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VERSLAG 
 

 

Aan: CTW 
Van: Anco van den Heuvel, Eric van Kuijk, Hans Lely, Koen van Korlaar, Erik Stapper, 

Eric Huijskes  
Kopie: Bart Vonk, Marian Booltink, Ludolph Wentholt 
Datum: 2 december 2019 
Referentie: -- 
Onderwerp: CTW flitsoefening op 17 november 2020 te IJmuiden 

 

 

LEESWIJZER VERSLAG 
 

Dit verslag kent twee onderdelen: 

• Deel 1 (tot en met Bladzijde 4): Kort overzicht, met korte beschrijving opzet, oefendoelen, 

leerpunten en tips & tops; hierbij wordt ook aandacht besteed aan een op zich zelf staande 

oefening  waarbij een bekramming is aangebracht op het buitentalud; 

• Deel 2 vanaf bladzijde 4): Nadere toelichting, bestaande uit overzicht van het programma, 

samenstelling teams, korte omschrijving van het scenario, schets van het verloop van de 

oefeningen, de output van beide teams. De details van de bekramming als mede een kijkje in de 

keuken van Rijkswaterstaats- mobiele unit worden hier ook omschreven. 

 

In beide delen wordt zo nodig verwezen naar bijlagen. 

 

Deel 1 is bedoeld voor de lezer die snel inzicht wil hebben en wil weten wat de oefeningen hebben 

opgeleverd. Deel 2 is voor de enthousiaste lezer die alles wil weten en ook inzicht wil hebben hoe 

een en ander er aan toe is gegaan. 

 

 

DEEL 1 – KORT OVERZICHT 
 

AANLEIDING EN DOEL 

Jaarlijks oefent het CTW een aantal keer. In navolging van eerdere oefeningen die gericht waren 

op de dijk zelf, is het de bedoeling om bij deze flitsoefening ook het falen van een kunstwerk 

centraal te stellen. Hierbij is het de bedoeling dat bij de flitsoefening zowel inspecteurs als 

adviseurs betrokken worden.  

 

Gezien de ontwikkelingen rondom Corona, zal expliciet hier aandacht aan worden gegeven, ofwel 

hoe acteer je onder Corona omstandigheden. Veilig werken staat natuurlijk altijd voorop, ook 

rondom Corona zal hier aandacht aan worden geschonken door middel van duidelijke en 

concrete maatregelen met een “zero-tolerance” voor het niet naleven hiervan. 

 

Ten aanzien van oefendoelen wordt onderscheid gemaakt tussen algemene en specifieke 

doelen: 
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Algemeen 

• CTW-ers worden veelal ingezet in een crisis van een andere organisatie dan hun eigen 

organisatie. Doel is om ervaring hiermee op te doen en te leren hoe je het beste ingezet 

kan worden, met aandacht voor : 

- Zorgen dat je de juiste informatie hebt om aan de slag te gaan;  

- Zorgen dat je “elkaars taal” leert spreken;  

- Zorgen dat je met systemen van de andere organisatie aan de slag kunt gaan. 

• Bij CTW is vooral ook de interactie tussen inspecteurs en adviseurs van belang. In de 

oefening moet aandacht worden besteed aan deze interactie en dat beide goed tot hun 

recht kunnen komen door een effectieve interactie. 

• CTW-ers worden in sterke mate geconfronteerd met hoe deze werkzaamheden op een 

veilige en verantwoorde manier uitgevoerd kunnen worden met het oog op Corona 

risico’s. 

• Met het oog op de Corona risico’s worden zowel instructies gegeven aan de CTW-ers als 

aan de organisatie van de oefening. Laatste genoemde worden ook vooraf getoetst op 

locatie en natuurlijk afgestemd met de regels en eisen die ter plaatse al gelden. 

 

Specifiek 

Voor deze oefening gelden de volgende specifieke doelstellingen: 

• Zorgen voor aandacht en naleving voor Veilig Werken, inclusief Corona.  

• Zorgen dat de softskills van een ieder op de proef worden gesteld. 

• Zorgen dat we de hele trits doorlopen van het vaststellen van het schadebeeld tot en met 

het uitwerken van een aanvalsplan. 

 

 

VOORBEREIDINGEN 

Oorspronkelijk was de oefening gepland voor 22 april 2020. Voor deze oefening is een 

compleet draaiboek met scenario uitgewerkt en vastgelegd. Door Corona is de oefening 

verplaatst naar 17 november 2020. Naast genoemde draaiboek met scenario, deze is 

natuurlijk geactualiseerd, is derhalve ook een Corona draaiboek en een Corona protocol 

uitgewerkt. Consequentie was bovendien dat het aantal aanwezigen beperkt moest worden 

en derhalve ervoor gekozen is om de oefening twee keer achter elkaar te houden met 

kleinere teams van max 8 personen. Tijdens de lunch werd buiten bovendien – geheel los 

van het scenario - een bekramming als proef aangebracht, bedoeld om de werkinstructie 

“Aanbrengen zanddicht doek BUITENDIJKS (ter voorkoming van erosie & met geogrid)” 

versie 0.7 te testen. 
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DOEL GEWENSTE EVIDENCE WAARGENOMEN 

Inspecteurs en adviseurs 

hebben de juiste informatie om 

aan de slag te gaan. 

• Goede briefing 

• Er wordt doorgevraagd, men verdiept zich in de organisatie waar 

men helpt 

• Beide teams starten met een goede briefing. Team 1 begon al met kennismaking via de 

vooraf aangemaakte Whats App groep op 13 november. 

• Beide teams hebben zich vooraf niet verdiept in wat men zou aantreffen. Team 1 kan bv 

omdat ze een HDMI kabel hebben wel gebruik maken van het scherm, Team 2 niet. 

