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1. Samenvatting  
 

1.1.Inleiding 
 

Doel en doelgroep van de rapportage 

Deze rapportage geeft inzicht in de veiligheidstoestand van de waterkeringen 

van waterschap Vallei en Veluwe en geeft een overzicht van het uitgevoerde 

beheer. De rapportage beschrijft de toestand op 1 november 2022, wanneer 

het hoogwaterseizoen begint en hoe we daarop voorbereid zijn. 

 

De rapportage is conform het format uit de landelijk toegepaste handreiking 

rapportage zorgplicht. Het doel van de rapportage is vierledig: 

1. informeren van het bestuur over de actuele veiligheidstoestand; 

2. informeren van het bestuur over wijzigingen in beheer;   

3. informeren over de voortgang van de subdoelen uit het blauw 

omgevingsprogramma (BOP 2022-2027) in de categorie Waterveiligheid 

4. aangeven waar bijzondere beheermaatregelen zijn getroffen; 

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft de rapportage op 6 december 

2022 vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan het Algemeen Bestuur.  

 

Deze rapportage publiceren wij jaarlijks op onze webpagina voor de inwoners 

en belanghebbenden. Daarnaast sturen we de rapportage ook ter kennisname 

naar de toezichthouders. Dit zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

voor de primaire waterkeringen en de provincies Gelderland en Utrecht voor de 

regionale waterkeringen.  

 

1.2.Samenvating 

 

Kernboodschap 

Deze rapportage geeft een actueel veiligheidsbeeld van de toestand van de 

waterkeringen van Waterschap Vallei en Veluwe op de peildatum 1 november 

2022, bij de start van het hoogwaterseizoen. Wij hebben de uitvoering van het 

beheer en onderhoud op orde en staan voldoende gesteld voor het komende 

hoogwaterseizoen.  

 

Zorgtaak waterkeringen 

Waterschap Vallei en Veluwe beheert 141 km primaire waterkering, 47 km 

regionale waterkering en 60 km overige waterkeringen. 
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Onze waterkeringen moeten voldoen aan de wettelijke normen. Bij het op orde 

houden en brengen van onze waterkeringen houden wij ook rekening met 

andere functies en waarden, zoals natuur en biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit 

en recreatie en werken samen met inwoners en gebiedspartners.   

 

Het waterkeringbeheer doen wij door te beoordelen of de waterkeringen 

voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, het nemen van 

(beheer)maatregelen als deze niet voldoen en we het zorgen dat de 

onderhoudstoestand voldoende blijft. Ook toetsen en controleren wij de 

werkzaamheden van anderen die gevolgen kunnen hebben voor de 

waterkerende functie.  

 

Bij hoogwater en bij droogte hebben wij een calamiteitenorganisatie, om 

noodmaatregelen te nemen. Wij hebben actuele kennis van de gevolgen van 

onverhoopte overstromingen en adviseren onze gebiedspartners zoals de 

veiligheidsregio’s over dreigende situaties. Dit  jaar is in de droge periode in de 

zomer opgeschaald naar niveau 2, wat betekend dat er extra geinspecteerd is 

en afstemming met andere waterschappen is geweest.  

 

Belangrijkste activiteiten 2022 

 

Inspecties  

Alle primaire waterkeringen zijn in 2022 tweemaal geïnspecteerd. De inspecties 

en controles hebben op slechts enkele plekken aanleiding gegeven voor 

herstel- of extra beheermaatregelen.  

o In de IJsseldijk zuidelijk van Veessen zijn eind oktober verschillende bever- 

gangen aangetroffen. Deze gangen en holen zijn in de eerste weken van 

november gedicht, om te voorkomen dat er bij een mogelijk hoogwater 

water de waterkering instroomt. Ook wordt de omgeving gemonitord op 

nieuwe graverij.  

 

Waterkeringen met verhoogde aandacht  

Wij beheren onze waterkeringen risicogestuurd. Wij hadden, naast regulier 

beheer zoals inspecteren en onderhouden, in 2022 bijzondere aandacht voor: 

o De delen van de dijk die op basis van de veiligheidsbeoordeling niet aan de 

norm voldoen of waar wij eerder schades hebben hersteld. Deze 

waterkeringen  inspecteren wij intensiever bij (opkomend) hoogwater en wij 

houden beheermaatregelen achter de hand;  
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o Recent verbeterde of nieuw aangelegde waterkeringen. Hier is 

ontwikkelbeheer van toepassing om te komen tot een erosiebestendige 

grasmat. Het gaat om de volgende waterkeringen: 

o Aan de Westdijk is de sanering van de verontreinigde binnenberm 

afgerond. De grasbekleding van de berm is nog niet op sterkte, maar de 

dijk heeft overhoogte. 

o Aan de IJsseldijk langs het Apeldoornskanaal zijn de 

uitvoeringswerkzaamheden gericht op de dijkveiligheid afgerond. Er 

wordt nog gewerkt aan verhardingen en  de inrichting van het gebied. 

