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Verslag 
Landelijke bijeenkomst Werkgroep Professionalisering Dijkbewaking  
 
Datum: 

 

Vergaderlocatie: 

21 mei 2019  10:00 - 14:00 uur 
 

Waterschap Rivierenland te Tiel 

 

 

 

In bijlage 1 is de lijst met aanwezige belangstellenden opgenomen. Tijdens de bijeenkomst is een aantal 

presentaties getoond. Deze presentaties staan op de website WIKI-noodmaatregelen (http://v-

web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Bijeenkomsten) en worden meegestuurd bij het 

verslag. In het verslag worden de gemaakte opmerkingen en gevoerde discussies vermeld.  

 

De bijeenkomst wordt in opdracht van STOWA gefilmd door Stefan Flos.  

Zie bijgaande link voor het instructiefilmpje zandzakken (nieuwe versie) en de presentaties tijdens de 

bijeenkomst https://www.youtube.com/watch?v=dA67IUp2mqM&list=PLKAZHri1nLrYu25MTx1gPqOcq-

5Fg6hdr. 

 

 

Openingswoord Ludolph Wentholt (STOWA), welkomstwoord Hans Knotter (voorzitter) 

Ludolph Wentholt heet iedereen welkom, ook namens de stuurgroep en PIW. Professionaliseren van de 

waterschappen, operationeel maken, gewoon doen, meest krachtige manier van professionaliseren.   

Hans Knotter heet iedereen namens de werkgroep welkom. Hij geeft een korte terugblik en de laatste 

stand van zaken wat betreft de resultaten van de werkgroep met betrekking tot uniformering, registratie, 

opleidingen en certificering (zie presentatie).  

 

 

Overzicht van producten, overgang werkgroep naar beheergroep, proces 

Alle producten staat vermeld op de website WIKI-noodmaatregelen.  

Borging vindt plaats via Samenwerking Crisisbeheersing Waterkeringen (SCW). De werkgroep valt 

hieronder en is één van de 6 deelprojecten.  

 

De werkgroep zal in het najaar overgaan naar een beheergroep. De huidige leden hebben aangegeven om 

nog door te willen gaan. Wel zal er een rooster van aftreden gemaakt worden.  

 

Oproep om je aan te melden via dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl als je interesse hebt om lid te worden 

van de beheergroep.  
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Uitleg afname toets Dijkwacht (senior), inclusief uitreiking eerste certificaten Dijkwacht senior 

(Stichting Wateropleidingen) – Mark van Dodeweerd 

Mark geeft uitleg over de certificering en toetsing van de dijkwacht/senior dijkwacht (zie presentatie).  

 

Marjolein van der Linden: geldigheidsduur van het certificaat senior dijkwacht is 4 jaar. 

Dijkwacht (basis) onder verantwoordelijkheid van eigen waterschap ook 4 jaar, combinatie van theorie en 

praktijk. 

 

Marian Booltink: het certificaat is 4 jaar geldig. Na 4 jaar opnieuw toets afnemen, elk jaar deelnemen aan 

training/oefening (zie onderstaand schema kaders/randvoorwaarden).  

Freddie Schutte: OTO waarbij het volgen van opleiding theorie is en het volgen van een training praktijk.  

 

Agnes Maenhout: is overwogen om aan de opleiding een praktijktoets te verbinden? 

Hans Knotter: per waterschap kan je dit extra toevoegen. 

Marian Booltink: senior dijkwachten kunnen tijdens oefening meekijken bij dijkwachten.   
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Agnes Maenhout: de voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om senior dijkwacht te worden, wie 

controleert deze? 

Hans Knotter: Bij WSRL vindt deze beoordeling plaats door de eigen dijkbeheerders.  

Agnes Maenhout: geldt dat voor alle waterschappen, wordt een vergelijkbare aanpak gehanteerd? 

Freddie Schutte: met welk niveau iemand instroomt, wordt door het waterschap zelf beoordeeld. Door 

het volgen van opleidingen wordt de persoon op niveau gebracht.  

 

Marjolijn van der Linden: wordt er nog onderscheid gemaakt in vrijwilligers en eigen personeel? 

Hans Knotter: nee, is geen onderscheid onder.  

