende constructie (dijken, duinen) worden meegevoerd. 

Faalmechanisme 
De wijze waarop een waterkering (duin, dijk, kunstwerk) faalt (bijvoorbeeld 
afschuiven, piping, erosie).  

Falen Het niet (meer) voldoen aan vastgestelde criteria. 

Gebiedsproces 
Proces waarin alle betrokken partijen gezamenlijk een plan voor een begrensd 
gebied maken, bijvoorbeeld een dijkverbeteringplan of een KRW-
maatregelenpakket. 

Grensprofiel  
 

Het profiel, dat na (duin)afslag tijdens ontwerpomstandigheden nog minimaal als 
waterkering aanwezig dient te zijn. 

Heave Het ontstaan van drijfzand bij verticaal uittredend grondwater. 

Herpolderen 
Het overdragen van de bevoegdheden ten aanzien van het waterbeheer van een 
overheid in een bepaald gebied aan het Hoogheemraadschap van Delfland. 

Integraal waterbeheer 
Integraal waterbeheer bekijkt het water als een systeem. Het heeft als doel het 
beheer van de waterhoeveelheden, van de waterkwaliteit en van het leven in en 
rond het water beter op elkaar af te stemmen.  

Inundatie  
 

Overstromen van een gebied ofwel het via een waterkering binnendringen van water 
in een dijkringgebied of polder in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de 
functie(s) waarvoor het is ingericht niet meer kan vervullen. 

Keur Verordening met strafbepaling van een waterschap. 

Keurgebied Gebied waarop de Keur van toepassing is. 

Kruin  Het hoogste gedeelte van het dijklichaam. 

Kunstwerken 
 

Waterstaatkundige werken die van belang zijn voor de taakuitoefening 
van het Hoogheemraadschap van Delfland, voor de waterkering en of voor het 
functioneren van de waterbeheersing. 

Kwel Het uittreden van grondwater vanwege het waterstandsverschil over een kering. 

Legger 
Juridisch document waarin is omschreven waaraan de waterkering moet voldoen 
naar richting, vorm afmeting en constructie en waarin de keurbegrenzingen worden 
weergegeven. 

Maeslantkering 

Twee grote waterkerende deuren in de Nieuwe Waterweg, tussen Maassluis en 
Hoek van Holland, die zich onder normale omstandigheden langs de beide oevers 
bevinden. Als voor Rotterdam een waterstand van 3 meter boven NAP wordt 
verwacht, dan wordt de Maeslantkering gesloten. 
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Milieu Effect Rapportage  
m.e.r. en MER 

m.e.r. is het proces om te komen tot een milieueffectrapport. Het waarborgt dat bij 
besluiten over plannen en projecten met grote milieugevolgen milieubelangen 
worden meegewogen. Het MER is het milieueffectrapport zelf.  

Mitigeren 
Het opheffen van negatieve effecten door het nemen van andere maatregelen in 
hetzelfde gebied.  

NAP 
Normaal Amsterdams Peil. Hoogte ten opzichte van het “Amsterdams Peil” de 
gemiddelde zomerstand van het IJ voor Amsterdam toen dit nog in open verbinding 
stand met de Zuiderzee. 

Natura 2000 gebieden 
Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. 

Natuurvriendelijke oevers 
Oeverconstructies waarbij behalve met de waterkerende functie nadrukkelijk 
rekening wordt gehouden met natuur en landschap, bij aanleg, inrichting, beheer en 
onderhoud.  

Niet-waterkerend object 
(NWO) 
 

Hieronder worden verstaan alle objecten binnen de leggerzonering die geen 
waterkerende functie vervullen, zijnde bebouwing, wegen, beplantingen, 
straatmeubilair, kabels en leidingen.  

Overige waterkeringen 
Een waterkering, niet zijnde een primaire of een regionale waterkering, die 
beveiliging biedt tegen overstroming vanuit de polderwateren, of na bezwijken van 
de primaire kering (compartimenteringkering) 

Peil 
De waterstand in een watergang, meestal weergegeven ten opzichte van NAP. Het 
waterpeil in elke watergang is vastgesteld in een peilbesluit. 

Peilbeheer 
Het regelen van het peil van het oppervlaktewater door middel van kunstwerken 
waarmee water wordt ingelaten of afgevoerd. 

Peilbesluit 
Besluit van het bestuur van het waterschap, waarin voor een begrensd gebied het 
waterpeil wordt vastgesteld. 

Persleiding 
Leiding waar onder druk afvalwater doorheen wordt gepompt van een rioolgemaal 
naar een afvalwaterzuivering. 

Piping 
Het verschijnsel dat onder een waterkering een holle pijpvormige ruimte ontstaat 
doordat het erosieproces van een zandmeevoerende wel niet stopt. 

Polder 
Een gebied dat lager ligt dan het omringende water en waar door middel van een 
gemaal de waterstand op peil wordt gehouden. 

Primaire watergang 
Oppervlaktewateren die een belangrijke functie hebben in transport en berging van 
water.  

Primaire waterkering 
 

Een waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming vanuit zee of rivier. De 
waterkering maakt onderdeel uit van een dijkring. De veiligheidsnorm is vastgelegd 
in de Waterwet. Het rijk stelt het toetsinstrumentarium voor deze keringen vast. 

Profiel van vrije ruimte  
 

De ruimte ter weerszijden van en boven een waterkering die 
naar het oordeel van de beheerder nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de 
waterkering. 

Regionale waterkering 

Een waterkering die binnen een dijkring beveiliging biedt tegen overstroming vanuit 
de boezem en die als zodanig is aangewezen in de Waterverordening Zuid-Holland. 
De veiligheidsnorm is vastgelegd in de genoemde Watererordening. De provincie 
stelt het toetsinstrumentarium voor deze keringen vast. 

Rioolgemaal 
Eén of meerdere pompen die afvalwater via persleidingen naar een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie pompen, of gezuiverd afvalwater vanuit een 
afvalwaterzuiveringsinstallatie naar de Noordzee of de Nieuwe Waterweg. 

Robuuste waterkering 
 

Een robuuste waterkering kan onzekerheden in ontwikkelingen op lange termijn, 
zoals sterk wisselende weersomstandigheden door de klimaatverandering, goed 
opvangen. Bij het ontwerp wordt robuust vertaald in extra marges boven de 
minimale veiligheidseisen. Robuuste waterkeringen vragen om ruimte en 
ruimtereservering voor toekomstige versterkingswerken.  

Schouw 
De controle die Delfland een aantal keren per jaar uitvoert om te kijken of de 
waterkeringen (duinen, dijken, polder- en boezemkaden en landscheidingen) en de 
watergangen (hoofd-, boezem- en polderwatergangen) goed onderhouden zijn. 
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Schouw  
 

De uitoefening van toezicht op de naleving van de onderhoudsbepalingen in de Keur 
en legger met betrekking tot waterstaatswerken. 

Spuien Onder vrij verval lozen van water op buitenwater. 

Stormvloed 
Er is sprake van een stormvloed als de hoogwaterstand ten gevolge van storm een 
vastgestelde waarde overschrijdt.  

Strandpaviljoen 
Tijdelijk bouwwerk op het strand (zeewaarts van de kernzone) met een commerciële 
en/of recreatieve functie. 

Streefbeeld  
Een door het hoogheemraadschap nagestreefde beheersdoelstelling. Veelal 
weergegeven in de vorm van ‘beeld in de toekomst’. 

Stroomgebied 
Een gebied waaruit het water uiteindelijk via één bepaalde waterloop wordt 
afgevoerd. 

Stuw 

Een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een watergang op 
te stuwen (tegen te houden). Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw 
geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare stuw kan in verschillende periodes een 
ander peil worden ingesteld. 

Veerkrachtig 
Veerkrachtig staat voor het vermogen van het systeem om weer zijn ‘gewone’ 
functie te vervullen nadat extreme omstandigheden zijn opgetreden. 

Veiligheidsnorm 
 

Wettelijke norm die is toegekend aan een dijkvak of dijkring, als relatieve maat voor 
de vereiste bescherming tegen hoog water. 

Verbouw  
 

Onder verbouw worden verbouwingswerkzaamheden verstaan die leiden tot een 
zodanige aanpassing van een bestaand bouwwerk, in de huidige staat ongeschikt 
voor bewoning en/of bedrijfsmatige activiteiten, dat een bewoonbaar pand en/of 
functionele bedrijfsruimte ontstaat. 

Verdroging 

Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als een natuurfunctie is toegekend en 
de grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is of als er water van 
onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd om een te lage grondwaterstand te 
compenseren.  

Vernieuwbouw 

Het wijzigen van een bouwwerk zodanig dat sprake is van nieuwbouw. Voor 
vergunningverlening wordt hieronder verstaan: wijziging aan de bouw waarbij 
sprake is van een verandering van de waterstaatkundige toestand door aanbouw 
(vergroting van het totale gewicht) en ingrepen in de fundering. 

Verenigde Vergadering (VV) 
De verenigde vergadering (VV) is het gekozen algemeen bestuur van Delfland: het 
hoogste bestuursorgaan van het hoogheemraadschap. De leden van het algemeen 
bestuur worden gekozen voor een periode van vier jaar. 

Verhard oppervlak 
Daken, bestrating, kassen, etcetera, waarvan het regenwater snel afstroomt naar de 
riolering of het oppervlaktewater. 

Verstuiving 
Proces waarin niet (door beplanting) gefixeerd duinzand door de wind verplaatst 
wordt. 

Verzilting 
Toename van het zoutgehalte in het grondwater of het oppervlaktewater door 
natuurlijke of kunstmatige oorzaken. 

Voorland voor een dijk gelegen land of ondiep gelegen vooroever 

Waterbeheer 
Het kwaliteits- en het kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater en het 
grondwater, plus het beheer van de waterkeringen. 

Waterbodem (Veelal slibrijke) bodem in watergangen. 

Watergang Route waarlangs oppervlaktewater kan stromen: sloten, vaarten, kanalen, rivieren. 

Waterkerend kunstwerk 
Een civieltechnisch werk of installatie in, bij en rond het water of de waterkering 
plaatselijk vervangt. Bijvoorbeeld een stuw, gemaal, sluis of duiker. 

Waterkeringen  
 

Kunstmatige hoogten, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge 
gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een 
waterkerende functie hebben en die als zodanig in de legger zijn aangegeven. Er zijn 
primaire, regionale en overige waterkeringen. 
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Waterplan 

Een gebiedsgericht plan waarin een gemeente samen met Delfland doelstellingen 
formuleert voor het water in de gemeente. Het is een integratiekader van het beleid 
van Delfland en van de gemeente. Het waterplan kent verschillende onderdelen: 
visie, waterfunctieplan, waterstructuurplan, uitvoeringsplan. 

Waterstaatswerken 
 

Wateren, bergingsgebieden, waterkeringen, natuurvriendelijke 
oevers en ondersteunende kunstwerken, die als zodanig in de legger zijn 
aangegeven, tenzij hiervoor een vrijstelling geldt van de opneming in de legger als 
bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet. 

Waterstand Waterhoogte ten opzichte van NAP. 

Waterstandsnorm 

De wettelijke veiligheidsnorm aangegeven als gemiddelde overschrijdingskans - per 
jaar - van de hoogste hoogwaterstand waarop de tot directe kering van het 
buitenwater bestemde waterkeringen moet zijn berekend, mede gelet op overige 
het waterkerende vermogen bepalende factoren. 

Watersysteem  
 

Samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen met 
bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en 
grondwaterlichamen. 

Watertoets 
De watertoets is een instrument dat ervoor zorgt dat water vanaf het begin van het 
planvoorbereidingsproces wordt meegewogen bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. 

Watervergunning  Vergunning als bedoeld in de Waterwet. 

Watervoorziening De zorg voor voldoende oppervlaktewater van voldoende kwaliteit. 

Waterzuivering 
Het water zodanig behandelen dat het voldoet aan normen die gelden voor 
afvalwater, drinkwater of proceswater. 

Werken 
 

Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren. 

Wel 
Geconcentreerde uitstroming van kwelwater door een gat of langs een paal in de 
afdekkende kleilaag. 

Zandmeevoerende wel  
Erosieverschijnsel waarbij door uittredend kwelwater zand uitspoelt. Dit kan zodanig 
onbeheersbaar worden dat dit leidt tot het verschijnsel van piping. 

Zandsuppletie Kunstmatig aanvullen van de kust of de vooroever met zand. 

Zeewering  
Aan zee grenzende waterkering welke uit zowel duinen als harde waterkerende 
constructies (bolwerken) kan bestaan. 

Zetting  
Volumeverkleining van grond, hoofdzakelijk ten gevolge van een bovenbelasting, de 
eigen massa en/of uittreden van water. 

Zettingvloeiing 
Een grondlaag in de ondergrond onder een waterkering die zich gedraagt als een 
vloeistof.  

Zwakke Schakel 
Onderdeel van de zeewering binnen 20 jaar niet meer voldoet aan de wettelijke 
veiligheidsnormen. 
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Bijlage 6 Generieke achtergrond calamiteiten/bedreigingen primaire waterkeringen 
 
Inleiding 
Hoewel de primaire waterkeringen een hoge mate van veiligheid bezitten, kunnen bepaalde omstandigheden 
ertoe leiden dat een waterkering zijn waterkerende functie niet meer naar behoren kan vervullen (falen) of dat 
de omstandigheden dusdanig zwaar zijn dat de waterkering zwaarder wordt belast dan de situatie waarop deze 
beoordeeld (toetsing) danwel waarvoor de waterkering ontworpen is. Er kan schade ontstaan aan de kering 
zelf of de waterkering kan bezwijken met mogelijk een overstroming tot gevolg. 
 
