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1 Aanleiding 

Op basis van de derde ronde toetsen op veiligheid zijn een aantal dijkvakken in het beheergebied 

van het waterschap afgekeurd. Deze dijksecties zullen, conform de Waterwet, moeten worden 

verbeterd om weer aan de gestelde norm te kunnen voldoen. Dijkverbeteringen zijn over het 

algemeen vrij lange trajecten van ontwerpen, vergunnen en financieren. De verwachting is dan 

ook dat het nog enkele jaren zal duren voordat deze afgekeurde dijksecties daadwerkelijk weer 

aan de norm zullen voldoen. Gedurende die jaren is het theoretisch aannemelijk deze dijken 

tijdens een maatgevend hoogwater geen stand zullen houden, met overstroming van het 

achterland tot gevolg.  

Waterschap Groot Salland is verantwoordelijk voor de waterveiligheid in haar beheergebied. Het 

heeft daarom onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de inzet van noodmaatregelen 

langs de dijken met als doel in de periode tot aan de dijkverbetering  toch voldoende veiligheid 

te kunnen garanderen. Deze hoogwaterklapper is één van de resultaten van dit onderzoek.   
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2 Inleiding 

2.1 Doel en leeswijzer 

Deze klapper is bedoeld als naslagwerk voor de medewerkers van het Waterschap. In een 

hoogwatersituatie kan deze klapper worden gebruikt om snel inzicht te krijgen in toepasbaarheid 

van noodmaatregelen.  

In hoofdstuk 3  staat een overzicht van de maatregelen die door de beheerders zijn geformuleerd 

en uitgewerkt. Onder andere op basis van deze uitwerking is bepaald wanneer in een 

hoogwatersituatie begonnen moet worden met de aanleg, hoeveel man en materieel daar voor 

nodig is en wat het gaat kosten.  

In hoofdstuk 4 tot en met 7 zijn een drietal scenario’s uitgewerkt: twee historische hoogwater 

situaties (1995 en 2011) en één theoretische hoogwater situatie (Maatgevend hoogwater). De 

scenario’s geven een goed beeld van de spreiding van de werkzaamheden over de tijd. Hiermee 

kunnen mogelijke knelpunten worden geïdentificeerd.  

In Bijlage A (Model validatie) is het scenario van 2011 afgezet tegen de destijds in werkelijkheid 

genomen noodmaatregelen.  

Een overzicht van de afgekeurde dijksecties waar mogelijk reactieve noodmaatregelen (e.g. na 

vaststelling van schade door de dijkwacht) genomen moeten worden is opgenomen in Bijlage B.  

Bijlage C bevat een toelichting op de MS Excel Datasheets, welke aan de klapper ten grondslag 

liggen.  

 

2.2 Totstandkoming 

Zoals hierboven reeds genoemd ligt aan dit document een datasheet te grondslag. In deze 

sheets is een veelheid aan data samengebracht en gecombineerd om te komen tot nieuwe data 

en analyses. De volgende basisdata is gebruikt:  

 Toetsresultaten van de derde ronde toetsing op veiligheid 

 Data m.b.t. kosten, mankracht etc. voor de uitvoering van noodmaatregelen. Deze 

kennis komt uit de organisatie en is grotendeels zelf door de beheerders ingevoerd 

 Data m.b.t. de toepasbaarheid van de maatregelen op de verschillende locaties. . 

Deze kennis komt uit de organisatie is tijdens verschillende workshops tot stand 

gekomen 

 Data m.b.t. maatgevende hoogwater golf in de IJssel: Hydraulisch-

randvoorwaardenboek 2006 (ministerie van Verkeer en Waterstaat) 

 Data m.b.t. maatgevende hoogwatergolf in de Vecht: rapport “Ruimte voor de 

Overijsselse Vecht”, Arcadis en HKV 2009 

In de datasheets worden, kort samengevat, de volgende drie bewerkingen en analyses 

uitgevoerd:  

 



 HOOGWATERKLAPPER NOODMAATREGELEN- 1.0- 16-07-2012 

 

 

3 

 
 

 Op basis van de ernst van de tekortkoming, de locatie en de lengte van het 

afgekeurde dijkvak worden aanlegtijd, kosten, manuren en het aantal benodigde 

zandzakken berekend 

 Op basis van de ernst van de tekortkoming en de verwachte piek afvoer wordt het 

moment bepaald waarop de waterstand kritiek is 

 Op basis van het de benodigde aanlegtijd en het moment waarop de kritieke 

waterstand optreedt, wordt het moment bepaald waarop begonnen moet worden 

met de aanleg van de noodmaatregel 

Voor een uitgebreide uitleg van de werking van de Datasheets wordt verwezen naar Bijlage C.   
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3 Factsheets standaard noodmaatregelen 

 

DIJKEN Code  

HT: 

HT.1.1 1.1    Zandzakken 15 cm hoog 

HT.1.2 1.2    Zandzakken 30 cm hoog 

HT.1.3 1.3    Zandzakken 45 cm hoog 

HT.1.4 1.4    Zandzakken 60 cm hoog 

HT.1.5 1.5    Zandzakken 75 cm hoog 

HT.2 2.     Erosie tegengaan 

HT.3 3.     Bigbags 

HT.4 4.     Strobalen 

HT.5 5.     Noodwaterkering 

HT.6 6.     Grondlichaam met folie afdekken 

STPH: 

STPH.1.1 1.1   Berm aanbrengen (gunstige situatie) 

STPH.1.2 1.2   Berm aanbrengen (ongunstige situatie) 

STPH.2.1 2.1   Peil opzetten kwelsloot (mbv gemaal/stuw) 

STPH.2.2 2.2   Peil opzetten kwelsloot (mbv zandzakken) 

STPH.3 3.     Opkisten v. wellen 

STPH.4 4.     Afdekken i.c.m. grond 

STPH.5 5.     Kleikist aanbrengen (voor achterloopsheid) 

STBI: 

STBI.1 1.     Verkeer stilleggen 

STBI.2.1 2.1    Grondberm aanbrengen (gunstige situatie) 

STBI.2.2 2.2    Grondberm aanbrengen  (ongunstige situatie) 

STBI.3 3.     Extra draineren 

STBI.4 4.     Talud verflauwen 

STBI.5.1 5.1   Gewichten aanbrengen (Waterconainer) 

STBI.5.2 5.2   Gewichten aanbrengen (big bags) 

STBU: 

STBU.1 1.     Verflauwen 

STBU.2 2.     Verkeer stilleggen 

STBU.3.1 3.1   Gewichten aanbrengen (Waterconainer) 

STBU.3.2 3.2   Gewichten aanbrengen (big bags) 

STBU.4.1 4.1    Grondberm aanbrengen (gunstige situatie) 

STBU.4.2 4.2    Grondberm aanbrengen  (ongunstige situatie) 

STBU.5 5.     Onderwater verstevigen 

STMI 

STMI.1 1.     Verflauwen binnenberm  door open trekken(Zand) 

STMI.2 2.     Draineren  (Zand) 

STMI.3 3.     Verflauwen door aanvullen (klei dijk met zandkern) 

STMI.4 4.     Gewicht aanbrengen 

STMI.5 5.     Draineren i.c.m. aanbrengen extra filterlaag 

STBK: 

STBK.1 1.     Bekramming 

STBK.2 2.     Doorzaaien 

STBK.3 3.     Extra bemesten 

STBK.4 4.     Schimmel injecteren (?) 

STBK.5 5. Versteviging geotextiel / zandzakken 

STVL 
(Zettingsvloeiing) 

STVL.1 1.     Extra bestorten 

STVL.2 2.     Oever verondiepen 
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3.1 HT.1.1 (zandzakken op kruin, 15cm) 

Maatregel Code HT.1.1 (zandzakken op kruin, 15cm) 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 15cm.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk wordt een enkele laag van zandzakken 
aangebracht waardoor de marge in de hoogte van de kering met 
ongeveer 15cm wordt vergroot.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 250 zakken 

 4,5 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel 

 2 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

5 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

8 minuten 

Kosten per 100 m € 1.530,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.2 HT.1.2 (zandzakken op kruin, 30cm) 

Maatregel Code HT.1.2 (zandzakken op kruin, 30cm) 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 30cm.  

