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MEMO 
 
 
 
 
 
AANLEIDING 
 

- De werkwijze bij de jaarlijkse inspectie van het vloedschottensysteem 
in Dordrecht door het waterschap en Stadsbeheer Dordrecht. 
 

- De veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen inclusief 
bijbehorende kunstwerken door waterschap Hollandse Delta. 
 

- De toetsing van het Calamiteitenplan van waterschap Hollandse 
Delta door de provincie Zuid-Holland, en het provinciaal toezicht op 
de veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen door het waterschap. 

 
WAT 
Oefening van de gedeeltelijke inpassing van het vloedschottensysteem 
van Dordrecht, met als doel de tijd die logistiek nodig is om het 
vloedschottensysteem in Dordrecht in te kunnen passen te valideren,  
en daarmee in het kader van de Veiligheidstoetsing uitspraken te kunnen doen 
over de betrouwbaarheid van het vloedschottensysteem. 
 
WANNEER 
Gelet op de rapportage over de veiligheidstoetsing door waterschap Hollandse 
Delta aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland uiterlijk 1 maart 2010: 
eind januari - begin februari 2010. Bij de minste overlast voor winkeliers, voor 
de bevoorrading van winkeliers en voor het verkeer in de binnenstad van 
Dordrecht, en bij de geringste kosten voor de inzet van personeel tijdens 
reguliere werktijden op: maandagmorgen 1 februari 2010. 
 
WIE 
 

- waterschap Hollandse Delta (opdrachtgever en beheerder van de 
primaire waterkering in het stadsgebied van Dordrecht) 
 

- gemeente Dordrecht/Stadbeheer Dordrecht (opdrachtnemer voor 
de opslag, het onderhoud, en het - na opdracht - inpassen van het 
vloedschottensysteem in het stadsgebied van Dordrecht) 
 

- provincie Zuid-Holland (toezichthouder op de beheerder van de 
primaire waterkering in het stadsgebied van Dordrecht) 
 

- Haskoning (opdrachtnemer voor het uitvoeren van de veiligheids-
toetsing van de primaire waterkering in het stadsgebied van Dordrecht) 
 

- Deltares (opdrachtnemer voor het uitvoeren van een second opinion:  
1. op de hoogtetoets als onderdeel van de veiligheidstoetsing van de 
primaire waterkering in het stadsgebied Dordrecht; 2. op de faalkans-
analyse van waterschap Hollandse Delta met betrekking tot het 
vloedschottensysteem, en de oefening van het vloedschottensysteem 
waarmee deze faalkansanalyse gevalideerd zal worden;  en 3. op het 
beheerdersoordeel van waterschap Hollandse Delta over de veiligheids-
toetsing van de primaire waterkering in het stadsgebied van Dordrecht) 
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HOE 
 
Conform het Draaiboek opgesteld door het waterschap met bijbehorend  
Meet- en Waarnemingsprotocol aan de hand van de Faalkansanalyse van 
het vloedschottensysteem op basis van: 
- het Hoogwaterbestrijdingsplan Dordrecht 2010 van de gemeente Dordrecht;  
- het Bestrijdingsplan (dreigende) doorbraak van primaire waterkeringen 2009 
voor het Eiland van Dordrecht van waterschap Hollandse Delta; 
- het Regionaal Basisplan Overstromingen 2009, Deelplan Eiland van Dordrecht, 
van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 
 
Toelichting op het Draaiboek 
Op grond van de door waterschap Hollandse Delta vastgestelde oefendatum is 
een fictieve hoogwatergolf met bijbehorende alarmering geënsceneerd, waarbij 
op de oefendag door het waterschap aan Stadsbeheer Dordrecht opdracht wordt 
gegeven een representatieve sectie van het vloedschottensysteem in te passen. 
 
De coördinator Hoogwaterbestrijding van de gemeente Dordrecht zal na de 
opdracht van het waterschap met de alarmeringscomputer het personeel van 
Stadsbeheer Dordrecht oproepen, en de werkinstructies voor het plaatsen van  
de vloedschotten zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het Bestrijdingsplan 
Hoogwater 2009 van de sector Stadsbeheer Dordrecht in gang zetten. 
 
Waarnemers van Haskoning, Deltares, waterschap Hollandse Delta en de 
provincie Zuid-Holland zullen meten welke tijd benodigd is om het 
vloedschottensysteem conform de werkinstructie in te passen. 
 
BESLUITVORMING 
Dijkgraaf en Heemraden van waterschap Hollandse Delta hebben op dinsdag  
5 januari 2010 1. kennis genomen van de voorlopige uitkomsten van de 
veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen van de waterkering Voorstraat 
Dordrecht; 2. ingestemd met een gedeeltelijke proefsluiting van het 
vloedschottensysteem in de Voorstraat, en daarbij bepaald dat 3. Deltares een 
second opinion moet uitvoeren op de proefsluiting en het beheerdersoordeel, en 
4. de communicatie hierover zeer zorgvuldig moet worden vormgegeven. 
 
