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1. Oefenopzet

Jaarlijks oefent de dijkbewakingsorganisatie van waterschap Rivierenland door middel van een
hoogwateroefening. Dit jaar maakt de oefening deel uit van het project  ‘Deining en Doorbraak’. Het
Platform Crisisbeheersing Waterschappen Midden Nederland organiseert deze multidisciplinaire
crisisoefening.  Verschillende partners in Midden- en Oost Nederland beoefenen dan gezamenlijk een
hoogwater dreiging op de grote rivieren.  Heel week 39 werkt waterschap Rivierenland daarin samen
met de waterschappen Vallei en Veluwe, Rijn en IJssel,  Drents Overijsselse Delta en
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook de veiligheidsregio Utrecht, veiligheidsregio
Gelderland Midden, veiligheidsregio IJsselland, defensie en RWS met het Watermanagement Centrum
Nederland/ de landelijke commissie overstromingsdreiging nemen deel aan de oefening.

Naast de andere waterschappen oefent Waterschap Rivierenland op 27 september 2017 met de
dijkwachten, dijkposten en waakvlamaannemers met dijkbewaking. Tijdens deze dag wordt er
geoefend in 2 shifts patrouilles 1 patrouille overdag met 3 personen en 1 patrouille ’s-avonds met 2
personen. Belangrijk onderdeel van de oefening is de overdracht.

Het dijkpostpersoneel werkt in twee shiften.

Bij de oefening zijn de volgende plannen van belang:
· het calamiteitenplan;
· het calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater op de rivier;

Het scenario voor de oefening omvat op 27 september 2017 hoge waterstanden op de rivieren de Rijn
en Maas.  Deze oefening is niet bedoeld voor het Delta gebied, zij oefenen op een andere dag

2. Deelnemers en oefenlocaties

Op 27 september oefenen twee shifts dijkwachten en twee shifts dijkpostpersoneel.

Deelnemers tijdens de oefening:
· Respons cel kantoor;
· Dijkwachten eigen personeel;
· Dijkwachten vrijwilligers;
· Dijkpostpersoneel (hoofden dijkpost, wachtcommandanten, ICO’s  Dijkpost);
· Aannemers voor nemen noodmaatregelen;
· Defensie
· Toezichthouders grote werken
· Waarnemers.

De dijkpost opereert onder coördinatie van de desbetreffende dijkbeheerder zelfstandig. Vanuit T-
BBU worden voor deze oefening geen patrouilles opgeroepen en ingedeeld; de dijkpost regelt dit
dus zelf! Wel  is door T-BBU geïnventariseerd welke externe dijkwachten overdag kunnen mee
oefenen zodat dit bij het bellen kan worden meegenomen.

De oefenstaf bestaat uit:
· Oefenleider algemeen: --- (overdag) en --- (‘s avonds)
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· Oefenleider dijkpost/gastheer: dijkbeheerder eigen dijkpost
· Evaluatiecoördinator: ---
· Scenario/beeldvorming: ---
· Communicatie: ---
· Respons cel

Respons cel
Tijdens de buitenoefening is er een respons cel voor het tegenspel op kantoor en in de kazerne in
Schaarsbergen. De respons cel simuleert zowel de dijkpost als het WOT en WBT voor het aannemen en
verwerken van de meldingen van de dijkwachten en de dijkposten. Indien het voor het verloop van het
scenario nodig is, zal de respons cel ook netwerkpartners simuleren. Alle waarnemingen gaan van de
dijkwachten naar de respons cel. De dijkpost wordt vanuit de respons cel gevoed met enkele
meldingen die compleet moeten worden uitgewerkt. Alle waarnemingen worden bij de debriefing
doorgenomen.

