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Doel onderzoek

• Effectiviteit van noodmaatregelen tegen piping bekijken

• Het doen van aanbevelingen om de uitvoeringsfase 

effectiever te maken



Afbakening onderzoek

• Opkisten, peil opzetten, kwelkade

• Focus op de uitvoering van de noodmaatregelen

• Mobilisatie van materiaal/materiaal

• Constructie van de maatregelen

• Detectie van schadebeelden in Deining en Doorbraak



Stappenplan



Methode

• Framework gebaseerd op de beschikbare 

werkinstructies en geobserveerde processen tijdens 

Deining en Doorbraak.

• Interviews waterschappen en aannemers met 

waakvlamcontract

• Focus op mobilisatie, bereikbaarheid en uitvoering.

• Praktijkproef (Floodproof Holland?)

• Focus op constructie van de noodmaatregelen



Deining en Doorbraak

• Wat is er gedaan

• Waarnemen inspectie 

rondes WDOD

• Observeren opkisten

• WDOD, WSRL

• Observeren afdammen

• WSRL



Eerste bevindingen: Algemeen

• WDOD werkt met vrijwilligers voor de dijkwacht en de 

dijkposten.

• WSRL werkt met eigen mensen en aannemers voor de 

uitvoer van maatregelen.

• Strakke organisatie op het ACW van het WDOD.
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Eerste bevindingen: mbt oefening

• Focus van de dijkwachters 

vooral op het zoeken naar 

foto’s.

• Dijkwacht heeft niet altijd 

schaderegistratie formulieren 

of het rode boekje bij zich.

• Verschillende aanpak in 

uitvoer.

• Weinig tot geen tijdsdruk. 

• Realiteitsgehalte oefening

• Locaties goed bereikbaar

• Voldoende materiaal

• Zandzakken al geprepareerd
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Eerste bevindingen: mbt trits

• Kennis van de waterkering 

(bv dominante 

faalmechanismen) niet altijd 

aan de dijkwacht 

meegegeven.

• Opkisten WDOD op basis van 

ervaring (zonder 

werkinstructie) Bij WSRL 

systematisch met 

werkinstructies.

• Polyester zandzakken 

gebruikt

• Herbruikbaar

• Schuiven af
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Overzicht

Locatie Wijhe (WDOD) Wijhe (WDOD) Sleeuwijk (WSRL) Langerak (WSRL)

Tijd 04:00-07:30 08:00-13:40 11:08-12:00 19:45-20:35

Betreft Inspectie Inspectie + plaatsing Plaatsing Plaatsing

Beschrijving Dijk inspectie door 

vrijwilligers. Slecht 

zicht i.v.m. mist en 

tijdstip. Uitgezette wel 

niet gevonden.

Dijk inspectie door 

vrijwilligers en 

plaatsing kist door 

medewerkers WDOD. 

Twee wellen 

gevonden en opgekist 

Plaatsing kist door 

aannemer met 

toezicht door WSRL. 

Kist ongeveer 3 meter 

doorsnee. 

Afdammen sloot door 

aannemer met 

toezicht door WSRL. 

Dam ongeveer 2 

meter lang en 1 meter 

hoog. 

Tips Duidelijkere instructie 

over inspectie en 

route voor dijkwacht

• Schadebeelden op 

realistische locaties 

plaatsen.

• Meegeven 

werkinstructies aan 

uitvoerders

Let op materiaal van 

de zandzakken 

(polyester zakken 

schoven af tijdens de 

uitvoer)

Tops Aanwezigheid 

zaklampen hielp met 

het slechte zicht 

Ruim voldoende 

materiaal en 

personeel voor 

plaatsing

• Werkinstructies 

aanwezig en goede

routine in de 

uitvoering

• Gebruik gemaakt 

van water voor 

simulatie van de 

wel

• Duidelijke

taakverdeling

• Snel maar veilig 

gewerkt
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