COMMUNICATIE 
Waterschap Hollandse Delta zal de communicatie over de oefening en de 
periode waarin de oefening zal plaatsvinden, in afstemming met de gemeente 
Dordrecht, communiceren met bewoners en bedrijven aan de Voorstraat en de 
Riedijk, en aan pers en media. Waterschap Hollandse Delta zal januari 2010 de 
Winkeliersvereniging Voorstraat informeren over de oefening. 
 
FINANCIËN 
Stadsbeheer heeft de kosten voor de eigen personeelsinzet berekend bij de 
oefening van het inpassen van een representatief gedeelte van het 
vloedschottensysteem: het inpassen van de maatgevende sectie 3 met 
bijbehorende kistdammen Houtsteiger en Boomstraat is begroot op  
€ 20.400,--. De inpassing van het hele systeem is begroot op € 53.000,-- 
 
Sectie 1: Prinsenstraat - Voorstraat (tot Grote Spuistraat) 
64 vloedschotten + 10 zandzakken 
2 vrachtauto's, 4 medewerkers en 1 sectiechef 
Sectie 2: Voorstraat (van Grote Spuistraat tot Grote Appelsteiger) 
59 vloedschotten 
2 vrachtauto's, 4 medewerkers en 1 sectiechef 
Sectie 3: Voorstraat (vanaf de Grote Appelsteiger) - Riedijk 
77 vloedschotten + 10 zandzakken 
2 vrachtauto's, 4 medewerkers en 1 sectiechef 
Sectie Boomstraat:  
kistdammen (Grote Kalkstraat), Houtsteiger en Boomstraat. 
2 vrachtauto's, 6 medewerkers en 1 sectiechef 
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DRAAIBOEK OEFENING VLOEDSCHOTTENSYSTEEM DORDRECHT 2010 
 
 
Zondag 31 januari 2010 
 

FICTIEVE AANLEIDING  

Cursief gedrukt zijn gebeurtenissen, meldingen of activiteiten die zouden 

plaatsvinden als er daadwerkelijk sprake zou zijn van een verwacht hoogwater 

bij Dordrecht hoger dan het alarmpeil van de SVSD. Deze activiteiten worden 

niet beoefend !!! 

 

 

21:00 uur  De SVSD geeft aan de calamiteitencoördinator van het 

waterschap en de coördinator Hoogwaterbestrijding van 

Stadsbeheer Dordrecht ALARM voor Hoogwater bij Dordrecht op 

maandag 1 februari 2010 om 11:50 uur van NAP + 2,85 meter.  

De stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het 

Hartelkanaal (Europoortkering) zullen daarbij (net) niet sluiten. 

 
21:05 uur De calamiteitencoördinator van het waterschap belt met de 

secretaris-directeur. Op grond van het bestrijdingsplan voor 

(dreigende) doorbraak van primaire waterkeringen, en gelet op 

de alarmering van de SVSD moet op maandag 1 februari 2010 

om 06:00 uur het WAC Eiland van Dordrecht operationeel 

worden om te beoordelen: of de keermiddelen in primaire en 

secundaire waterkeringen moeten worden gesloten, of het 

vloedschottensysteem in het stadsgebied van Dordrecht moet 

worden geplaatst, en of dijkbewaking op het Eiland van 

Dordrecht moet worden ingesteld.  

 
Op grond van het Calamiteitenplan 2007 en de bijbehorende 

bestrijdingsplannen voor (dreigende) doorbraak van primaire 

waterkeringen zouden naast het WAC Eiland van Dordrecht ook: 

 - het WAC Hoeksche Waard te Strijen; 

  - het WAC IJsselmonde te Bolnes; 

  - het WAC Voorne-Putten en Rozenburg te Brielle; 

 - het WOT en het WBT op het hoofdkantoor van het waterschap 

in Ridderkerk, moeten worden ingesteld. 

 

21:15 uur De secretaris-directeur geeft de WAC-leider voor het Eiland van 

Dordrecht telefonisch opdracht om op maandag 1 februari 2010 

vanaf 06:00 uur het WAC Eiland van Dordrecht te gaan 

bezetten.  

 

21:15 uur De secretaris-directeur informeert de dijkgraaf over het door 

hem genomen besluit. 

 
21:15 uur De calamiteitencoördinator van het waterschap belt met de 

coördinator Hoogwaterbestrijding van Stadsbeheer Dordrecht:  

- op maandag 1 februari 2010 zullen vanaf 08:00 uur de 

buitendijkse gebieden in het stadsgebied van Dordrecht (en 

Zwijndrecht) overstromen; 

- op maandag 1 februari 2010 wordt bij Dordrecht om 11:50 uur 

een waterstand van NAP + 2,85 meter + 20-30 cm verwacht. 

- waterschap Hollandse Delta adviseert de gemeente Dordrecht 

vanaf 06:00 uur het Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding op de 

locatie Kerkeplaat van de Sector Stadsbeheer te gaan bezetten. 

- waterschap Hollandse Delta zal vanaf 06:00 uur het 

Waterschaps Actie Centrum (WAC) op de rioolwaterzuivering aan 

de Baanhoekweg in Dordrecht gaan bezetten. 

 
00:00 uur 2e Prognose SVSD verwachting hoogwater bij Dordrecht 
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Maandag 1 februari 2010 
 

03:00 uur 3e Prognose SVSD verwachting hoogwater bij Dordrecht 

 

06:00 uur 4e prognose SVSD verwachting hoogwater bij Dordrecht 

 
 
START OEFENING  
N.B. Tijden zijn indicatief, zij worden tijdens de oefening vastgesteld ! 
 