Omdat er tijdens een stormvloed intensieve controle op de primaire waterkeringen wordt uitgevoerd, kan een 
aantal vormen van schade en/of falen vroegtijdig worden gesignaleerd. Kennis over de verschillende vormen 
van falen van (een) waterkering(en) is van belang. Vooral medewerkers in de dijkbewakingorganisatie moeten 
deze kennis bezitten. Vroegtijdige signalering van de mogelijk optredende faalmechanismen kan erger 
voorkomen omdat er dan snel een gerichte herstelactie kan worden ingezet en optredende schade kan worden 
beperkt. 
 
Men moet er zich echter van vergewissen dat niet alle vormen van falen voorspelbaar zijn en dat dit ook kan 
voorkomen op onverwachte momenten, als er geen dijkbewakingorganisatie actief is.  
 
Elk geval van een mogelijk falen wordt nader behandeld in dit hoofdstuk. Ook wordt nader ingegaan op de 
mechanismen die tot bezwijken kunnen leiden, waarbij tevens globale oplossingen worden aangegeven die 
kunnen leiden tot herstel of stabilisatie van het probleem. 
 
Generiek kan gesteld worden dat een overstroming kan optreden doordat water, ongewenst, de waterkering 
passeert doordat gedurende lange tijd: 

1. gedurende lange tijd water over de kering slaat (golfoverslag) 
2. de waterstand hoger is dan de kering (overloop) 
3. kunstwerken niet gesloten zijn (niet sluiten keermiddelen) 
4. water door een bres binnenstroomt door het wegvallen van het kerend vermogen (stabiliteitsverlies 

en constructief bezwijken) 
 
Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: 

4. Extreme natuurlijke omstandigheden 
1. Waterstanden (springtij, rivierafvoer) 
2. Wind (golven, stormopzet) 
3. Koude (ijs) 
4. Regen 
5. Droogte 

5. Menselijke handelen 
1. Bewust (vandalisme, terrorisme) 
2. Onbewust (ongeluk, bedieningsfout, graafwerkzaamheden, verkeersbelasting) 

6. Technisch falen (aantasting van het grondlichaam door bijvoorbeeld afschuiving, beschadigen van 
bekleding, ondermijnen van de dijk door piping of bij een kunstwerk het bezwijken van een sluisdeur) 

 
Enkele van de bovenstaande oorzaken kunnen direct worden waargenomen. Het gevaar schuilt echter in de 
niet direct waarneembare aantasting van de waterkering waardoor deze al gedurende lange tijd kan zijn 
verzwakt. Tijdig gesignaleerde problemen kunnen vaak al binnen het kader van de dagelijkse beheerstaak 
definitief of in ieder geval afdoende worden verholpen.  
 
Overloop en overslag 
Bij een waterkering kan sprake zijn van overloop en/of golfoverslag. Bij overloop is het waterpeil hoger dan de 
kruin en stroomt het water over de waterkering. Bij golfoverslag is het waterpeil lager dan de kruinhoogte 
maar slaan de toppen van de op de waterkering brekende golven over de waterkering heen. 
 
Bij het vaststellen van de afmetingen van de Delflandsedijk is rekening gehouden met de hierbij behorende 
waterstand en een golfoploop tegen de waterkering waarbij aan het overslagcriterium van 1 l/m1/s wordt 
voldaan. De bekleding van het binnentalud moet tegen deze mate van golfoverslag bestand zijn. De te nemen 
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maatregelen bij overslag betreffen in principe uitgebreide dijkbewaking waarbij het binnentalud extra aandacht 
krijgt. 
 
Bij de zeewering spelen overloop of golfoverslag alleen een rol bij die delen waar sprake is van een zeedijk of 
waterkerend kunstwerk. Dit betreft respectievelijk de haven van Scheveningen en de stormvloedkering 
Scheveningen. 
 
De bestrijdingsmaatregelen kunnen bestaan uit het ophogen van de kering met zandzakken, eventueel in 
combinatie met bescherming van de kruin en binnentalud en/of buitentalud met folie, verzwaard met 
zandzakken. Het handboek dijkbewaking (‘het rode Boekje’ ) *10+ is een praktische handreiking voor de mensen 
in het veld (dijkleger, veldmedewerkers van de waterschappen). In het document is onderscheid gemaakt 
tussen het waarnemen, de te plegen actie en de benodigde achtergrondkennis. Tevens wordt gelet op de 
aspecten: omgeving dijk, het buitentalud, kruin, binnentalud, achterland en kunstwerken en is aangegeven 
welke noodmaatregelen, materialen (magazijn) en materieel nodig zijn. Het handboek richt zich op primaire 
rivierdijken. 
  
Niet gesloten keermiddel  
Tot de in de waterkeringen opgenomen waterkerende kunstwerken en bijzonder waterkerende constructies 
worden gerekend de keersluizen, schutsluizen, coupures, boezemkeringen, gemalen en afsluitbare duikers. Bij 
deze constructies kunnen, al dan niet wijtbaar aan menselijk handelen problemen ontstaan bij het niet (tijdig) 
sluiten van deuren en afsluiters en plaatsen van schotbalken. 
 
In dit geval faalt het keermiddel doordat het te laat of niet gesloten is. Dit kan optreden bij een bedieningsfout 
of dat dit fysiek niet meer kan, zoals een blokkage van de keermiddelen (ijs, drijfvuil) of het bezwijken van de 
keermiddelen. De gevolgen zijn over het algemeen beperkter dan in geval van het bezwijken van een 
grondlichaam (dijk of duin) omdat in het laatstgenoemde geval het doorstroombaar oppervlak groter is.  
 
De bestrijdingsmaatregelen kunnen bestaan uit bijvoorbeeld het dichtgooien van de sluiskolk. 
 
Stabiliteitsverlies, constructief bezwijken en afslagprofiel 
Waterkeringen worden zodanig geconstrueerd dat ze voldoende capaciteit hebben om normcondities te 
kunnen weerstaan. Voor dijken en kunstwerken betekent dit dat ze voldoende stabiel dienen te zijn om het 
water te kunnen keren en de golven te kunnen weerstaan. Voor de zeewering (duinen) betekent dit dat de duin 
breed (en hoog) genoeg moet zijn om afslag van zand op te kunnen vangen. 
 
Voor de verschillende typen waterkeringen verschillen de bezwijkmechanismen. Hiervoor wordt verwezen naar 
bijlage 4 en het Voorschrift Toetsen op veiligheid [20], de TAW Leidraad Kunstwerken [22] en het handboek 
dijkbewaking [10].  
 
Doorbraak 
De gevolgen van het falen van de primaire waterkering zijn in potentie zeer groot. In geval van een doorbraak is 
er een grote kans op (grote aantallen) slachtoffers en grote economische schade. Dit is afhankelijk van de 
locatie van de doorbraak, het verloop van de buitenwaterstand, waterdiepte in het overstroomde gebied en de 
het ruimtelijk gebruik. De omvang van een overstroming kan enorm zijn; doorbraak van de primaire 
waterkering heeft tot gevolg dat het (zoute) zee- of rivierwater grote delen van West-Nederland 
binnenstroomt. Het probleemgebied strekt zich dan uit tot ver buiten de grenzen van Delfland. Daarbij kunnen 
zeker in de beginfase, waarbij van een verhoogde buitenwaterstand sprake is, inundatiediepten van vier tot vijf 
meter voorkomen. Naast slachtoffers en schade kan worden verwacht dat de (sociaal) maatschappelijke 
gevolgen enorm zijn.  
 
Een doorbraak kan ook buiten het beheergebied van Delfland plaatsvinden waarbij de gevolgen van de 
overstroming zich uitstrekken tot in het beheergebied van Delfland. In dat geval zal de repressieve maatregel 
zich met name richten op gevolgbeperking. In het algemeen geldt dat een doorbraak in de primaire 
waterkering van Delfland grotere gevolgen heeft voor Delfland dan een doorbraak buiten het beheergebied. 
 
Naast economische schade en slachtoffers hebben doorbraken van primaire waterkeringen gevolgen voor de 
overige taken van Delfland. Een doorbraak kan namelijk leiden tot een overbelasting of falen van (een deel van) 
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het boezemsysteem en zorgen voor een vermindering van de waterkwaliteit (door aanvoer van zout water of 
verontreinigingen). Deze relatie wordt nader behandeld in hoofdstuk 4. 



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

60  

 

Bijlage 7 Nadere uitwerking risico’s primaire waterkering 
 
Er zijn verschillende studies en onderzoeken uitgevoerd waarin de belangrijkste risico’s zichtbaar zijn gemaakt. 
De belangrijkste studies zijn: 

 Risico inventarisatie Delfland (2007) 

 Veiligheid Nederland in Kaart (2010) 

 Derde Toetsronde (2010) 
 
Risico inventarisatie Delfland (2007) 
In de aanloop naar de totstandkoming van een nieuw CBP waterkeringen is in 2007 een risico inventarisatie 
uitgevoerd *12+. Deze inventarisatie richtte zich op het in beeld brengen van waterstaatkundige risico’s in 
relatie tot Delfland’s taken waterkeren, waterbeheersing en waterkwaliteit. Gedurende de inventarisatie zijn 
de risico’s geprioriteerd na het kwalitatief inschatten van kansen en gevolgen (RISMAN techniek).  
 
Het beheer van Delfluent Services maakte geen onderdeel uit van de inventarisatie. Tevens heeft de 
inventarisatie zich beperkt tot enkel calamiteiten binnen het beheergebied van Delfland.  
 
De risicoinventarisatie dateert uit 2007. Inmiddels is de waterkering op enkele plaatsen aangepast dan wel 
verbeterd waardoor de risico’s aanzienlijk kleiner zijn geworden. Dit geldt met name voor de zeewering waarbij 
hard is gewerkt aan de realisatie van de Zwakke Schakels Delflandse Kust en Scheveningen, de 
natuurcompensatie van de tweede Maasvlakte en het nieuwe gemaal Vlotwatering.  
 
Op grond hiervan zijn op basis van de inventarisatie de risico’s herbeschouwd. De resterende in potentie 
risicovolle objecten zijn weergegeven in onderstaande Tabel 4. Dit betreft enkel objecten die de veiligheid van 
de waterkering negatief kunnen beïnvloeden en geen waterkerende functie hebben, de zogenaamde niet 
waterkerende objecten (NWO’s) en constructies die in samenwerking met een grondlichaam de waterkering 
vormen, de zogenaamde bijzonder waterkerende constructies (BWC’s). Voor een nadere omschrijving wordt 
verwezen naar [20] en [22]. 
 

 Objecten locatie type 

1 Effluentleiding Houtrust Zeewering, Den Haag NWO 

2 BP Amocoleiding Zeewering, Hoek van Holland NWO 

3 Damwand Hudsonplein Delflandsedijk, Rotterdam BWC 

4 Kistdamconstructie Lekstraat Delflandsedijk, Schiedam BWC 

5 Effluentleiding Nieuwe Waterweg Delflandsedijk, Hoek van Holland NWO 

6 Effluentconstructie De Groote Lucht Delflandsedijk, Vlaardingen NWO 

Tabel 7 Resterende Risicovolle objecten (obv risico inventarisatie 2007) 

De ‘knoop van hoek van holland’ heeft in de risico inventarisatie de classificatie ‘zeer hoog’ gekregen vanwege 
het niet voldoen aan de norm in de tweede toetsronde. Inmiddels is uit de derde toetsronde gebleken dat de 
waterkering ter plaatse aan de norm voldoet. Dit betekent dat dit risico zeer veel kleiner is en valt daarom weg 
uit de grootste risico’s. 
 
In de risico inventarisatie is aangegeven [12] dat de zeewering ook buitendijks gebied heeft. Dit betreft al de 
percelen op en aan de zeezijde van de primaire waterkering. Ook de Delflandsedijk kent buitendijks gebied. 
Delen van deze gebieden kunnen als eerste getroffen worden bij toenemende waterstanden. Ondanks deze 
gebieden niet direct onder het beschermingsgebied van Delfland vallen, zal Delfland voorkomende problemen 
signaleren, over communiceren en dit bestuurlijk en operationeel met de verantwoordelijke partij afstemmen.  
 
Opgemerkt wordt dat de risico inventarisatie een kwalitatieve inschatting is van de risico’s. Sinds 2006 wordt 
gewerkt aan het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). In dit project is de gehele Delflandsedijk en 
zeewering, inclusief de kunstwerken onderworpen aan een risicoanalyse waardoor risico’s kwantitatief in beeld 
zijn. Niet waterkerende objecten en bijzonder waterkerende constructies maakten geen onderdeel uit van het 
VNK project. In de volgende paragraaf worden de belangrijkste inzichten nader uitgewerkt. 
 
Veiligheid Nederland in Kaart (2010) 
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Achtergrond 
In het studieproject Veiligheid Nederland in Kaart wordt het actuele overstromingsrisico in Nederland per 
dijkring in beeld gebracht [11], [13]. Het project wordt sinds 2006 uitgevoerd door de Waterdienst in opdracht 
van het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen Verkeer en 
Waterstaat), de Unie van Waterschappen (UvW), het interprovinciaal overleg (IPO) en Rijkswaterstaat (RWS). 
Door kennisinstituten wordt bijgedragen aan de verdere methodiekontwikkeling en de operationalisering van 
het analyse instrumentarium. Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) controleert steekproefsgewijs de 
kwaliteit van de analyses en rapportages. Enkele dijkringen zijn reeds beoordeeld, waaronder dijkring 14.  
 