Inspecteurs en adviseurs 

spreken elkaars taal. 

• Men zoekt contact met elkaar 

• Alles nagaan, niets aannemen 

• Men vraagt door 

• Tijdens de oefening wordt wel goed contact met elkaar gezocht, zowel tussen 

inspecteurs als adviseurs, alsmede tussen de teams en RWS WNN. Men vraagt door. 

Team 1 vind één scheur echter niet. 

• Team 1 sprak af om buitenbeeld met video te communiceren (beeld en woord), zo 

voorkom je verwarring / misverstanden bij SMSjes of Whatsappjes. 

• Team 2 sprak af om buitenbeeld 1 op 1 (telefonisch of live contact) te communiceren 

(niet via tekstberichten) 

• Beide teams zijn tevreden over de onderlinge communicatie, er is snel een klik 

geweest. 

Kunnen aan de slag met de 

lokaal aanwezige systemen 

en faciliteiten. 

• Er is voldoende toegang tot zitplaatsen, computers.  

• Men kan beschikken over whiteboards cq flipovers 

• Er wordt voor de inwendige mens gezorgd. 

• Beide teams moeten wat improviseren. Team 1 lukt dat, Team 2 minder en kan alleen 

gebruik maken van flipovers. 

• Beide teams hadden iets meer structuur verwacht op locatie. 

De inspecteurs en adviseurs 

vullen elkaar aan. 
• Men zoekt contact met elkaar 

• Alles nagaan, niets aannemen 

• Met vraagt door 

• Men borgt dat beeld buiten = beeld binnen 

• Er worden diverse checks gedaan om te zorgen dat buiten en binnen hetzelfde beeld 

ontstaat. Team twee stuurt zelfs twee leden voor een tweede keer naar buiten om eea 

te verifiëren. 

• Een tijdlijn / planning had kunnen helpen in de communicatie en in de beeldvorming 

(wat moet wanneer worden gedaan). 

Men werkt veilig, inclusief 

Corona 
• Iedereen neemt het Corona protocol (voor CTW en 

organisatie) in acht en volgt de daarin vermelde regels.  

• Iedereen heeft PBM’s bij zich en gebruikt deze correct. 

• Iedereen neemt de lokale regels in acht 

• Iedereen spreekt elkaar aan indien nodig om veilig te werken 

• Een tweetal teamleden melden zich vooraf af (twijfel over gezondheid). Hoewel de 

gehele dag redelijk goed verloopt, zijn er enkele momenten dat er minder afstand wordt 

gehouden. Er is een aantal keren ingegrepen, waarschijnlijk had dit vaker gemoeten. 

• Waarschijnlijk was het beter geweest als de Corona handhaving helemaal los had 

gestaan van de oefenorganisatie. 

Softskills worden getoond • Teams worden vooraf ingedeeld om ook dit zo goed als 

mogelijk te testen. 

• Men stelt zich pro-actief op en zorgt dat de andere ook je 

eigen bedoelingen snapt. Er worden check vragen gesteld. 

• Zie voorgaande reeds vermelde punten. Teams hadden eerder al kunnen starten met 

voorbereidingen, zoals ook Team 1 iig al begon met kennismaking. 

• Er is toch enige onduidelijkheid omtrent wat van CTW-ers wordt verwacht en wat CTW-

ers mogen verwachten bij een inzet (denk hierbij aan beschikbaarheid 

middelen/apparatuur, in hoeverre zelfredzaam) 

De hele trits tot en met 

aanvalsplan wordt 

gestructureerd doorlopen. 

• Men doorloopt het hele proces. 

• Men zorgt dat helder is welke schadebeeld en welk 

faalmechanisme aan de orde is alvorens vervolgstappen 

worden ondernomen. 

• Men maakt een zorgvuldige afweging rondom welke en 

hoeveel noodmaatregelen nodig zijn.  

• Men vertaald dit naar een aanvalsplan, waarbij men 

gestructureerd risico’s inschat en specifieke / lokale 

omstandigheden in kaart brengt. 

• De gehele trits wordt inderdaad doorlopen. De aanvalsplannen en gegeven adviezen 

zijn vergelijkbaar en worden toegelicht.  

• Niemand maakt gebruik van de template zoals door Professionalisering Dijkbewaking 

is voorgesteld (zie Werkblad_1_aanvalsplan.pdf op de Wiki). 

• Enige onzekerheid inz hoeveelheden (bv bigbags), soms ook niet aangegeven hoeveel 

zandzakken / zeil  en welke breuksteen sortering nodig is  
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BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN VAN OEFENINGEN MET TEAM 1 EN TEAM 2 
Op basis van het voorgaande worden de volgende leerpunten als belangrijkste naar voren 
geschoven. 
 

ONDERDEEL LEERPUNT 

Middelen • Zorg altijd VOORAF dat je verifieert wat je verwachten kunt. 

• Het is aan te bevelen om de template van een Aanvalsplan 
(Professionalisering Dijkbewaking) zoals op de Wiki te gebruiken, dan 
weet je (bijna zeker) dat je alle aspecten behandeld hebt. 

• Als je geen middelen (zoals deze template) hebt, zorg dat je het 
aanvalsplan ook helder uitschrijft (benodigde noodmaatregelen en 
materieel, uitvoeringsrisico’s, werkwijze) 

Inhoud & Proces • De Teamleider dient zich alleen met het proces te bemoeien. 

• Als er dermate heftige omstandigheden verwacht worden dan is het 
verstandig om vooraf in te schatten welke risico’s / knelpunten 
prioriteit moeten hebben. 

• Het is goed om met een tijdlijn / planning te werken. Zet deze uit en 
markeer specifieke momenten VOORAF in de tijd (bv tbv 
afstemmingen). 