 
05:45 uur WAC-leden Eiland van Dordrecht komen bijeen op de rwzi 

Dordrecht aan de Baanhoekweg 38B, 3313 LA DORDRECHT. 
 
 De leden van het Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding van 

Stadsbeheer Dordrecht en waarnemers van het waterschap 
komen bijeen op locatie Kerkeplaat Stadsbeheer Dordrecht, 

 Kerkeplaat 3, 3313 LC DORDRECHT. 
  
 
06:00 uur Het WAC Eiland van Dordrecht op rwzi Baanhoekweg is bezet 

met de volgende bezetting: 
- Gerrit Slijkhuis (voorzitter); 
- Martin Evers (plv. voorzitter) 
- Kees van Twist (adviseur waterkeringen); 
- Tjeerd Mali en Robert Tjittes (coördinator BOI); 
- Marc van der Wulp (GIS-specialist); 
- Henrike Riegman (notulist); 
- René Huijbregts (telefonist); 
- Joke Groenendaal-Hoogstraten (telefonist) 

 
De WAC-leider informeert de calamiteitencoördinator (OG WOT), 
Mark van Galen dat het WAC Eiland van Dordrecht bezet is.  
De calamiteitencoördinator informeert de voorzitter WOT, de 
secretaris-directeur. De voorzitter WOT informeert de voorzitter 
WBT, de dijkgraaf. 
 
 
Het Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding van Stadsbeheer 
Dordrecht op de Kerkeplaat is bezet met de volgende bezetting: 
- J. Koetsenruijter (procesv. Operationele ondersteuning); 
- R. Bosselaar (plv. procesv. operationele ondersteuning); 
- Hennie de Jager (coördinator Hoogwaterbestrijding); 
- Leen Paans (plv. coördinator Hoogwaterbestrijding); 
- Aart van der Nat (wachtdienst rioolgemalen); 
- A. Dierckxsens (plaatsen wegafzettingen); 
- A. van Es (plaatsen wegafzettingen); 
- C. Krol (uitgifte materiaal); 
- C. van Dalen (uitgifte materiaal); 
- P. Bolt (dichtzetten afsluiters in rioleringen); 
- A. van Tilborg (dijkbewaking in dijkvakken ED 06 t/m ED 08); 

  - I. de Jager (administratie); 
  - L. van Asch (administratie). 
 

De coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de ambtenaar 
rampenbestrijding van de gemeente Dordrecht dat het 
Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding op de Kerkeplaat bezet is. 

  De ambtenaar rampenbestrijding informeert de burgemeester. 
 
 
 De oefenleider, beleidsadviseur calamiteitenzorg, geeft de 

laatste instructies aan de waarnemers van het waterschap op de 
locatie Kerkeplaat van Stadsbeheer Dordrecht. 
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06:15 uur De WAC-leider Eiland van Dordrecht geeft aan de Coördinator 
Hoogwaterbestrijding van Stadsbeheer Dordrecht opdracht  
om 1) sectie 3 en sectie Boomstraat van het vloedschotten-
systeem in de Voorstraat te sluiten, vanaf de Grote Appelsteiger 
tot en met de Riedijk, inclusief de kistdammen Houtsteiger en 
Boomstraat, en 2) de afsluiters in rioleringen in het stadsgebied 
van Dordrecht te controleren, en 3) elk uur aan hem over de 
status van de sluiting van het vloedschottensysteem te 
rapporteren, en zo veel meer als nodig is bij het afronden van de 
processtappen zoals in het Draaiboek omschreven. 

 
06:20 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding Stadsbeheer Dordrecht 

gebruikt de alarmeringscomputer voor het oproepen van 
medewerkers van Stadsbeheer Dordrecht. 

 
07:15 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 

over de daadwerkelijke opkomst (mobilisatie) van medewerkers 
van Stadsbeheer Dordrecht op de Kerkeplaat. 

 
07:30 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding Stadsbeheer Dordrecht 

geeft aan de opgekomen medewerkers op de Kerkeplaat  
de werkinstructie voor het plaatsen van de vloedschotten en 
bijbehorende kistdammen in de maatgevende sectie 3 aan de 
Voorstraat, Houtsteiger, Boomstraat en Riedijk te Dordrecht. 

 
07:40 uur De vloedschotten en kistdammen worden opgeladen. 
 
 
08:00 uur De laaggelegen buitendijkse gebieden (kades) van Dordrecht  

(en Zwijndrecht) gaan overstromen. 

 
 
08:00 uur De vloedschotten en kistdammen worden vanaf de Kerkeplaat 

via de Merwedestraat, Oranjelaan, Stooplaan, Hallinqlaan,  
Sint Jorisweg en Steegoversloot getransporteerd naar de 
Voorstraat, Houtsteiger, Boomstraat en Riedijk. 

 
08:15 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 

over de vertrektijden van de vrachtwagens van sectie 3 en sectie 
Boomstraat vanaf de Kerkeplaat. 

