
Toolbox alarmering 
Westdijk 

Toolbox alarmering HWA Westdijk 



Programma 

 

• Werkzaamheden Westdijk winter 20/21 

• Alarmering WMCN (stormwaarschuwing) 

• Reactietijd 

• HoogWaterAktieplan 

• Beheersmaatregelen 

• Scenario’s 
 

 

 

 

 

Kritieke werkzaamheden igv stormvoorspelling WMCN (of KNMI) 



Werkzaamheden 
 
- Toplaag berm ontgraven – in depot 
- Damwand plaatsen + bronnering - bouwkuip 
- Ontgraven 
- Keuring 
- Aanvullen met schoon zand 
- Trekken damwanden 
- Aanbrengen toplaag 
- Transport 
 





Transportroute 



Alarmering WMCN 

• Bij het WMCN is het werk aan de Westdijk als aandachtspunt 
bekend, alarmering naar  weeralarm,  

• met als achtervang: directe mailadressen en nummers en de 
Wachtdienst Peilbeheer. 

 

 

 

• KNMI voorspeld storm, WMCN bepaald  
waterstand en golven 

mailto:weeralarm@vallei-veluwe.nl


Alarmering intern 

• Er is een sluitprotocol  
(protocollen en procedures 

• De Westdijk is aangemerkt op 
de aandachtsgebiedenkaart  
(GIS)  

• Daar hangt ook het HWA aan. 

Opschalingscriterea CBP                    (verhoogt Randmeerpeil +0,25m)

Regulier NAP +0.40m verwacht (grote onzekerheid)

Fase 1 NAP +0.50m (windkracht 9 of meer NW)

Fase 2/3 NAP +0.75m (verdere stijging  verwacht)

Fase 4 NAP +1.25m (of drijgende doorbraak)



Reactietijd: 
 

Risicoanalyse Sweco: 

• Hoogwater (NW>= 11 Bft) max peil NAP +2,13 m  

• Daar bovenop golven tussen de 0,7 m en 1,2 m 

• KNMI en WMCN 2x 6 uur rekentijd 

• Stormopbouw in 19 uur – max 12 uur rekentijd = 7 uur reactietijd 

• Door stormen >= 8 Bft uit W tot N te nemen krijgen we 3 uur 
extra reactietijd (totaal 10 uur voor reistijd en noodmaatregelen) 

• Daarvan max 6 uur voor beheersmaatregelen aannemer 

• Beheersmaatregel dempen. 



HoogWater Aktieplan 

 

• Ontgraving binnenberm 
binnen bouwkuip 

• Diepe ontgraving stabiliteit 

• Beheersmaatregel: binnen 
6 uur aanvullen uit depot 

 

• Start na melding 
waterschap! 

 



Maatregelen: 
 

• Het direct stopzetten diepe ontgravingen (>= 1,00 m-NAP)  

• Het direct stopzetten aan- en afvoer over de keringen 

• Het direct aanvullen diepe ontgraving met kleigrond tot  
   minimaal 1,00 m-NAP (max 2320 m3) 

• Het niet verrichten van grondwerk tot vrijgave door Waterschap. 



Belangrijk: 

• Direct na alarmering door WMCN (Storm: >=8 Bft uit W tot N) 

• de sleutelfunctionaris van de aannemer worden gebeld om het 
HWA in werking te stellen 

• Dat kan via de sleutelfunctionarissen van het waterschap of 
rechtstreeks (als niet bereikbaar) 

• Overleg over opschalen naar fase 1 

• Daarna ook projectleiding bellen 

 

 

• Evt reageren op voorspelling KNMI 



Sluitprotocol inzet HWA TGG Westdijk 



Scenario’s 

1:125 



Blijf alert!     Vragen? 