• Er is meer aandacht nodig voor het CTW handboek. Het moet 
duidelijker zijn wat van CTW-ers verwacht mag worden cq wat CTW-
ers mogen verwachten bij een inzet. Duidelijk moet zijn wat ook de 
basisvereisten zijn. 

Logistiek & instructies • Voor goede communicatie gebruik videobeelden (geluid en beeld) 
om te zorgen dat adviseurs een goed buitenbeeld krijgen. 

Veilig werken • Er moet meer duidelijkheid zijn wanneer wel en wanneer geen 
redvest nodig is. 

• Het is aan te bevelen om in een oefening of in het echt personen te 
benoemen die enkel en alleen zich toeleggen op veiligheidsaspecten. 

Oefening • Ook binnen de oefenorganisatie is het handig om personen te 
benoemen die enkel en alleen zich toeleggen op veiligheidsaspecten. 

 
 
BELANGRIJKSTE LEERPUNTEN BIJ HET AANBRENGEN VAN EEN BEKRAMMING 

Het aanbrengen van een bekramming tijdens de lunch pauze werd uitgevoerd door een team van vijf 
personen. De belangrijkste leerpunten: 

• Ook al wordt op bladzijde 4 van de werkinstructie reeds aandacht gevraagd voor het benoemen 
van risico’s, het is raadzaam om eerst alles door te nemen voordat dit wordt gedaan. Dit geeft 
overzicht! 

• Het is mogelijk dat door de aanwezigheid van (stevige) wind een andere volgorde van inslaan van 
pennen handig is. Men moet dit niet te hard voorschrijven dus. 

• Het aanbrengen van de bekramming gaat snel. Eventuele Corona maatregelen hebben 
nauwelijks effect op de benodigde tijd en het is derhalve ook haalbaar om strenger hierin op te 
treden.  

• Ook blijkt dat bij de uitvoering Corona toch wel iets op de achtergrond raakt en dat hier meer op 
moet worden toegezien, helemaal als de oefening  langer gaat duren en aandacht sneller naar 
andere zaken gaat.  
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DEEL 2 – NADERE TOELICHTING 

 

PROGRAMMA 

 

08:30 – 08:40 uur Oefening 1: Introductie door Anco van den Heuvel   

- leerdoelen 

- veiligheid en Corona  
08:40 – 08:50 uur Briefing van André Sluiter, districtshoofd, RWS WNN (zie Bijlage A) 

- Toelichting op de uitdagingen 

- Adviesvragen voor CTW 

08:50 – 11:30 uur Uitvoering van de oefening 

11:30 – 12:00 uur Evaluatie oefening 1 

12:00 – 12:30 uur Lunch 

12:30 – 13:30 uur Aanbrengen van een bekramming 

13:30 – 13:40 uur Oefening 2: Introductie door Anco van den Heuvel 

- leerdoelen 

- veiligheid en Corona 

13:40 – 13:50 uur Briefing van Bart Vonk, voorzitter SCW, RWS (zie Bijlage A) 

- Toelichting op de uitdagingen 

- Adviesvragen voor CTW 

13:50 – 16:30 uur Uitvoering van de oefening 

16:30 – 17:00 uur Evaluatie oefening 2 

 

  

TEAMS EN BETROKKENEN 

Vooraf zijn Jeroen Overman en Erik Bijlsma aangewezen als teamleiders. 

Team 1 Team 2 

Inspecteurs Ruud Weijs Inspecteurs Frank Jansen 

Adrie Kraaijeveld Jaap Bronsveld 

-  Dennis Koster 

- Peter Kraaijenbrink 

Adviseurs Jeroen Overman Adviseurs Erik Bijlsma 

Peter Hopman Arno Rozing 

Stefan van den Berg Bert Koster 

Jan Blinde - 

 

De oefenstaf en response cel bestaat uit 6 personen: 

Rol in staf Naam 

Oefenleider & evaluatie Anco van den Heuvel 

Responsecel  Hans Lely 
Erik Stapper (Corona handhaving - binnen) 
Eric van Kuijk 
Koen van Korlaar (Corona handhaving – buiten) 

Verslaglegging Eric Huijskes 

SCENARIO IN HET KORT 
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Bij verwacht hoogwater op zee, treedt het hoogwaterdraaiboek van het sluizencomplex in 

werking. Dit betekent dat schutten van de sluizen stopt en dat ze hoogwaterkerend worden 

weggezet. Eerst de Kleine en Zuidersluis en Middensluis, daarna bij een veel hogere waterstand 

als laatste de Noordersluis. Waar Rijkswaterstaat tegenaan gelopen is in de beoordeling is dat 

vooral de Middensluis een risico vormt wanneer dat problemen met sluiting optreden. Dit komt 

omdat de deuren in het binnenhoofd slechts NAP+2,5m hoog zijn (dit is ruim 3m lager dan de 

buitendeuren). Als de vloeddeuren in het buitenhoofd dus niet gesloten kunnen worden, heb je 

een serieus probleem.  

 

Het is donderdag 12 november 2020. Nadat eerder dit jaar storm Ciara voor ophef zorgde is nu 

storm Zero aan de beurt. Verwacht wordt dat rond dinsdag 17 november extreme condities langs 

de Nederlandse kust zullen optreden. Mogelijk zal dit hoger zijn dan NAP + 5,0 m.  De 

Storingsdienst van RWS WNN vraagt het CTW om paraat te staan. Marian Booltink stuurt dan 

ook die middag een bericht naar de CTW-ers om zo veel mogelijk beschikbaar te zijn (dit is 

eigenlijk een bevestiging aan degenen die zich hebben opgegeven), en dat waarschijnlijk een 

ochtendshift (van 8:30 tot 13:30) en een middagshift (12:15 – 17:00) nodig zal zijn. Hierin maakt 

ze duidelijk ook melding dat het Corona-protocol in acht genomen moet worden en dat als CTW-

ers zich er niet gemakkelijk bij voelen, ze niet de druk moeten voelen om toch te komen. En 

vanzelfsprekend mogen ze ook niet komen helpen als er sprake is van gezondheidsklachten, 

zoals verkoudheid of koorts. Ze stuurt het protocol toe en vraagt hen om dat in acht te nemen. 