Het resultaat van de risicoanalyse bestaat uit inzicht in de overstromingskansen en – gevolgen van alle 
strekkingen van de primaire waterkering van Delfland en ongeveer de helft van de primaire waterkering van 
dijkring 14. Het project heeft zich beperkt tot: 

1. het peiljaar 2006. Ondanks dit peiljaar zijn belangrijke ontwikkelingen (zoals uitgevoerde 
verbeteringen dan wel Zwakke Schakels) zoveel als mogelijk was in het proces meegenomen. 

2. enkel de meest belangrijke faalmechanismen van dijken, kunstwerken en duinen.  
3. enkel de direct waterkerende primaire waterkering (de zgn. cat-a kering [20]). Van het overige deel 

van de waterkering, de niet direct kerende primaire waterkering (de zgn. cat-c kering) is enkel een 
kwalitatief oordeel gegeven. 

Voor meer achtergrond en resultaten wordt verwezen naar [11], [13]. 
 
Uitkomsten risicoanalyse VNK (kwantitatief; categorie a-kering) 
Uit de resultaten blijkt dat Delfland’s waterkeringen, op de beschouwde mechanismen, in goede staat zijn. Dit 
komt overeen met het beeld van de wettelijke toetsing [23].  
 
In Tabel 8 is zijn de belangrijkste (top-10) scenario’s gepresenteerd. Een scenario is een breslocatie in een 
bepaald deel van de waterkering (ringdeel) waarbij verschillende waterstanden zijn doorgerekend en gevolgen 
bepaald. De kans op een scenario volgde uit de analyse. In het project zijn verschillende scenario’s bekeken 
(één- of meervoudige doorbraken). De waterkering was in de analyse opgedeeld in 13 ringdelen. 
 
Uit de tabel is af te leiden dat het meest waarschijnlijke scenario een enkelvoudige doorbraak in ringdeel 12, 
Katwijk aan Zee, is. Enkelvoudige doorbraken dragen voor 80% bij aan de overstromingskans van dijkring 14. De 
meest waarschijnlijke tweevoudige doorbraak betreft de ringdelen 2 en 7 met doorbraaklocaties bij de 
Boerengatsluis en Hoek van Holland. De meest waarschijnlijke drievoudige doorbraak betreft de ringdelen 2, 4 
en 7 met doorbraaklocaties bij de Boerengatsluis, Schiedam en Hoek van Holland. 
 
De kans op een meervoudige doorbraak, waarbij zich tijdens een hoogwatersituatie op verschillende locaties 
doorbraken voordoen, is in dijkring 14, vergeleken met andere dijkringen relatief hoog: in ongeveer 25% van de 
overstromingen zal sprake zijn van een meervoudige doorbraak. Dit is het gevolg van het feit dat de 
betrouwbaarheid van de waterkering tamelijk constant is (geen zwakke plekken) en er geen sterke daling van 
de waterstand zal optreden als er ergens een bres ontstaat (geen ontlasting). In Figuur 3 zijn de faalkansen van 
de beschouwde dijkvakken inzichtelijk gemaakt. 
 
Ook het aandeel van de verschillende faalmechanismen aan de totaal overstromingskans is te herleiden. Voor 
de keringen in het beheergebied van Delfland is de verhouding tussen de bijdragen van de faalmechanismen 
overloop/overslag, opbarsten en piping, bekleding, duinafslag en kunstwerken (alle beschouwde 
mechanismen) gelijk aan respectievelijk 20, 30, 30, 10, 10%. Dit betekent dat opbarsten en piping en het falen 
van bekleding bepalend zijn in de totale faalkans. 
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scenario Bijdrage aan 
overstromingskans 

Dijkring 14 

Aantal 
doorbraken 

ringdeel Locatie beheerder 

[-] [%] [-] [-] [-] [-] 

1 33 1 12 9900-8625 Rijnland 

2 25 1 2 Hm36.5o-hm48.0w Schieland 

3 7 2 2 
7 

Hm36.5o-hm48.0w 
D194.3-D238.0 

Delfland 
Delfland 

4 6 1 5 D034-D111 Delfland 

5 6 1 6 D111-D194.3 Delfland/Schieland 

6 5 2 2 
4 

Hm36.5o-hm48.0w 
S062.0-D034 

Delfland 
Delfland 

7 3 3 2 
4 
7 

Hm36.5o-hm48.0w 
S062.0-D034 

D194.3-D238.0 

Schieland 
Delfland 
Delfland 

8 2 1 13 8625-5625 Rijnland 

9 1 2 12 
13 

9900-8625 
8625-5625 

Rijnland 
Rijnland 

10 1 1 4 S062.0-D034 Delfland 

Tabel 8 Top 10 scenario’s met grootste bijdrage aan overstromingskans (falen categorie-a kering) 

 
Overstromingsgevolg 
In geval van een overstroming zullen grote delen van het dijkringgebied 14 droog blijven, ook een meervoudige 
doorbraak. Dit is het gevolg van de aanwezige berging in het gebied en de in het landschap aanwezige 
elementen die het overstromingspatroon beïnvloeden, zoals secundaire keringen en wegen. De standzekerheid 
van de regionale keringen is echter onzeker. Voor enkele belangrijke binnenkeringen, zoals de Maasdijk en de 
Oostzeedijk, is nader uitgezocht wat het effect is van deze keringen op het overstromingsverloop.  
 
De vele boezems in dijkring 14 hebben een hoger peil dan de polders en dus ook een hoge kade. Het 
boezemstelsel heeft zodoende een compartimenterende werking. Ook fungeren de watergangen als berging in 
geval van een dijkdoorbraak. Het water kan zich via het boezemstelsel echter ook snel verspreiden waardoor 
polders getroffen kunnen worden die relatief ver van de breslocatie liggen. Ook kunnen de boezemkades 
onverwacht bezwijken. Dit verrassingseffect kan het aantal slachtoffers nadelig beïnvloeden. 
 
De Maasdijk heeft grote invloed op het getroffen gebied bij een overstroming langs de  Delflandsedijk en/of de 
Noordzeekust nabij Hoek van Holland. In de Maasdijk zijn doorgangen aanwezig die bij hoogwater gesloten 
dienen te worden. Procedures daarvoor zijn vooralsnog niet aanwezig. Omdat de doorgangen mogelijk onder 
extreme condities (zware weersomstandigheden, sociale onrust) gesloten moeten worden, wordt aanbevolen 
om hiervoor procedures op te stellen. 
 
Ondanks grote delen van de dijkring droog zullen blijven, kunnen overstromingen grote gevolgen hebben. 
 
Het meenemen van de mogelijkheden voor preventieve evacuatie heeft een geringe invloed op de omvang van 
het berekende slachtofferrisico. Dit houdt verband met het feit dat het moeilijk is om extreme stormen dagen 
van tevoren te voorspellen. Dijkringgebied 14 is dusdanig dichtbevolkt dat een preventieve evacuatie niet in 
zeer korte tijd is uit te voeren. Dit blijkt ook uit [14] en [15]. Maar ook als een extreme storm enkele dagen van 
tevoren is voorspeld, bestaat er nog de kans dat de evacuatie ongeorganiseerd verloopt en dus minder effectief 
is dan beoogd.  
 
De locaties waar de doorbraakkansen relatief groot zijn, zijn niet altijd de locaties waar ook de gevolgen van 
doorbraken relatief groot zijn. Hierdoor hebben de interventies met een relatief grote invloed op de 
overstromingskans en/of de verwachtingswaarden van de schade en het aantal slachtoffers niet altijd invloed 
op de kansen op extreme schades en slachtofferaantallen. 
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Uitkomsten risicoanalyse VNK2 (kwalitatief categorie c-kering) 
In de kwantitatieve risicoanalyse VNK2 voor dijkring 14 zijn alleen de categorie a-keringen beschouwd. Er mag 
echter verwacht worden dat de bijdrage van de categorie c-keringen aan het overstromingsrisico aanzienlijk is, 
met name voor de keringen langs de Hollandse IJssel. 
 

 
 

Figuur 3 Overzicht faalkansen beschouwde duin- en dijkvakken 

De categorie c-kering langs de Hollandse IJssel tot de Waaiersluis 
Tot de Waaiersluis bij Gouda is de Hollandse IJssel aan getijdeninvloed onderhevig. Na de watersnoodramp van 
1953 is bij Krimpen aan de IJssel in 1954 de Stormvloedkering Hollandse IJssel aangelegd. Deze kering schermt 
de Hollandse IJssel af van hoge waterstanden en wordt in dat verband ongeveer 5 keer per jaar gesloten (ter 
vergelijking: de sluitfrequentie van de Maeslantkering is ongeveer 0,1 keer per jaar, afgezien van de jaarlijkse 
functioneringssluitingen). Indien de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel faalt en er in de Hollandse IJssel 
een verhoogde waterstand optreedt, zouden de categorie c-keringen kunnen bezwijken. De gevolgen van een 
dijkdoorbraak zouden aanzienlijk kunnen zijn, ook als de Stormvloedkering na ca. 2 uur weer gesloten zou 
worden door herstel of improvisatie. De naast de waterkering gelegen polders behoren namelijk tot de diepste 
van Nederland. De aanleg van de nieuwbouwwijk Westergouwe ten zuidwesten van Gouda op NAP -6 m leidde 
eerder tot politieke discussies over het bouwen in laaggelegen polders. Ook de in 1865-1874 aangelegde Prins 
Alexanderpolder ligt op ongeveer NAP -6 m. Voor doorbraken langs de Hollandse IJssel ten gevolge van het 
falen van de stormvloedkering zijn in het kader van VNK2 (nog) geen overstromingsberekeningen opgesteld. 
Een overstromingsberekening die door de provincie Zuid Holland in het kader van een andere project is 
opgesteld, geeft evenwel een beeld van het belang van de c-kering voor het overstromingsrisico in dijkring 14. 
Zelfs bij overstromingen, berekend bij relatief milde omstandigheden was de schade groot door de 
maaiveldligging van het getroffen gebied. 
 
De categorie c-kering langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel 
Ten oosten van de Waaiersluis bij Gouda is de Hollandse IJssel niet langer aan getijdenwerking onderhevig. De 
hoogte van de primaire waterkering neemt daar dan ook af. In de tweede toetsronde is geconstateerd dat de 
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categorie c-keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel onvoldoende hoog zijn. Bij het falen van de 
categorie a-kering van dijkring 15 (Lopiker- en Krimpenerwaard) zou het water vanuit de Lek dijkring 14 in 
kunnen stromen (‘cascadewerking’). Dit is het gevolg van de aflopende bodemligging van dijkring 15 en de 
beperkte hoogte van de categorie c-keringen langs de gekanaliseerde Hollandse IJssel.  
 
Hoewel voor de primaire waterkering van dijkring 14 een overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar geldt, geldt 
voor de gehele categorie a-kering van dijkring 15 een overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De kans op een 
overstroming in dijkring 15 heeft echter direct consequenties voor het overstromingsrisico in dijkring 14. Ook in 
geval van een dijkdoorbraak in dijkring 44 (Kromme Rijn) kunnen delen van dijkring 14 (via dijkring 15) 
overstromen. Ook voor dijkring 44 geldt een lagere veiligheidsnorm dan voor dijkring 14: de wettelijke 
overschrijdingskansnorm van dijkring 44 is 1/1.250 per jaar.  
 
De categorie c-kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal 
De categorie c-kering van dijkring 14 loopt vanaf de gekanaliseerde Hollandse IJssel langs het Amsterdam-
Rijnkanaal naar het noorden en vervolgens langs het Noordzeekanaal naar het westen, tot aan Zeetoegang 
IJmuiden. In geval van een doorbraak bij IJmuiden overstroomt het havengebied dat is gelegen in 
dijkringgebied 44. Als de Spaarndammerdijk, die de grens vormt van dijkringen 14 en 44, onder de hoge 
waterstand bezwijkt, overstroomt ook een noordelijk deel van dijkringgebied 14. De kans op dit scenario is 
redelijk beperkt omdat voor de Zeetoegang IJmuiden immers een strengere norm geldt dan voor dijkringen 15 
en 44. Daarnaast is het te verwachten dat de faalkans van het sluizencomplex te IJmuiden aanmerkelijk lager 
zal zijn dan die van de Stormvloedkering Hollandse IJssel (door het faalmechanisme niet-sluiten). 
 
De gevolgen van overstromingen van de c-kering langs het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordzeekanaal zijn 
relatief beperkt wanneer deze overstromingen optreden door andere oorzaken dan bij een extreme 
zeewaterstand in combinatie met het falen van het sluizencomplex te IJmuiden. Voor het overstromingsrisico 
in dijkring 14 zijn deze overstromingsscenario’s dan ook van ondergeschikt belang. 
 
Derde Toetsronde (2010) 
In de Waterwet (voorheen Wet op de Waterkering (WoW) is bepaald dat de beheerders van primaire 
waterkeringen iedere vijf jaar  (en vanaf de derde toetsronde iedere zes jaar) aan Gedeputeerde Staten verslag 
dienen uit te brengen over de algemene waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen in hun 
beheersgebied. Tussen 2007 en 2010 heeft Delfland de derde toetsronde uitgevoerd voor alle primaire 
waterkeringen die in het beheergebied van Delfland liggen.  
 