Deze werkzaamheden zijn medio december 2022 gereed. We houden de 

ontwikkeling van de grasbekleding op het nieuwe grondlichaam in de 

gaten, aangezien deze nog niet op sterkte is (Zie Figuur 1). 

o De Noordelijke Randmeerdijk wordt versterkt in het hoogwaterseizoen. 

Hiervoor is een ontheffing aangevraagd en verkregen onder voorwaarde 

dat we extra beheermaatregelen nemen die zorgen dat de veiligheid van 

de dijk en de kunstwerken niet afneemt tijdens de uitvoering. 

 

Veiligheidsbeoordelingen 

In de eerste Landelijke Veiligheidsbeoordeling (LBO1) die in 2022 is afgerond 

hebben wij al onze primaire waterkeringen getoetst aan de veiligheidsnormen. 

De veiligheidsrapportages die het resultaat zijn van de toetsing zijn vastgesteld 

en aan de toezichthouder gerapporteerd. In 2021 hadden wij de meeste 

toetsingen al uitgevoerd. In 2022 betrof de toetsing nog dijktraject 11-1 vanaf 

Hattem richting Kampen samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta 

(WDOD). 

 

Met de veiligheidsbeoordeling hebben we een nauwkeuriger beeld. Er is géén 

sprake van een acuut veiligheidsrisico, de beoordeling laat zien waar we 

mogelijk aan de slag moeten om ook in de toekomst waterveilig te blijven. Wij 

nemen waar dit nodig is (tijdelijke) beheermaatregelen om de huidige sterkte 

minimaal in stand te houden en waar mogelijk te vergroten. Dijkvakken die 

niet voldoen aan de norm inspecteren wij intensiever voor en tijdens hoog 

water. In ons calamiteitenplan houden wij rekening met relatief zwakke 

plekken door waar nodig extra materiaal achter de hand te houden 

 

Voor de beoordeling of de regionale waterkeringen voldoen aan de norm zijn 

wij begonnen met gegevens op orde te brengen en de benodigde onderzoeken 

te bepalen. Zo kunnen wij in 2023 met de uitvoering van het beoordelingswerk 

starten. 
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Verbeterprojecten 

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) voor de verbetering van de 

primaire waterkeringen zijn de volgende projecten opgenomen van waterschap 

Vallei en Veluwe: 

1. Noordelijke Randmeerdijk (traject 11-3);  realisatiefase is gestart 

2. IJsseldijk Apeldoorns Kanaal (traject 52-4); werkzaamheden zijn 

december 2022 afgerond 

3. Grebbedijk (traject 45-1); in voorbereiding  

4. Westdijk (traject 45-2); werkzaamheden afgerond. 

 

De verbetering van de zomerkade van de Hoenwaard is onderdeel van de 

gebiedsontwikkeling Hoenwaard 2030, maar om het risico op een nieuwe 

kadedoorbraak te verkleinen worden vooruitlopen een aantal 

beheermaatregelen uitgevoerd 

 
1.3. Leeswijzer 

 

Afbakening 

De veiligheidsrapportage geeft inzicht in de zorgtaak van het waterschap voor 

de waterkeringen. Zwaartepunt ligt bij de uitvoering van het beheer en 

onderhoud. Daarnaast geeft de rapportage op hoofdlijnen inzicht in de 

voortgang van de veiligheidsbeoordeling en de verbeterprojecten om een 

samenhangend beeld te kunnen geven van de waterstaatkundige toestand, de 

veiligheidsrisico’s en onze werkwijze.  

 

Opbouw rapportage 

De rapportage is langs 3 delen opgebouwd:  

A. De beoordeling van de waterkeringen (H2) geeft aan welke waterkeringen 

wel of niet voldoen aan de norm en in welke mate. Waar de waterkering 

niet voldoet, zijn (tijdelijke) beheermaatregelen genomen (H3) om de 

veiligheid voldoende te waarborgen en is mogelijk een dijkverbetering aan 

de orde. 

B. Primaire waterkeringen die niet voldoen, komen in aanmerking voor 

verbetering via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Regionale en 

overige waterkeringen worden door het waterschap zelf geprogrammeerd 

en gefinancierd. De voortgang van de verkenning (H4) en de uitvoering van 

de dijkverbeterprojecten (H5) zijn toegelicht. 
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C. De organisatie en processen voor het beheer van de waterkering moeten op 

orde zijn. De uitvoering en inrichting van zorgplicht activiteiten (H6) wordt 

verantwoord en de beleidsdoelen geëvalueerd (H7). 