 

Op 12 november wordt door Eric van Kuijk voor beide teams een aparte Whats App groep 

aangemaakt. De oefenleiding is hier aan toegevoegd. Communicatie verloopt vanaf dat moment 

via deze groepen.  

 

Op vrijdag 13 november geeft het WMCN om 12 uur een Landelijk weer- en waterbeeld af waarbij 

duidelijk wordt dat het code rood wordt met extreme omstandigheden op 18 november. Eric van 

Kuijk stuur dit bericht door naar de betrokken in de middag van 13 november. 

 

Op zondag 15 november wordt dit beeld verder bevestigd. En op maandag 16 november om 8:30 

uur stuurt Eric van Kuijk per whatsapp een bevestiging naar de twee groepen van in totaal max 8 

inspecteurs en adviseurs, die aangegeven hadden beschikbaar te zijn. De helft wordt gevraagd 

om zich op dinsdag 17 november om uiterlijk 8:30 uur te melden bij het rode gebouw SHIP in 

IJmuiden. De andere helft wordt gevraagd om 12:15 zich bij SHIP te melden. Wederom 

benadrukt hij de aspecten rondom Corona (voel je niet verplicht, blijf thuis als je niet gezond bent) 

en stuurt een A4 met Corona regels toe. 

 

Op maandag 16 november geeft de Storingsdienst van Rijkswaterstaat WNN aan dat er zorgen 

zijn over het volgende: 

1) De Storingsdienst merkt op dat bij de verwachte waterstanden de deuren van het kunstwerk 

te laag zullen zijn. Het betreft met name de Middensluis. Er zijn werkzaamheden tbv kabels, 

waardoor het straatwerk open ligt. 

2) Daarnaast is er een aantal knelpunten tussen de spuisluis en noordzijde van de Noordersluis: 

- Bij locatie 1: de grasmat op de kruin van het aangrenzend grondlichaam is al enige tijd in 

slecht conditie en deels verdwenen, waardoor hier mogelijk erosie kan ontstaan en 

aantasting van de bekleding.  

- Bij locatie 2: sinds enkele dagen is net boven NAP aan de buitenzijde in de bocht een 

aantal stenen van de bekleding uitgespoeld. Tot nu toe is dat door de condities niet 

verholpen.  

 

Op dinsdag 17 november vroeg, geeft de Storingsdienst van Rijkswaterstaat WNN tevens aan: 
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3) Tenslotte, de coupure aan de noordzijde van de Noordersluis (locatie 3) kan niet dicht. Niet 

alleen is de kraan defect (net geconstateerd), er zijn geen kabels beschikbaar. Het lijkt ook 

dat de coupure helemaal vast zit.  

 

In zijn algemeenheid vraagt de Storingsdienst aan CTW om het gehele tracé tussen 

gemaal/spuisluis en noordzijde Noordersluis te inspecteren. Wat nog niemand weet is dat er ook 

nog andere knelpunten zich voordoen, namelijk: 

4) De bekleding van de verbindingsgrondlichamen, met name bij de keerwand naast de 

spuisluis (ten westen van SHIP): Naast de ontbrekende grasmat op de kruin bij locatie 1, is er 

uitspoeling nabij de keerwand, waardoor bekleding verdwenen is. Ook is de kruin naast de 

keerwand 30 cm lager. Als dit doorgaat, zal het grondlichaam ten westen van de keerwand 

verder wegspoelen.  

5) Ter hoogte van SHIP is aan de binnenzijde een trap in het talud (locatie 4). Aan één zijde 

(oost) van de trap vindt uitspoeling plaats door overslaande golven.  

6) Net iets verder, ten oosten van het SHIP gebouw, is ook een 5 m lange scheur in de 

(binnenzijde) kering zichtbaar.  

 

 

SCHETS VAN DE OCHTEND OEFENING 

 

In het hierna volgende wordt een impressie gegeven van de oefening. In Bijlage B wordt dit ook 

visueel weergegeven met enkele foto’s van de verschillende locaties. 

 

Vooraf 

Vanaf donderdag 12 november hebben de teams informatie ontvangen, waaronder: 

• Corona Protocol, donderdag 12 november om 10:00 door Marian Booltink 

• Landelijk weer- en waterbericht van het WMCN, vrijdag 13 november om 12:13 door Eric van 

Kuijk 

• Bericht ter bevestiging, wederom met Corona Protocol, maandag 16 november om 8:13 van Eric 

van Kuijk 

• Alarmeringsberichten, dinsdag 17 november om 8:05 van Eric van Kuijk 

 

Oefening van team 1 

 

Bij Team 1 is Jeroen Overman al op donderdag 12 november begonnen met kennismaking binnen het 

team, ofwel wat is iedereens expertise. 

 

8:40 uur 

• Welkom door Anco 

• Anco licht aan de hand van een presentatie de opzet en oefendoelen toe. Tevens worden de 

rollen van de verschillende personen toegelicht. 

• Het doel is het maken en toelichten van een aanvalsplan voor de in te zetten noodmaatregelen. 

Hierbij dient natuurlijk rekening te worden gehouden met de lokale omstandigheden alsmede 

het weer- en waterbeeld. 

Hij vraagt nadrukkelijk aandacht voor veiligheid. 
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8:50 uur 

• André Sluiter stelt zich voor en zorgt voor een korte kennismakingsronde. 