In Tabel 9 is de samenvattende score van het veiligheidsoordeel van alle primaire waterkeringen van Delfland 
weergegeven. Dit betreft het oordeel zoals dit aan de Provincie is gerapporteerd. Voor achtergronden wordt 
verwezen naar [23]. 
 
Hierbij is het percentage van de scores berekend als de verhouding tussen de totale lengte van de dijk- en/of 
duinvakken waarover het betreffende oordeel gegeven kan worden ten opzichte van de totale lengte van de 
waterkering (54 km). Indien trajecten meervoudig het zelfde oordeel hebben gehaald zijn deze maar 1 keer 
meegenomen in de berekening. NWO’s zijn niet meegenomen in deze lengtebeschouwing. 
 

Derde toetsronde Voldoet aan norm Voldoet niet aan norm % nader onderzoek 

Dijken en duinen
1
 87,0 % 2,1 % 10,9

2
 % 

NWO wegen, kabels & 
leidingen, 
mantelbuizen 

68% 0% 32% 

NWO beplanting, 
bebouwing, overig 
objecten 

87% 0% 13% 

1 exclusief de score toetsing waterkering met NWO’s, inclusief kunstwerken en aansluitconstructies 
2 in de tweede toetsronde was dit gelijk aan 14,2% 

Tabel 9 Overzicht samenvattende score veiligheidsoordeel derde toetsronde 
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Opgemerkt wordt dat trajecten die niet aan de norm voldoen, niet direct een onveilige situatie impliceren. 
Echter, als geen maatregelen getroffen worden zal in de loop van de tijd de veiligheid verminderen waardoor 
dit wel het geval kan zijn. Voor de onderdelen die niet voldoen aan de norm zijn verbetermaatregelen 
noodzakelijk.  
 
Een aantal delen van de primaire waterkering heeft in de toetsing de score “onvoldoende” gekregen. Ook is 
duidelijk geworden dat in een aantal gevallen informatie of een efficiënte toetsmethodiek ontbreken of 
aanvullende beheersmaatregelen nodig zijn. Daarom zijn de gevolgen van de derde toetsronde uitgedrukt in 
verbetermaatregelen, beheermaatregelen, nadere onderzoek en overige aanbevelingen. In Tabel 10 is een 
gedetailleerd overzicht van het toetsresultaat weergegeven. 
 
Verbetermaatregelen (VB) voor trajecten die niet aan de norm voldoen 
Delfland wil de verbetermaatregelen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) laten vallen en 
streeft ernaar om deze verbeteringen voor 2015 gerealiseerd te hebben. In hoofdlijnen kunnen de 
verbetermaatregelen als volgt worden geformuleerd: 

 VB-1. Om de stabiliteit van het voorland bij de Delflandsedijk ter hoogte van S002–S000 te verbeteren, 
zullen maatregelen getroffen moeten worden. Er is een technische verkenning uitgevoerd, waaruit 
diverse oplossingsrichtingen volgen: aanpassen van de geometrie van het voorland; het verbeteren 
van de ondergrond; het toepassen van een waterkerende constructie.  

 VB-2. In dijkvak 7 van de Delflandsedijk (S033-S024) is een aanpassing van de steenbekleding 
noodzakelijk. Op deze strekking blijken de uit kinderkopjes bestaande bekleding direct op zand 
geplaatst te zijn, hetgeen ontoelaatbaar is. Op hoofdlijnen is het wenselijk om de bekleding te 
verwijderen, een kleilaag aan te brengen en de bekleding terug te plaatsen.   

Voor beide verbetermaatregelen geldt het te hanteren uitgangspunt ‘uitgekiend ontwerp’.  
 
Beheermaatregelen (BM’s) 

 BM-1. Er worden afspraken gemaakt met de spoorwegbeheerder over het gebruik van de goederen 
spoorverbinding op de Delflandsedijk tussen de dijkpalen D030 en D037. Op het moment dat het 
dijklichaam dienst moet doen als waterkering (dit zal pas het geval zijn wanneer het voorland is 
overstroomd) mag het spoor niet worden belast. Deze maatregel zal in 2010 worden getroffen.  

 BM-2. Bij het complex Parksluizen Rotterdam dient de daling en scheefstand van de keerwanden van 
de sluis te worden gemonitord. Daarnaast is een protocol voor de handmatige sluiting voor alle 
afsluitmiddelen van het complex wenselijk evenals een noodaggregaat ter plaatse om de 
keermiddelen te kunnen aandrijven.  Deze maatregel zal in 2011 zijn getroffen.  

 BM-3. Bij de Buitensluis van Schiedam zal de bestorting blijvend moeten worden gemonitord vanwege 
het belang van de bestorting voor de stabiliteit van de sluisconstructie. Deze maatregel zal in 2011 
worden getroffen.  

 BM-4. In de nieuwe legger Zeewering dienen de ontbrekende onderdelen van de Stormvloedkering 
Scheveningen (hefdeur en dijklichaam) en achterliggende dijklichamen te worden opgenomen in de 
legger, zodat deze de complete Stormvloedkering bevat. Deze maatregel zal in 2012 worden getroffen. 

  



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

66  

 

Tabel 10 Overzicht toetsresultaat derde toetsronde, peildatum 15 januari 2011 
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Zee- en rivierwaterkering,  
de Delflandsedijk                         

  Hoogte (HT)  30,3 29,5 0,8 0 0 30,3 0 0 30,3 0 0 

  Stabiliteit (ST)                        

    Piping en Heave (STPH)  30,3 19,6 10,7 0 0 30,3 0 0 30,3 0 0 

    Macrostabiliteit Buitenwaarts (STBU)  30,3 0 30,3 0 0 30,3 0 0 30,3 0 0 

    Macrostabiliteit Binnenwaarts (STBI)  30,3 0 30,3 0 0 30,3 0 0 30,3 0 0 

    Microstabiliteit (STMI)  30,3 0 30,3 0 0 30,3 0 0 30,3 0 0 

    Bekleding (STBK)  30,3 26,3 0,7 0,9 2,4 27,9 2,2 0,2 29,2 0,9 0,2 

    Voorland (STVL)  30,3 0 30,0 0,2 0,1 30,2 0,1 0 30,0 0,2 0,1 

  Kunstwerken (KW) 9  4 3 1 1 7 2 0 9 0 0 

  NWO wegen, kabels & leidingen, 
mantelbuizen 

  622,0 0 438,1 0 
183,

9 
255,9 

365,
8 

0,3 
440,

1 
0 

181,
9 

  NWO beplanting, bebouwing, overig 
objecten 

5761  1353 3388 0 1020 3423 1609 729 5021 0 740 

   
Zeewering                        

  Duinafslag (DA)  20,0 19,1 0 0 0,9 19,1 0,9 0 20,0 0 0 

  Winderosie (WE)  20,0 20,0 0 0 0 20,0 0 0 20,0 0 0 

  Niet-waterkerende objecten (NWO)  7 0 0 0 7 0 7 0 7 0 0 
 
Haven Scheveningen                        

  Hoogte (HT)  2,7 2,7 0 0 0 2,7  0  0  2,7  0  0  

  Stabiliteit (ST)                       

    Piping en Heave (STPH)  2,7 0 2,7 0 0 2,7  0  0  2,7  0  0  

    Macrostabiliteit Buitenwaarts (STBU)  2,7 0 2,7 0 0 2,7  0  0  2,7  0  0  

    Macrostabiliteit Binnenwaarts (STBI)  2,7 0 2,7 0 0 2,7  0  0  2,7  0  0  

    Microstabiliteit (STMI)  2,7 2,7 0 0 0 2,7  0  0  2,7  0  0  

    Bekleding (STBK)  2,7 0 0 0 2,7 0  2,7 0  0  0  2,7 

    Voorland (STVL)  2,7 0 0 0 2,7 0  2,7 0  0  0  2,7 

  Kunstwerken (KW) 1  0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
  NWO wegen, kabels & leidingen, 
mantelbuizen 

 29,1 0 5,5 0 23,6 29,1 0  0  5,5 0  23,6 

  NWO beplanting, bebouwing, overig 
objecten 

292  0 178 0 114 261 31 0 209 0 83 

 Aansluitconstructies 3  1 2 0 0 3 0 0 3 0 0 
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Nader onderzoek (NO’s) 
De volgende onderzoeken zijn noodzakelijk om tot een veiligheidsoordeel te kunnen komen. Pas dan wordt 
duidelijk of en welke aanvullende verbeter- en beheermaatregelen vereist zijn. Deze onderzoeken worden 
meegenomen in 2011 bij de start van de 4de toetsronde (2011-2017). In het kader van de 4de toetsronde zal 
een plan van aanpak worden opgesteld waarin ook deze onderzoeken een plaats zullen krijgen. Dit plan zal 
naar verwachting in 2011 ambtelijk dan wel bestuurlijk worden vastgesteld. Vooruitlopend op dit plan van 
aanpak zijn schattingen van de kosten van deze onderzoeken verwerkt in de meerjarenraming 2010-2014. 

 NO-1. Er wordt een geavanceerde toetsing uitgevoerd voor de stabiliteit van het voorland 
(zettingsvloeiing) van de Delflandsedijk op het traject S53–S52. over een lengte van 100m 

 NO-2. Er wordt een detail/geavanceerde toetsing uitgevoerd voor de harde bekleding van de 
dijkvakken 14, 18A en 26A van de Delflandsedijk. Dit betreft een totale lengte van 1,0 km. 

 NO-3. Er wordt een geavanceerde toets uitgevoerd voor de zettingvloeiing van het voorland in de 
haven van Scheveningen, waarbij ook de aanwezige kademuur wordt meegenomen. De te 
beschouwen lengte bedraagt 2,7 km. Indien het Rijk en Provincie tot een andere toetswijze komen 
zullen nut en noodzaak van deze maatregel worden herbeoordeeld (zie OA-1). 

 NO-4. Er wordt een detailtoets van de steenbekleding van de waterkering rond de haven van 
Scheveningen uitgevoerd. De te beschouwen lengte bedraagt 2,7 km. Indien het Rijk en Provincie tot 
een andere toetswijze komen zullen nut en noodzaak van deze maatregel worden herbeoordeeld (zie 
OA-1).  

 NO-5. Er wordt een gedetailleerde toets uitgevoerd voor de locaties in de Delflandsedijk en Haven 
Scheveningen waar NWO’s aanwezig zijn met het veiligheidsoordeel “nader onderzoek nodig”. Dit 
betreft 823 objecten beplanting en bebouwing en 205,5 km aan wegen, kabels en leidingen en 
mantelbuizen. 

 
Consequenties uitkomsten toetsing voor calamiteitenbestrijding (beheerdersoordeel) 
Zoals in hoofdstuk 1is beschreven wordt het landelijke opschalingniveau naast een verwacht peil in de Nieuwe 
Waterweg en/of bij Dordrecht en maatschappelijke ongerustheid, mede bepaald door de veiligheidstoestand 
van de keringen, in de vorm van een beheerdersoordeel. 
 
Ondanks enkele strekkingen van de Delflandsedijk niet aan de norm voldoen en verbetermaatregelen zijn 
voorgesteld, is er geen aanleiding om de opschalingspeilen aan te passen. Hierbij spelen de volgende 
overwegingen: 

- Het niet voldoen aan de norm impliceert niet direct een onveilige situatie 
- De betreffende strekkingen liggen achter de Maeslantkering. De gehanteerde toetspeilen liggen 

ongeveer 0,5m boven het peil van de opschaling naar het zwaarste niveau, code rood (NAP+3m bij 
Dordrecht) 

- Met betrekking tot bekledingen volgt uit de kwantitatieve risicoanalyse (VNK) volgt dat niet van 
doorslaggevend belang is voor de overstromingskans van dijkring 14. 
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Bijlage 8 Specifieke maatregelen bij calamiteiten Waterkeringen 
 
In deze bijlage zijn voor alle relevante bezwijkmechanismen (zie Tabel 11) van waterkeringen specifieke 
maatregelen aangegeven ter verbetering van de veiligheid (ter voorkoming van inundatie). Basis hiervoor zijn 
ondermeer de rapporten [18], [19] en [10]. De beslisbevoegdheid van de maatregelen is beschreven in 
hoofdstuk 6.  
 
De verschillende faalmechanismen kunnen in theorie voorkomen bij zowel primaire– als regionale- en overige 
waterkeringen. Deze bijlage heeft daarom betrekking op alle type keringen van Delfland. Op detail zal het 
gedrag afwijken (bijvoorbeeld de droogte gevoeligheid van regionale keringen). Dit is in de tekst aangegeven. 
 
In Figuur 4 zijn enkele bezwijkmechanisme voor dijken weergegeven. 
 

 
Figuur 4 Bezwijkmechanismen dijken (uit VTV2006 - figuur 5 -1.1 [20]) 

 

 mechanismen Relevantie voor 
primaire waterkering 

Relevantie voor 
regionale- en 
overige keringen 

Dijken Hoogte X X 

 Piping en heave X X 

 Macrostabiliteit 
binnenwaarts 

X X 

 Macrostabiliteit 
buitenwaarts 

X X 

 Microstabiliteit X X 

 Bekleding X X 

 Voorland X  

Duinen Afslag X  

 Winderosie X  

Kunstwerken en bijzonder 
waterkerende constructies 

Hoogte X X 

 Stabiliteit constructie en 
grondlichaam 

X X 

 Stabiliteit van waterkerende 
constructieonderdelen 

X X 



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

69  

 

 Piping en heave X X 

 Betrouwbaarheid sluiting X X 

Niet-waterkerende objecten Alle X X 

Tabel 11 Relevantie bezwijkmechanismen voor regionale- en overige keringen en primaire waterkeringen 

In het DWW-TAW ‘Dijkbeoordeling bij hoogwater’ is in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 t/m 4.11 aangegeven welke 
actie moet worden ondernomen als een bepaald fenomeen wordt waargenomen. Waarnemingen en/of acties 
en eventuele noodmaatregelen zijn aangegeven. Tevens is aangegeven of advies van een waterbouwkundig of 
geotechnisch adviseur noodzakelijk is.  
 