Wijze waarop doel 
bereikt wordt 

Op de kruin van dijk wordt een dubbele laag van zandzakken 
aangebracht waardoor de marge in de hoogte van de kering met 
ongeveer 30cm wordt vergroot.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 750 zakken;  

 13,5 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel 

 2 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

5 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

25 minuten 

Kosten per 100 m € 2.612,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.3 HT.1.3 (zandzakken op kruin, 45cm) 

Maatregel Code HT.1.3 (zandzakken op kruin, 45cm) 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 45cm.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk worden drie lagen van zandzakken 
aangebracht waardoor de marge in de hoogte van de kering met 
ongeveer 45cm wordt vergroot.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 1500 zakken  

 27 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel 

 2 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

5 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

50 minuten 

Kosten per 100 m € 4.235,- 

Voorbeeld / schets:  
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3.4 HT.1.4 (zandzakken op kruin, 60cm) 

Maatregel Code HT.1.4 (zandzakken op kruin, 60cm) 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 60cm.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk worden vier lagen van zandzakken 
aangebracht waardoor de marge in de hoogte van de kering met 
ongeveer 60cm wordt vergroot.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 3000 zakken  

 54 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel 

 2 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

5 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

100 minuten 

Kosten per 100 m € 7.480,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.5 HT.1.5 (zandzakken op kruin, 75 cm) 

Maatregel Code HT.1.5 (zandzakken op kruin, 75 cm) 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 75cm.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk worden vijf lagen van zandzakken 
aangebracht waardoor de marge in de hoogte van de kering met 
ongeveer 75cm wordt vergroot.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 4500 zakken  

 81 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel 

 2 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

5 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

150 minuten 

Kosten per 100 m € 10.725,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.6 HT.3 Big Bags 

Maatregel Code HT.3 Big Bags 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 100cm. 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk wordt een aaneengesloten rij van met zand 
gevulde bigbags geplaatst waardoor de marge in de hoogte van 
de kering met ongeveer 100cm wordt vergroot. 

Benodigde materialen per 
100 m 

 100 strobalen 

 500 zandzakken 

 9 m3 zand 
Benodigd materieel per 

100 m 
 2 shovels (1 met bigbagvuller)  

 4 vrachtwagens 
Benodigde mankracht per 
100 m 

8 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

100 minuten 

Kosten per 100 m € 8.156,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.8  HT.4 Strobalen   

Maatregel Code HT.4 Strobalen 

Doel van de maatregel Overslag en overloop voorkomen door het compenseren van een 
tekort in de marge van de hoogte van maximaal 80cm. Gezien 
het relatief geringe gewicht van strobalen t.o.v. zandzakken of 
bigbags is deze maatregel met namen geschikt om hoogte 
tekorten op instabiele dijkdelen te compenseren.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Op de kruin van dijk wordt een aaneengesloten rij van strobalen 
geplaatst waardoor de marge in de hoogte van de kering met 

ongeveer 100cm wordt vergroot. De strobalen zijn verankerd aan 
houten palen. De overgangen en de randen kunnen worden 
afgewerkt om onderloopsheid zoveel mogelijk tegen te gaan.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 100 strobalen;  

 500 zandzakken (ter afwerking)  

 9 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovels;  

 3 vrachtwagens / trekkers 
Benodigde mankracht per 
100 m 

8 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

33 minuten 

Kosten per 100 m € 3.618,- 

Voorbeeld / schets: 

 
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat 
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3.9 STPH.1.1 Berm aanbrengen (gunstige situatie) 

 

 

 

 

 

 

Maatregel Code STPH.1.1 Berm aanbrengen (gunstige situatie) Maatregel Code STPH.1.1 Berm aanbrengen (gunstige situatie) 

Doel van de maatregel Het voorkomen of verminderen van piping door het vergroten van 
de kwelweglengte 

Wijze waarop doel bereikt wordt Door aan de binnenzijde van de dijk een grondberm aan te leggen 

wordt de kwelweglente vergroot. De breedte van de berm is 
afhankelijk van het in de toetsing berekende kwelweglengte 
tekort ter plaatse. De hoogte van de berm is 1 meter. Er is vanuit 
gegaan dat de locatie makkelijk (= direct vanaf een achter de 
waterkering gelegen weg) bereikt kan worden.  

Benodigde materialen per 100 m  100 m3 zand;  

 100 m2 geotextiel 
Benodigd materieel per 100 m  1 shovel;  

 1 kieper 15m3 
Benodigde mankracht per 100 m 

1 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

120 minuten (bij een berm  van 10m breed) 

Kosten per 100 m  € 15.000,- (bij een berm  van 10m breed) 

Voorbeeld / schets: 
 

 
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat 
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3.10 STPH.1.2 Berm aanbrengen (ongunstige situatie) 

Maatregel Code STPH.1.2 Berm aanbrengen (ongunstige situatie) 

Doel van de maatregel Het voorkomen of verminderen van piping door het vergroten van 
de kwelweglengte 

Wijze waarop doel 
bereikt wordt 

Door aan de binnenzijde van de dijk een grondberm aan te leggen 
wordt de kwelweglente vergroot. De breedte van de berm is 
afhankelijk van het in de toetsing berekende kwelweglengte tekort 
ter plaatse. De hoogte van de berm is 1 meter. Er is vanuit gegaan 

dat de locatie niet makkelijk (= niet direct vanaf een achter de 
waterkering gelegen weg) bereikt kan worden.  

Benodigde materialen 
per 100 m 

 100 m3 zand;  

 100 m2 geotextiel 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovels 

 1 kieper 15m3 

 70 rijplaten 
Benodigde mankracht 
per 100 m 

1 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

240 minuten (bij een berm  van 10m breed) 

Kosten per 100 m € 15.000,- (bij een berm  van 10m breed) 

Voorbeeld / schets: 

 
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijskwaterstaat 
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3.11 STPH.2.1 Peil opzetten kwelsloot (m.b.v. gemaal/stuw) 

Maatregel Code STPH.2.1 Peil opzetten kwelsloot (m.b.v. gemaal/stuw) 

Doel van de maatregel Piping voorkomen door het verval tussen de waterstand 
buitendijks en de waterstand in de kwelsloot te verkleinen 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Het peil in de betreffende peilvakken wordt opgezet door 
aanpassing van het bemalingsregime of door het aanpassen van 
het niveau van de eventueel aanwezige stuwen.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 n.v.t. 

Benodigd materieel per 
100 m 

 n.v.t. 

Benodigde mankracht per 
100 m 

1 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

120 minuten 

Kosten per 100 m € 70,-  

Voorbeeld / schets: 
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3.12 STPH.2.2 Peil opzetten kwelsloot (m.b.v. zandzakken) 

Maatregel Code STPH.2.2 Peil opzetten kwelsloot (m.b.v. zandzakken) 

Doel van de maatregel Piping voorkomen door het verval tussen de waterstand 
buitendijks en de waterstand in de kwelsloot te verkleinen 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Het peil in deel van het betreffende peilvak wordt opgezet door 
het strategisch plaatsen van een dam van zandzakken.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 100 zakken  

 18 m3 zand 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel  

 1 vrachtwagen 
Benodigde mankracht per 

100 m 

3 man 

Aanlegsnelheid  
per dam 

28 minuten 

Kosten per 100 m € 689,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.13 STPH.3  (opkisten van wellen) 

Maatregel Code STPH.3  (opkisten van wellen) 

Doel van de maatregel Lokaal piping tegengaan door het verkleinen van het verval 
tussen de binnen- en buitendijkse waterstand.  

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Direct rondom de plaatsen waar zich zand meevoerende 
wellen voordoen wordt een kring van zandzakken aangelegd. 
Hierdoor ontstaat een basin waardoor lokaal de binnendijkse 
waterstand verhoogd wordt. Hierdoor wordt de stroomsnelheid 

van de grondwaterstroom door de dijk verlaagd.  

Benodigde materialen per 
100 m (uitgaande van 3 
wellen per 100 m) 

 270 zandzakken 

 12 m2geotextiel 

 4,86 m3 zand 
Benodigd materieel per 100 
m 

 2 shovels 

 1 vrachtwagen 
Benodigde mankracht per 

100 m 

3 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m  

75 minuten (uitgaande van 3 wellen per 100m) 

Kosten per 100 m € 927,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.14 STBI.1 / STBU.2 Verkeer stilleggen 

Maatregel Code STBI.1 / STBU.2 Verkeer stilleggen 

Doel van de maatregel Verhogen van de stabiliteit van de waterkering  

Wijze waarop doel 
bereikt wordt 

Wegnemen van de verkeersbelasting op de waterkering door het 
sluiten van de op of nabij de waterkering gelegen verkeersweg 
voor alle verkeer.  

Benodigde materialen   N.v.t. 
Benodigd materieel per 
100 m 

 Afzettingen, hekken en verkeers- en informatieborden 

Benodigde mankracht 
per 100 m 

Onbekend (in overleg met wegbeheerder) 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

n.v.t. 

Kosten per 100 m onbekend 

Voorbeeld / schets: 

 
Foto: https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat 
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3.15 STBI.2.1 / STBU.4.1  Grondberm aanbrengen (gunstige 

situatie) 

Maatregel Code STBI.2.1 / STBU.4.1  Grondberm aanbrengen (gunstige 
situatie) 

Doel van de maatregel Verhogen van de stabiliteit van de waterkering 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Door een stabiliteitsberm op het binnen- / buitentalud  aan te 
brengen wordt de stabiliteit van dit talud vergroot en wordt 
voorkomen dat afschuiving optreedt. Er is vanuit gegaan dat de 
locatie makkelijk (=direct vanaf een achter de waterkering 

gelegen weg) bereikt kan worden 

Benodigde materialen per 
100 m 

 100 m3 zand  

 100 m2 geotextiel 
Benodigd materieel per 
100 m 

 1 shovel;  

 9 kiepers 15 m3 
Benodigde mankracht per 
100 m 

1 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

60 minuten 

Kosten per 100 m € 3.001,- 

Voorbeeld / schets:  
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3.16 STBI.2.2  / STBU.4.2 Grondberm aanbrengen (ongunstige 

situatie) 

Maatregel Code STBI.2.2  / STBU.4.2 Grondberm aanbrengen (ongunstige 
situatie) 

Doel van de maatregel Verhogen van de stabiliteit van de waterkering 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Door een stabiliteitsberm op het binnen- / buitentalud  aan te 
brengen wordt de stabiliteit van dit talud vergroot en wordt 
voorkomen dat afschuiving optreedt. Er is vanuit gegaan dat de 
locatie niet makkelijk (= niet direct vanaf een achter de 

waterkering gelegen weg) bereikt kan worden. 