 

Overhandiging door Agnes Maenhout en Ludolph Wentholt van de eerste certificaten senior dijkwacht 

aan Tom Veenhoff en Jacco Koman van WSRL.  

Agnes geeft aan dat de rol (senior) dijkwacht ontzettend belangrijk is om de veiligheid te waarborgen. 

Dijken beschermen ons allemaal. Mooi dat STOWA dit ondersteunt.  

 

Ludolph Wentholt: komende 4 jaar krijgen we de gelegenheid om met dijkwachten te gaan oefenen in de 

Hedwige Prosperpolder. Polder wordt over 4 à 5 jaar een natuurgebied, tot die tijd mogen we de kering 

gebruiken door bijv. schades aan te brengen. Met experts kijken wat er gebeurt als er een bres ontstaat, 

beweging van tij, bres dichten.  
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Workshops implementatie, beheer, uitbreiden/ontwikkelingen 

Uitwerking van de workshops komt op de website WIKI-noodmaatregelen te staan. 

 

Terugkoppeling, samenvatting workshops  

Veel informatie kunnen ophalen, veel unieke ideeën en veel enthousiasme.  

 

Implementatie van producten. Verschil per waterschap in dijkbewakingsorganisatie. We kunnen als 

werkgroep meehelpen met het opzetten van dijkbewaking en het geven van opleidingen. 

Bij volgende landelijke bijeenkomst per waterschap vertellen waar ze staan met dijkbewaking, ervaringen 

delen. 

 

Draagvlak creëren op managementniveau is niet overal geborgd, hoe gaan we hier mee om? 

Ludolph Wentholt: Onder SCW vindt een directeurenoverleg plaats (WS/RWS/Defensie). Vraag 

neerleggen bij deze laag, deze groep gebruiken. Voor de waterschappen in het Noorden en Westen:  

Joost de Ruig. Voor de waterschappen in het Zuiden en Oosten: Arthur Meuleman. 

 

We blijven de komende jaren producten ontwikkelen. In de beheergroep zal hiervoor aandacht zijn.  

 

 

Rondvraag 

 

Nogmaals verzoek als je geïnteresseerd bent om je aan te melden voor de beheergroep via 

dijkbewakingsorganisatie@hdsr.nl. 

Joep Burgers en Jan Wolters geven aan hierin geïnteresseerd te zijn. 

 

Marjolein van der Linden: waar kun je de cursus train de trainer volgen? 

Bestaande cursus wordt aangeboden door Stichting Wateropleidingen. Specifiek voor de dijkbewaking 

wordt momenteel gemaakt. Werkgroep gaat als eerste hieraan deelnemen (3 september). Bij voldoende 

animo wordt de cursus in de markt gezet.  

 

 

Hans bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng. 
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Deelnemerslijst (bijlage 1): 
 
  

  

Waterschap Drents Overijsselse Delta: Freddie Schutte 

Waterschap Rivierenland: Hans Knotter 

 Jaap Bronsveld 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: Marian Booltink 

 Elles van Delden 

 Ruud Weijs 

Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: Stefan Loosen 

Waterschap Aa en Maas:  Ronald Wolters 

Waterschap Hollandse Delta:  Marjolein van der Linden 

Waterschap Rijn en IJssel:  Rick Janssen 

 Joep Burgers 

 Herbert Jolink 

Waterschap Limburg:  Bert Smeets 

Waterschap Vechtstromen:  Herman de Kluizenaar 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier:   Theo Reuzenaar 

 Marcel van Galen 

 Ben Groot 

Waterschap Vallei en Veluwe:  Jasper van Voorst 

 Arjan Verboom 

Wetterskip Fryslân:  Bernard Visser 

 Jan Wolters 

Waterschap Brabantse Delta: Simone Schubert 

Waterschap Zuiderzeeland:  Johan Weijers 

 Benjamin Wijma 

Defensie: André Baak 

STOWA:  Ludolph Wentholt 

Stichting Wateropleidingen: Agnes Maenhout  
 Mark van Dodeweerd 
Deltares: Ulrich Förster 
Waterveiligheid/Huijskes Advies: Eric Huijskes 
H2video.nl: Stefan Flos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 


