
Sluitprotocol Inzet HWA Westdijk 

 

Basisgegevens 

Naam Inzet HWA (HoogWater Aktieplan) 
Westdijk 

Dijkvak: Westdijk  

Locatiecode Tijdelijk protocol (‘20/’21) om de 
inzet van het HWA in werking te 
stellen 

Dijkpaal: HMP128 - HMP152 

Soort Vaksgewijze ontgraving en her-
aanvulling binnen damwandkuipen 
met bronnering. 

Adres:   

Afmeting:  Aan te vullen ontgravingen variëren 
van 240 tot 2320 m3. 

X-coördinaat  

Materiaal Diepe ontgraving te vullen met 
toplaagklei uit depot en verdichten 
met kraan 

Y-coördinaat  

Sluiting 

Normale situatie Ontgraving en/of aanvullingen 
binnen bouwkuipen. 

1
e
 sluitmiddel - 

Sluitpeil Alarmering aannemer bij 
voorspelling W tot N >=8 Bft. 

2
e
 sluitmiddel/ 

noodmaatregel 
- 

Openingspeil Vrijgave van het werk kan als de 
storm is afgenomen < 8 Bft en geen 
toename wordt verwacht. 

Opslagplaats Klei van de toplaag staat in 
depot naast de bouwkuip 

Aanvulling WMCN zal een waarschuwing 
afgeven waarna de sleutelpersonen 
aannemer moeten worden gebeld 
om het HWA in werking te laten 
treden 

Bediening Door waarschuwing 
doorgeven aan 
sleutelpersonen aannemer 
zal HWA in werking treden. 
Binnen 1 uur moet de 
aannemer zijn gestart met 
het terug aanvullen van 
ontgravingen > -1.00 mNAP. 

Opdrachtgever Dijkpost of sleutelfunctionarissen 
waterschap 

betrokken derden Projectleiding Waterschap 
Sleutelfunctionarissen 
aannemer 
 

Uitvoering AannemerWestdijk Aantal mensen - 

terugmelding Als aangevuld tot -1.00 mNAP Materiaal en 
gereedschap 

- 

Bijzonderheden     



Nov 2020 
 
Sleutelfunctionarissen waterschap: 
 

Naam  Functie  Telefoonnummer  E-mailadres  

    
Sleutelfunctionarissen Aannemer:  
 

Naam  Functie  Telefoonnummer  E-mailadres  
 
Contactgegevens Projectleiding Waterschap: 
 

Naam  Functie  Telefoonnummer  E-mailadres  
    
    
 
 
 
 
Bijlagen:  

 Fasering Stappenplan Westdijk 1.0. 

 Hoogwateractieplan rev. 2.0 incl. bijlagen (1) 

 Bijlage notitie Stabiliteit waterkering bij werken in stormseizoen 
 
 

NB: In bijlage is uitgezocht hoe de storm op- en afbouw zich ontwikkeld en welke reactietijd daaruit overblijft 
voor alarmering en voor reistijd en uitvoeren beheersmaatregelen. De alarmering door het WMCN komt 
binnen bij het waterschap en moet zsm worden doorgezet naar de aannemer om het HWA in werking te 
stellen. Voor de borging van doorgeven van de alarmering zijn de volgende stappen doorlopen: 
 
 

- Dit tijdelijke sluitprotocol wordt gehangen onder het CBP Randmeren en de daarbij behorende 
procedure Zuidelijke Randmeren en Eem. 

- De Westdijk is opgenomen op de aandachtsgebiedenkaart daardoor beschikbaar voor de 
Calamiteitenorganisatie. Incl. beheersmaatregel (HWA aannemer Westdijk) 

- Toolboxoverleg begin nov. iom calamiteiten coördinatoren voor alle personen in alarmering om 
inhoud Sluitprotocol en HWA  door te nemen 

- Bij het WMCN is het werk aan de Westdijk als aandachtspunt bekend, alarmering naar WSVV met 
als achtervang: directe mailadressen en nummers van X, X en X en de Wachtdienst Peilbeheer west  

-  
Hiermee wordt geborgd dat een alarm van het WMCN bij de juiste personen van het waterschap terecht 
komt en de aannemer wordt gealarmeerd waardoor het HWA in werking wordt gesteld. 
 

 