Benodigde materialen per 
100 m 

 100 m3 zand  

 100 m2 geotextiel 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovel 

 6 kiepers 15 m3 

  70 rijplaten 
Benodigde mankracht per 

100 m 

1 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

90 minuten 

Kosten per 100 m € 3.695,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.17 STBI.5.1 / STBU.3.1 Gewicht aanbrengen (watercontainer) 

Maatregel Code STBI.5.1 / STBU.3.1 Gewicht aanbrengen (watercontainer) 

Doel van de maatregel Verhogen van de stabiliteit van de waterkering 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Door het plaatsen van watercontainers op de dijk of aan de teen 
van het binnen- / buitentalud wordt de stabiliteit van dit talud 
verhoogd en wordt voorkomen dat afschuiving optreedt.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 300 m2 landbouwfolie 

 350 m3 water 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovels  

 10 vrachtwagens  

 Trekker + pomp 55 m3 /h  

 33 watercontainers à 15 m3 

  70 rijplaten 
Benodigde mankracht per 
100 m 

3 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

500 minuten 

Kosten per 100 m € 8126,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.18 STBI.5.2 / STBU.3.2 Gewicht aanbrengen (big bags) 

Maatregel Code STBI.5.2 / STBU.3.2 Gewicht aanbrengen (big bags) 

Doel van de maatregel Verhogen van de stabiliteit van de waterkering 

Wijze waarop doel bereikt wordt Door het plaatsen van big bags op de dijk of aan de teen van het 
binnen- / buitentalud wordt de stabiliteit van dit talud verhoogd 
en wordt voorkomen dat afschuiving optreedt.  

Benodigde materialen per 100 m  500 bigbags 

 500 m3 zand 

 Geotextiel? 
Benodigd materieel per 100 m  1 shovel;  

 2 vrachtwagen; 

  70 rijplaten 
Benodigde mankracht per 100 m 3 man 

Aanlegsnelheid  

per 100 m 

620 minuten 

Kosten per 100 m €20.750,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.19 STBK.1 Bekramming 

Maatregel Code STBK.1 Bekramming 

Doel van de maatregel Het verhogen van de stabiliteit van de (gras) bekleding 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

De gras bekleding wordt bedekt met geotextie wat met metalen 
pennen in de klei bevestigd wordt. Met ijzerdraad worden de 
pennen met elkaar verbonden waardoor de bekleding 
geconsolideerd wordt.  

Benodigde materialen per 
100 m 

 500 m2 geotextiel 

 800 pennen groot 

 1725 m staaldraad 

 1000 zandzakken 

 18 m3 zand 

 450 pennen klein 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovels 

 2 vrachtwagens / trekkers 
Benodigde mankracht per 
100 m 

9 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

100 minuten 

Kosten per 100 m € 7.196,- 

Voorbeeld / schets: 
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3.20 STBK.5 Versteviging geotextiel / zandzakken 

Maatregel Code STBK.5 Versteviging geotextiel / zandzakken 

Doel van de maatregel Het verhogen van de stabiliteit van de bekleding 

Wijze waarop doel bereikt 
wordt 

Zwakke plekken en beschadigingen in de bekleding worden 
afgedekt met geotextiel. M.b.v. zandzakken wordt het geotextiel 
en de onderliggende bekleding geconsolideerd 

Benodigde materialen per 
100 m 

 800 zandzakken 

 14,4 m3 zand 

 500 m geotextiel 
Benodigd materieel per 
100 m 

 2 shovels 

 2 vrachtwagens / trekkers 
Benodigde mankracht per 
100 m 

8 man 

Aanlegsnelheid  
per 100 m 

75 minuten 

Kosten per 100 m € 3.873,- 

Voorbeeld / schets: 

 
 

  



 HOOGWATERKLAPPER NOODMAATREGELEN- 1.0- 16-07-2012 

 

 

24 

 
 

4 Scenario hoogwater IJssel januari-2011 

In onderstaande overzichten worden alleen de ingeplande werkzaamheden weergegeven. 

Dijksecties waar extra monitoring door de dijkwacht als initiële beheersmaatregel is 

geformuleerd zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze niet afhankelijk zijn van het gekozen 

scenario. Een overzicht van deze dijksecties vindt u in Bijlage B1. 

 

4.1 Overzicht 

  

Afvoer Lobith 8.245 m3/s 

Dijkringen Dijkring 11 

Aantal maatregelen aan 
dijkvakken 

5 

STPH.2.2 4 dijksecties (5 km) 

Benodigde personele inzet 10 manuren 

Benodigd aantal 
zandzakken 

700 zandzakken 

Totale kosten € 5.000,-  

 

 

 

4.2 Verloop van scenario per dag 

 Piekafvoer minus 0 dagen 

Dijkring 11(19,8 -20,0) STPH.2 één dam @ RB0055 

Dijkring 11 (20,0 – 20,4) STPH.2 twee dammen @ Shalmotweg 

Dijkring 11 (20,4 – 22,4) STPH.2 twee dammen @ KV2760 (tot 21,8) en @ KV2710 

Dijkring 11 (11,1 -13,2) STPH.2 twee dammen in RB2520 (duiker) 
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5 Scenario hoogwater IJssel januari-1995 

In onderstaande overzichten worden alleen de ingeplande werkzaamheden weergegeven. 

Dijksecties waar extra monitoring door de dijkwacht als initiële beheersmaatregel is 

geformuleerd zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze niet afhankelijk zijn van het gekozen 

scenario. Een overzicht van deze dijksecties vindt u in Bijlage B1.   

 

5.1 Overzicht 

  

Afvoer Lobith 11.600 m3/s 

Dijkringen Dijkring 10, 11 en 53 IJssel 

Aantal maatregelen aan 
dijkvakken 

8 

STPH.2.2 4 dijksecties (5 km) 

STPH.1.1 1 dijksectie (1 km) 

STBI.1 2 dijksecties (3 km) 

STBI.2.1 1 dijkvak (2 km) 

Benodigde personele inzet 102 manuren 

Benodigd aantal 
zandzakken 

700 zandzakken 

Totale kosten € 493.000,-  

 

 

 

5.2 Verloop van scenario per dag 

 Piekafvoer minus 2 dagen 

Dijkring 11(19,8 -20,0) STPH.2.2 één dam @ RB0055 

Dijkring 11 (20,0 – 20,4) STPH.2.2  twee dammen @ Shalmotweg 

Dijkring 11 (20,4 – 22,4) STPH.2.2  twee dammen @ KV2760 (tot 21,8) en @ KV2710 

Dijkring 11 (11,1 -13,2) STPH.2.2  twee dammen in RB2520 (duiker) 

Dijkring 53 (45,5-46,5) STPH.1.1 Pipingberm aanleggen. Goed bereikbaar vanaf Nilantsweg en 
Turnhoutseweg 

Dijkring 10 (10,4- 12,8) STBI.2.1 Stabiliteitsberm aanleggen.  

 

 Piekafvoer minus 0 dagen 

Dijkring 10 (10,4 – 12,8) Dijk afsluiten voor verkeer 

Dijkring 53 (45,5-46,5) Dijk afsluiten voor verkeer 
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6 Scenario MHW IJssel 

In onderstaande overzichten worden alleen de ingeplande werkzaamheden weergegeven. 

Dijksecties waar extra monitoring door de dijkwacht als initiële beheersmaatregel is 

geformuleerd zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze niet afhankelijk zijn van het gekozen 

scenario. Een overzicht van deze dijksecties vindt u in Bijlage B1.   