 

De voortgang van de BOP (sub) doelen is verantwoord bij de inleiding van ieder 

hoofdstuk. 
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Deel A 
 

2. Beoordeling 
 

 

2.1. Primaire waterkeringen 
 

Wij beoordelen elke 12 jaar de 141km primaire waterkeringen en toetsen deze 

aan de wettelijke veiligheidsnormen. De eerste beoordelingsronde van 2017 tot 

en met 2022 (LBO1) is afgerond. De beoordeling is de basis onder ons beheer 

en onderhoud en de basis voor de verbetermaatregelen van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uiterlijk in 2050 voldoen onze primaire 

waterkeringen aan de in 2017 vastgestelde wettelijke veiligheidsnormen. 

 

Van alle 11 dijktrajecten van Vallei en Veluwe hebben wij inzicht in de vakken 

die voldoen en die (mogelijk) niet voldoen aan de norm. Per dijktraject is de 

rapportage bestuurlijk vastgesteld en heeft de ILT een 

conformiteitsgoedkeuring gegeven, waarna de resultaten zijn opgenomen op 

het waterveiligheidsportaal. In 2022 zijn als slot de resultaten 45-2, 45-3, 46-1 

en 11-1 definitief vastgesteld. 

 

Van de beoordeelde trajecten voldoen de Grebbedijk en de Noordelijke 

Randmeerdijk niet aan de gestelde normen, waarvoor verbetermaatregelen zijn 

geprogrammeerd op het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP).  

 

We zijn daarnaast gestart met een strategisch onderzoek naar de gehele 

IJsseldijk om de doorvertaling van veiligheidsbeoordeling naar opgave te 

maken. Op basis van deze strategie starten we in 2023 met nader onderzoek 

om een beter beeld te krijgen van de opgave die we hebben. Als onderdeel van 

de strategie kijken wij ook naar beheermaatregelen die op korte termijn al 

kunnen bijdragen aan nog veiligere waterkeringen. De opgave die uit de 

trajectaanpakken komt wordt geprogrammeerd in het 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid: 

- Wij hebben in 2022 de primaire waterkeringen voor de eerste keer 

beoordeeld aan de hand van de geldende omgevingswaarden. 

- Wij toetsen uiterlijk in 2024 de regionale waterkeringen en definiëren en 

programmeren vervolgens waar nodig verbetermaatregelen. 

- Van de overige waterkeringen starten wij deze periode met de eerste 

veiligheidstoetsing. 
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Hoogwaterbeschermingsprogramma en kan resulteren in een of meer 

dijkversterkingsprojecten.  

 

Alle waterkeringen die op basis van de beoordeling of toetsing niet voldoen aan 

de gestelde normen, houden wij bij hoogwater extra in de gaten met gerichte 

inspecties (zie Figuur 2). Waar nodig zijn voor deze waterkeringen 

beheermaatregelen opgenomen in onze calamiteitenbestrijdingsplannen. 

Daarnaast hebben wij onze monitoring uitgebreid om de beoordeling en 

verbetermaatregelen verder te kunnen onderbouwen. 

 

 
Figuur 2: voortgangsstatus 141km primaire waterkeringen: boven in de kaart 
Apeldoorns kanaal en Noordelijke Randmeerdijk in uitvoeringsfase 5, rechts op de kaart 
IJsseldijk in beoordelingsfase 2 met trajectaanpak in voorbereiding. Onder in de kaart 
Grebbedijk in planuitwerkingsfase 4. 

2.2. Regionale waterkeringen 
 

De 47km regionale waterkeringen zijn in 2010 voor het eerst getoetst aan de 

wettelijke veiligheidsnormen volgens de Provinciale waterverordening. Na 2010 

zijn veel regionale waterkeringen verbeterd en voldoen aan de gestelde normen 

(Zie Figuur 3).  

 

In 2022 hebben de provincies de maatgevende waterstanden vastgesteld voor 

de tweede ronde. Wij zijn de toetsing dit jaar gestart met gegevens-

inventarisatie en bespreken de aanpak met de provincies Utrecht en 

Gelderland. Wij ronden de toetsing in 2024 af, conform bestuurlijke afspraak. 
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Figuur 3: voortgangsstatus 47km regionale waterkeringen, allen zitten in beheerfase 1 
en voldoen, doordat ze na de vorige toetsronde waar nodig versterkt zijn. 

2.3. Overige waterkeringen 
 

In 2023 wordt de toetsprogrammering van de 60km overige waterkeringen 

gemaakt. Vanwege de kadebreuk in 2021 zijn vooruitlopend op deze 

programmering in 2022 de kaden van de Hoenwaard getoetst.  

 

Bij de Hoenwaard is een groot gedeelte van de oostelijke kade (3,1 km) en een 

deel van de westelijke kade (1,9 km) afgekeurd (Zie  Figuur 4).  