In de hoofdstukken 6 tot en met 12 van eerdergenoemd rapport zijn noodmaatregelen weergegeven voor de 
diverse bezwijkmechanismen. Navolgend worden relevante zaken aangehaald en aangevuld voor zover dit 
specifieke zaken voor de waterkeringen van Delfland betreft. Er wordt alleen ingegaan op de te treffen 
noodmaatregelen. 
 
Hoogte (golfoverslag en overloop) 
Door golfoverslag of overloop kan aantasting van de kruin en het binnentalud door erosie of verweking 
optreden. De hoogte van de dijk en de erosiebestendigheid en verwekinggevoeligheid van het binnentalud 
(bekleding en taludhelling) spelen hierbij een belangrijke rol. Als water reeds over de dijk stroomt kan het 
faalmechanisme snel verlopen waardoor maatregelen nauwelijks meer mogelijk zijn.  
 
Maatregelen tegen golfoverslag: 
Ophoging van de kruin. Na het aanbrengen van een ophoging mag er geen verkeer meer over de kruin van de 
dijk rijden. Omdat het extra gewicht van de ophoging de dijk instabiel kan maken (zowel het binnen- als het 
buitentalud), moet per geval worden bekeken hoe de ophoging het best kan worden uitgevoerd. Wordt 
getwijfeld aan de stabiliteit van het binnentalud, bijvoorbeeld indien buitenwaterstanden hoger kunnen 
worden, dan dient de stabiliteit van het binnentalud te worden verhoogd (zie stabiliteit binnentalud). Hierover 
dient advies te worden ingewonnen. 
 
Bij een smalle steile dijk kunnen beter strobalen worden gebruikt waardoor de belasting op de kruin minder is 
dan bij toepassing van zand(zakken). Bij een bredere dijk kunnen meestal zwaardere materialen worden 
gebruikt om een noodkade te maken. Deze kan bestaan uit zandzakken, eventueel ingepakt in een folie. Bij een 
ophoging van meer dan 0,4 m verdienen geobags de voorkeur. De ophoging dient zodanig geplaatst te worden 
dat de doorgang vrij blijft. Teneinde de belasting op het binnentalud te minimaliseren dient de noodkade zo ver 
mogelijk van het binnentalud te zijn verwijderd, echter ook weer niet direct tegen de buitenkruinlijn om 
afschuiven van het buitentalud te voorkomen. Nogmaals wordt opgemerkt dat hierover advies dient te worden 
ingewonnen. 
 
Bescherming van het binnentalud en de kruin. Als een verhoging van de kruin niet mogelijk is, kunnen 
maatregelen om de kruin en het binnentalud te beschermen worden toegepast. Om erosie tegen te gaan wordt 
geotextiel of folie op het binnentalud aangebracht. Folie verdient te voorkeur, omdat hiermee voorkomen 
wordt dat het water in het talud infiltreert. Het geotextiel of folie dient op de kruin en bij de binnenteen te 
worden geballast om wegspoelen tegen te gaan en om te voorkomen dat er water onder het folie gaat 
stromen. Eventueel kan het folie met krammen op de kruin worden vastgezet, Dit verdient echter niet de 
voorkeur, omdat het oppervlak hierdoor beschadigd. 
 
Maatregelen tegen overloop: 
Mogelijke maatregelen tegen overloop zijn in principe hetzelfde als hierboven aangegeven. Lichte materialen 
zullen echter veelal de waterdruk niet kunnen weerstaan. Bij overloop zal tevens meer aandacht moeten 
worden besteed aan de waterdichtheid van de noodkade (op de kruin). Zandzakken kunnen bijvoorbeeld met 
een folie worden ingepakt. 
 
Bij verhogen van de dijk met zware materialen dient de stabiliteit te worden gecontroleerd middels 
stabiliteitsberekeningen. Het is veelal verstandiger enige overloop toe te staan dan de stabiliteit in gevaar te 
brengen. 
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De prioriteit bij overloop ligt in het behouden van de dijk en pas is tweede instantie bij het tegengaan van 
overloop. Indien een bres ontstaat, zal altijd veel meer en sneller water binnenstromen. Bovendien zal het 
herstel van de situatie langer duren. 
 
Zodra de waterstand gaat dalen, moet de ophoging zo snel mogelijk verwijderd worden om met name 
afschuiving van het buitentalud te voorkomen. 
 
Macro-stabiliteit binnenwaarts 
Door een toename van het aandrijvende gewicht, een afname van het tegenwerkende gewicht of een afname 
van de schuifspanningen kan de macro-stabiliteit van het binnentalud in gevaar komen. 
 
Als er verweking van de grond wordt geconstateerd zijn nog niet direct maatregelen nodig maar is extra 
alertheid wel geboden. Als vervormingen van de grond, hetzij binnendijks, in het talud of van de kruin, worden 
waargenomen, is de stabiliteit niet meer voldoende gewaarborgd. Het eerste wat men moet doen is de 
vervormingen zo goed mogelijk proberen te meten. In de kruin met behulp van spijkers in het asfalt, in het 
achterland of het talud eventueel met behulp van piketten. De metingen moeten ieder uur gedaan worden, 
totdat de vervormingen niet meer toenemen. 
 
Indien er sprake is van extreme droogte zullen er in eerste instantie scheuren worden waargenomen. Het is van 
belang deze scheuren in kaart te brengen en te monitoren (lengte, diepte, breedte). Ook dient de 
achterliggende kwelsloot te worden gecontroleerd op het voorkomen van wellen en/of verkleuringen. Dit 
kunnen indicaties zijn van hydraulische kortsluiting van ondiepe zandlagen met de boezem. Voorkomen dient 
te worden dat de waterkering nog verder verzwakt door uitdroging. Dit kan gebeuren door het vullen de 
scheuren met klei, een begrazingsverbod (lang gras is lastiger bij inspectie, maar houdt meer vocht vast; ook 
het belopen van de kade kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben), het aanbrengen van een 
afdekkende kleilaag of een andere afdekkende constructie. Indien er sprake is van instabiliteit kan de teensloot 
worden gedempt en/of het aanbrengen van tegengewicht.  
 
Bij twijfel over de stabiliteit van het binnentalud kunnen berekeningen nadere informatie verschaffen. Voor 
nauwkeurige berekeningen is inzicht in de afname van de sterkte van de ondergrond noodzakelijk. Dit kan met 
behulp van waterspanningsmeters worden verkregen. Voor plaatsing van deze waterspanningsmeters dient 
advies te worden ingewonnen. Na plaatsing dienen ze regelmatig te worden afgelezen, bijvoorbeeld twee maal 
per dag. Op een aantal locaties zijn peilbuizen aanwezig. De gemeten stijghoogten in deze peilbuizen geven 
vaak zinvolle informatie voor de stabiliteitberekeningen. Aanbevolen wordt daarom peilbuizen, en de 
buitenwaterstand, regelmatig op te nemen tijdens een hoogwaterperiode. Bijvoorbeeld om het uur. 
 
Mogelijke principe maatregelen zijn het treffen van verkeersmaatregelen, het aanbrengen van een steunberm 
en het verhogen van het slootpeil. 
 
Verkeer op de dijk 
De eerste maatregel die men dient te nemen bij twijfel over de stabiliteit is het weren van zwaar verkeer op de 
dijk. Als vrachtverkeer niet geheel te vermijden is, bijvoorbeeld omdat noodmaatregelen worden genomen, 
dan is het verstandig om dit verkeer zo ver mogelijk van de binnenkruinlijn te laten rijden, eenrichtingsverkeer 
in te stellen en de asdrukken te beperken. Als de waterstand daalt, moet het verkeer juist zo ver mogelijk van 
de buitenkruinlijn blijven, om de stabiliteit van het buitentalud niet in gevaar te brengen. Verder moet 
voorkomen worden dat auto’s bumper aan bumper gaan rijden of blijven staan. Er moet altijd een ruime 
tussenafstand tussen de (vracht)auto’s blijven (stel 30 m). 
 
Steunberm 
Indien scheurvorming of andere vervormingen geconstateerd worden, die binnen een dag groter worden, dan 
zijn maatregelen nodig om de stabiliteit te verbeteren. Verhoging van de stabiliteit kan praktisch alleen 
verkregen worden door het tegenwerkend gewicht te vergroten. Dit wordt bereikt door materiaal, meestal 
zand of zandzakken, op het maaiveld binnendijks te plaatsen. De afmetingen en plaats van een dergelijke 
steunberm zijn afhankelijk van de situatie. Hierover dient advies te worden ingewonnen. 
 
Bij een te grote en te snelle ophoging binnendijks kan de stabiliteit weer afnemen. Het verzwaren van het 
binnentalud is zelden een effectieve maatregel. Dit komt omdat hierdoor het aandrijvend gewicht van het 
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glijvlak wordt vergroot, waardoor de stabiliteit afneemt. Een korte steunberm in de binnenteen zal het 
aandrijvende gewicht veelal vergroten. Het materiaal voor de steunberm dient bij voorkeur niet over de kruin 
van de dijk te worden aangevoerd aangezien de stabiliteit hierdoor in gevaar kan komen en de kruin kan 
beschadigen. 
 
Verhogen slootpeil 
Het tegenwerkend gewicht kan ook worden vergroot door het slootpeil, van sloten die evenwijdig langs de dijk 
liggen, te verhogen. Alvorens het peil te verhogen dient hierover advies te worden ingewonnen aangezien dit 
zowel een positieve als negatieve invloed op de stabiliteit kan hebben. 
 
Macro-stabiliteit buitenwaarts 
Evenals bij de macro-stabiliteit van het binnentalud kan door een toename van het aandrijvende gewicht, een 
afname van het tegenwerkende gewicht of een afname van de schuifspanningen de macro-stabiliteit van het 
buitentalud in gevaar komen. In principe zijn er meerdere oorzaken waardoor het buitentalud instabiel kan 
worden. Dit verschilt tussen primaire waterkeringen en regionale en overige keringen. Bij primaire 
waterkeringen zal dit met name door een snelle val van de buitenwaterstand, ontgronding van het voorland 
nabij de dijk (zettingsvloeiing, afschuiving vooroever) en erosie van het buitentalud kunnen optreden. Bij 
regionale- en overige keringen hangt dit naast een snelle val van het water, meer samen met het voorkomen 
van verkeersbelasting en (tijdelijke) verdiepingen voor de dijk als gevolg van erosie of menselijke activiteiten. 
 
Instabiliteit van het buitentalud kan zowel tijdens als na het hoogwater optreden. Het beoordelen van de 
oorzaak en het bepalen van maatregelen hangt sterk samen met het moment waarop de vervormingen 
optreden. 
 
Maatregelen tijdens hoogwater: 
Het aan te bevelen om vervormingen (horizontaal en verticaal) en scheuren zo goed mogelijk te meten. Indien 
de scheurvorming in de verharding op de kruin kunnen scheurbreedte en scheurlengte met behulp van spijkers 
in het asfalt worden gemeten. Buiten de verharding kunnen hiervoor piketten worden gebruikt. De metingen 
dienen ieder uur te worden herhaald. 
 
Als er tijdens hoogwater twijfel bestaat over de stabiliteit van het talud, doordat scheurvorming optreedt of 
anderszins, is de eerste maatregel die genomen kan worden het weren van verkeer op de kruin. Hierdoor 
wordt voorkomen dat het aandrijvende gewicht toeneemt. 
 
Bij waarneembare sterke erosie van het buitentalud dienen maatregelen genomen te worden. 
 
Bij sterke stroming of golfaanval nabij de dijk zal extra aandacht aan erosie van het talud, het onderwatertalud 
of het voorland geschonken moeten worden. Dit geldt met name als bekend is dat er geen harde verdediging 
aanwezig is en het voorland niet erg breed is. Bij scheurvorming nabij de buitenkruinlijn is het van belang om 
de oorzaak te achterhalen:  

 Zwellen van de grond doordat water opgenomen wordt. 

 Afschuiven van de bekleding: 

 Een diepe afschuiving doordat in het voorland of in de rivierbodem voor de dijk een gat is ontstaan 
door stroming, een zettingsvloeiing of afschuiving van de vooroever. 

 Een diepe afschuiving van het binnentalud. 
 