 

6.1 Overzicht 

  

Afvoer Lobith 16.000 m3/s 

Dijkringen Dijkring 10, 11 en 53 IJssel 

Aantal maatregelen aan 
dijkvakken 

24 

HT.1.1 1 dijksectie (200m) 

HT.1.2 1 dijksectie (100m) 

HT.3 1 dijksectie (1,9 km) en twee kunstwerken 

STPH.1.1 4 dijksecties (7km) 

STPH.1.2 2 dijksecties (7km) 

STPH.2.1 1 dijksectie ( 1 km) en 1 kunstwerk 

STPH.2.2 7 dijksecties (8km) 

STPH.3 1 dijksectie (3km) en 1 kunstwerk 

STBI.1 3 dijksecties (5km) 

STBI.2.1 1 dijksectie (2km) 

STBI.2.2 2 dijksecties (2km) 

Benodigde personele inzet 921 manuren 

Benodigd aantal 
zandzakken 

Circa 4.000 

Totale kosten €3.008.000,- 

 

 

Grafiek 1: overzicht van de personele inzet in de dagen tot aan de hoogwaterpiek bij verwacht 

maatgevend hoogwater.  
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6.2 Verloop van scenario per dag 

 Piekafvoer minus 10 dagen 

Dijkring 53 IJssel (41,2-
45,5) 

STPH.1.2 Pipingberm in moeilijk bereikbare situatie 

 

 Piekafvoer minus 5 dagen 

Dijkring 10 (2,6- 6) STPH.1.1 Pipingberm 

Dijkring (10,4- 12,8) STBI.2.1 stabiliteitsberm 

 

 Piekafvoer minus 4 dagen 

Dijkring 11(19,8 -20,0) STPH.2.2 één dam @ RB0055 

Dijkring 11 (20,0 – 20,4) STPH.2.2  twee dammen @ Shalmotweg 

Dijkring 11 (20,4 – 22,4) STPH.2.2  twee dammen @ KV2760 (tot 21,8) en @ KV2710 

Dijkring 11 (11,1 -13,2) STPH.2.2  twee dammen in RB2520 (duiker) 

Dijkring 53 (45,5-46,5) STPH.1.1 Pipingberm aanleggen. Goed bereikbaar vanaf Nilantsweg en 
Turnhoutseweg 

Dijkring 10 (10,4- 12,8) STBI.2.1 Stabiliteitsberm aanleggen.  

 

 Piekafvoer minus 3 dagen 

Dijkring 10 (10,4 – 12,8) Dijk afsluiten voor verkeer 

Dijkring 10 (2,6- 6) STPH.3 opkisten wellen 

Dijkring 11 (24,9 -26) STBI.2.2 stabiliteitsberm in moeilijk bereikbare situatie 

Dijkring 11 (26 -27) STBI.2.2 stabiliteitsberm in moeilijk bereikbare situatie 

Dijkring 53 (9,6-11,5) HT.3 big bags 

 

 Piekafvoer minus 2 dagen 

Dijkring 53 IJssel (36,6-
37,7) 

STBI.1 Dijk afsluiten voor verkeer 

Dijkring 53 IJssel (45,5-
46,5) 

STBI.1 Dijk afsluiten voor verkeer 

 

 Piekafvoer minus 1 dag 

Dijkring 11  (22,4 -22,6) STPH.2.2 één dam @ KV2720 

Dijkring 11  (22,6 Inlaat de 
Zande) 

STPH.2.1 KV2555-KV2560-S2 en KV-3110-KV3115-S4 

Dijkring 11  (22,6 Inlaat de 
Zande) 

STPH.3 opkisten wellen 

Dijkring 53  (9,8-10,6 4 
Coupure Welle, 
Melksterstraat en 
Lindenstraat) 

HT.3 folie met grond 

Dijkring 53  (31,4-33,6) STPH.1.2 Pipingberm in moeilijk bereikbare situatie 

Dijkring 53  (35,4-36,6) STPH.1.1 Pipingberm 

Dijkring 53  (35,4-36,6) STPH.2.1 slootpeil opzetten (gemaal / stuw) 

 

 Piekafvoer minus 1 dag 

Dijkring 11  (22,4 -22,6) HT.1.1 zandzakken 15 cm 

Dijkring 11  (27 -27,7) STPH.2.2 één dam in greppel achter de woningen bij Kerkplein 6A 
(vanaf 27.2 STPH.2.2 i.v.m. woningen) 

Dijkring 53 IJssel  (0-0,1) HT.1.2 zandzakken 30cm 

Dijkring 53 IJssel  (10,8 5 
Inlaat 
Noorderbergersingel) 

HT.3 Big bags 

Dijkring 53 IJssel  (31,4-
33,6) 

STPH.2.2 twee dammen @ SW.6515 en @ watergang ten zuiden 
daarvan, geen nummer bekend 
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7 Scenario MHW Vecht 

In onderstaande overzichten worden alleen de ingeplande werkzaamheden weergegeven. 

Dijksecties waar extra monitoring door de dijkwacht als initiële beheersmaatregel is 

geformuleerd zijn buiten beschouwing gelaten omdat deze niet afhankelijk zijn van het gekozen 

scenario. Een overzicht van deze dijksecties vindt u in Bijlage B2.   

 

7.1 Overzicht 

  

Afvoer Lobith 550 m3/s 

Dijkringen Dijkring 9, 10 en 53 Vecht 

Aantal maatregelen aan 
dijkvakken 

109 

HT.1.1 6 dijksecties (1 km) 

HT.1.2 2 dijksectie (1,5km) 

HT.1.3 1 dijksectie (500m) 

HT.1.5 1 dijksectie (200m) 

HT.3 2 kunstwerken 

STPH.1.1 1 dijksectie (1 km) 

STPH.1.2 11 dijksecties (6km) 

STPH.2.1 1 kunstwerk 

STPH.2.2 11 kunstwerken 

STPH.3 2 dijksecties (2km) en 1 kunstwerk 

STBI.1 6 dijksecties (10km) 

STBI.2.2 5 dijksecties (6km) 

STBI.4 4 dijksecties (2,5km) 

Benodigde personele inzet 7688 manuren 

Benodigd aantal 
zandzakken 

Circa 55.000 

Totale kosten € 5.849.000,- 
 

 

Grafiek 2: overzicht van de personele inzet in de dagen tot aan de hoogwaterpiek bij verwacht 

maatgevend hoogwater. 
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7.2 Verloop van scenario per dag 

 Piekafvoer minus 13 dagen 

Dijkring 10 (41- 43,2) STPH.1.2 Pipingberms. Weg ligt op de waterkering  Let op:STPH.1 
niet/moeilijker mogelijk tussen 42,6 en 43,2 ivm waterlichaam in de 
teen (Stadskolk) 

 

 Piekafvoer minus 12 dagen 

Dijkring 10 (14,5- 16,8) STBI.2.2 stabiliteitsberm. Weg ligt op de waterkering en deels in 
woonwijk, 

 

 Piekafvoer minus 11 dagen 

Dijkring 10 (24,4- 25,5) STBI.2.2 stabiliteitsberm. Weg ligt op de waterkering  

 

 Piekafvoer minus 9 dagen 

Dijkring 9 (32,4-32,6 11 
Schutsluis Hasselt) 

Maatwerk. Voor schutsluis Hasselt vindt momenteel een verbetering 
plaats van de keermiddelen, er is een protocol opgesteld voor het 
stormseizoen 2011/2012. 

 

 Piekafvoer minus 8 dagen 

Dijkring 10 (35,8- 36,6) STBI.2.2 stabiliteitsberm. Weg ligt op de waterkering 

 

 Piekafvoer minus 7 dagen 

Dijkring 10 (20,4 6 Gemaal 
Nieuw Lutterzijl) 

STPH.3 Er is hier een probleem met onderloopsheid, waarschijnlijk in 
de watergang. STPH.3 is niet geschikt 

Dijkring 10 (20,4 6 Gemaal 
Nieuw Lutterzijl) 

STPH.1.1 Toegang tot kunstwerk vanaf parallelweg N760(?) 
Er is hier een probleem met onderloopsheid, waarschijnlijk in de 
watergang. STPH.1 is niet geschikt 

Dijkring 10 (37,8- 39) STBI.2.2 stabiliteitsberm. Weg ligt op de waterkering 

Dijkring 53 Vecht (93,7-
95,3) 

STBI.1 Dijk afsluiten voor verkeer 

Dijkring 53 Vecht (93,7-
95,3) 

STBI.4 talud verflauwen 

 

 Piekafvoer minus 6 dagen 

Dijkring 10 (16,8- 17,8) STPH.1.1 Pipingberm. Toegang tot kering vanaf N760 

 

 Piekafvoer minus 5 dagen 

Dijkring 10 (14,5- 16,8) STBI.1 Dijk afsluiten voor verkeer 

Dijkring 10 (16,8- 17,8) STPH.3 opkisten wellen 

Dijkring 9 (28,8 8 
Keersluis Gennigerzijl) 

STPH2.2 twee dammen in SZ92540-SZ9250 

Dijkring 9 (30,8 9 Gemaal 
Streukelerzijl) 

STPH2.1 gemaal Streukelerzijl uitzetten / hoger afstellen 

 

 Piekafvoer minus 4 dagen 

Dijkring 10 (34,6- 34,7) STPH.1.2 piping berm, moeilijk bereikbaar. Weg ligt op de waterkering 

Dijkring 53 Vecht (97,1-
97,7) 

STBI.4 talud verflauwen 

Dijkring 53 Vecht (97,7-
97,9) 

STBI.4 talud verflauwen 

Dijkring 53 Vecht (97,9-
98) 

STBI.4 talud verflauwen 

Dijkring 53 Vecht (101,6 5 
Schutsluis Nieuwe Verlaat) 

Getrapt keren en vervolgens monitoren. Aaanvullende maatregel evt. 
STPH.5. 