 
08:20 uur Verkeersmaatregelen worden door Stadsbeheer Dordrecht 

getroffen. De Boomstraat wordt tijdelijk afgesloten en een 
tijdelijke omleidingsroute wordt ingesteld via de Merwekade. 

 
08:30 uur Het inpassen van de vloedschotten in de sectie 3 en het 

inpassen van de kistdammen in de Houtsteiger en in de 
Boomstraat wordt gestart door Stadsbeheer Dordrecht. 

 

 

09:00 uur 5e prognose SVSD verwachting hoogwater bij Dordrecht 

 

 

09:15 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 
over de aankomsttijd van sectie 3 in de Voorstraat en sectie 
Boomstraat in de Boomstraat en het tijdstip waarop is gestart 
met het inpassen van de vloedschotten en kistdammen. 

 

10:15 uur De Coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 
over de voortgang bij het inpassen van vloedschotten en 
kistdammen. 
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10:16 uur Hoogwater bij Hoek van Holland van NAP + 2,89 meter. 

De Stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en het 

Hartelkanaal sluiten (net) niet. 

 
 
10:30 uur  Nadat de kistdammen Boomstraat en Houtsteiger zijn ingepast 

worden zij afgevuld met klei. De kistdam Boomstraat wordt 
gedeeltelijk afgevuld met klei ter hoogte van de voetpaden,  
de kistdam Houtsteiger wordt in zijn geheel afgevuld met klei. 
Tenslotte wordt aan de rivierzijde van de kistdammen waterdicht 
folie aangebracht die wordt afgedekt met zandzakken. 

 
11:15 uur De coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 

dat de vloedschotten in sectie 3 en bijbehorende kistdammen 
zijn ingepast en geïnspecteerd door Stadsbeheer Dordrecht.  
 
Vervolgens inspecteert het waterschap de vloedschotten en de 
kistdammen. 

 
De WAC-leider meldt aan de calamiteitencoördinator (OG WOT) 
dat het vloedschottensysteem te Dordrecht is gesloten.  

 
11:30 uur Na beëindiging van de inspectie door het waterschap, gemeld 

door de oefenleider (beleidsadviseur calamiteitenzorg), geeft de 
WAC-leider opdracht aan de Coördinator Hoogwaterbestrijding 
om de vloedschotten en kistdammen te demonteren, en weer op 
te slaan op de Kerkeplaat. 

 

11:50 uur Hoogwater bij Dordrecht van NAP + 2,94 meter. 

 
 
12:00 uur De WAC-leider Eiland van Dordrecht meldt aan de 

calamiteitencoördinator (OG WOT) dat de inspectie van het 
vloedschottensysteem is beëindigd, en vraagt toestemming om 
hiermee de oefening en het WAC Eiland van Dordrecht te 
beëindigen.  

 
De calamiteitencoördinator vraagt de voorzitter WOT 
toestemming om de oefening en het WAC Eiland van Dordrecht 
te beëindigen. De voorzitter WOT belt de WAC-leider Eiland van 
Dordrecht en geeft toestemming om de oefening en het WAC te 
beëindigen. De secretaris-directeur informeert de dijkgraaf dat 
de oefening van het vloedschottensysteem is beëindigd. 

 
EINDE OEFENING 
 
12:30 uur Evaluatie en lunch voor de WAC-leden op de rwzi Dordrecht 
  Lunch voor leden van het Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding 

en voor de waarnemers van het waterschap op de Kerkeplaat 
 
13:00 uur De winkels aan de Voorstraat en Riedijk gaan open. 
 
14:00 uur Vloedschotten en kistdammen zijn teruggebracht naar 

Kerkeplaat en geplaatst in de oorspronkelijke beheerstoestand. 
De tijdelijke verkeersmaatregelen zijn opgeheven. 

 
 De Coördinator Hoogwaterbestrijding informeert de WAC-leider 

dat de vloedschotten en kistdammen weer gebruiksklaar 
opgeslagen liggen op de Kerkeplaat. 

 
15:00 uur Het Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding wordt beëindigd, 

waarna de eerste indruk van de oefening met de waarnemers 
van het waterschap wordt besproken op de Kerkeplaat. 



 PAGINA 7 van 13 
 

COMMUNICATIE 
 
 
KERNBOODSCHAP : een maatgevende sectie van het vloedschottensysteem in 
Dordrecht wordt in opdracht van het waterschap door de gemeente Dordrecht 
gesloten om de Faalkansanalyse van het vloedschottensysteem in het kader van 
de veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen te valideren. 
 
 
1. Weet het waterschap niet of het vloedschottensysteem op tijd gesloten kan 

worden? 

Bij een voorwaarschuwingstijd van 16-12 uur voor een daadwerkelijk optredend 
hoogwater gaat waterschap Hollandse Delta ervan uit dat het 
vloedschottensysteem ruim op tijd, dat wil zeggen voor het daadwerkelijk 
optreden van hoogwater, gesloten kan worden. In het kader van de 
veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen wil het waterschap voor een 
maatgevende sectie van het vloedschottensysteem de benodigde tijd om het 
vloedschottensysteem in te passen meten om daarmee de Faalkansanalyse van 
het vloedschottensysteem te kunnen valideren. 
 