Bij het zwellen van de grond zijn er geen andere symptomen dan de scheur. Het afschuiven van de bekleding 
kan diverse oorzaken hebben. Nagegaan dient te worden of de bekleding beschadigd is, of zou kunnen zijn. Als 
er een sterke stroming voor de dijk aanwezig is, kan het raadzaam zijn om peilingen uit te voeren. Als er een 
gat in de bodem geconstateerd wordt dan is de enige effectieve maatregel het dichten van het gat. Meestal 
kan dat echter niet tijdens het hoogwater. Als duidelijk is dat de bekleding intact is en er geen sterke stroming 
voor de dijk staat, dan blijven als oorzaken voor de scheur nog over het zwellen van de grond of een diepe 
afschuiving van het binnentalud. Tevens kan de oorzaak worden gevonden in een opgetreden zettingsvloeiing 
of afschuiving van de vooroever. Indien geen sprake is van grote stroomsnelheden en de scheuren worden 
veroorzaakt door een buitenwaartse diepe afschuiving kan de stabiliteit worden verbeterd door het 
aanbrengen van een tegenwicht in de vorm van grond. Hierbij is de locatie van het plaatsen van het extra 
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gewicht van groot belang. Te dicht op de dijk kan betekenen dat alsnog een buitenwaartse afschuiving 
plaatsvindt. 
 
Indien reeds een buitenwaartse afschuiving heeft plaatsgevonden (en geen sprake is van een doorbraak) dient 
het resterende deel van de waterkering te beschermd zodat er geen tweede (secundair) glijvlak of erosie zal 
optreden. Hierbij kan gedacht worden aan geotextiel (folie) verzwaard met zandzakken dan wel bevestigd met 
krammen. 
 
Maatregelen na hoogwater: 
Indien scheurvorming wordt geconstateerd na een val van het buitenwater is het van belang om, naast het 
meten van de optredende vervormingen, de waterstandvoorspellingen te volgen. Directe maatregelen zijn 
alleen nodig bij een (voorspelde) stijgende waterstand als er een afschuiving is opgetreden en het buitentalud 
niet meer erosiebestendig is. De meest voor de hand liggende maatregel is het aanbrengen van een geotextiel 
op het talud met voldoende ballast bij de teen en op de kruin om het geotextiel vast te houden. Indien geen 
stijging van de buitenwaterstand wordt verwacht kunnen tijdelijke maatregelen veelal achterwege blijven. 
 
Piping en heave (kwel) 
Tijdens hoogwater kan de druk van het water in de onder de dijk liggende zandlaag sterk toenemen. Hierdoor 
kan opbarsten van het in de binnenteen gelegen klei-veenpakket optreden waardoor het water naar boven kan 
stromen. In dergelijke situaties stroomt het water zeer plaatselijk naar buiten, en er is sprake van wellen. Kwel 
of welvorming op zich hoeft geen probleem te zijn voor de veiligheid. Er kan een probleem ontstaan als zand 
wordt meegevoerd door het kwelwater. (Opgemerkt wordt dat er is sprake van micro-instabiliteit als het zand 
uit het binnentalud wordt meegespoeld. Als dus in het achterland geconcentreerd zand wordt meegevoerd is 
er sprake van een zandmeevoerende wel en bestaat er de  mogelijkheid dat piping optreedt waardoor de 
stabiliteit van de dijk in gevaar kan komen.  
 
Is er uitsluitend sprake van kwel of welvorming dan is er geen reden voor speciale aandacht. Deze plekken 
dienen wel te worden gemonitord/geïnspecteerd. Bij zandmeevoerende wellen is extra waakzaamheid 
geboden. Als binnen één of enkele uren de hoeveelheid zand die meegevoerd wordt sterk toeneemt, dan zijn 
maatregelen nodig. Als de hoeveelheid zand blijft toenemen, ook op langere termijn, dan zijn maatregelen 
eveneens aan te bevelen. De maatregelen kunnen bestaan uit: 
 
Afdekken van de wel met geotextiel: 
Het geotextiel wordt geballast met zandzakken. Deze methode is effectief als er meerdere wellen zijn, op korte 
afstand van elkaar. Het geotextiel moet voldoende waterdoorlatend zijn en het moet het zand tegenhouden. 
Na aanleg moet worden gecontroleerd of er geen zand onder het geotextiel vandaan komt. In geen geval het 
opwellend zand verwijderen omdat dit het mechanisme kan doen versnellen. 
 
Het opkisten van de wel: 
De wel wordt afgedekt met een geotextiel dat goed waterdoorlatend is. Daarna wordt er direct om de wel een 
kleine kade gemaakt van bijvoorbeeld zandzakken. De binnenkant van de kade wordt bekleed met een folie. Na 
de aanleg van de kade dient gecontroleerd te worden of er nog zand buiten de opkisting gespoeld wordt. De 
opkisting dient niet zo hoog te worden gemaakt dat de hoeveelheid water die uit de wel komt aanzienlijk 
afneemt. In dat geval zou namelijk ergens anders een nieuwe wel kunnen ontstaan. 
 
Verhogen van het waterpeil in sloten en zo nodig op het maaiveld: 
Een nadeel hiervan is dat de wel niet meer goed zichtbaar is. Deze maatregel is niet altijd effectief. Intensieve 
controle blijft dan ook noodzakelijk. Hoewel de stabiliteit van het binnentalud van de onderhavige dijken in de 
meeste gevallen zal toenemen bij een verhoogd slootpeil dient de stabiliteit te worden gecontroleerd. 
 
Het aanleggen van een kwelkade: 
Dit is een kade rond het gebied waar wellen voorkomen. De kade sluit aan op de dijk. Nadat de kwelkade is 
aangelegd wordt de waterstand binnen de kade verhoogd. Deze maatregel is vrij rigoureus. Binnen Delfland 
zijn voor zover bekend geen kwelkaden aanwezig. Controle op wellen blijft nodig, niet alleen in het gebied 
binnen de kade, maar ook erbuiten. 
 
Het aanleggen van een pipingberm: 



Calamiteitenbestrijdingsplan primaire waterkeringen 

73  

 

Dit wordt gedaan als er meerdere wellen vrij kort bij elkaar aanwezig zijn. Een pipingberm sluit aan op het 
binnentalud. Na de aanleg dient de omgeving van de berm extra gecontroleerd worden om na te gaan of er 
nieuwe wellen ontstaan. 
 
Bekleding 
Door diverse oorzaken kan een buitenbekleding beschadigen. Voor primaire waterkeringen zijn de mogelijk 
oorzaken bij hoogwater: 
 grof drijfvuil zoals boomstammen, grote takken of losgeslagen bootjes of grote schepen 
 dierlijke activiteiten (mollen, konijnen) waarbij vóór het hoogwater gaten en holen in de grasmat zijn 

ontstaan 
 erosie door golven en stroming, al dan niet na beschadiging door drijfvuil, dierlijke 
 menselijke activiteiten of andere oorzaken 

Voor regionale – en overige keringen wordt dit met name veroorzaakt door: 
 dierlijke activiteiten (mollen, konijnen, muskusratten)  
 erosie door golven 
 menselijke activiteiten of andere oorzaken 

 
Tijdens snelle daling van de buitenwaterstand kan beschadiging ontstaan bij dijkconstructies waarbij de kern 
van de dijk uit zand bestaat, met een slecht doorlatende bekleding (grasbekleding of asfalt) doordat deze 
bekleding van het buitentalud wordt afgedrukt. 
 
Maatregelen: 
Een preventieve maatregel voor primaire waterkeringen die tijdens hoogwater genomen kan worden is het 
verwijderen van het drijfvuil. Vanzelfsprekend moet voorkomen worden dat het talud beschadigd wordt bij het 
weghalen van dit vuil. Als dit met een hydraulische machine gebeurt dient de machine zo ver mogelijk van de 
buitenkruin te blijven teneinde een afschuiving van het buitentalud te voorkomen. 
 
Als er alleen kleine beschadigingen in een grasmat zijn waargenomen dan zijn meestal geen maatregelen nodig. 
Bij grote beschadigingen, waarbij de grasmat over een oppervlakte van bijvoorbeeld een vierkante meter is 
verwijderd, is het aan te bevelen een bescherming op het talud aan te brengen. Zeker als de omvang van de 
beschadiging blijft toenemen. De maatregel kan bestaan uit een geotextiel of folie dat strak tegen het talud 
wordt gelegd en dat langs de randen wordt geballast. 
 
Een deel van Delflands primaire waterkering, de Delflandsedijk, ligt aan een druk bevaren water. Ook boezem 
waterkeringen kunnen aan een vaarwater liggen, zoals de Schie. Uit de koers lopende of losgeslagen vaartuigen 
kunnen schade aan een waterkering aanrichten. Ook andere drijvende voorwerpen, waaronder bijvoorbeeld 
containers, kunnen aanvaringschade veroorzaken. Is sprake van een grasbekleding dan kan deze zodanig 
worden beschadigd dat een erosieproces op gang kan komen. Ook kunnen elementen uit een steenglooiing 
worden gedrukt met hetzelfde gevolg. Als tijdens hoogwater een drijvend voorwerp tegen de waterkering 
dreigt te varen, moet de situatie blijvend worden gecontroleerd en geprobeerd moet worden het voorwerp 
weg te slepen. Heeft er al een aanvaring met de waterkering plaatsgevonden en is er sprake van schade, dan 
moet datgene gedaan worden om deze te beperken. Afhankelijk van de situatie moet het voorwerp worden 
vastgelegd of moet worden overgaan tot het zo snel mogelijk verwijderen ervan. Stel na een aanvaring de 
omvang van de schade aan de waterkering vast. Er moet informatie worden verkregen en vastgelegd omtrent 
de herkomst, eigendom, lading, grootte en de schipper van het schip, of van het voorwerp. Indien direct voor 
de waterkering een schip of voorwerp zinkt moet worden ingeschat of er oncontroleerbare waterstromingen 
kunnen ontstaan die (extra) erosie kunnen veroorzaken. Indien dit het geval is moet worden overgegaan tot 
het treffen van waterbodembeschermende maatregelen, zoals het aanbrengen van breuksteen. Op grond van 
de bepalingen in de wrakkenwet heeft het waterschap mogelijkheden om het wrak te laten verwijderen. Dit zal 
vooral voor de nafase relevant zijn. 
 
Bij beschadigingen van een harde bekleding geldt in principe hetzelfde als bij beschadiging van een grasmat. Als 
één of enkele blokken verdwenen zijn, zijn niet altijd direct maatregelen nodig. Alleen als het filtermateriaal 
onder de blokken verdwijnt of de bekleding over een groter oppervlak is verdwenen, is bescherming van het 
talud noodzakelijk. Diepe gaten in de bekleding kunnen worden gedicht met zandzakken. Regelmatige inspectie 
is ook daarna nodig. Mocht de beschadiging groter worden dan dient alsnog een bescherming met geballast 
folie of geotextiel te worden aangebracht. 
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Maatregelen na hoogwater: 
Als beschadiging van het buitentalud optreedt na of tijdens de val van de buitenwaterstand, is het direct 
treffen van maatregelen in het algemeen niet nodig. Wel dienen de waterstandvoorspellingen gevolgd te 
worden omdat herstel vóór een volgende hoogwaterperiode moet zijn verricht. 
 
Micro-stabiliteit 
Door de hoge buitenwaterstand tegen het buitentalud kan water onderaan het binnentalud uitstromen, 
waardoor erosie van de toplaag en vervolgens de dijkkern kan optreden. Dit verschijnsel treedt vooral op bij 
dijken die overwegend uit zand bestaan met relatief steile taluds. Het stromen van water uit het binnentalud 
leidt op zichzelf niet tot het falen van de dijk. Om stabiliteitverlies op lokale schaal te veroorzaken is 
zandtransport uit het dijklichaam nodig. Omdat een gering transport van zand echter al aanleiding kan geven 
tot plaatselijke afschuivingen bij de teen van het talud, is het raadzaam om al bij het vaststellen van 
uitstromend water maatregelen te treffen.  
 
De maatregelen die getroffen kunnen worden zijn afhankelijk van de aard van de instroming van het water uit 
het talud: Wanneer er sprake is van een uitstroming van water over een groot gedeelte van het binnentalud, is 
het raadzaam de stroming van water door de dijk te beperken door een waterdicht folie op het buitentalud aan 
te brengen dat met zandzakken is geballast. Indien er sprake is van lokale uitstroming van water uit het talud 
kunnen de plekken waar dit gebeurt met (waterdoorlatend) geotextiel worden afgedekt (geballast met 
zandzakken). Hierdoor wordt niet de uitstroming van water beperkt maar wordt voorkomen dat met deze 
stroming zand vanuit de dijk wordt meegevoerd. 
 
Als er sprake is van zandtransport, dienen de ontstane gaten eerst te worden opgevuld met zandzakken 
voordat er geotextiel over wordt gelegd. 
 
Als het aanbrengen van een geotextiel niet mogelijk is kan een grofkorrelig filter van grind worden 
aangebracht. Voordat hiertoe wordt besloten dient te worden onderzocht of hierdoor de stabiliteit van het 
binnentalud niet in gevaar komt. Het filter dient bij voorkeur vanaf de teen van het binnentalud te worden 
aangebracht. Een laag van enkele decimeters volstaat. De maatregelen aan het binnentalud zijn er dus op 
gericht om transport van dijkmateriaal te voorkomen, zonder dat de hoeveelheid water die uitstroomt wordt 
beperkt. Men dient er wel op bedacht te zijn dat bij een ongecontroleerde afvoer van water alsnog erosie van 
het lagergelegen taludgedeelte of de berm kan optreden. In gevallen waar erosie van de teen of berm 
denkbaar is kan overwogen worden op deze plaatsen een filterlaag van grind aan te brengen. 
 