Hieronder een organogram van de oefening met de data waarop de verschillende partijen en interne
onderdelen oefenen. Hierin is de grote van de oefening en de partijen om mee af te stemmen te zien.
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Bezetting respons cel in Schaarsbergen en in Tiel:

Naam Taak Tijden aanwezig
Responscel leider 8:00 – 23:00 uur
Vizier (Tiel) 7:30 – 22:00 uur
Meldingen 9:00 – 22:00 uur

Service desk ICT Functioneel beheerder LCMS-
W/ICO WAT (Tiel)

7:30 – 23:00 uur

3. Oefendoelen

Alle deelnemende teams zijn opgeleid en hebben eerder geoefend. Dat geldt ook voor de meeste
deelnemers, maar voor enkele individuele deelnemers is het hun eerste oefening. Indien zij nog geen
opleiding hebben gehad kunnen ze alleen als 3e of 4e persoon met een patrouille mee.

Het algemene oefendoel voor Deining en Doorbraak is het verder verbeteren van de voorbereiding op
hoogwatersituaties in al zijn samenhangende aspecten door de calamiteitenorganisatie van
Waterschap Rivierenland. Ook het netcentrisch werken is verder ontwikkeld.

Om de oefening een reëel karakter te geven is er net als in 2016 een grotere verantwoordelijkheid
voor de dijkpost weggelegd in de aanloopfase: dit jaar nodigt het dijkpostpersoneel de dijkwachten
ongeveer vijf weken (ivm vakantieperiode) voor de oefening uit en deelt ze in 2 shifts en in de juiste
vakken in (in overleg met de dijkbeheerder die de te lopen vakken bepaalt). Het staat de dijkpost vrij
om binnen de gestelde oefentijd zelf te bepalen of ze de dijkwachten gefaseerd wegstuurt en binnen
laat komen (de lopers op de dijkvakken het verst van de dijkpost als eerste wegsturen). Het is de
bedoeling dat alle aanwezige lopers meedoen. Wanneer een dijkvak niet geheel gevuld kan worden
kan de ‘losse’ patrouilleloper met een andere ploeg meelopen.
Vooraf wordt geïnventariseerd waar tekorten zijn  voor dijkwachten. De tekorten zullen worden
aangevuld met personeel van defensie. Per patrouille mag maximaal 1 persoon van defensie mee
lopen.

De concrete oefendoelen per doelgroep staan in onderstaande tabel.

Doelgroep Oefendoel 1 Oefendoel 2 Oefendoel 3 Oefendoel 4
Hoofd dijkpost Werken met

defensiemedewerkers
Het verwerken van de
meldingen uit de
dijkwachtapp

Overdracht van
dienst aan volgende
shift

Toepassen van de
netcentrische
werkwijze voor de
informatieuitwis-
seling tussen dijkpost
en kantoor via LCMS-
W

ICO Dijkpost Werken met LCMS Portofoongebruik Overdracht van
dienst

Werken met Vizier

Wachtcomman-
danten

Samenwerken met
defensie

Beoordelen
schadebeelden en
opzetten/regelen
vervolgactie (welke
maatregel, welk
materiaal nodig?)

Nemen van een
noodmaatregel met
aannemer

Werken met Vizier
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Doelgroep Oefendoel 1 Oefendoel 2 Oefendoel 3 Oefendoel 4

Dijkwachten Werken met de
dijkwachtapp

Gebruik portofoon
(aan- en afmelden)

Vinden van 95 %
van uitgezette
schadebeelden:
· fotobordjes
· foto plakkaten

Monitoren van
schadebeelden

Aannemers Werken met
werkinstructies

Defensie Samenwerken met
waterschap

Communicatie

Toezichthouders Voorbereiden
grootschalige maatregel

4. Voorbereiding op de oefening

Briefing van het dijkpostpersoneel vindt plaats tijdens 2 bijeenkomsten op kantoor:
- 19-09-2017 11.00 uur
- 20-09-2017 11.00 uur

LET OP: vaste tijden dus geen inloopsessie.

Een dag voor de oefening (dinsdag 26 september 2017) richten de hoofden dijkpost samen met (een
deel van) de ICO’s Dijkpost en dijkbeheerders de dijkposten in conform de werkinstructies, deze staat
in de map:

5. Defensie
Omdat de oefening volgens het scenario valt in de vakantieperiode is er een personeelsgebrek om al
de waterkeringen te bewaken. Hiervoor is de hulp ingeroepen van defensie. Zij zullen ons gaan
ondersteunen met 1 peloton van ongeveer 30 personen.