 

Voor de oostelijke Hoenwaardkade is een deelproject opgestart voor 

verbetering. Dit maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling 

Hoenwaard2030. Daarbij is bekeken welke maatregelen op korte termijn 

mogelijk zijn om de kans op een doorbraak zoveel mogelijk te beperken. Deze 

worden, afhankelijk van de te doorlopen procedures zo snel mogelijk 

uitgevoerd. 

 

Het toetsen van de Hoenwaardkade heeft ons inzicht gegeven in de benodigde 

tijd en expertise voor de toetsing van de overige waterkeringen. 
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Figuur 4: voortgangsstatus 60km overige waterkeringen, het meerendeel zit in 
beheerfase 1 (groen), boven in de kaart liggen de kades van de Hoenwaard die niet aan 
de norm voldoen en in verkenningsfase 3 zitten (lichtblauw). 

 

3. Beheermaatregelen bij hoogwater 

 

Tijdens het hoogwaterseizoen onderscheiden wij drie aandachtsgebieden voor 

het waterschap:  

1. waterkeringen die niet aan de norm voldoen; 

2. de waterkeringen die recent zijn versterkt of nieuw zijn aangelegd; 

3. de waterkeringen met recent gerepareerde schadeplekken uit de 

inspectieronde.  

 

3.1. Aandachtsgebiedenkaart 

De waterkeringen die niet aan de norm voldoen zijn opgenomen op de 

aandachtsgebiedenkaart (zie Figuur 5) en ontsloten in geoweb. De recent 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij geven in ons beheer extra aandacht aan waterkeringen, die (nog) niet 

voldoen aan de gestelde normen door bijvoorbeeld monitoring, tijdelijke 

beheermaatregelen en gerichte inspecties”. 
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versterkte IJsseldijk langs het Apeldoorns Kanaal en de Westdijk hebben een 

grasbekleding die nog niet op sterkte is en deze zullen in de gaten gehouden 

worden. De Noordelijke Randmeerdijk heeft tijdens de uitvoering op delen geen 

grasbekleding. Daarvoor worden beheermaatregelen getroffen. 

 

Schades uit de najaarsinspectie met een hoog risico zijn gerepareerd. Bij een 

gemiddeld risico staan schades geregistreerd in het beheerregister, zodat ze bij 

hoogwater extra inspectie krijgen, om zo nodig maatregelen te nemen. De 

schades met lager risico worden in het voorjaar gerepareerd. 

 

Figuur 5: Aandachtsgebiedenkaart bij hoogwater, met de schades uit de inspecties en in 
beeld de keringen waarvoor beheermaatregelen vastgelegd zijn bij hoogwater.  

 

3.2. Primaire keringen die niet aan de norm voldoen met 

bijzondere veiligheidsmaatregelen 

 

De afgekeurde vakken uit Figuur 2 zullen aan de norm moeten (gaan) voldoen. 

Dit kan door een combinatie van fysieke (dus dijkverbeter-) maatregelen en  

beheermaatregelen. Met de strategie IJsseldijken (vooruitlopend op de 

trajectaanpakken) leggen we de basis voor ‘systeem op orde in 2050’. 
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De algemene veiligheidsmaatregel voor de IJsseldijken is opgenomen in het 

“calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater IJssel-Nederrijn”; Extra aandacht is er 

voor de nieuw ingezaaide IJsseldijk Apeldoorns Kanaal waarvan het gras op de 

dijktaluds nog niet overal ontwikkeld is.  

 

De algemene veiligheidsmaatregel voor de Randmeerdijken is opgenomen in 

het “calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Randmeren en Eem”.  

 

Extra aandacht hebben wij voor de Noordelijke Randmeerdijk, omdat de 

verbetermaatregelen bij aanvang van het hoogwaterseizoen nog niet 

uitgevoerd zijn. De aannemer en dijkbeheerder hebben de procedures 

beschikbaar voor het nemen van noodmaatregelen bij te lage of instabiele 

locaties.  

 

1. Het “beheermaatregelenplan Grebbedijk 2017-2022” is actief tot de 

verbetering van de Grebbedijk (45-1) is uitgevoerd. De belangrijkste 

maatregel is het aanbrengen van ontlastbronnen. 

2. De calamiteitenplannen zijn geactualiseerd op basis van de 

beoordelingsresultaten van dijktrajecten langs de IJssel.  

 

3.3.Recente versterking of werkzaamheden aan primaire 
waterkering met een hoogwateractieplan 

 

Een hoogwateractieplan is een procedure die gevolgd wordt bij een (tijdelijk) 

minder sterke dijk of bij werkzaamheden in het hoogwaterseizoen. Ook recent 

uitgevoerd "vers” werk, of ingrepen door derden hebben zo’n plan: 

 

1. de nieuwe IJsseldijk langs het Apeldoorns kanaal is nog niet op sterkte. De 

grasmat zal pas na een jaar voldoende erosiebestendig zijn.  

2. de Gelderse sluis en twee dijkvakken van de Noordelijke Randmeerdijk 

worden versterkt in het hoogwaterseizoen.  