• Vervolgens  geeft hij een toelichting op de lokale situatie alsmede de bekende uitdagingen. Hij 
brieft het team en geeft hen de onderzoeksvragen van de Storingsdienst. Zie Bijlage B voor de 
powerpoint die hij gebruikt heeft. 

 
9:10 uur 
Jeroen houdt een kick-off. Op basis van de kennismaking (12-11) doet Jeroen het voorstel voor de 
verdeling van de taken: Ruud en Adrie inspecteren en gaan naar buiten, Jan en Peter concentreren 
op de geotechniek en Stefan en Jeroen op de kunstwerken. Ze bespreken systematisch eea, bv ten 
aanzien van scope (gebied), aanpak, hoe te communiceren, treffen van veiligheidsmaatregelen. Er 
wordt ook aangegeven dat het beter is om filmpjes (incl inspreken) te maken dat whatsapps te 
typen, gaat sneller en geeft meer context. 
 
Vanaf 9:15 uur 
Het team gaat aan de slag. Er worden veel mogelijke knelpunten opgenoemd, de belangrijkste: 

• 9:35, extra schade bij locatie 1 wordt ontdekt door de inspecteurs (betreft bovenkant bekleding 
weg en erosie van grondlichaam) 

• 9:38, ze merken op dat de aansluiting van de grasbetonstenen op de damwand beperkt is 

• 9:49, ze merken diverse opbollingen en verzakkingen op, ook graafschade 

• 10:18, vinden schade langs trap bij SHIP 
 
Om 10:21 vraag Hans Lely of het gehele traject is geïnspecteerd, zowel binnen als buitenzijde. Adrie 
geeft aan dat dit het geval is en vraagt of ze naar binnen kunnen komen. Jeroen geeft aan, graag! 
 
Binnen zijn de adviseurs in overleg. Jeroen geeft hen de ruimte. Peter en Jan hebben laptops open. 
Stefan is bij de flipover. 
 
Ruud en Adrie zijn om 10:36 binnen. 

• 10:50, binnen- en buitenbeeld gezamenlijk doorgesproken 

• 10:55, oplossingen doorgesproken en wat uitvoeringstechnisch mogelijk is  
 
Stefan belt met Hans Lely ook om na te gaan wanneer bigbags en stenen voor de coupure 
beschikbaar zijn. De aannemer heeft aangegeven 6 uur nodig te hebben. Er wordt ook beredeneerd 
dat ze eerst moeten wachten tot nadat groen licht is gegeven, verwacht wordt rond 12:00. Stefan 
belt terug en belt ook de benodigdheden voor de Middensluis door. Hans Lely geeft aan dat de 
instelling van de sluis (getrapte stand) van invloed is op de bereikbaarheid van de schadelocatie 
(transport van steen). Stefan checkt inzake mandaat en proces voor het in gang zetten van eea.  
 
Jeroen geeft aan dat ze even pas op de plaats maken omdat Stefan aan het bellen is. Om 10:41 wordt 
tussenstand samen opgemaakt. Er wordt door de verschillende knelpunten gelopen. Samen vullen ze 
aan. Peter verwerkt dit meteen in het document wat voor iedereen is te zien op het grote scherm. 
 
Bij de discussies wordt nadrukkelijk besproken wat men nu nog kan doen en wat niet. Indien iets niet 
haalbaar is, dan nadenken over wat na de piek gedaan kan / moet worden. 
 
Om 11:00 laat Hans Lely weten dat er nog maar beperkt tijd is. Peter stuurt stipt om 11:15 het 
aanvalsplan naar Erik en Hans. 
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11:15 – Toelichting team, met terugkoppeling aan Hans Lely 
Jeroen geeft als teamleider een toelichting op het aanvalsplan. Zie Bijlage C.  
 
11:30 tot 12:00 - Evaluatie 
Tijdens de evaluatie wordt eerst iedereen de gelegenheid gegeven om eerste reacties te geven.  
 
Adrie: 

• Waardevol om de coronamaatregelen te oefenen. 

• Oefening zat goed in elkaar, realistisch. 

• Belangrijk om vooraf het proces met elkaar af te stemmen. We willen te snel aan de gang. 
 
Jan: 

• Corona: over het algemeen goed. Misschien niet altijd 2 m gehandhaafd. Je moet constant alert 
zijn. 

• Waterschappen hebben goed hun processen en infrastructuur voor elkaar. Dat is hier wat 
minder. 

 
Jeroen: 

• Vond de oefening leuk. 

• Vond het prettig dat in de voorgaande dagen eea ook al duidelijk werd. 

• Vanochtend werd pas echt duidelijk wat de opdracht was.  

• Neiging als teamleider toch om inhoudelijk bezig te zijn en snel tot oplossingen komen. 

• Overhet algemeen wel tevreden hoe het ging.  

• Prettig met elkaar omgegaan. 
 
Anco: 

• Gat afdekken met doek en zandzakken. Klinkt goed. 

• Zelf vragen over de coupure. Heeft zelf ervaring met big bags op Ameland (1 op 3) waar het 
onder uit ging.  

• Jeroen: Had misschien in een kromming gemoeten, erg goede suggestie. 

• Stefan geeft aan dat advies ook aangaf dat ze iemand zouden leveren die erop toe ziet hoe eea 
moet worden uitgevoerd … en dat zou Anco moeten zijn (;-). 

• Tip: als er zulke waterstanden worden verwacht, ga eerst kijken waar het risico van slechte 
bereikbaarheid het eerst optreed.  

 
Hans: 

• De scheur is niet gevonden door Team 1. Vandaar dat Hans Lely nog de groep voor de zekerheid 
vroeg of ze alles goed hadden geïnspecteerd. 