2. Waarom een maatgevende sectie en niet het hele vloedschottensysteem? 

Voor de Faalkansanalyse is het niet nodig het hele vloedschottensysteem te 
sluiten. Waterschap Hollandse Delta test de sectie met het grootste aantal 
vloedschotten in vergelijking met de andere secties, en dus met de meest 
benodigde tijd om in te passen. Verder test waterschap Hollandse Delta de 
sectie met de minste overlast voor winkeliers, met de minste overlast voor 
bevoorrading van winkeliers, en met geen beperkingen voor het verkeer op de 
Spuiboulevard. De aanrijroute voor het inpassen van het vloedschottensysteem 
vanuit de Kerkeplaat is via Steegoversloot en niet via de Spuiboulevard. 
 
3. Hebben winkeliers recht op schadeclaims? 

Winkeliers hebben recht op schade als kan worden aangetoond dat door de 
oefening schade wordt geleden. Waterschap Hollandse Delta gaat er, gelet op 
de gekozen oefentijd, vanuit dat weinig tot geen schade wordt geleden, en dat 
bevoorrading en bezoek van winkels tijdens de oefening door kan gaan. 
 
4. Waarom wordt geoefend op 1 februari,  57 jaar na de Watersnoodramp? 
Het waterschap is zich bewust van de datum en de gevoelens die dit kan 
oproepen gelet op de datum van de Watersnoodramp in 1953. In overleg met 
de gemeente is gezocht naar een datum en tijdstip die de minste overlast in de 
binnenstad veroorzaakt en waarop de mogelijke economische schade van de 
oefening zo veel mogelijk wordt beperkt gelet op de openingstijden van de 
winkels. Naar aanleiding van de Watersnoodramp 1953 zijn de veiligheids-
normen voor primaire waterkeringen tot stand gekomen. De resultaten van de 
oefening van het vloedschottensysteem worden gebruikt voor de toetsing van 
deze veiligheidsnormen. Door juist op deze datum te oefenen laat het 
waterschap zien dat waterveiligheid nog steeds de hoogste prioriteit heeft. 
  
5. Waarom worden dit jaar voor het eerst de kunstwerken getoetst? 
De afspraken tussen rijk, provincie en waterschap over de veiligheidstoetsing 
van kunstwerken komt voort uit eerdere toetsingen. In 1999 vond de eerste 
wettelijke veiligheidstoets plaats waarbij een globaal beeld van de primaire 
waterkeringen werd gegeven. In 2006 volgde de tweede toetsingsronde waarbij 
de focus lag op de stabiliteit van het dijklichaam. In deze derde toetsingsronde 
wordt de nadruk gelegd op de kunstwerken. Het is dus het resultaat van 
voortschrijdend inzicht en verbeterde techniek en daarmee het hebben van 
meer gegevens om de veiligheid van de primaire waterkeringen vast te stellen. 
Daarmee kan een nog beter beeld ontstaan van de veiligheid. 
 
 
COMMUNICATIESTRATEGIE: zakelijk bewoners en bedrijven, pers en media 
informeren, niet zelf een mediacircus creëren, bestuurlijk low profile blijven, 
woordvoering tijdens de oefening ambtelijk laten plaatsvinden. 
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FAALKANSANALYSE 
 
 
 

Sluiting vloedschottensysteem Dordrecht faalt 
Faalkans = (…) 

 
1* Alarmering 2* Mobilisatie 3* Bediening 4* Technisch Falen 

 
 
Eindscore 1* falen Hoogwateralarmeringssysteem = (…) 
 
Eindscore 2* falen Mobilisatie = (…) 
 
Eindscore 3* falen Bediening = (…) 
 
Eindscore 4* Technisch falen = (…) 
 
 
TOTAALSCORE = FAALKANS VLOEDSCHOTTENSYSTEEM DORDRECHT 
 
 
MEET- EN WAARNEMINGSPROTOCOL 
 
N.B. Als bijlagen zijn waarnemingsformulieren opgenomen die door de 
waarnemers tijdens de oefening gebruikt worden voor het noteren van hun 
bevindingen. De ingevulde waarnemingsformulieren worden door de 
waarnemers na de oefening op de Kerkeplaat ingeleverd bij de oefenleider. 
 
1. Instructie waarnemer Waterschaps Actie Centrum Dordrecht Baanhoekweg 
Naam: Ruud Dekker, beleidsmedewerker waterkeringen. 
 
Logboek bijhouden met tijden opdrachten, in- en uitgaande berichten 
(rapportages) Waterschaps Actie Centrum Eiland van Dordrecht 
 
2. Instructie waarnemer Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding Kerkeplaat 
Naam: Jens Kooyman, beleidsmedewerker calamiteitenzorg. 
 