 

 Piekafvoer minus 3 dagen 
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Dijkring 10 (43,5- 43,6) 
STPH.1.2 Weg ligt op de waterkering Let op: bebouwing in de 
binnenteen 

Dijkring 53 Vecht (107,0 6 

Inlaat Koepelallee) 

STPH.5 kleikist aanbrengen 

Dijkring 9 (28,2- 28,5) STPH.1.2 pipingberm 

Dijkring 9 (28,2- 28,5) STPH.4 Afdekken i.c.m. grond 

Dijkring 9 (28,5- 28,7) STPH.1.2 pipingberm 

Dijkring 9 (28,5- 28,7) STPH.4 Afdekken i.c.m. grond 

Dijkring 9 (28,7- 28,9) STPH.1.2 pipingberm 

Dijkring 9 (28,7- 28,9) STPH.4 Afdekken i.c.m. grond 

 

 Piekafvoer minus 2 dagen 

Dijkring 10 (39- 40) STBI.1  (stab. Eis: 1,11) Sf met verkeer: 1,02  

Dijkring 10 (33- 33,1) STPH.1.2 pipingbermWeg ligt op de waterkering 

Dijkring 10 (35,8- 36,6) STBI.1  (stab. Eis: 1,11) Sf met verkeer: 0,99  

Dijkring 10 (37,8- 39)  STBI.1  (stab. Eis: 1,11) Sf met verkeer: 0,70  

Dijkring 53 Vecht (46,7-

48) 

"HT.1.2 marge: - 0,01 

Dijkring 53 Vecht (95,3-

97,1) 

STBI.1  (stab. Eis: 1,10) Sf met verkeer: 0,78  

Dijkring 53 Vecht (95,3-

97,1) 

STPH.1.2 kering ligt in landelijk gebied. 

Dijkring 9 (122,4-122,8) STBI.2.2 (sloot opvullen met zand) Weg loopt op de waterkering. 

Let op: bomen in de binnenteen!  

Dijkring 9 (2,3 - 2,5) HT.1.5 marge - 0,40 m 

 

 Piekafvoer minus 1 dag 

Dijkring 10 (31,5- 31,6) STPH.1.2 Weg ligt op de waterkering 

Dijkring 10 (39- 40) STPH.3 

Dijkring 10 (39- 40) STPH.1.2 Weg ligt op de waterkering 

Dijkring 9(2,2 - 2,6 2f 

"Gemaal de Stouwe") 

Dichtzetten duiker onder provinciale weg ten noorden van gemaal 

Dijkring 9 (15,8 6 Inlaat 

Broekhuizen) 

STPH.1.2 lengte betreft een schatting. Kunstwerk in landelijk 

gebied. Afgekeurd op onder- en achterloopsheid. Is STPH.1.2 wel 

geschikt?  

Dijkring 9 (15,8 6 Inlaat 

Broekhuizen) 

STPH.2.2 één dam in SZ2060-SZ2065 

 Dijkring 9 (11,8 - 12,3) HT.1.3 marge -0,06 m 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2b 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; Duiker parallel 

aan provinciale weg,  

ten Westen Stouwe" 

2,2 - 2,6 2c ) 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 
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Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2b 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; Duiker parallel 

aan provinciale weg,  

ten Westen Stouwe" 

2,2 - 2,6 2c ) 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2c 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe;Duiker nabij de 

Stouwe") 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2c 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe;Duiker nabij de 

Stouwe") 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2d 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; Duiker met 

inspectieput ten oosten 

van gemaal de Stouwe") 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2d 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; Duiker met 

inspectieput ten oosten 

van gemaal de Stouwe") 

STPH.2.2: af te sluiten met enkele zandzakken 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2e 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; duiker parallel 

aan provinciale weg ten 

oosten van gemaal de 

Stouwe") 

HT.1: af te sluiten met enkele zandzakken (lengte werk niet op 

basis van meting) 

Dijkring 9 (2,2 - 2,6 2e 

"Kunstwerken rondom de 

Stouwe; duiker parallel 

aan provinciale weg ten 

oosten van gemaal de 

Stouwe") 

HT.1: af te sluiten met enkele zandzakken 

 

 Piekafvoer minus 0 dag 

Dijkring 10 (30,9- 31) STPH.1.2 Weg ligt op de waterkering 

Dijkring 53 Vecht (48,9-

49,2 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm: marge: 0,22 

Dijkring 53 Vecht (49,8-

49,9 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm marge: 0,22 

Dijkring 53 Vecht (49,8- Maatwerk: Monitoren (beheersmaatregel: terugpompen) 
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89,6 2 Keersluis Zwolle) 

Dijkring 53 Vecht (89,7-

89,9) 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm marge 0,22 m 

Dijkring 53 Vecht (90,4-

90,5) 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm marge 0,22 m 

Dijkring 53 Vecht (90,6-

90,7) 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm marge 0,22 m 

Dijkring 53 Vecht (116,1-

116,2) 

HT.1.2 Zandzakken 15 cm marge 0,10 

Dijkring 53 Vecht (118,9-

119) 

HT.1.1 Zandzakken 15 cm marge 0,25 

Dijkring 53 Vecht (30,7- 

32) 

STBU.2 (stab. Eis: 1,08?) Sf met verkeer: 0,70 SF zonder verkeer:  
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A. Model validatie 

De output van het model voor het scenario “Hoogwater 2011” wordt hieronder vergeleken met 

de daadwerkelijk waargenomen problemen langs de waterkeringen aan de IJssel. Deze gegevens 

zijn afkomstig uit de dijkwacht-applicatie van het Waterschap. 

 

Uit onderstaande gegevens kan worden opgemaakt dat het model voor het faalmechanisme 

“piping” een lage voorspellende waarde heeft. De output van het model bevat geen enkele van 

de in 2011 ingevoerde hoge prioriteitsmeldingen. Deze meldingen (van piping) komen voor het 

overgrote deel (85%) wel terug in het overzicht voor noodmaatregelen tijdens maatgevend 

hoogwater. Mogelijk ligt de oorzaak van deze discrepantie in methode van toetsen voor dit 

faalmechanisme. Aangeraden wordt om, tot dat er nieuwe (betrouwbaardere) toets gegevens 

van piping beschikbaar zijn, bij ieder hoogwaterincident gebruik te maken van de totale lijst van 

noodmaatregel voor piping. 

 

Voor de overige toetssporen kan slechts worden geconcludeerd dat het model geen “false 

positives” genereert.  

 

Type 
waarneming 

prio van tot dijkring In output 
scenario 2011? 

In output 
scenario MHW? 

piping 1 (hoog) 27,2 27,4 11 Nee Ja 

kwel 1 (hoog) 34,4 34,4 53 Nee Nee 

piping 1 (hoog) 28,2 28,2 53 Nee Nee 

piping 1 (hoog) 36,6 36,6 53 Nee  Ja 

piping 1 (hoog) 42,2 42,4 53 Nee Ja 

piping 1 (hoog) 43,6 43,8 53 Nee Ja 

piping 1 (hoog) 46 46,2 53 Nee Ja 

piping 

2 

(midden) 0,4 0,4 10 

Nee Nee 

kwel 

2 

(midden) 27,8 28 11 

Nee Nee 

piping 

2 

(midden) 20,8 20,8 11 

Ja Ja 

wellen 

2 

(midden) 28,8 28,8 11 

Nee Nee 

kwel 

2 

(midden) 22,4 23,2 53 

Nee Nee 

kwel 

2 

(midden) 24 24 53 

Nee Nee 

piping 

2 

(midden) 18 18,2 53 

Nee Nee 

schade aan 

waterkerend 

kunstwerk 

2 

(midden) 11 11 53 

Nee Ja 

wellen 2 28 28 53 Nee Nee 
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(midden) 

wellen 

2 

(midden) 28,6 28,6 53 

Nee Nee 

kwel 3 (laag) 11,2 11,4 10 Nee Nee 

daak 3 (laag) 20,8 20,8 11 Nee Ja 

kwel 3 (laag) 19,2 19,2 11 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 22,2 22,2 11 Ja Ja 

kwel 3 (laag) 25,6 25,6 11 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 27,2 27,4 11 Nee Ja 

kwel 3 (laag) 27,4 27,4 11 Nee Ja 

kwel 3 (laag) 28,6 28,6 11 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 28,8 29 11 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 29,4 29,5 11 Nee Nee 

piping 3 (laag) 20,2 20,2 11 Ja Ja 

piping 3 (laag) 20,6 20,6 11 Ja Ja 

wellen 3 (laag) 27,4 27,4 11 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 39,8 41,8 53 Nee ja 

kwel 3 (laag) 40,4 40,4 53 Nee Nee 

kwel 3 (laag) 41 41,2 53 Nee Ja 

kwel 3 (laag) 43,6 43,6 53 Nee Ja 

kwel 3 (laag) 45,6 45,6 53 Nee Ja 

erosie geen 9,2 9,8 53 Nee Ja (dijkwacht) 

kwel geen 16,4 17,8 53 Nee Nee 

kwel geen 17,8 19,4 53 Nee Nee 

kwel geen 20,6 21 53 Nee Nee 

kwel geen 40,2 40,4 53 Nee Nee 

piping geen 12,8 12,8 53 Nee Nee 

toegang tot 

de 

waterkering geen 41,6 41,8 53 

Nee Ja (dijkwacht) 

wellen geen 38,4 38,4 53 Nee Nee 
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B. Lijst aandachtslocaties dijkwacht 

Voor een groot aantal secties is vastgesteld dat een bepaalde waterstand niet per se hoeft te 

betekenen dat er een faalmechanisme zal gaan optreden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

dijksecties die zijn afgekeurd op de sterkte van de bekleding. In de datasheet zijn deze secties 

aangemerkt met het label “Dijkwacht”. Hieronder vindt u een overzicht van deze dijksecties. 