Duinafslag en winderosie 
Indien grootschalige afslag van de kust plaatsvindt is het van belang om dit tijdig te signaleren, te lokaliseren en 
te monitoren. Deze informatie kan vervolgens vergeleken worden met toelaatbare afslag. Een maatregel kan 
zijn om grote hoeveelheden zand te verplaatsen naar de kritieke locaties zodat er voldoende profiel aanwezig 
is. In zo’n situatie zal er waarschijnlijk sprake zijn van meerdere kritieke locaties in Nederland waardoor er 
tekort aan materieel kan ontstaan. Voor meer achtergronden (ter voorbereiding) wordt verwezen naar de 
leidraad zandige kust [21]. 
 
Voorland 
Een zettingsvloeiïng, ook wel ‘dijkval’ genoemd, kan optreden bij waterkeringen langs diep water, zoals in de 
havengebieden bij Marconiplein en Merwedehaven (zie WK06). Als zettingsvloeiing zich voordoet dan is dat 
meestal tijdens snel zakkend water na een hoge waterstand. Trillingen veroorzaakt door schepen, voertuigen, 
enz. kunnen een inleidend mechanisme zijn. Storende trillingen kunnen ook worden veroorzaakt door 
werkzaamheden in de nabijheid van de waterkering (heien, zuigen, pompen), maar ook door bestrijdingsacties 
zelf. Bij zettingsvloeiing kan een enorme zandmassa uit het waterkeringprofiel onder water zich als een 
vloeistof gaan gedragen en wegstromen. Het waterkeringmassief zakt in waardoor vervolgens overstroming 
mogelijk is. 
 
De stabiliteit van het voorland is bij hoogwater zeer moeilijk te verbeteren. Zodra er een zettingsvloeiing is 
geconstateerd, moet direct een compenserende hoeveelheid verloren gegaan materiaal worden aangebracht. 
Veelal moet dit per schip worden aangevoerd. Er dient direct een oeverloding te worden uitgevoerd en 
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afhankelijk van de bevinding, moet onder water een beschermende constructie worden aangebracht. Dat kan 
een zinkstuk zijn dat wordt bestort met breuksteen. 
 
Niet-waterkerende objecten 
Niet-waterkerende objecten zijn objecten die in de waterkering aanwezig zijn en de waterkerende functie 
negatief kunnen beïnvloeden. Tot deze objecten worden gerekend: de begroeiing (bomen), bebouwing, 
wegverhardingen, kabels en leidingen en overige objecten, zoals straatmeubilair. De negatieve beïnvloeding 
kan niet alleen worden veroorzaakt door het falen van het object, bijvoorbeeld een leidingbreuk, maar ook 
door de aanwezigheid van het object, bijvoorbeeld het ontstaan van lekwegen langs leidingen. Meestal is in de 
waterkering een vervangende waterkering aangebracht in de vorm van een damwandconstructie, waardoor bij 
ontgronding, als gevolg van uitstromende vloeistof of gas, toch voldoende waterkerend vermogen overblijft 
(NEN3650). 
 
Specifieke maatregelen: 
- Bomen 

 Bij extreme weerscondities preventief kappen van bomen op kritieke locaties zodat de belasting op 
het dijklichaam verminderd. 

- Leidingen 
 Wegnemen druk van de leiding. Let hierbij ook op andere leidingen.  
 Creëren van tijdelijke voorzieningen om waterkerend vermogen te herstellen. Denk hier bijvoorbeeld 

aan het vullen van kraters met big bags . 
- Wegen 

 Beschermen van aansluitingen weglichaam met dijklichaam middels goedertieren verzwaard met 
zandzakken. 

- Bebouwing 
- Overige objecten 
 
Kunstwerken 
In de regionale– en overige keringen zijn een aantal kunstwerken aanwezig. Hierbij wordt gedacht aan 
coupures, sluizen, keermuren, maar ook aan duikers. Met een kunstwerk kan van alles misgaan bij gangbare 
condities en tijdens hoge belasting.  
 
Afsluiten tijdens hoogwater: 
Als een afsluiting niet tijdig gesloten is, moet vanzelfsprekend onmiddellijk geprobeerd worden om dit alsnog 
te doen. De methode is afhankelijk van het soort kunstwerk: Sluis: afhankelijk van de situatie, er zijn geen 
algemene maatregelen te geven. Duiker: afhankelijk van de situatie. Indien er schotbalksponningen zijn, kan 
hiervan gebruik gemaakt worden. Mogelijk kan geprobeerd worden de opening aan de hoogwaterzijde te 
dichten met zand of klei vanaf de kruin van de dijk met een kraan. Lukt het niet aan de hoogwaterzijde, dan kan 
geprobeerd worden om de opening aan de laagwaterzijde te dichten door een grote hoeveelheid zand of klei 
te storten. 
 
Coupure: als het niet meer lukt een schotbalkkering te maken kan de opening worden gedicht met een grote 
hoeveelheid materiaal, bijvoorbeeld zand of klei die direct vanaf een vrachtwagen wordt gestort. Een andere 
mogelijkheid is het plaatsen van een container. Dit dient zo mogelijk aan de hoogwaterzijde van de 
schotbalksponningen gebeuren, zodat de schotbalken later alsnog geplaatst kunnen worden. 
 
Overstortend water 
Indien water over het kunstwerk stroomt dient getracht te worden dit te verminderen of de kracht van het 
overstortend water te breken of te verdelen. Hierbij kunnen zandzakken worden gebruikt. Preventief kunnen 
onderdelen van het kunstwerk worden beschermd met folie, verzwaard met zandzakken. 
 
Vervormingen en uitspoelen van grond 
Er dienen direct maatregelen te worden genomen bij de volgende situaties: 
 Onderdelen van de constructie vervormen: 

 Maatregelen bij vervormingen van (onderdelen van) kunstwerken zijn helemaal afhankelijk van de 
lokale situatie. Er kunnen geen algemene maatregelen voor gegeven worden. 
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Grond wordt uitgespoeld 
Als er binnendijks naast het kunstwerk grond uitspoelt, moet de grond worden afgedekt met geotextiel, dat 
met zandzakken op z’n plaats wordt gehouden. Regelmatige controle blijft nodig om na te gaan of er geen zand 
onder het geotextiel uit komt. 
 
Als er alleen water naast het kunstwerk uit de grond komt zijn niet altijd maatregelen nodig. Voorkómen moet 
echter worden dat er grond meegespoeld wordt. Bij grote hoeveelheden lekwater wordt de grond met 
geotextiel afgedekt. 
 
Lekkages van deuren en schotbalken: 
Bij lekkage van een deur of schotbalkkering kan geprobeerd worden de lekkage te stoppen. Maatregelen zijn 
afhankelijk van de grootte van het gat. Mogelijkheden zijn: 

 het aanbrengen van een folie aan de hoogwaterzijde bij een ernstige lekkage 
 het dichten van gaten en schotbalksponningen met PUR-schuim 
 het aanbrengen van een kleikade binnendijks bij ernstige lekkage 
 bedacht moet worden dat een folie vaak geen goede aansluiting geeft op een constructie. Lekkage 

tussen de folie en de constructie kan een probleem blijven. Klei geeft een betere aansluiting maar 
is minder makkelijk aan te brengen en spoelt makkelijker weg. In plaatst van klei wordt in 
schotbalkkeringen ook paardenmest, vermengt met stro, gebruikt. In klei blijven vaak nog ruimten 
over na het aanbrengen, in paardenmest niet. Mest functioneert daarom beter maar is niet altijd 
makkelijk verkrijgbaar. 

Een folie moet geballast worden om het op z’n plaats te houden. Ballasten van een folie kan het beste met 
zand of zandzakken gebeuren. 
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 Bijlage 9 Sluitprotocol keersluis gemeentehaven Maassluis 
 
Hoogheemraadschap van Delfland 
 
 

 
 
 
 
 

sluitingsprocedure Keersluis 
Maassluis 

 
 
 
 
 
 

Juni 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vastgesteld na goedkeuring door de 
secretaris-directeur, de heer F.P. Spaak, d.d. 
3 oktober 2005
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Begrippen 
Bemanning Waterkering De bemanning waterkering, bestaande uit twee sluiswachters en een 

reserve sluiswachter is verantwoordelijk voor de signalering van de 
waterstand ter plaatse van de waterkering en het daadwerkelijk uitvoeren 
van de sluiting van de waterkering. 

 
Instanties en derden De instanties en derden kunnen zijn een burgemeester, de inwoners, de 

politie  een hulpdienst etc. 
 
Open keerpeil Het open keerpeil is de waterstand die bij een open afsluitmiddel nog veilig 

gekeerd kan worden (NAP +1,50 m) 
 
Signaleringspeil Het signaleringspeil is een gedefinieerde stand  

(NAP +1,30 m) van verhoogd water die ter plaatse van een beweegbare 
kering wordt gemeten of verwacht. 

 
Sluitpeil Het sluitpeil is een gedefinieerde stand (NAP +1,45 m) van verhoogd water 

die ter plaatse van een beweegbare kering wordt gemeten of verwacht. Het 
sluitpeil ligt altijd lager dan het open keerpeil. (tijdens het sluiten kan de 
waterstand nog toenemen). 

 
Storingsdienst De storingsdienst (Team Onderhoud Installaties) kan maatregelen treffen 

om eventuele storingen te verhelpen. De storingsdienst is altijd bereikbaar. 
 
 
  

Bedieningsruimte 

Keersluis 

Rivierzijde 

 

Havenzijde 

 

Spoorbrug 

 

Buitenhaven 
 

Buitendeuren Binnendeuren 

Schematische weergave Keersluis 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 
 
De primaire waterkering van Delfland bevat diverse waterkerende kunstwerken met beweegbare 
keermiddelen. Eén daarvan is de keersluis te Maassluis. Deze kering is normaliter geopend en wordt alleen 
gesloten bij hoge waterstanden. Om deze sluiting tijdig en veilig uit te kunnen voeren is een procedure 
noodzakelijk. In dit document is de sluitingsprocedure beschreven. 
 
1.2 Situatie 
 
De keersluis bevindt zich in de Delflandsedijk tussen de Buitenhaven (Nieuwe Waterweg) en de Binnenhaven. 
De Delflandsedijk maakt onderdeel uit van de primaire waterkering langs de Nieuwe Waterweg en is in de jaren 
zeventig tot deltahoogte verhoogd en verzwaard. De sluis is aangelegd in de periode 1974-1978. 
 

 
 
 
 
   Locatie keersluis 
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2 BESCHRIJVING BEDIENING  
 
De keersluis van Maassluis is onbemand, staat normaliter open en wordt alleen gesloten bij hoge 
waterstanden. Bij een waterstand van NAP +1,5 m moet de keersluis gesloten zijn. De sluis wordt bediend door 
sluiswachters, die afwisselend dienst hebben (14 dagen achter elkaar, afhankelijk van springvloed) en zijn 
vervanging voor elkaar. Zij nemen contact op met de automatische peilspreker van Rijkswaterstaat RIKZ 
(Rijksinstituut voor kust en zee) bij Hoek van Holland. Hierbij krijgt de sluiswachter de actuele waterstand. De 
verwachte waterstand wordt, door de dienstdoende sluiswachter opgevraagd. Deze waarden worden, d.m.v. 
het inbellen met een laptop, uit het Multifunctioneel Presentatiestation (MFPS) opgehaald. Het MFPS is een 
presentatie programma van Rijkswaterstaat waarmee gegevens uit Meetnetten kunnen worden ingewonnen 
en gepresenteerd. In dit geval de verwachte afwijking van de waterstanden. Het opvragen van de actuele 
waterstanden gebeurt dagelijks. Een hoogwater kan worden veroorzaakt door een hoge zeestand, een hoge 
rivierstand of een combinatie van beide. Daarom is de actuele én verwachte waterstand van belang. Indien een 
waterstand van NAP +1,3 m wordt bereikt, treedt automatisch het waarschuwingssysteem 
(waarschuwingsfase) in werking.  
 
Een LM (locatiemonitor) bij de keersluis stuurt een signaal naar de semafoon van de dienstdoende sluiswachter 
en Boezempeilbeheerder (BPB), waarop de sluiswachter naar de sluis vertrekt. Indien de LM geen reactie krijgt 
van de dienstdoende sluiswachter gaat automatisch een melding naar de BPB. Indien nodig belt de BPB de 
tweede sluiswachter en stuurde deze naar de sluis. De dienstdoende sluiswachter belt bij aankomst op de sluis 
naar de BPB om mee te delen dat hij op de sluis aanwezig is. De BPB vormt de borging. Indien de sluiswachter 
namelijk niet binnen 15 minuten (de maximale aanrijtijd) belt, stuurt de BPB de tweede sluiswachter naar de 
sluis. Afhankelijk van de wind en de afvoer worden de deuren ook wel eerder dan het sluitpeil gesloten, dit 
gebeurt naar oordeel van de ervaren sluiswachter en wordt gemeld aan de BPB. 
 