Met defensie zijn de volgende afspraken gemaakt:
· Defensie komt met 10 dienstauto’s en ongeveer 30 man personeel
· Defensiepersoneel wordt verdeeld over de 6 dijkposten
· Principe afspraak is dat er 6 man naar Sleeuwijk gaan, 4 man naar Groot Ammers en 5 man

naar de vier overige dijkposten
· Dinsdag 26 september is de definitieve indeling van de defensiemedewerkers bekend.
· De pelotonscommandant komt eerst (na 08:00 uur) aar het ACW in Tiel en gaat daarna naar

buiten. Hij wordt ontvangen door de oefenleider.
· Zaterdag 23 september verzorgt waterschap Rivierenland op dijkpost Zaltbommel een

opleiding  van 8:30 – 16:00 uur
· Waterschap Rivierenland verzorgt zowel op zaterdag als op woensdag de catering
· Waterschap Rivierenland regelt de hesjes voor dijkbewaking. Laarzen en regenkleding neemt

defensie zelf mee.
· Op woensdag is defensie om 7:00 uur aanwezig op de dijkposten, ze zullen tot 19:00 uur mee

oefenen conform het programma (dijkwacht shift 1).
· ??? is het contactpersoon namens defensie en hij zal worden uitgenodigd voor de overleggen

over Deining en doorbraak.
· WSRL krijgt een namenlijst van de deelnemers  t.b.v. de op te stellen RVV-verklaringen.
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6. Catering

De catering op de dijkposten wordt geregeld door de hoofden dijkpost .

Op kantoor verzorgt --- de lunch en versnaperingen.
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7. Globaal tijdschema van de oefening

Dijkpostpersoneel:

Tijden Activiteit
Dinsdag Inrichten dijkpost

06:45 uur Bezetten dijkpost en gereedmaken uitgifte PBM
07:00 – 07:45 uur Uitgifte PBM’s en instructie dijkwacht shift 1
07:45 – 15:30 uur Oefenen dijkwacht shift 1

15:00 Dijkpost shift 2 aanwezig
15:00 – 15:30 uur Overdracht van dijkpost shift 1 naar shift 2
15:30 – 16:00 uur Evaluatie dijkpost shift 1

16:00 uur Einde oefentijd dijkpost shift 1
18:00 – 18:45 uur Uitgifte en instructie dijkwacht shift 2
18:15 – 18:30 uur Inname PBM’s dijkwacht shift 1
18:45 – 23:15 uur Oefenen dijkwacht shift 2
23:15 – 23:30 uur Inname PBM’s dijkwacht shift 2

23:30 – 0:00 Evaluatie dijkpost shift 2
0:00 uur Einde oefening dijkpost shift 2

Dijkwachten rivier:

Tijden dijkwacht shift 1
lopen

Tijden dijkwacht shift 2
rijden Activiteit

07:00 uur 18:00 uur Dijkpost open / ontvangst dijkpost
07:00 – 07:45 uur 18:00 – 18:45 uur Uitgifte en instructie
07:45 - 18:15 uur 18:45 – 23:15 uur Oefenen
18:15 – 19:00 uur 23:15 – 0:00 uur Debriefing

19:00 uur 00:00 uur Einde oefening

8. Gebruik (dienst)auto’s
Met wagenparkbeheer is besproken hoe de regels zijn rond het gebruik van de WSRL/lease auto’s.
Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten:

· bij het reserveren van de bedrijfsauto’s melden dat het voor een oefening is en dat er eventueel ook
vrijwilligers in kunnen rijden;

· voor de lease auto’s van medewerkers op naam geldt dat er tbv de belastingdienst moet worden
bijgehouden welke kilometers op die datum  voor de oefening zijn gereden. Qua verzekering zijn er geen
belemmeringen;

· voor elke dijkwacht is een RVV verklaring opgesteld voor de duur van de oefening. Deze geeft ontheffing
van enkele verkeersregels en tekens maar moet met beleid worden gebruikt. De dijkpost neemt deze
verklaring meteen na de shift weer in.