Bijbehorend kaartmateriaal vindt u in Bijlage D3 en D4.  

 

B.1 Dijkwacht aandachtslocaties IJssel 

Dijkring Vak Kunstwerk Maatregelcode Voorkeursmaatregel 
toelichting 

DR 11 3,2 -5,6   STPH.3 STPH: monitoren + evt. 
STPH.3 (Ltekort vanaf 
4,6m 19,7) 

DR 11 3,2 -5,6   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  

DR 11 5,6 -7,8   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  

DR 11 20 -20,4   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  

DR 11   22,6 Inlaat de Zande STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  

DR 11   22,6 Inlaat de Zande Maatwerk Monitoring, na falen 

grond voor inlaat 

aanbrengen 

DR 11 22,6 -23,5   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1. (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,22 

DR 11 23,5 -24,9   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,17 

DR 11 24,9 -26   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,20 

DR 11 24,9 -26   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  

DR 11 26 -27   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1. (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,18 

DR 11 27 -27,7   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1. (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,13 
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DR 11 27,7 -28,6   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,22 

DR 11 28,6 -29,4   STBK.1 Monitoring, na falen 

STBK.1.  (stab. Eis: 1,4) 

Sf met verkeer: 1,21 

DR 53 IJssel 2,9-6,2   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 6,9-7,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 8,1-9,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel   10,8 5 Inlaat 
Noorderbergersingel 

Maatwerk Monitoring, na falen 

grond voor inlaat 

aanbrengen 

DR 53 IJssel 11,5-12,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 21,8-21,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 21,8-21,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 21,9-22,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 21,9-22,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 22,6-24,2   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 24,2-24,8   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 24,8-29,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 24,8-29,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 
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DR 53 IJssel 29,9-31,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 36,6-37,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 37,7-41,2   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 37,7-41,2   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 41,2-45,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 41,2-45,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 41,2-45,5 
MDP: 434 

  STBI.1 STBI.1  (stab. Eis: 1,10) 

Sf met verkeer: niet 

bepaald SF zonder 

verkeer:  

DR 53 IJssel 13-14,8   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 18,4-20,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

DR 53 IJssel 9,6-11,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 

falen plaatsvindt, na 

falen STBK.1. 

 

B.2 Dijkwacht aandachtslocaties Vecht 

Dijkring Vak Kunstwerk Maatregelcode Voorkeursmaatregel 
Toelichting 

DR 10 19,4- 20,6   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1. (stab. Eis: 
1,05)  Sf met verkeer: 
1,04 

DR 10   28,6 9 Keersluis 
Sassluis 

HT.3 Monitoring, na falen 
HT.3 

DR 10 29,7- 30,2   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  
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DR 10 37,9- 39   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1. )(stab. Eis: 
1,05) Sf met verkeer: 
1,02  

DR 10   45,2 12 Dubbele 
kruising 
afvoerpolders 
Frankhuis 

Maatwerk Monitoring, na falen 
grond voor de ingang 
inlaat aanbrengen.  

DR 10   45,2 12 Dubbele 
kruising 
afvoerpolders 
Frankhuis 

Maatwerk Monitoring, na falen 
grond voor de ingang 
inlaat aanbrengen.  

DR 10 32- 33   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1. (stab. Eis: 
1,05)  Sf met verkeer: 
0,99 

DR 53 
Vecht 

48,5-48,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwandconstructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

48,9-49,2   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. Dit is 
voldoende gedekt in de 
dijkwachtorganisatie. 
betreft een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

49,2-49,8   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

  49,6 1,4 
Riooloverstort 
gasthuislanden 

Maatwerk Protocol opstellen hoe 
om te gaan met het 
ontbreken van het 
tweede afsluitmiddel. 
Zolang dit niet gedaan 
is: monitoren. 

DR 53 
Vecht 

49,8-49,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. Dit is 
voldoende gedekt in de 
dijkwachtorganisatie. 
betreft een afgekeurde 
damwandconstructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 
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DR 53 
Vecht 

  49,8-89,6 2 
Keersluis Zwolle 

HT.3 monitoren 
(beheersmaatregel: 
HT.3), geen tweede 
keermiddel aanwezig 

DR 53 
Vecht 

89,6-89,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

89,6-89,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

89,7-89,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

89,9-90,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. 

DR 53 
Vecht 

89,9-90,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

90,4-90,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

90,5-90,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. 

DR 53 
Vecht 

90,5-90,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

90,6-90,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwand constructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 
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DR 53 
Vecht 

90,7-91,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. 

DR 53 
Vecht 

90,7-91,5   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. betreft 
een afgekeurde 
damwandconstructie, 
is STBK.1 wel de juiste 
maatregel? 

DR 53 
Vecht 

91,5-93,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. 

DR 53 
Vecht 

93,7-95,3   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. 

DR 53 
Vecht 

95,3-97,1   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.(stab. Eis: 
1,03) Sf met verkeer: 
0,70 SF zonder verkeer:   

DR 53 
Vecht 

95,3-97,1   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

97,1-97,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. (stab. Eis: 
1,03) Sf met verkeer: 
0,74 SF zonder verkeer:   

DR 53 
Vecht 

97,1-97,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

97,1-97,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

97,7-97,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. (stab. Eis: 
1,03) Sf met verkeer: 
0,74 SF zonder verkeer:   

DR 53 
Vecht 

97,7-97,9   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

97,9-98   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. (stab. Eis: 
1,03) Sf met verkeer: 
0,74 SF zonder verkeer:   

DR 53 
Vecht 

97,9-98   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  
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DR 53 
Vecht 

97,9-98   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98-98,3   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98-98,3   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,3-98,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,3-98,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,6-98,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,6-98,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,7-100,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

98,7-100,4   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

100,4-102   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

102-103   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

102-103   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

103-107   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

107-108,1   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. (stab. Eis: 
1,03) Sf met verkeer: 
0,80  

DR 53 
Vecht 

107-108,1   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

108,1-110,3   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 53 
Vecht 

108,1-110,3   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  
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DR 53 
Vecht 

110,3-110,6   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1.  

DR 9 12,3-12,9   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 13,5-14,3   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 18,4-18,6   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 19,2-19,4   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 19,7-19,9   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 20,7-21,1   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 21,4-21,5   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 21,6-21,8   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 22-22,1   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 24-24,3   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 25-25,3   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 25,9-26   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 26 -26,2   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1. (stab. Eis: 
1,08) Sf met verkeer: 
1,00 SF zonder verkeer:  

DR 9 26 -26,2   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 27,4- 27,6   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 28,5- 28,7   STBK.1 Dijkwacht monitort of 
falen plaatsvindt, na 
falen STBK.1. Dit is 
voldoende gedekt in de 
dijkwachtorganisatie. 

DR 9 26,3- 27   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  

DR 9 27- 27,2   STBK.1 Monitoring, na falen 
STBK.1.  
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C. Toelichting op de datasheets 

Hieronder wordt per tabblad een toelichting gegeven op de werking van de datasheets. Deze 

datasheets liggen ten grondslag aan deze hoogwaterklapper. Onderstaande toelichting is geldig 

voor de volgende versies:  

 120703 Datasheet noodmaatregelen Vecht 

 120703 Datasheet noodmaatregelen IJssel 
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C.1 Tabblad “Overzicht dijkvakken” 

Kolom Naam Toelichting 

A Debiet Lobith m3/s Kolom heeft in de datasheet geen functie. In vak 1B kan het debiet bij Lobith c.q. Dalphsen worden ingevuld waarmee 

de sheet in kolom K de verwachte waterstand dient te berekenen.  

B Dijkring Dijkringnummer 

C # Volgnummer dijksectie, afgegeven in kader van dit project 

D Vak Dijkvak van tot metrering 

E Kunstwerk Naam en locatie van het kunstwerk 

F Lengte afgekeurd dijkvak De afstand in kilometers waarover het dijkvak conform de rapportage van de derde toetsronde is afgekeurd.  