3. de gemeente Bunschoten werkt aan de weginrichting van het dorp Eemdijk 

in de beschermingszone. 

4. de provincie Gelderland werkt aan de N344 van Dieren naar Brummen ter 

hoogte van Spankeren. Er is (plaatselijk) extra ruimte benodigd voor de 

verkeersveiligheid, met een (kleine) aanpassing van de primaire 

waterkering. 

 
Op basis van een risicoafweging zijn in de afgegeven vergunningen of 

ontheffingen beheermaatregelen voorgeschreven voor de uitvoerende partijen. 

Deze hoogwateractieplannen zijn gecontroleerd en beschikbaar in het 

calamiteitenzorgsysteem.  
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3.4.Regionale waterkering met een hoogwater actieplan 

  

De regionale kering Slaperdijk wordt gesloten bij dreigende doorbraak van de 

Grebbedijk. De sluiting van coupures in de Slaperdijk is geborgd in een 

beheermaatregelenplan met waakvlamovereenkomst. Doordat de aannemer 

conform deze overeenkomst altijd voldoende capaciteit achter de hand heeft 

voor de sluiting voldoet de Slaperdijk aan de gestelde veiligheidsnorm. Na de 

verbetering van de Grebbedijk gaan wij nadenken over de toekomstige status 

van de Slaperdijk. 

 

3.5.Recente werkzaamheden overige waterkering met een 

hoogwateractieplan 
 

De zomerkade van de Hoenwaard is na de kadebreuk in 2021 ter plaatse van 

de bres hersteld. Voor de locaties waar de kade nog niet voldoet aan de 

stabiliteitseis is in 2022 een beheermaatregel voorbereid voor korte termijn. 

Ook is er een procedure voor inlaten van de Hoenwaardpolder bij een komend 

hoogwater om instabiliteit van de kade te voorkomen. 
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Deel B 
 

4. Projecten in voorbereiding  

 

4.1. Grebbedijk 
De Grebbedijk zit momenteel in de planuitwerkingsfase, waarbij het 

voorkeursalternatief wordt uitgewerkt tot een vergunbaar ontwerp. De 

verwachting is dat de realisatiefase in 2025 start en tot 2027 duurt. In 2022 is 

er onderzoek naar de bodem gedaan, er is een circulair paspoort voor de 

waterkering opgesteld vanuit de HWBP innovatiedoelstelling en er zijn 

basisspecificaties voor het dijkontwerp gemaakt. 

 

4.2. Zomerkades Hoenwaard 
De zomerkade is in 2021 afgekeurd op stabiliteit bij hoogwater. In de 

verkenningsfase is een referentie-ontwerp gemaakt en besloten de zomerkade 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij zijn alliantiepartner van het Hoogwaterbeschermings-programma en dragen bij 

in geld en kennis. Wij realiseren de dijkverbetering Grebbedijk in de periode 2022-

2025 als een (ver)brede gebiedsontwikkeling.” 

Figuur 6: kade Hoenwaard Oost, zuidelijk deel 
met 2 teensloten, foto Paula Brand 
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te versterken als onderdeel van het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Als 

beheermaatregel is gestart met voorbereiding van het dempen en verleggen 

van de teensloot (Zie Figuur 6) om de stabiliteit vooruitlopend op de 

werkzaamheden in het kader van het gebiedsproces al op een hoger niveau te 

brengen.  

 

5. Projecten in uitvoering 

 
5.1. Verbetering Westdijk Veiligheid Zuidelijke Randmeren 

De werkzaamheden voor het verwijderen van verontreiniging uit de 

binnenberm van de Westdijk zijn afgerond, de onderhoudstermijn loopt in 2023 

af. Wij voeren inmiddels het ontwikkelbeheer aan de grasmat uit. 

 
5.2. Verbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal 

De oeverwerken, verlegging van kabels en leidingen en vervanging van de 

damwanden langs het Apeldoorns kanaal zijn in juni 2022 afgerond. Daarnaast 

zijn de grondwerken onder gunstige omstandigheden uitgevoerd en afgerond in 

september 2022. Tenslotte zijn in het najaar van 2022 lokaal de 

wegfunderingen verhoogd op de kruin en de berm van de dijk (Zie Figuur 7) en 

voorzien van een nieuw wegdek. De inrichting van de percelen grenzend aan de 

dijk zijn voor 1 november 2022 afgerond. 

 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

Wij realiseren in 2022 de dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal en benutten 

kansen voor verbetering van de leefomgevingskwaliteit op en aan de dijk.  