9. Extra oefeninformatie

· Vóór de oefening zijn er twee bijeenkomsten waarop informatie over de oefening wordt gegeven
en vragen kunnen worden gesteld;

· Er zal per dijkpost 1 noodmaatregel worden uitgevoerd, oefenleider dijkpost regelt dit.
· De dijkbeheerders geven de briefing over de oefening op hun dijkpost
· De wachtcommandanten zien erop toe dat de patrouilles voor vertrek hun portofoon testen;
· De werkinstructies zijn terug te vinden in de documentenbank.
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· RVV-verklaring al de dijkwachten worden voorzien van een RVV-verklaringen.
· We maken gebruik van de oefenomgeving van LCMS:

https://oefen-waterschappen.crisisplein.info/lcms/

Stukje scenario
· De oefening bevindt zich in de coördinatiefase 3 (nodig voor 2 shifts en externe vrijwilligers).
· Op de rivieren is een langdurige hoogwaterstand die overeenkomt met het opschalingscriterium

van de dijkpost.
· Er is en noordwester storm op komst
· De regionale waterkeringen lopen geen gevaar.
· Er zijn monitoringszaken

Wachtcommandant:
De wachtcommandanten gaan naar alle gebeurtenissen. Als ze daar ter plaatsen zijn bellen ze de
oefenleider dijkpost. Deze voorziet de WAC van extra informatie over het schadebeeld.
Het doel is dat de wachtcommandant bekijkt welke maatregel hij moet treffen en welke materialen hij
daarvoor nodig heeft en deze bestelt hij bij de oefenleider.

Overige aandachtspunten
· de patrouilles bestaan uit minimaal 3 personen waarvan minimaal 1 opgeleide medewerker van

het waterschap eventueel aangevuld met een medewerker van defensie;
· de trajecten worden gelopen conform de nieuwe inspectiewijze, er rijdt een auto mee; de

schadebeelden staan dus niet alleen bovenop de dijk maar ook ‘verstopt’ in het talud;
· het hele dijkvak wordt gelopen;
· het aantal schademeldingen per patrouillevak is 6; alle meldingen gaan direct via de app naar een

aparte omgeving van Vizier en komen niet bij de dijkpost terecht
· maak op de schijf per dijkpost een mapje met mogelijkheid reacties op de oefening;
· voor dijkwachten moeten de bekende knelpunten in hun vak duidelijk zijn;
· per patrouillevak is er een monitoringzaak, hoofd dijkpost dient deze te instrueren.
· meer aandacht voor de briefing op de dijkpost;
· oefentijd totaal: 06:45-00:00 uur;
· de WAC heeft een duidelijke taak: HDP stuurt hem naar een situatie n.a.v. een schademelding;
· dijkbeheerders informeren aannemers dijkversterkingsprojecten;
· beverspeurders lopen tijdens de oefening mee als ‘normale’ patrouilleloper;
· patrouilles melden zich aan en af met de portofoon;
· communicatie tussen het dijkpostpersoneel vindt zoveel mogelijk plaats met

portofoons/mobilofoons.
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10. Veiligheidsparagraaf

De oefenstaf zorgt voor een veilige werk- en oefenomgeving. Hieronder staan daarover enkele
afspraken. Team KAM is geruime tijd voor de oefening geïnformeerd over de datum van de oefening.

Tijdens de oefening controleert een KAM medewerker of de deelnemers op de dijk de persoonlijke
beschermingsmiddelen en eventueel kenmerken aan de auto correct gebruiken. Als de
veiligheidsvoorschriften niet voldoende in acht worden genomen moet de deelnemer dit direct
herstellen of terugkeren naar de dijkpost.

Als er een incident plaatsvindt tijdens de oefening, melden de betrokken deelnemers dit direct met de
tekst "No Play". Dit om aan te geven dat het incident geen onderdeel van de oefening is. De oefening
komt hiermee stil te liggen. De oefenleiding besluit of de oefening, zo mogelijk in aangepaste vorm,
doorgaat.