G Lengte van het werk (km) 

of aantal 

Lengte van het dijkvak. Wanneer voor van STPH.2.1 of STPH.2.2  is gekozen (waarden hebben dan een vetgedrukte, 

rode opmaak) is het aantal keer van voorkomen of aantal dammen ingevuld.  

H Toetsspoor onvoldoende Toetsspoor waarop het dijkvak is afgekeurd. 

 HT = overslag / overloop 

 STPH = Piping / Heave 

 STBI = macrostabiliteit binnenwaarts 

 STBU = macrostabiliteit buitenwaarts 

 STBK = stabiliteit bekleding 

 STMI = microstabiliteit 

 BS = betrouwbaarheid sluiting (voor kunstwerken)  

 STCO = sterkte constructie onderdelen (voor kunstwerken) 

 STCG = stabiliteit constructie grondlichaam (voor kunstwerken) 

 STVL = Stabiliteit Voorland 

I Waterstand  maatregel 

gereed [NAP+m] 

De waterstand waarbij de het veiligheidsprobleem theoretisch op treedt en de maatregel dus gereed moet zijn. Is 

handmatig ingevuld door de beheerders. 

 HT: waarde is gebaseerd op toetspeil + marge – 0,3  

 STPH: waarde is gebaseerd op toetspeil  – (kwelweglengtetekort / 18) 

 STBI: waarde is gebaseerd op peil waarbij de kering faalt (uitvoer DAM) – 0,5 
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J TP incl. toeslag [NAP+m] Toetspeil inclusief toeslagen t.o.v. NAP.  

 Als voor een vak meerdere toetspeilen gelden staat hier het laagste peil vermeld 

K Verwachte waterstand 

o.b.v. verwacht debiet 

Hier wordt de verwachte waterstand t.o.v. NAP berekend o.b.v. het in vak 1B ingevulde debiet. In de berekening wordt 

de fractie van het MHW dat wordt verwacht (vak 2B) vermenigvuldigt met het toetspeil (kolom J) 

L STPH Ltekort [m] Het kwelweglengte tekort zoals die voor deze sectie in de toetsing is berekend. Als in één sectie meerdere 

dwarsprofielen doorgerekend zijn staat hier de meest ongunstige waarde vermeld 

M tekort stab. Factor STBI Het stabiliteitstekort t.o.v. de stabiliteitseis zoals die voor de binnenberm van deze sectie in de toetsing is berekend. 

Als in één sectie meerdere dwarsprofielen doorgerekend zijn staat hier de meest ongunstige waarde vermeld 

N Benodigde breedte (berm) In deze kolom is voor de secties waar een stabiliteits- of pipingberm wordt aangelegd berekend hoe breed deze berm 

moet zijn. Voor pipingbermen geldt dat deze breedte automatisch volgt uit het kwelweglengte tekort (zie kolom “STPH 

Ltekort [m]).  

 

Om de benodigde bermbreedte te kunnen relateren aan het stabiliteitstekort (kolom met titel “tekort stab. Factor STBI”) 

is voor de zwakste sectie (tekort van 0,41 t.o.v. de stabiliteitseis) de benodigde bermbreedte berekend (Dijkring 10 

dwarsprofiel 390). De hoogte van de benodigde berm is op een standaard 1,5 meter gesteld. Uit de Mstab berekening 

volgt een benodigde bermbreedte van 6,5 meter.  

 

Hieruit volgt bij een stabiliteitstekort van 1,00 een berm met een breedte van 15,85 meter moet worden aangelegd. De 

minimale breedte is op 2 meter gezet.  

 

De formule in deze kolom retourneert de volgende waarden:   
1. Als maatregelcode = STPH.1.1 of STPH.1.2  STPH Ltekort [m] 
2. Als niet aan voorwaarde 1 wordt voldaan en maatregelcode = STBI.2.1 of STBI.2.2   tekort stab. Factor STBI 

x 15,8 
3. Als ook niet aan voorwaarde 2 wordt voldaan  1 (als geen berm nodig is wordt hier dus de waarde “1” 
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afgegeven om te voorkomen dat in de berekening van tijd, mankracht en kosten met 0 wordt vermenigvuldigt. 
Deze waarden krijgen automatisch een grijze opmaak. Dit is nodig om te voorkomen dat er bij de berekening 
van de kosten met 0 vermenigvuldigt wordt) 

4. Als antwoord op 2 kleiner is dan 2,00  2,00 (Aangenomen is dat een berm kleiner dan 2 meter breed niet 
effectief is)  

O tekort stab. Factor STBU Het stabiliteitstekort t.o.v. de stabiliteitseis zoals die voor de buitenberm van deze sectie in de toetsing is berekend. Als 

in één sectie meerdere dwarsprofielen doorgerekend zijn staat hier de meest ongunstige waarde vermeld 

P HT marge hoogte [m] De marge tussen het toetspeil en de aanwezige kruinhoogte zoals vermeld in de toetsrapportage 

Toetspeil – aanwezige kruinhoogte 

Q Maatregelcode Deze code refereert aan het type maatregel dat op deze locatie genomen moet worden (zie tabblad overzicht 

maatregelen) 

R Voorkeursmaatregel 

toelichting 

Hier kan een toelichting worden gegeven op de keuze voor de maatregel of aanvullende informatie worden gegeven 

m.b.t. de locatie 

S Tijd (uur) Benodigde tijd om de maatregel op deze locatie uit te voeren. De formule zoekt in tabblad overzicht maatregelen in 

kolom B de desbetreffende maatregelcode op en retourneert de bijbehorende aanlegsnelheid in minuten per kilometer. 

Deze wordt vervolgens met de lengte van het dijkvak (Kolom E) vermenigvuldigt en door 60 gedeeld om tot de 

benodigde aanlegtijd in uren te komen.   

 

In geval van een piping- of stabiliteitsberm wordt ook nog vermenigvuldigt met de benodigde breedte van de berm (km) 

(kolom K). De hoogte van de berm is standaard (1m voor een pipingberm en 1,5 meter voor een stabiliteitsberm) 

 

In de berekening wordt er vanuit gegaan dat er door het in kolom T genoemde aantal personen over een lengte van 

100m gewerkt wordt. De aanlegtijd kan dus worden verminderd door meer mensen tegelijkertijd in te zetten.  

T Mankracht Benodigde mankracht om de maatregel op deze locatie over een afstand van 100 meter uit te voeren. De formule 

zoekt in tabblad overzicht maatregelen in kolom B de desbetreffende maatregelcode op en retourneert het benodigd 

minimaal aantal mensen per 100 m.  
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U Manuren Benodigd aantal manuren (tijd * mankracht) 

V Kosten In deze kolom worden de kosten die met de maatregel in deze rij samenhangen berekent. De kosten per kilometer 

worden opgehaald uit het tabblad “overzicht maatregelen” en vermenigvuldigt met benodigde lengte van de maatregel.  

 

In geval van de maatregel opzetten slootpeil (STPH.2.1 en STPH.2.2) wordt vermenigvuldigt met het aantal keren dat 

de maatregel moet worden uitgevoerd 

 

In geval van een piping- of stabiliteitsberm wordt ook nog vermenigvuldigt met de benodigde breedte van de berm (km) 

(kolom K). De hoogte van de berm is standaard (1,0m voor een pipingberm en 1,5 meter voor een stabiliteitsberm) 

W Aantal Zandzakken Het aantal benodigde zandzakken dat nodig is voor de realisatie van deze maatregel (waar van toepassing) t.b.v. 

centraal vulstation.   

X Peil maatregel gereed als 

% verwacht peil 

Het peil waarbij de maatregel gereed moet zijn uitgedrukt in een percentage t.o.v. het verwachte peil.  

Y Tijd tussen maatregel 

gereed en afvoerpiek 

(uren) 

In deze kolom staat is het aantal uur gegeven tussen het moment dat de maatregel gereed moet zijn en het moment 

dat de hoogwatergolf de betreffende locatie passeert. Hierin is rekening gehouden met de waterstand waarvan is 

vastgesteld dat het probleem zou kunnen gaan optreden. De formule gaat uit van de standaard hoogwatergolven 

waarbij de periode tussen normale afvoer en piek afvoer voor Lobith en Dalfsen zijn vastgesteld op respectievelijk 200 

en 240 uur. De formule houdt er rekening mee dat de tijd tussen normale afvoer en piekafvoer kleiner wanneer het 

verwachte debiet af neemt door de periode bij MHW te vermenigvuldigen met het “% van MHW” in veld B2. 

 

Aanname: De hoogwatergolf bij Lobith c.q. Dalphsen blijft zich met gelijke snelheid door het gebied voorplanten. D.w.z. 

dat de tijd tussen normale waterstand en piek waterstand in bijvoorbeeld Lobith gelijk is aan diezelfde afstand maar 

dan gemeten in Zwolle.  
 