3 De sluitingsprocedure 
 
De sluitingsprocedure kan worden verdeeld in drie fasen. De waarschuwingsfase, de mobilisatiefase en de 
sluitingsfase. De sluitingsprocedure wordt weergegeven in en beschreven aan de hand van Afbeelding 3.1. In 
bijlage I is een actieplan, gerelateerd aan de sluitingsprocedure, toegevoegd. 
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SLUITINGSPROCEDURE KEERSSLUIS MAASSLUIS 
 
 
 
 
Waakfase 
 
Ws<NAP + 1.30 
 
 
         
          nee 
 
 
 
Waarschuwingsfase 
 
WS=NAP + 1.30 
 
                   
       
       
         
                Nee  
 ja 
        
                 nee 
 
Mobilisatiefase 
NAP +1.3 m <WS < NAP +1.45 m 
 
 
 
 
 
                  nee 
 
 
                  nee 
 
              
 
 
 
 
 
 
Sluitingsfase                nee 
WS > NAP + 1.45m 
 
 
 
           
 =handeling 
 
 
 
           
 =beslissing 
            

SW belt  PS en raadpleegt indien 
gewenst het MFPS            1 

Verwachting > NAP +1.30 m            2    STOP 

Melding bij LM 

> NAP + 1.30 m            3 

Waarschuwing LM naar  

SW1 + BPB        4 

Reactie door SW1 

         5 

LM waarschuwt BPB die daarop SW2 belt 

Reactie SW2               5a 

Bij geen melding zorgt BPB dat de  
reserve sluiswachter SW3 naar de sluis 

gaat. 

               5b 

Sluiten buitenste kleppen deuren bij NAP +1.8 m 

             11 

Bemannen keersluis              6 

Terugmelding SW naar BPB bij aankomst sluis  7 

Overschrijding sluitpeil (> NAP 1.45 m)            8 

Sluiten binnen- en buitendeuren bij NAP +1.5 m 

               9 

Sluiten binnenste kleppen bij NAP + 1.5 m 

             10 

BPB informeert naar SW1 en waarschuwt 

SW2 indien nodig. 

Bij geen terugmelding van SW2 gaat de 
reserve sluiswachter SW3 naar de sluis. 

                7a 

Stop. Informeren van BPB. 

Bij problemen waarschuwen SD én BPB 

(en eventueel calamiteitenorganisatie) 

              9a 
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Afbeelding 3.1    : Sluitingsprocedure keersluis Maassluis 

 
  

Controle sluiting dienstdoende SW 

             13 

SW belt BPB als deuren / kleppen gesloten zijn 

             12 

Legenda 

 

SW= sluiswachter 

PS= Peilspreker 

MFPS= Multifunctioneel 

presentatiestation voor afwijking 

waterstanden. 

BPB= Boezempeilbeheerder 

SD= Storingsdienst  

LM= Locatiemonitor 
WS= Buitenwaterstand 

Opheffen sluitingsfase als ws < NAP + 1.30 m 
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3.1. Waakfase (waterstand lager dan NAP+1,30 m) 
 
De waakfase heeft betrekking op de situatie dat er nog geen sprake is van een (mogelijke) sluiting van de 
kering. 
 
1. De dienstdoende sluiswachter neemt dagelijks contact op met Rijkswaterstaat via de automatische 

peilspreker bij Hoek van Holland. Hierbij krijgt de sluiswachter de actuele waterstand. Bij uitval van de 
peilspreker wordt de actuele waterstand opgevraagd bij de keersluis zelf middels in bellen op de LM. 
De verwachte (afwijking van de) waterstand wordt opgevraagd uit het MFPS-programma. 

2.  Indien de verwachte waterstand niet boven NAP +1,3 m komt wordt er geen verdere actie 
ondernomen. 

3. In de waakfase is de LM ook actief d.m.v. een continu bewaking van het binnen- (haven) en 
buitenwaterpeil. 

 
3.2. Waarschuwingsfase 
Zodra een waterstand van NAP +1,3 m bij de keersluis wordt bereikt, neemt de LM van de sluis automatisch 
contact op met de dienstdoende sluiswachter. 
 
3. Gemeten / verwachte signaleringspeil bij de sluis van NAP +1,3 m 

De LM registreert een waterstand van NAP +1,3 m. 
 
4.  Verwacht of actueel overschrijding signaleringpeil (waterstand NAP +1,3 m) 

Indien het signaleringspeil wordt bereikt, geeft de LM een melding aan de dienstdoende sluiswachter 
en de BPB. 

 
5. Reactie van dienstdoende sluiswachter. De LM registreert of de sluiswachter op de oproep reageert. 

SW belt naar BPB dat hij vertrekt naar sluis. 
 
5a.  Automatisch waarschuwen BPB 

Indien de dienstdoende sluiswachter niet reageert, verstuurt de LM een melding naar de BPB. De BPB 
stuurt (indien nodig) SW2 naar de sluis.  
 

 
5b. Bij geen terugmelding 2e sluiswachter (SW 2) 

Indien de BPB geen melding krijgt van de 2e sluiswachter dat deze op de sluis is aangekomen, stuurt 
de BPB een reserve sluiswachter (SW 3) naar de sluis. 

 
3.3 Mobilisatiefase (waterstand hoger dan NAP + 1.30 m) 
 
De mobilisatiefase begint wanneer het signaleringspeil van NAP +1,30 m wordt overschreden. De verwachte 
waterstand is afkomstig van Rijkswaterstaat (RIKZ). Het signaleringspeil is gerelateerd aan de waterstand ter 
plaatse van Hoek van Holland (circa 10 km verderop). 
 
6.  Bemannen keersluis Maassluis 

Wanneer het signaleringpeil wordt overschreden, of verwacht wordt dat het sluitpeil wordt 
overschreden, wordt de keersluis Maassluis bemand door de dienstdoende sluiswachter. 

 
7.  Terugmelding sluiswachter (SW) naar BPB 

Wanneer de sluiswachter is aangekomen bij de sluis belt deze de Boezempeilbeheerder. 
 
7a. BPB informeert naar SW1 en waarschuwt SW2 indien nodig 

Wanneer de sluiswachter geen signaal geeft wanneer deze is aangekomen op de sluis, belt de BPB 
naar de sluis en waarschuwt indien nodig de tweede sluiswachter (SW2). Zodra de BPB geen 
terugmelding krijgt van SW2 (conform stap 7), stuurt de BPB een reserve sluiswachter (SW 3) naar de 
sluis. 

 
8.  Overschrijden sluitpeil (waterstand NAP 1,45 m) 
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Wanneer de lokale waterstand het sluitpeil van de waterkering heeft bereikt, wordt de kering in ieder 
geval gesloten of zal reeds gesloten zijn. 

 
3.4 Sluitfase (waterstand NAP + 1.45 m) 
 
De sluitfase wordt geïnitieerd door een overschrijding van het lokale sluitpeil. Wanneer de waterstand het 
sluitpeil heeft bereikt wordt de waterkering door de sluiswachter gesloten. Het open keerpeil is de waterstand 
die bij een open afsluitmiddel nog veilig gekeerd kan worden (NAP +1,50 m). Het sluitpeil ligt altijd lager dan 
het open keerpeil (tijdens het sluiten kan de waterstand nog toenemen). 
 
9.  Sluiten binnen en buitenste deuren (bij NAP +1,5 m) 

Door de sluiswachter worden de deuren van de kering gesloten. Bij een lokale waterstand van NAP 
+1,5 m dienen de deuren gesloten te zijn. 

 
9a. Bij problemen waarschuwen Storingsdienst (SD) én BPB 

Wanneer de deuren of kleppen van de sluis weigeren, dient de sluiswachter de storingsdienst én de 
Boezempeilbeheerder in te lichten. 

 
10. Sluiten binnenste kleppen (bij NAP +1,5 m) 

Door de sluiswachter worden de binnenste kleppen / schuiven van de kering gesloten. 
 
11. Sluiten buitenste kleppen (bij NAP +1,8 m) 

Door de sluiswachter worden de buitenste kleppen van de kering gesloten. 
 

12. Sluiswachter belt BPB als deuren / kleppen gesloten zijn 
De sluiswachter informeert de BPB als de deuren en kleppen van de sluis gesloten zijn. 

 
13. Controle sluiting Bemanning Waterkering 

Direct na het sluiten van de deuren en kleppen controleert de sluiswachter of de kering daadwerkelijk 
gesloten is. De sluiswachter blijft op de keersluis aanwezig nadat de sluis is gesloten. 

 
3.5. Opheffen van de Sluitingsfase (waterstand lager dan NAP +1,40 m) 
 
Het opheffen van de sluitingsfase start wanneer de lokale waterstand is gezakt tot onder NAP +1,40 m. De SW 
controleert dit bij de LM, gaat de verwachting bij PS na en meldt dit aan de BPB waarna de kering geopend kan 
worden. 
 
3.6. Opheffing van de Waarschuwingsfase (waterstand lager dan NAP +1,30 m) 
Het opheffen van de signaleringsfase start wanneer de waterstand is gezakt tot onder NAP +1,30 m. De 
keermiddelen staan inmiddels weer open en hiermee is de signaleringsfase afgerond. In Afbeelding 3.2 is een 
grafische weergave van de sluitingsprocedure gegeven. 
 
4. ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 
4.1. Betrokken partijen 
De volgende betrokken partijen worden onderscheiden: 
- Peilspreker Hoek van Holland; 
- Bemanning waterkering; 
- Boezempeilbeheerder; 
- Storingsdienst (Team onderhoud installaties). 
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Afbeelding 3.2: Schematisch verloop waterstand ter plaatse van keersluis Maassluis met voornaamste peilen 
 
4.2. Betrokkenen bij sluitingsprocedure keersluis Maassluis 
 
Telefoonnummers en adressen   
 
Peilspreker (PS) 
Rijkswaterstaat (RIKZ) (Automatische peilspreker bij Hoek van Holland) 
Tel.  070-3 123313 
 
LM (locatiemonitor) 
Keersluis Maassluis (LM) 
Adres  Burg. de Jongkade 

3143 CC Maassluis 
Tel.  010-5911688 
 
Boezempeilbeheerder (BPB) 
Hoogheemraadschap Delfland  
Tel.  06-53578063 
 
Bemanning waterkering (SW) 
Sluiswachter (1) 
dhr.   G van Katwijk 
Adres  Lijsterlaan 32 Maassluis 
Tel  privé 010-5925597    06-539 371 39 
 
Sluiswachter (2) 
dhr.   Gerard Nientied 
Adres  Hekelarij 11  ,3142BD Maassluis 
Tel.  Privé 06420 575 90    06-535 780 52 
 
Storingsdienst (wachtdienst) 
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Tel  06-53377269 
 
4.3. Taken van betrokkenen bij sluiting keersluis Maassluis 
 
Boezempeilbeheerder 

- Borging van sluitprocedure 
 
Bemanning waterkering (SW) 

- Dagelijkse communicatie met de peilspreker bij Hoek van 
Holland 

- Raadplegen verwachte / voorspelde waterstanden (uit MFPS-
programma) 

- Uitvoering sluiting 

- Controle kering (bij sluiting) 

- Communicatie met BPB 

- Het bijhouden van een journaal 
 

 
Ontvangers (PS en LM) 

- Registratie van de actuele (peilspreker) en verwachte 
waterstand (MFPS-programma) 

 
 
4.4. Interne communicatie 
Alle betrokken partijen communiceren in beginsel met elkaar via de BPB. 
 
4.5. Externe communicatie 
Externe communicatie naar diverse instanties (gemeenten, politie, brandweer etc.) en derden vinden 
normaliter niet plaats gedurende deze sluitingsprocedure. Externe communicatie vindt slechts plaats als de 
verwachte waterstand ter plaatse van de keersluis Maassluis boven het MHW uitkomt (NAP +3,2 m) of als er 
door Delfland dijkbewaking wordt ingezet of in geval van een calamiteit. 
Bij al deze situaties treedt het calamiteitenbestrijdingsplan van Delfland in werking. Informatie-uitwisseling 
vindt dan plaats via de calamiteitenorganisatie, die een eigen protocol kent. 

 

Sluiswachter belt peilspreker voor actuele 

waterstand en vraagt verwachte 

hoogwaterstand bij MFPS 

1 

      Sluiting 

     verwacht 

2 

 

    Geen sluiting 

      verwacht 

2 

        Alarmsysteem 

3 

LM stuurt signaal bij NAP + 1.30 m naar 

dienstdoende sluiswachter en BPB 

4 

        Sluiswachter reageert op oproep 

5 

 Sluiswachter reageert niet 

5a 

      Gaat naar keersluis 

 

6 

     Belt bij aankomst BPB 

7 

Bij geen melding, melding 

naar tweede sluiswachter 

 

7a 

Melding bij tweede sluiswachter door BPB 

5a 

Bij geen melding, stuurt BPB 

reserve sluiswachter naar sluis 

5b 

Sluit binnen en buitenste deuren                   

bij uiterlijk NAP +1.5 m 

9 

Sluit kleppen binnenste deuren 

bij NAP + 1.5 m 

10 

Sluit kleppen buitenste deuren 

bij NAP + 1.80 m 

11 

Sluiswachter belt BPB als 

keermiddelen gesloten zijn 

12 

Sluiswachter blijft op keersluis 

Tijdens gesloten keersluis 

13 

    Bij problemen sluiting 

TOI én BPB 

       Waarschuwen 

9a 

    A     A 

    A 

Peilspreker Hoek van Holland  070-312 33 13 

 

Boezempeilbeheerder BPB   06-535 780 63 

 

Sluiswachter 1  Ger van Katwijk 06-539 371 39 

Sluiswachter 2  Gerard Nientied 06-535 780 52 

 

 

TOI (Team Onderhoud Installaties) storingsd. 06-533 77 269 
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Bijlage 10 Contactgegevens 
 
Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging (LCO),  

Watermanagementcentrum Nederland 
Zuiderwagenplein 2 
Postbus 17 
8200 AA Lelystad 
E-mail lco@rws.nl 
Telefoon 0320-298888 

Contactpersoon Delfland voor de LCO (en voor regionale crisisorganisatie): calamiteitencoördinator. 