Logboek bijhouden met tijden opdrachten, in- en uitgaande berichten 
(rapportages) Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding Stadsbeheer Dordrecht 
 
3. Instructie waarnemer Sectie 3 in de Loods Kerkeplaat 
Naam: Robin Fakkel, medewerker calamiteitenzorg. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- opkomst van deelnemers sectie 3 
- instructie aan deelnemers sectie 3 
- benodigde tijd inladen/opladen van vrachtwagens 
- vertrek deelnemers en vrachtwagens sectie 3 naar Voorstraat 
- aankomst deelnemers en vrachtwagens sectie 3 op Kerkeplaat 
 
4. Instructie waarnemer Sectie Boomstraat in de Loods Kerkeplaat 
Naam: Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg, oefenleider. 
gaat na vertrek deelnemers en vrachtwagens sectie Boomstraat vanaf 
Kerkeplaat naar locatie Voorstraat, Houtsteiger, Boomstraat en Riedijk. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- opkomst van deelnemers sectie Boomstraat 
- instructie aan deelnemers sectie Boomstraat 
- benodigde tijd inladen/opladen van vrachtwagens 
- vertrek deelnemers en vrachtwagens sectie Boomstraat naar Boomstraat 
- aankomst deelnemers en vrachtwagens sectie Boomstraat op Kerkeplaat 
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MEET- EN WAARNEMINGSPROTOCOL 
 
5. Instructie waarnemer 1 Sectie 3 in de Voorstraat 
Naam: Arie Breeman, coördinator Beheer en Onderhoud. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- aankomst van deelnemers en 1e vrachtwagen in sectie 3 Voorstraat - Riedijk 
- start en gereed komen van uitladen vloedschotten 1e vrachtwagen sectie 3 
- vertrek 1e vrachtwagen sectie 3 naar Kerkeplaat 
- aankomst 2e vrachtwagen sectie 3 in Voorstraat - Riedijk 
- start en gereed komen van uitladen vloedschotten 2e vrachtwagen sectie 3 
 
vervolgens met waarnemer 2 bijhouden van tijden van: 
- start en gereed komen van vastzetten vloedschotten in Voorstraat - Riedijk 
Inspectie van de vastgezette vloedschotten. 
 
6. Instructie waarnemer 2 Sectie 3 in de Voorstraat 
Naam: Henk van der Kaa, coördinator Beheer en Onderhoud. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- aankomst van de deelnemers van sectie 3 Voorstraat - Riedijk 
- aanvang van het vastzetten vloedschotten in sectie 3 Voorstraat - Riedijk 
- start en gereed komen van vastzetten vloedschotten in Voorstraat - Riedijk 
Inspectie van de vastgezette vloedschotten. 
 
7. Instructie waarnemer 1 Sectie Boomstraat in de Boomstraat 
Naam: Meindert van Dijk, beleidsmedewerker waterkeringen. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- aankomst van de deelnemers en de vrachtwagen in de Boomstraat; 
- start en gereed komen van verkeersmaatregelen in de Boomstraat; 
- start en gereed komen van uitladen schotbalken in de Boomstraat; 
- start en gereed komen van afvullen met klei van de kistdam in de Boomstraat. 
Inspectie van de met klei afgevulde kistdam in de Boomstraat. 
 
8. Instructie waarnemer 2 Sectie Boomstraat in de Houtsteiger 
Naam: Alex Roest, beleidsmedewerker waterkeringen. 
 
Logboek bijhouden met tijden van: 
- aankomst van de deelnemers en de vrachtwagen bij de Houtsteiger 
- start en gereed komen van verkeersmaatregelen bij de Houtsteiger 
- start en gereed komen van uitladen schotbalken in de Houtsteiger 
- start en gereed komen van afvullen met klei van de kistdam in de Houtsteiger 
Inspectie van de met klei afgevulde kistdam in de Houtsteiger. 
 
Vervanging 
Naam: Marieke Hollebek, beleidsmedewerker waterkeringen, treedt indien nodig 
op als vervanger van een van de waarnemers. 
 
Handhaving 
- Heleen van der Weijde, is als handhaver op de locatie Voorstraat, Houtsteiger, 
Boomstraat en Riedijk aanwezig, om indien nodig handhavend op te treden. 
 
Externe communicatie 
- Meindert Kappe, communicatieadviseur, is  op de locatie Voorstraat, 
Houtsteiger, Boomstraat en Riedijk aanwezig voor vragen pers en media. 
 
 
Alle externe communicatie/woordvoering waterschap Hollandse Delta 
loopt via de communicatieadviseur, Meindert Kappe !!! 
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Overzicht van type vloedschotten bij buitendijkse panden  
aan de Voorstraat te Dordrecht 
 
SECTIE 3: Grote Appelsteiger tot Bleijenhoek 
 

Straatnaam Nummer Type vloedschot Check Opmerkingen 
Grote 

Appelsteiger 
 Coupure Grote Appelsteiger 

3-meter vloedschot 
  

Voorstraat 237 1-meter vloedschot   
Voorstraat 235 1-meter vloedschot   
Voorstraat 233 1-meter vloedschot   
Voorstraat 231 1-meter vloedschot   
Voorstraat 229 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 227 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 225 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Voorstraat 223 1-meter vloedschot   
Voorstraat 221a 3-meter vloedschot   
Voorstraat 219 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Voorstraat 217 1-meter vloedschot   
Voorstraat 215 2-meter vloedschot   
Voorstraat 213 1-meter vloedschot   