Z Tijd tussen start werk en 

afvoerpiek (uren) 

Tijdstip in uren vóór de piek van MHW waarop begonnen moet worden met de uitvoering van de werkzaamheden om 

op tijd klaar te zijn voor de komst van de hoogwatergolf (inclusief benodigde voorbereidingstijd) 
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AA Tijd tussen start werk en 

afvoerpiek (dagen) 

Tijdstip in dagen vóór de piek van MHW waarop begonnen moet worden met de uitvoering van de werkzaamheden (op 

basis van benodigde voorbereidingstijd) 

AB Rang HT Geeft voor de secties die afgekeurd zijn op het toetsspoor Overslag / Overloop (HT) een rang op basis van de ernst 

van de tekortkoming. Hoe kleiner de marge in de hoogte hoe hoger de rang. 1 is de hoogste rang. Als meerdere 

waarden dezelfde rang hebben wordt de bovenste rang van die set met waarden geretourneerd.   

AC Rang STBI Geeft voor de secties die afgekeurd zijn op het toetsspoor Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) een rang op basis van 

de ernst van de tekortkoming. Hoe groter het tekort in de berekende stabiliteitsfactor hoe hoger de rang. 1 is de 

hoogste rang. Als meerdere waarden dezelfde rang hebben wordt de bovenste rang van die set met waarden 

geretourneerd.   

AD Rang STPH Geeft voor de secties die afgekeurd zijn op het toetsspoor Piping / Heave (STPH) een rang op basis van de ernst van 

de tekortkoming. Hoe groter het berekende kwelweglengte tekort hoe hoger de rang. 1 is de hoogste rang. Als 

meerdere waarden dezelfde rang hebben wordt de bovenste rang van die set met waarden geretourneerd.   

AE Rang STBU Geeft voor de secties die afgekeurd zijn op het toetsspoor Overslag / Overloop (HT) een rang op basis van de ernst 

van de tekortkoming. Hoe kleiner de marge in de hoogte hoe hoger de rang. 1 is de hoogste rang. Als meerdere 

waarden dezelfde rang hebben wordt de bovenste rang van die set met waarden geretourneerd.   

 Rang Overall ************nog niet ingevuld**************** 

    

 

C.2 Tabblad “Overzicht maatregelen” 

Kolom Naam Toelichting 

A  Afkortingen van de verschillende toetssporen (faalmechanismen) conform VTV2006 

B Code Maatregelcode  

C Omschrijving Zeer beknopte omschrijving van de maatregel 

D Benodigd materiaal  

per 100 m' 

Deze gegevens zijn ter informatie overgenomen uit de achterliggende tabbladen maar worden niet automatisch 

ververst als deze achterliggende gegevens worden gewijzigd.   
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E Aantal te vullen 

zandzakken per 100 m 

Aantal zandzakken dat nodig is om de maatregel over een afstand van 100 m uit te voeren 

F Benodigd materieel  

per 100 m' 
Deze gegevens zijn ter informatie overgenomen uit de achterliggende tabbladen maar worden niet automatisch 

ververst als deze achterliggende gegevens worden gewijzigd.   

G Benodigd minimaal aantal 
mensen  

per 100 m' 

Het aantal mensen dat nodig is om de maatregel over een lengte van 100 meter in de gestelde tijd te realiseren.  

H Aanlegsnelheid  

per km' (minuten) 
De tijd die nodig is om de maatregel over een lengte van 1000 meter te realiseren.  

I Kosten  

per km' 
Kosten van werkzaamheden die niet op de dijk worden uitgevoerd zijn wel doorberekend, benodigd materieel / 

materiaal en tijd staan echter niet in het overzicht (geldt voor de zandzakken-vulmachine) 

 

C.3 Tabblad “HW Golf” 

Kolom Naam Toelichting 

In dit tabblad is de hoogwatergolf waarmee in “overzicht dijkvakken” wordt gerekend visueel weergegeven. De gegevens dienen ter informatie en worden 

verder niet in de berekening in de sheets gebruikt.  

A Afvoer Dalfsen (m3/s) of 

Afvoer Lobith (m3/s) 

 

B % van MHW Het percentage van de gemeten / verwachte afvoer t.o.v. de maatgevende afvoer 

C Tijd tot piek (uur) De tijd tot de piek behorende bij deze afvoer wanneer de maatgevende afvoer wordt verwacht 

 

C.4 Tabblad “Eenheidsprijzen” 

Kolom Naam Toelichting 

In dit tabblad staan de eenheidsprijzen van veel gebruikte materialen en machines. In de achterliggende tabbladen wordt naar deze eenheidsprijzen verwezen 

A Type Omschrijving van het type materiaal of materieel waarvoor een eenheidsprijs is gedefinieerd 
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B ex. BTW Eenheidsprijs ex btw 

C Eenheden Eenheid waarvoor de prijs is gedefinieerd 

 

C.5 Tabblad “Voorblad-Overzicht ” 

 

Blad geeft een overzicht van een aantal kentallen van de maatregelen. Daarnaast verwijzen de achterliggende bladen naar de kolom met de standaard 

lengtes. Deze moegen derhalve niet worden veranderd zonder dat ook de achterliggende bladen worden gecontroleerd! 

 

 

C.6 Tabblad “HT Zandzakken” 

In dit tabblad is de hoogte maatregel met zandzakken uitgewerkt in vijf varianten tot maximaal 5 rijen zandzakken hoog.  

 

C.7 Tabblad “HT Bigbags” 

In dit tabblad is de hoogte maatregel met bigbags uitgewerkt.  

 

C.8 Tabblad “HT Strobalen” 

In dit tabblad is de hoogte maatregel met strobalen uitgewerkt en zijn de kosten per 100 meter weergegeven.  

 

C.9 Tabblad “HT Folie” 

In dit tabblad is de hoogte maatregel met folie en grond uitgewerkt en zijn de kosten per 100 meter weergegeven. 
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C.10 Tabblad “STPH berm” 

In dit tabblad zijn de kosten voor de aanleg van 100 meter piping berm van 1 meter breed en 1 meter dik berekend. De benodigde breedte varieert per locatie 

en is gelijk aan het kwelweglengtetekort. In het tabblad “overzicht dijkvakken” wordt hiermee in de kosten en tijd rekening gehouden door de standaard 

waarden voor kosten en tijd per 100m (tabblad “overzicht maatregelen”) te vermenigvuldigen met de benodigde lengte (overzicht dijkvakken kolom E) en 

vervolgens met de benodigde breedte (overzicht dijkvakken kolom K). 

 

 

C.11 Tabblad “STPH peilopzetten” 

Er worden hier twee mogelijkheden onderscheiden: opzetten m.b.v. stuw of gemaal en opzetten m.b.v. dammetjes van zandzakken. De kosten zijn berekend 

per keer van voorkomen of per aan te leggen dam. In het tabblad “overzicht dijkvakken” is in overleg met de opzichters per locatie waar dit relevant is bepaald 

hoeveel dammen (en op welke plek) er gerealiseerd moeten worden om de benodigde peilopzet te verkrijgen.  

 

C.12 Tabblad “STPH opkisten wellen” 

In dit tabblad worden de werkzaamheden uitgewerkt voor de piping maatregel “opkisten wellen”. Aanname in de berekening is dat er zich typisch 3 wellen per 

100 meter voor doen die opgekist moeten worden. Wanneer er meer wellen voorkomen per 100m zullen de kosten dus hoger uitvallen dan hier geraamd.  
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C.13 Tabblad “stbi|stbu berm aanbr.” 

In dit tabblad worden de kosten berekend voor een standaard stabiliteitsberm van 100 meter lang, 1 meter breed en 1,5 meter hoog. De breedte kan per 

locatie verschillen en is afhankelijk van de omvang van het stabiliteitsprobleem. Zie hiervoor kolom N onder hoofdstuk 1 van dit document.  

 

C.14 Tabblad “stbi|stbu gewi aannbr” 

In dit tabblad worden twee varianten van de stabiliteitsmaatregel “gewicht aanbrengen” uitgewerkt: met Big Bags en met Watercontainers.  

 

 

C.15 Tabblad “STBK versteviging” 

In dit tabblad wordt een maatregel voor de versteviging van de bekleding d.m.v. geotextiel en zandzakken uitgewerkt. De maatregel kan worden ingezet bij 

afslag of gaten in de bekleding wanneer deze door de dijkwacht zijn waargenomen (reactieve maatregel).  

 

C.16 Tabblad “STBK bekramming” 

In dit tabblad is de bekrammingsmaatregel ter versteviging van de bekleding uitgewerkt. De kosten zijn berekend voor een enkele baan geotextiel van 5 meter 

breed en 100 meter lang.  

 

C.17 Tabblad “Zandzakvulmachine” 

In dit tabblad worden de kosten berekend voor het centraal vullen van 100 zandzakken. 
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C.18 Tabblad “big bags” 

In dit tabblad worden de kosten berekend voor het op locatie vullen van 100 zandzakken. 
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D. Kaartmateriaal 

  



 HOOGWATERKLAPPER NOODMAATREGELEN- 1.0- 16-07-2012 

 

 

57 

 
 

D.1 Noodmaatregelen IJssel bij MHW 
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D.2 Noodmaatregelen Vecht bij MHW 
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D.3 Dijkwacht aandachtslocaties IJssel 
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D.4 Dijkwacht aandachtslocaties Vecht 

 