Wij realiseren in 2023 de dijkverbetering Noordelijke Randmeerdijken, ook gericht op 

doelmatig beheer.” 
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Figuur 7: Grondverzet voor de IJsseldijk naast het Apeldoornskanaal, foto Lissette Dam 

 

5.3. Verbetering Noordelijke Randmeerdijk 
De Noordelijke Randmeerdijk wordt verbeterd op 3 onderdelen:  

- Over 70m lengte wordt extra hoogte aanbracht bij het voormalig gemaal 

Oosterwolde. Als beheermaatregel wordt een tijdelijke tuimelkade 

aangebracht waarachter de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

- Aan de Zomerdijk wordt over 600m een veiligheidsberm aangebracht. 

Daarvoor wordt de bestaande teensloot gedempt en een nieuwe sloot 

gegraven.  

- Van 6 historische kunstwerken zijn de keermiddelen gerepareerd of 

vervangen. De puntdeuren van de Gelderse sluis (Zie Figuur 8) worden 

in het gesloten seizoen vervangen. Tijdens de vervanging worden 

schotbalken geplaatst om een eventueel hoogwater te keren tot de 

keermiddelen weer zijn geïnstalleerd.  

 

Voor deze verbetering zijn maatregelen opgenomen in het Hoogwateractieplan 

van de aannemer en alarmering en hoogwaterinspecties zijn door het 

waterschap geborgd in onze calamiteitenorganisatie. De werkzaamheden zijn 

naar verwachting in 2023 afgerond.  
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Figuur 8: Sluisdeuren in Gelderse sluis voldoen niet meer (foto Henk van de Kamp) 
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Deel C 
 

 
De evaluatie van de zorgplicht baseren we op het BOP en de landelijk gebruikte 
“basis-eisen uitvoeringsactiviteiten zorgplicht beheer waterkeringen”. 
 
 

6. Basiseisen activiteiten beheer 
 

 

6.1. Beheer 
Onder het beheer van de waterkeringen vallen zowel (juridisch) administratieve 
taken als onderzoeks- en rapportagetaken. Hieronder staat de voortgang. 
 

Gegevensbeheer 

In 2022 is het onderhoud beheer systeem (OBS) verder op orde gebracht: 

- De grasvlakken op de waterkeringen in beheer van het waterschap, zijn 
geinventariseerd en beschikbaar gemaakt. 

- De data en uitkomsten van de veiligheidsbeoordeling zijn opgeslagen en 
ontsloten;  

- De  vegetatiegegevens ten behoeve van de beoordeling van de sterkte van 

grasbekleding zijn ontsloten. De inventarisaties van de vegetatie die 

gemaakt zijn door de onderhoudsaannemers zijn in een ander 

onderhoudssysteem vastgelegd. 

 

Leggers 

- De uitgangspunten van het ontwerp van waterkeringen uit het Ruimte voor 

de Rivier project Cortenoever en Voorsterklei worden gecombineerd met de 

opgeleverde tekeningen tot een nieuwe legger. Deze komt in 2023 ter 

inspraak. 

- De opgeleverde tekeningen van de waterkeringen langs Zuidelijke 

Randmeren en Eem en de daarbinnen liggende Westdijk worden bijgewerkt 

in de vigerende legger. 

 

 

 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij geven invulling aan de zorgplicht  en hebben continu inzicht in de actuele 

toestand van de waterkeringen. Wij hebben en houden onze legger en beheerregister 

voor de waterkeringen op orde.” 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

Wij stellen jaarlijks een waterveiligheidsrapportage op waarmee wij ons Algemeen 

Bestuur en onze gebieds-partners informeren over onze zorgplicht voor de 

waterkeringen.” 
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Onderhoud grasbekleding 

 

 

De ‘Brede Kijk op de Dijk’ heeft ons de afgelopen 4 jaar geholpen naar een 

manier van onderhoud van de grasbekleding die breder kijkt naar: 

- Veiligheid blijft goed of wordt beter 
- Kwaliteitsverbetering van de leefomgeving 

- Vergroten van de biodiversiteit  
- Participatie van burgers 
  

Onze manier van onderhoud richt zich op een voldoende en continu nectar 

aanbod, dus veel bloemen en kruiden. De grasbekleding wordt soortenrijker 

van samenstelling en wordt gemaaid op momenten dat fauna er het minst last 

van heeft en er mogelijkheden zijn voor verplaatsing naar nabije zones op de 

dijk waar gewas in bloei is (Zie Figuur 9). Daarbij monitoren wij samen met de 

Vlinderstichting en Bureau Waardenburg de sterkte van de graszode, de 

vegetatieontwikkeling en insectenstand.  

 

Figuur 9: Stroken maaien in augustus op de IJsseldijk nabij de Zande, waardoor een 
deel van de dijk voldoende bloeiende gewassen heeft (foto Reindert Stellingwerff). 

De resultaten tot nu toe laten zien dat het aangepaste maaibeheer in stroken 

resulteert in een grotere biodiversiteit op en bij de waterkeringen. De 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

““Wij beheren onze waterkeringen risico-gestuurd, rekening houdend met ons streven 
naar een hoogwaardiger leefomgevingskwaliteit zoals meer biodiversiteit, een hogere 
ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor medegebruik.” 
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(insecten-) monitoring loopt door tot mei 2023 en is een bouwsteen voor 

herijking van ons beheer en in het bijzonder ons maaibeleid. 