Voorstraat 211 1-meter vloedschot   
Voorstraat 209 2-meter vloedschot   
Voorstraat 207 1-meter vloedschot   
Voorstraat 205 1-meter vloedschot   
Voorstraat 203 1-meter vloedschot   
Voorstraat 201 1-meter vloedschot   
Voorstraat 199 1-meter vloedschot   
Voorstraat 197 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 195 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 193 1-meter vloedschot   
Voorstraat 191 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 185 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 183 1-meter vloedschot   
Voorstraat 181 1-meter vloedschot   
Voorstraat 179 1-meter vloedschot  dorpel aangesmeerd? 
Voorstraat 175 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Nieuwbrug 

 

    

Voorstraat 173 2-meter vloedschot   
Voorstraat 171-169 2-meter vloedschot   

Voorstraat 167 1-meter vloedschot   
Voorstraat 165 1-meter vloedschot   
Voorstraat 163 1-meter vloedschot   

Houtsteiger 

 

 Coupure Houtsteiger 

- kistdam 

 Sectie Boomstraat 

Voorstraat 161 1-meter vloedschot   
Voorstraat 159 3-meter vloedschot   
Voorstraat 157-155 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 153-151 2-meter vloedschot   
Voorstraat 149 2-meter vloedschot   
Voorstraat 147-145 1-meter vloedschot  regenpijp verwijderd? 
Voorstraat 143 1-meter vloedschot   
Voorstraat 141 1-meter vloedschot   

Voorstraat 139 1-meter vloedschot   
Voorstraat 137 3-meter vloedschot  regenpijp verwijderd?  
Voorstraat 135 1-meter vloedschot   
Voorstraat 133 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Distelsteiger  Coupure Distelsteiger 

3-meter vloedschot 
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Overzicht van type vloedschotten bij buitendijkse panden  
aan de Voorstraat te Dordrecht 
 
SECTIE 3 Grote Appelsteiger tot Bleijenhoek 
 

Straatnaam Nummer Type vloedschot Check Opmerkingen 
Voorstraat 129 1-meter vloedschot   
Voorstraat 127 1-meter vloedschot   

Voorstraat 125 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 123 3-meter vloedschot 

1-meter vloedschot 
  

Voorstraat 121 1-meter vloedschot   
Voorstraat 119 1-meter vloedschot   
Voorstraat 117 1-meter vloedschot   
Voorstraat 115 2-meter vloedschot   

Voorstraat 113 1-meter vloedschot   
Voorstraat 111-109 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Turfsteiger 

 
 Coupure Turfsteiger 

3-meter vloedschot 
  

Voorstraat 109-97 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 95 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 93 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Voorstraat 91 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 89 1-meter vloedschot   
Voorstraat 87 1-meter vloedschot  bloembak los van beugels? 
Voorstraat 85 2-meter vloedschot   
Voorstraat 83 1-meter vloedschot   
Voorstraat 81 1-meter vloedschot   

Voorstraat 79 2-meter vloedschot   
Voorstraat 77-75 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 73-63 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Kerksteiger 

 
    

Voorstraat 61 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 59 2-meter vloedschot   

Voorstraat 57 1-meter vloedschot   
Voorstraat 55 1-meter vloedschot   
Voorstraat 53 1-meter vloedschot   

Voorstraat 51 Geen vloedschot: verhoogde vloer   
Voorstraat 49 Dichtgemetseld met kalkzandsteen  beugels verwijderd? 
Voorstraat 47 1-meter vloedschot   

Voorstraat 45 1-meter vloedschot   
Voorstraat 43 1-meter vloedschot   
Voorstraat 39-41 2-meter vloedschot   
Voorstraat 37 1-meter vloedschot   
Voorstraat 35-33 2-meter vloedschot   
Voorstraat 31 1-meter vloedschot   
Boomstraat 

 

 Kistdam Boomstraat  Sectie Boomstraat 

Voorstraat 25 1-meter vloedschot   

Voorstraat 23 1-meter vloedschot 
1-meter vloedschot 

 sluiten de rubbers? 

Voorstraat 21 1-meter vloedschot   

Voorstraat 19 1-meter vloedschot   

Voorstraat 17 1-meter vloedschot   

Voorstraat 15 1-meter vloedschot 
3-meter vloedschot 

  

Voorstraat 13 1-meter vloedschot   

Voorstraat 11-1 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Melkpoortje 
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Overzicht van type vloedschotten bij buitendijkse panden  
aan de Riedijk te Dordrecht 
 
SECTIE 3 Grote Appelsteiger tot Bleijenhoek 
 

Straatnaam Nummer Type vloedschot Check Opmerkingen 
Riedijk 39 1-meter vloedschot   
Riedijk 37 1-meter vloedschot   

Riedijk 35 1-meter vloedschot   
Riedijk 33 1-meter vloedschot   
Riedijk 31 3-meter vloedschot   

Riedijk 29 2-meter vloedschot   
Riedijk 27 1-meter vloedschot   
Riedijk 25  Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Riedijk 23 1-meter vloedschot   
Riedijk 19 1-meter vloedschot   
Riedijk 17-9 Geen vloedschot: verhoogde vloer   

Riedijk 7 1-meter vloedschot   
Riedijk 5 3-meter vloedschot   
Riedijk 3 Geen vloedschot   
Riedijk 1 Geen vloedschot   

 
 
ACTIEPUNTEN 
 

- Draaiboek oefening vloedschottensysteem aanpassen, Faalkansanalyse 
opzetten en Meet- en Waarnemingsprotocol opstellen: Niels Robbemont. 