 
Anco vraagt de aanwezigen nog om tips & tops. Deze zijn: 
 
Tops 
- Omgaan met elkaar 
- Goed om weer te oefenen 
- Fantastische locatie 
- Begonnen met drie aandachtspunten werden 6, goed te doen 
- Gaaf hoe de groep geacteerd heeft 
- Vraag is of je alles vooraf moet indelen / uit organiseren  
- Communicatie met whatsapp met filmpjes met gesproken tekst 
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Tips 
- Iets meer structuur en taakverdeling (beter bespreken wie doet wat) 
- Tijdlijn uitzetten, bv waterstanden, ten aanzien van faciliteiten, … wie is daar verantwoordelijk 

voor 
- Eigen spullen weer vinden en compleet hebben, wat voor systemen gaan we gebruiken, redvest 

hebben of niet? 
- Bij CTW meer duidelijkheid over redvest of niet 
- Had misschien wat uitdagender gemogen 
- Het had langer mogen duren.  
- Meer structuur, met aandacht voor wat nodig (infrastructuur)  
- Wat willen we voor rol als CTW precies hebben (wie gaat bellen  wat mag CTW verwachten → 

CTW handboek moeten we een keer actualiseren 
- Stefan: wat zijn de basis vereisten die voorhanden moeten zijn (kaart van het gebied, dit zijn de 

vragen, PBMs). 
 
  
Oefening Team 2 
 
13:15 uur 
Anco maakt een start met de oefening en licht eea toe. Opzet conform de ochtend. Benadrukt wel 
het houden van afstand buiten bij overlegsituaties. 
 
13:25 uur 
Bart heet iedereen welkom. Geeft een stukje geschiedenis van het gebied van deze locatie. 
Benadrukt dat dit een goede kans is om in de koude fase ontdekken hoe we Corona vrij kunnen 
werken. Verder vergelijkbaar met de ochtendsessie. 
 
Er worden verschillende vragen gesteld ten aanzien van beschikbare informatie en systemen. Verder: 

• Voor schade kan indien gewenst de nieuwe schadeapp worden gebruikt, deze heet nu APP2C 
(later bleek dat dit nog niet mogelijk is). 

• Bert vraagt aan wie het aanvalsplan moet worden gecommuniceerd? Immers het is wat anders 
als je aan een dijkgraaf terugkoppelt dan aan een technisch iemand. Antwoord: Storingsdienst, 
technisch dus. 

• Jaap vraag of er rekening gehouden moet worden met het tegenkomen van derden, zoals pers. 
Antwoord, nee, alleen de aannemer, maar die is op de hoogte. De aannemer kan ook hulp 
bieden. 

 
Er wordt een kort voorstelrondje gedaan. 
 
13:55 uur 
Erik start de kick-off. Jaap noteert eea. 
Erik loopt door de verschillende knelpunten: sluis (deuren en deel ligt open), gras, stenen en 
coupure. Jaap benoemt dat we ook prioriteiten moeten stellen, dus bv starten met de bestorting. 
Geconcludeerd wordt dat de beschikbare tijd dermate kort is dat alles tegelijk wordt opgepakt. 
Gestart wordt met het opsommen van info dat nodig is. 
 
14:05 uur 
De taken worden verdeeld. 
Bert is het eerste aanspreekpunt (binnen). 
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Peter en Dennis gaan naar de stenen / coupure. Frank en Jaap gaan naar de grasschade. 
Er worden afspraken gemaakt over communicatie: foto en doorbellen van toelichting. Dus geen apps 
met tekst. Verder moet buiten iedereen Bert bellen, bellen is dus centrale punt. Erik geeft zijn 
nummer als back-up mocht het nummer van Bert niet werken. 
Veiligheid wordt besproken.  
 
Team 2 heeft geen HDMI aansluiting en maakt geen gebruik van het grote scherm. 
 
15:05 uur 
De inspecteurs komen weer binnen. 
 
15:28 uur 
Jaap en Arno gaan nogmaals naar buiten om de situatie bij de scheur nogmaals te verkennen. 
 
15:35 uur 
Frank / Erik bellen nogmaals met Erik Stapper om verschillende aspecten in beeld te brengen zoals 
hoogte deuren Middensluis, breedtes van de sluiskolken, hoogtes van damwanden. 
 
15:41 uur 
Een voor een worden de verschillende knelpunten doorgenomen. 
 
15:45 uur 
Het team krijgt te horen dat het sneller moet  en dat ze nog maar een kwartier tijd krijgen. 
 
16:04 uur 
De bevindingen van het team worden gepresenteerd. Dit gebeurt aan de hand van twee flipovers. 
 

• Overslag via Middensluis: belasting van 1 mio m3. Er is wel schade waar een doek met 
zandzakken op moet om erosie te voorkomen t.p.v de locatie gat met K&L die niet zijn 
beschermd .  

• Coupure – dichten met drie lagen bigbags in combi met geotextiel en aan randen met 
zandzakken 

• Bestorting – gat: verwacht dat dit geen issue is. 

• Locatie 1 (30 cm verlaging en bestorting deels weg): damwand zou dit moeten kunnen houden. 
Aan randen, indien voorhanden, stortsteen en doek om deze plek te beschermen. 

• Trap schade: gaten docht zetten met zandzakken en verder ook afdekken om verdere erosie te 
voorkomen. 

• Scheur van circa 8 m, mogelijk een afschuiving: onduidelijk hoe oud de scheur is;  monitoren, 
indien scheurvorming doorzet, dan tweede verdedigingslijn van bigbags. 6 per dwarsprofiel over 
een lengte van 100 m. Zou je nu moeten reserveren. 

 
Hans geeft aan dat de adviezen zeker bruikbaar zijn. Noemt wel dat een iets explicietere uitspraak 
ten aanzien van wat nodig is gewenst zou zijn. Erik licht toe wat de beweegredenen zijn, Hans kan 
zich daarin vinden. 
 