 

De dijkbeheerders hebben de aanpak van ‘brede kijk op de dijk’ mogelijk 

gemaakt. Er blijven lastige praktijkvraagstukken die naar voren komen in de 

bestrijding van ongewenste soorten (cichorei, ridderzuring, akkerdistel, 

jakobskruiskruid en japanse duizendknoop) en de uitvoerbaarheid van laat 

maaien bij een groeizame periode. Dit geeft soms discussie met naastgelegen 

eigenaren over de verschillende belangen.  

 

Daarbij wordt ruimte gegeven om flexibeler met de planning om te gaan. De 

resultaten worden opgemerkt in de omgeving (Zie Figuur 10). 

 

 

Figuur 10: Reactie op Twitter over maaibeheer op Grebbedijk bij Wageningen 
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Kennisuitwisseling 

 

Op meerdere momenten is in 2022 uitwisseling van beheerderskennis met 

andere waterschappen geweest. Wij gaven werksessies over maaibeheer en 

biodiversiteit bij de landelijke kennisdag waterkeringen en “keken mee bij de 

buren” in het kader van de zorgplicht peer reviews. De opgedane ervaring 

hebben wij vertaald voor ons beheer, door aandacht te geven aan onze 

zorgplicht-processen, het krijgen van draagvlak voor invoering van asset 

management en ons gegevensbeheer. Daarnaast zijn wij in september 2022 

gastheer geweest voor een van de STOWA grasdagen en hebben de 

praktijkkennis van het beoordelen van graszodes toegepast (Zie Figuur 11). 

 

Figuur 11: Instructie beoordelen graszode kwaliteit (foto Paul van Breukelen) 

 

6.2. Bedienen kunstwerken 
Het bedienen van kunstwerken in de waterkeringen betekent dat die 
functioneel getest worden of de werking goed is, zodat ze ook goed zullen 
sluiten bij een toekomstig hoogwater:  
 
- Voor de 90 kunstwerken in primaire waterkeringen wordt de jaarlijkse 

testsluiting uitgevoerd in de maanden oktober en november.  

- De 31 kunstwerken in regionale waterkeringen, worden eenmaal per 6 jaar 

getest op de werking middels testsluitingen.   

- Voor de kunstwerken in overige waterkeringen, zijn de testsluitingen 

uitgevoerd voorafgaand aan het hoogwater (Zie Figuur 12).  

  

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij zoeken samenwerking en kennisuitwisseling met andere waterschappen bij het 
beheer van de waterkeringen, zowel regionaal als landelijk”. 
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Figuur 12: proefsluiting keermiddelen in overige waterkering (foto Henk van de Kamp) 

 

- Van 6 historische kunstwerken in de Noordelijke Randmeerdijk zijn de 

sluitmiddelen in 2022 vervangen of gerenoveerd. De sluitprocedure wordt 

bij oplevering geactualiseerd. 

 

In 2022 zijn we gestart met het ontwikkelen van een Dashboard dijkveiligheid, 

waarop in een hoogwatersistuatie de toestand van de dijk en de inliggende 

kunstwerken zichtbaar is. Daarmee wordt onder andere een overzicht gegeven 

of kunstwerken in de dijk open of gesloten zijn. Het Dashboard is naar 

verwachting gereed in 2023 en presenteert real-time informatie die ook 

bruikbaar is wanneer de organisatie is opgeschaald naar een ACW-setting.  

 

6.3. Onderhoud 
 

Het onderhoud bestaat grotendeels uit maaiwerk op dijklichamen en reparaties 

van schades aan de grasbekleding. Het onderhoud van kunstwerken bestaat uit 

smeren van beweegbare delen en vervangen van versleten onderdelen. 

Hieronder staan de bijzonderheden en voortgang. 

 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij geven invulling aan de zorgplicht en hebben continu inzicht in de actuele 

toestand van de waterkeringen”. 
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Het maaibestek voor grasbekleding op de primaire waterkeringen wordt in 

2023 aanbesteed. In 2022 zijn de nieuwe bestekken voorbereid en in de markt 

gezet. Het bestek voor de Grebbedijk wordt voor een kortere periode (tot de 

verbeteringswerkzaamheden) aanbesteed. In onze bestekken wordt nieuw 

beleid meegenomen middels een uitvoeringskader dat de vertaalslag maakt 

van biodiversiteitsdoelen, circulariteits- en duurzaamheidsdoelen (CO2 

reductie) in een veilige dijkbekleding.  

 

Voor het monitoren van de ontwikkeling van de grasbekleding is in 2022 een 

onderhoudbeheersysteem voorbereid, waar de aannemers ook gebruik van 

kunnen maken.  