 
- Beoordelen Draaiboek oefening, Faalkansanalyse en  

Meet- en Waarnemingsprotocol: Dennis Hordijk en Harry Schelfhout. 
 

- Catering regelen op WAC Eiland van Dordrecht : WAC-leider 
N.B. Alleen voor de WAC-bezetting van het waterschap 
 

- Catering regelen op Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding Kerkeplaat: 
Coördinator Hoogwaterbestrijding Stadsbeheer Dordrecht 

 N.B. Ook voor de waarnemers van het waterschap en de provincie ! 
 

- Veiligheidskleding (hesjes) regelen voor waarnemers: Jens Kooyman 
  

- Communicatiestrategie bespreken tijdens Bestuurlijk Overleg van DenH 
met B&W gemeente Dordrecht: GEREED 14/1 

- Informeren van de Winkeliersverenigingen aan de Voorstraat: GEREED 
- Brief aan bewoners en persbericht, afgestemd met gemeente: GEREED 
- Persbericht waarmee de oefening wordt aangekondigd: GEREED 22/1 
- Informeren van de provincie Zuid-Holland: GEREED 
- Informeren van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: GEREED 

 
 
PLANNING 
 
Maandag 01 02 2010  Oefening van het vloedschottensysteem 
06:00 uur Start van de oefening 
12:00 uur Beëindiging van de oefening 
15:00 uur Bespreking van de eerste indruk van de oefening op de Kerkeplaat 
 
Maandag 08 02 2010  
09:00 uur Werkbezoek aan Kampen (waterschap Groot-Salland) 
 
Maandag 15 02 2010  
Evaluatie van de oefening: GEREED 
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DEELNEMERS 
 
Waterschaps Actie Centrum (WAC)  
rwzi Dordrecht Baanhoekweg 38B Dordrecht 
- Gerrit Slijkhuis, WAC-leider 
- Martin Evers, plaatsvervangend WAC-leider 
- Kees van Twist, adviseur waterkeringen  
- Tjeerd Mali, coördinator Beheer en Onderhoud 
- Robert Tjittes, coördinator Beheer en Onderhoud  
- Marc van der Wulp, GIS-specialist  
- Henrike Riegman, notulist 
- René Huijbregts, telefonist 
- Joke Groenendaal-Hoogstraten, telefonist 
 
Evaluatoren/waarnemers waterschap Hollandse Delta 
- Ruud Dekker, beleidsmedewerker waterkeringen  
- Meindert van Dijk, beleidsmedewerker waterkeringen  
- Marieke Hollebek, beleidsmedewerker waterkeringen  
- Alex Roest, beleidsmedewerker waterkeringen 
- Arie Breeman, medewerker Beheer   
- Henk van der Kaa, coördinator Beheer en Onderhoud  
- Heleen van der Weijden, handhaver  
- Jens Kooyman, beleidsmedewerker calamiteitenzorg  
- Robin Fakkel, medewerker calamiteitenzorg  
- Niels Robbemont, oefenleider 
- Meindert Kappe, communicatieadviseur 
- Harry Schelfhout, adviseur Deltares 
- Joop Beijersbergen, provincie Zuid-Holland 
- Martijn Hovestad, provincie Zuid-Holland 
 
Coördinatiepunt Hoogwaterbestrijding Stadsbeheer Dordrecht 
kantoor Kerkeplaat 
- J. Koetsenruijter (procesv. operationele ondersteuning)  
- R. Bosselaar (plv. procesv. operationele ondersteuning) 
- Hennie de Jager (coördinator Hoogwaterbestrijding) 
- Leen Paans (plv. coördinator Hoogwaterbestrijding) 
- Aart van der Nat (wachtdienst rioolgemalen) 
- A. Dierckxsens (plaatsen wegafzettingen)  
- A. van Es (plaatsen wegafzettingen) 
- C. Krol (uitgifte materiaal) 
- C. van Dalen (uitgifte materiaal) 
- P. Bolt (dichtzetten afsluiters in rioleringen) 
- A. van Tilborg (dijkbewaking in stadsgebied) 
- I. de Jager (administratie) 
- L. van Asch (administratie) 
 
Sectie 3    Sectie Boomstraat 
- F. Willemsen (sectiechef)  - J. Jonker (sectiechef) 
- J.G.A. Scholten (medewerker) - C.A. v.d. Merwe (medewerker) 
- A. Anceaux (medewerker)  - J. Kiele (medewerker) 
- L. Kriek (medewerker)  - W.C. Hasman (medewerker) 
- C.M. Ruisch (medewerker  - J. Kleijn (medewerker) 

- M.J.G. Sprangers (medewerker) 
Plaatsvervangend sectiechefs - N.H. Duijndam (medewerker) 
- P. Bolt    - C.H. Blommers (chauffeur kraanwagen) 
- R.J. van Pelt    - J. Machielsen (plv. chauff. kraanwagen) 
 
Plaatsen wegafzettingen/borden: L. Bouter, A. Kiel, L. Pols 
 
Reserves: T.B. Stiegelis, F. de Jong, C. Coffie, J. Brand en P. Naaktgeboren 
 