 
Evaluatie 
Frank: 

• Corona ging goed. 
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• Het sparren ging ook prettig. 
 
Arno: 

• Corona – je bent toch druk bezig, het vraagt toch wat aandacht om dat goed te doen; 
 
Erik: 

• Lastige start. We kwamen “koud” in het hok. 

• Hoop dat hij voldoende ruimte gaf.  

• Lopende rit kreeg het team eea in de vingers. 

• Was zoekende om te weten van je nodig had. Er zou op voorhand wat meer structuur moeten 
komen. 

 
Jaap: 

• Vond het een feestje weer! 

• Buiten = binnen beeld is moeilijk vast te stellen. Was goed geweest als er een computer was 
geweest zodat je centraal eea in een informatiepaneel kunt uitwerken. Een HDMI aansluiting was 
erg goed geweest. Nu met twee laptops en flipovers en door Corona zie je niet precies hetzelfde. 
Dit bleek ook dat Erik pas laat één van de issues goed kon plaatsen. 

 
Bert: 

• Inderdaad goed om middelen ter beschikking te hebben. 
 
Erik: 

• We hadden natuurlijk ook met meer dan één flap kunnen werken. 
 
Dennis: 

• We hadden vooraf moeten bekijken hoe we eea zouden organiseren en niet na 70% van de tijd. 
 
Eric van Kuijk: 

• Het was ook natuurlijk mogelijk geweest om vooraf, dus in de dagen ervoor, eea te verkennen 
wat je kon verwachten. Dan kun je daarop inspelen. 

 
Eric: 

• Je moet in een crisis altijd met het minimale kunnen werken. Zaken kunnen altijd uitvallen. 
 
 
Anco vraagt de aanwezigen nog om tips & tops. Deze zijn: 
 
Tops 
- Goed om weer te oefenen. 
- Je ontkomt er niet aan dat er niet niemand is die ingrijpt. 
- Goed om een keer een aanvalsplan weer gemaakt te hebben. 
- Goede oefening, leuk scenario, mooie locatie. 
- Verassend snel worden de taken goed verdeeld. 
- Gestructureerd.  
 
Tips 
- Gebruik van laptops, je verwacht dat eea goed is geregeld. 
- Erik was zowel proces als inhoudelijk teamleider, misschien beter om die te scheiden. 
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- Volgende keer nog een stap verder en bv met een aannemer de uitvoering verder vormgeving. 
- Echt ook het aanvalsplan uitschrijven. 
- We investeren in zo veel dingen, dus we moeten daarvan uitgaan. En pas als dat er niet is, dan 

met plan B. 
- Misschien ook meer aandacht voor een informatie coördinator. Deze rol nadrukkelijker 

benoemen. 
- Bij drie experts, uitkijken dat info verzamelen niet parallel loopt met oplossingen verzinnen. Daar 

had meer structuurkunnen zijn. 
Er is korte discussie verschil met Team 1. Team 1 had vier mensen binnen en twee buiten en was 
eerder al bezig met de oefening (vanaf 12 nov). 
 
Overall is het District/Storingsdienst zeer tevreden over het resultaat bij de beide groepen. De 
aangegeven zijn situaties zijn geïnspecteerd, is er een risicoprofiel opgesteld, zijn conclusies 
getrokken en voor elke situatie is er een advies gegeven met een onderbouwing waarom wel of niet 
er maatrelen moeten worden genomen. Voor de storingsdienst is dat een 100% score voor de 
opdracht die is uitgezet bij het CTW. 
 
 
Oefening Aanbrengen van een bekramming 

 

Aanleiding en doel 

Geheel los van de oefeningen (en dus scenario) wordt tussen beide oefeningen een bekramming 

aangebracht. NB. Het betreft een scheur aan de buitenkant van de kering. Hierbij wordt de 

werkinstructie (“Aanbrengen zanddicht doek BUITENDIJKS (ter voorkoming van erosie & met 

geogrid)”) versie 0.7 gebruikt, zoals deze thans door de werkgroep van Wiki Noodmaatregelen wordt 

ontwikkeld. Doel van deze oefening is niet alleen het testen van de werkinstructie, maar ook om dit 

te doen met inachtneming van Corona maatregelen. Deze maatregelen hebben niet alleen 

betrekking op het uitvoerende team, maar ook alle observers. Voor de observers zijn een 10 jalons 

rondom de locatie uitgezet om hen te stimuleren om op afstand van elkaar te staan. In alle gevallen 

moet men “Afstand!” roepen indien iemand onvoldoende afstand bewaard. Veiligheidshalve wordt 2 

m aangehouden. Iedereen heeft een mondkapje op. 

 

Uitvoering 

De schade (een scheur in nagenoeg horizontale richting) is circa 6 m. De bekramming van 10 X 4 m2 

wordt hiervoor gebruikt. Een team van maximaal 5 man brengt de bekramming aan. Zij maken 

gebruik van de werkinstructie alsmede van een verkort protocol voor Corona maatregelen. De 

omstandigheden zijn redelijk pittig, geschat wordt windkracht 4 a 5. Een korte beschrijving: 

• 12:35: Jeroen Overman is de teamleider. Aan de windluwe zijde van de kering, waar ook de auto 

met aanhanger staat neemt hij samen met zijn team de instructies door. Hij loopt er eerst 

helemaal doorheen alvorens de risico’s te benoemen. Er is enige discussie over het uitrollen 

(welke kant op) en hoe je het “dakpansgewijs” zou moeten doen. Dat laatste is nu niet aan de 

orde, immers maar één doek. Het uitrollen moet met de wind mee. Er is ook de vraag of er geen 

kabels en leidingen in de kering liggen die geraakt zouden kunnen worden. Navraag bij Erik 

Stapper bevestigt dat dit geen risico is. 