11. Communicatie
Intern
· Mededeling over de oefening vooraf op intranet en bericht op schermen in de koffiecorners.
· Na de oefening verslag op intranet.

Extern:
- De veiligheidsregio’s worden geïnformeerd; de meest actuele adressen op dat moment worden

opgevraagd bij CZS.
- De gemeenten ontvangen het persbericht met het verzoek dit op hun website te plaatsen.
- Er komt informatie over de oefening op de website Dijkbewaking.
- Dijkbewoners in de buurt van een schadebordje krijgen een brief met uitleg in de bus.
- De pers ontvangt berichtgeving voorafgaande aan de dijkbewakingsoefening.
- Er komt een nieuwsbericht op de website (incl. twitterbericht) na afloop van de oefening.
- Artikel in Waterbalans (na afloop oefening) en de Nieuwsbrief Dijkbewaking.
- Oefenleiders zijn de aanspreekpunten van de pers op de dijkposten.

Contacten met de pers tijdens de oefening
Conform het protocol ‘omgaan met media tijdens calamiteiten’ staan de deelnemers de media niet te
woord. Zij verwijzen altijd naar de perswoordvoerder van het waterschap bij vragen van de media. De
perswoordvoerders op woensdag zijn:
van 08:00 – 13:00 ---
van 13:00 – 18:00 ---
van 18:00 – 23:00 ---

Social media
Wees terughoudend en professioneel met het gebruik van social media. Liever dus niet. Doe je het
achteraf wel, gebruik dan #deiningendoorbraak
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12.  Tijdschrijven en overwerk

In 2011 is deelname aan de calamiteitenorganisatie voor de medewerkers van het waterschap
verplicht gesteld. Het verplichte aantal oefeningen en opleidingen (norm 2012) komt in het Individuele
Resultaten Plan (IRP) van de betreffende medewerker te staan. Daarom wordt deelname aan de
oefening geregistreerd in Vakbekwaamheid Management Systeem AG5.
Deelnemers kunnen hun uren in Fluvio schrijven op: ---

13. Evaluatie

De resultaten van de oefening komen in een evaluatierapport dat de evaluatiecoördinator opstelt. De
basis voor het evaluatierapport zijn de ingevulde evaluatieformulieren van de waarnemers en de
deelnemers. De waarnemers zijn collega’s van WSRL, van andere waterschappen en van
veiligheidsregio’s die tijdens de oefening op de dijkposten mee kijken en de mondelinge nabespreking
met de deelnemers leiden. De waarnemers letten met name op het behalen van de oefendoelen.

In het evaluatierapport komen positieve punten en verbeterpunten te staan. Het aantal
verbeterpunten dient beperkt te blijven tot de wezenlijke punten waaraan de organisatie gaat werken
om de voorbereiding op hoogwatersituatie naar een hoger niveau te tillen. De verbeterpunten worden
één op één opgenomen in de groslijst. Op die lijst staat aangegeven wie wordt belast met de aanpak
van deze punten en op welk tijdstip de uitwerking van deze punten geïmplementeerd dient te zijn.

Om de kwaliteit en professionaliteit van de oefeningen te verbeteren zal de projectgroep Deining en
doorbraak, die de oefening heeft georganiseerd, na afloop bijeen komen om het gehele traject van
voorbereiding en uitvoering te evalueren. De projectgroep heeft, op basis van de oefendoelen en
oefenfunctie, gekozen voor een bepaalde oefenvorm. Bekeken wordt of de vorm het voldoende
mogelijk gemaakt om de gestelde oefendoelen te behalen en of bij de deelnemers het beoogde
resultaat is bereikt.

Het evaluatierapport van oefening Deining en doorbraak wordt eerst in conceptvorm aan de
oefenleider en de projectleider Deining en doorbraak voorgelegd. Na eventuele aanpassingen wordt
het definitief gemaakt en als resultaat van de oefening formeel ter vaststelling aan het college van
dijkgraaf en heemraden aangeboden. Na vaststelling komt het evaluatierapport beschikbaar voor de
deelnemers.

14. Adressen en telefoonnummers dijkposten

---

VEEL SUCCES!!!


