
Handreiking ‘Reservist bij 
de waterschappen. Hoe 
werkt het?’ 

Het is soms moeilijk om de 
inzet van werknemers als 
reservist te organiseren. Or-
ganisaties ervaren niet altijd 
de voordelen. Tenslotte moet 
het werk tijdens de afwezig-
heid van de reservist wel 
opgevangen worden. Daar-
naast kan onbekendheid met 
rechten en plichten een soe-
pele inzet in de weg staan. 
De handreiking Reservist bij 
de waterschappen is te 
downloaden via 

 https://www.uvw.nl/wp-content/
uploads/2017/11/Handreiking-
Reservist-bij-de-waterschappen.-
Hoe-werkt-het-2017.pdf 

Samen sterk tegen water 
anno 2018 

De hulpverlening 65 jaar 
geleden verliep de eerste 
dagen chaotisch. Een geolie-
de samenwerking tussen de 
verschillende partijen ont-
brak. Dat moet anders, vond 
men. Sindsdien zijn er diverse 
initiatieven op dat vlak. De 
laatste is de oprichting van 
een Water risk Training Ex-
pertise centre (WTEc).  

Hierin wisselen Rijkswater-
staat, de Unie van Water-
schappen en het ministerie 
van Defensie kennis, mensen 
en materieel met elkaar uit 
op het gebied van watervei-
ligheid. Nationaal en inter-
nationaal. Om een vlotte 
samenwerking te hebben bij 
risico’s, dreigingen en op 
piekmomenten tijdens calami-
teiten, oefenen de organisa-
ties samen met het Kenniscen-
trum Genie met enige regel-
maat samen. Nederland is 
hierdoor beter opgewassen 
tegen watercrises.  

 

Proef BRES Defender op 
komst  

WTEc is betrokken bij de 
komende proef in de Pros-
perpolder. Er wordt nu ge-
studeerd op de inzet van 
afzinkende pontons bij hoge 
waterdruk rondom een bres 
in de dijk.  

Bres Defender in proefopstelling 

Test waterkering op komst 

Eind mei is er een water-
kering demodag gepland. 
WIKI Noodmaatregelen en 
WTEc gaan dan bij Flood 
Proof Holland testen uitvoe-
ren. Theorie en praktijk zul-
len dan afgewisseld de re-
vue passeren tijdens deze 
interessante water-
demodag. 

Interesse? Opgeven via 
wtec@mindef.nl 

WTEc op stoom 

Haalbaarheidstudie 
SMWO opgeleverd 

De Haalbaar-
heidstudie van 
WTEc is inge-
diend bij 
SMWO en is 
goed ontvan-
gen. Op grond 
van de conclu-

sies en aanbevelingen van de 
Haalbaarheidsstudie heeft de 
SMWO het projectteam WTEc 
opdracht gegeven een Meer-
jarenplan WTEc uit te werken en 
op 30 augustus 2018 aan de 
SMWO voor te leggen. 

Water risk Training Expertise centre 
WTEc is het landelijke kennisplatform waarin Rijkswaterstaat, de Unie van 
Waterschappen en het Ministerie van Defensie met elkaar samenwerken bij 
de voorbereiding op de aanpak van watercrises   
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Interessante informatie: 

 29 maart Waterinfodag,  

Den Bosch 

 18 en 19 april Hulpverle-

ningsbeurs, Twente  

 8 mei Genie regimentsdag 

 31 mei WTEc/WIKI themadag 

Watersnoodkeringen, Flood 

Proof Holland, Delft 

 Juni WTEc Internationaal 

Wateroverlast advies 

 28 juni OTOPIA, Vught 

 Juli 4daagse waterdag 

WIKI-Noodmaatregelen Waterkeringen:  

www.wiki-noodmaatregelen.nl  

WTEC betrokken bij grootste crisis-

oefening rivierdijken sinds 1995 

Vijf waterschappen, drie veiligheids-

regio’s, Rijkswaterstaat Oost Neder-

land en het Watermanagement Cen-

trum Nederland (WMCN) en Defensie 

waren betrokken bij de oefening 

'Deining & Doorbraak’ om te oefenen 

met een fictieve hoogwatergolf in de 

rivier. De crisispartners wilden op 

bovenregionaal niveau ervaren hoe 

de samenwerking op alle niveaus 

verloopt en de crisisaanpak in de 

praktijk testen. Ook het samenwerken 

aan de hand van een gedeeld crisis-

managementsysteem stond hoog op 

de agenda. Het onderzoeksteam van 

het samenwerkingsverband Water 

risk Training Expertise centre (WTEc) 

was aanwezig om op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau de 

Lessons Identified & Lessons Learned 

(LI&LL) van deze bijzondere water-

oefening in kaart te brengen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fmagazines.defensie.nl%2Flandmacht%2F2015%2F10%2F06_voorbereid-op-natte-chaos-alert-2015&psig=AOvVaw32Ye1XP2BnfGcCow3E6iyV&ust=1520192684779150