• 12:48: Er wordt gestart met het uitladen. 

• 12:51: de eerste pen wordt aangebracht. 

• 12:57: alle pennen zijn ingeslagen en de bekramming is naar tevredenheid aangebracht. 
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Evaluatie 

Anco leidt de evaluatie en vraagt naar reacties: 

• Tijdens het inslaan van de pennen is een andere volgorde aangehouden dan in de werkinstructie, 

er werd als het ware vooruit gelopen. 

• Er werd aangegeven dat het goed is om onderscheid te maken tussen omgevingsrisico’s en 

risico’s gerelateerd aan materieel en materialen. 

• De vraag is of een harnas zo om het middel wel veilig is. Na enige discussie is dit bevestigend 

beantwoord. 

 

Verder blijkt dat alle observers toch redelijk goed afstand houden. Weliswaar is de 2 m in enkele 

gevallen niet in achtgenomen, maar overall is de oefening naar behoren gegaan. 

 

Leerpunten 

• Ook al wordt op bladzijde 4 van de werkinstructie reeds aandacht gevraagd voor het benoemen 
van risico’s, het is raadzaam om eerst alles door te nemen voordat dit wordt gedaan. Dit geeft 
overzicht! 

• Het is mogelijk dat door de aanwezigheid van (stevige) wind een andere volgorde van inslaan van 
pennen handig is. Men moet dit niet te hard voorschrijven dus. 

• Het aanbrengen van de bekramming gaat snel. Eventuele Corona maatregelen hebben 
nauwelijks effect op de benodigde tijd en het is derhalve ook haalbaar om strenger hierin op te 
treden.  

• Ook blijkt dat bij de uitvoering Corona toch wel iets op de achtergrond raakt en dat hier meer op 
moet worden toegezien, helemaal als de exercitie langer gaat duren en aandacht sneller naar 
andere zaken gaat. 
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BIJLAGE A – TOELICHTING OP DE DAG 
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BIJLAGE B – IMPRESSIE VAN DE OEFENING 
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BIJLAGE C – AANVALSPLAN TEAM 1 
 

Verwachting waterstand 18-11 4:00 is NAP +5,80 m. Waterstand op 17-11 11:00 is NAP +2.0 m ongeveer.  

1. Knelpunt 1 Middensluis 
 

De hoogte van de sluisdeuren en naastliggende coupures is NAP +5,85 m. Deuren ophogen is niet mogelijk. 

 

1.1. Actiepunten 

• Waarschuwing naar achterliggende waterschappen i.v.m. overloop/overslag. Spoedadviesprocedure 
starten. 

• Het openliggende straatwerk dient te worden gevuld en te worden afgedicht met doek en stortsteen 
of bigbags. 

• De kolkvloer dient meer overslagbestendig gemaakt te worden m.b.v. stortsteen (beschikbaar, 
aannemer heeft reeds opdracht gehad) 

• Middendeuren dienen geopend te worden zodat aannemer richting bovenhoofd kan. Risico dat 
middendeuren niet meer sluiten is minder belangrijk dan bodembescherming van bovenhoofd.   
 

2. Knelpunt 2 (locatie 1 en 2) 
 

Locatie 1: beschadiging grasmat op NAP +5 m 

2.1. Actiepunten 

• Achter de schade zit een damwand tot NAP -18 m.  

• Geen directe actie nodig i.v.m. damwandconstructie, minder prioriteit 
 

Locatie 2: losse stenen 

 

• Beschadiging ligt ongeveer op NAP 0 m en daarmee 2 m onder water. 

• Geen directe actie nodig omdat beschadiging niet maximaal belast wordt.  

3. Knelpunt 3 (Coupure) 
 

De hoogte van de drempel is NAP +5,0 m. Coupure moet dus dicht. Coupure is 12 m breed. 

 

3.1. Actiepunten 

• De coupure moet dichtgezet worden met big-bags. Indien mogelijk versterken aan buitendijkse zijde 
met breuksteen ivm golfaanval.  

• 2 lagen big-bags in piramide. 60 bigbags en 30 m2 stortsteen beschikbaar in 6 uur. Opdracht gegeven 
aan aannemer om 10:45.  
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4. Knelpunt 4 (aansluiting bij damwanden beschadigd) 
 

4.1. Actiepunten 

• Verwachting is dat na hoogwater hier een probleem zou kunnen ontstaan. Geen directe prioriteit. 

• Indien tijd beschikbaar: wel volstorten met beton of bestorten.  
 

5. Knelpunt 5 (erosie langs trap binnenzijde) 
 

Tijdens hoogwater zal er zeker meer dan 10 l/s/m overslag zijn.  

 

5.1. Actiepunten 

• Eerste voorkeur is locatie afdekken met zeil en zandzakken 

• Tweede optie is de kering lokaal verhogen zodat er minder overslag plaats zal vinden.  
 

6. Knelpunt 6 (algehele staat buitenbekleding is slecht: graverijen, kale plekken) 
 

6.1. Actiepunten 

• Extra intensieve monitoring nodig van afstand 
 

7. Algemeen 

 

• De te verwachten belastingen zijn boven normatief. Maatregelen zoals evacuatie zullen serieus 
overwogen moeten worden.  
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BIJLAGE D – AANVALSPLAN TEAM 2 
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BIJLAGE E – KIJKJE IN DE KEUKEN VAN MOBIELE UNIT VAN RWS 

 

Bij een crisis kan deze unit worden ingezet. Deze heeft een white board, generator, klein keukentje. 

Er kunnen drie – vier personen in. De unit is “tailor made” gemaakt naar specificaties van RWS WNN. 

 

 