 

6.4. Inspectie 

Wij inspecteren onze waterkeringen regelmatig om de onderhoudstoestand van 

de waterkeringen en kunstwerken te weten en schades tijdig te ontdekken. 

Onze procedures en werkinstructies hiervoor zijn op orde. We inspecteren alle 

waterkeringen, waarbij de primaire keringen 2 maal per jaar, en de regionale 

keringen met IPO kadeklasse  1 maal per jaar worden geïnspecteerd. 

 

De schades die wij ontdekken leggen wij vast met een urgentieklasse (Zie 

Figuur 13). Als die hoog is, tonen wij die op de aandachtsgebiedenkaart 

(digitaal raadpleegbaar in geoweb) en controleren wij die tijdens 

hoogwatersituaties of passen een maatregel toe.  

 

- Er is een urgente melding van dierlijke graverij zuidelijk van Veessen. 

- Daarnaast zijn er geen urgente schademeldingen gedaan. Naast Japanse 

duizendknoop zijn ridderzuring en akkerdistels een continu probleem.  De 

proef met afbranden van Japanse duizendknoop op de Grebbedijk is niet 

geslaagd. We zoeken verder naar een bestrijding zonder chemie;  

- In 2022 zijn er door de droogte meer meldingen van opkomend onkruid. 

Vanwege de hoeveelheid ongewenste kruiden onderzoeken wij of wij de 

druk op die locaties middels een gerichte aanpak in het beheer kunnen 

verminderen. Wij onderzoeken of we de probleemsoorten handmatig 

kunnen verwijderen.     

- De inspectie van kunstwerken met focus op de afsluitmiddelen is 

uitgevoerd. 
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Figuur 13 Dijkinspectie op de IJsseldijk met vastlegging schades, foto Paula Brand 

Omgaan met schades door dieren 

 

Muskusratten 

In 2022 zijn er minder muskusratten gevangen dan in 2021.  

 

Bevers 

De populatie bevers groeit en met name jonge bevers trekken steeds verder 

landinwaarts. Dit komt omdat de territoria zuidelijker langs de rivieren al bezet 

zijn. Hierdoor neemt ook het risico toe voor de waterveiligheid.  

 

In oktober 2022 zijn in de IJsseldijk ten zuiden van Veessen gangen en 

beverholen aangetroffen tot in de dijk (ZieFiguur 14). De dijk ter plaatse is 

smal met een steil talud en laag achterland en voldoet niet aan de norm. In 

overleg met de provincie als bevoegd gezag voor bescherming van deze fauna 

en onder begeleiding van de Zoogdierenvereniging is conform protocollen 

reparatie van de IJsseldijk uitgevoerd (Zie Figuur 15). 
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Dassen 

Ten zuiden van Wilp bevinden zich 5 dassenburchten in de Bomendijk. Omdat 

deze dijk is voorzien van een stalen damwand is er geen direct veiligheidsrisico. 

Figuur 14: Bevergang in de teen en talud van de IJsseldijk zuidelijk van Veessen, (foto 
Roy Spijker) 

Figuur 15: Gecontroleerde ontgraving bevergangen conform de afspraken met het 
provinciaal toezicht onder begeleiding van Zoogdierenvereniging, (foto Rien Koeling) 
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Ook hier monitoren wij de ontwikkeling van de dassenpopulatie en de 

aanwezigheid van gangen, als onderdeel van de najaarsinspectie. Er is geen 

toename van de burchten.  

 

Muizen 

Tijdens de droogteperiode in 2022 is een toename van muizengangen 

waargenomen in de toplaag van de waterkering, doordat deze opgebarsten 

was. Na de regen in september zijn de scheuren en grasmatten veelal hersteld 

en de muizengangen afgenomen. 

 

De toename van graverij door grote beschermde dieren zoals de bever en de 

das geeft ons in onze beheertaak nieuwe vragen, omdat het een steeds grotere 

bedreiging gaat vormen voor de dijkveiligheid. We monitoren de ontwikkeling 

en evalueren of de verschillende protocollen afdoende zijn. 

 
6.5. Vergunningverlening 

 

In 2022 zijn in totaal 59 watervergunningen verleend, waarvan: 

Middel:  

- 32x kabels en leidingen; 
- 9x bouwen schuur/woning; 

Kleiner: 

- 4x informatiebord/grenspaal; 
- 4x plaatsen monument/kunstwerk; 
- 3x sonderingen 
- inrit , voetpad en bermverharding aanbrengen.  

Voor in het komende gesloten seizoen zijn twee vergunningen verleend. 

 

Daarnaast zijn 121 vrijstellingen verleend voor werkzaamheden die zonder 

risico uitgevoerd kunnen worden. 

 

6.6.  Handhaving 
 

Het handhaven van de Keur gebeurt op basis van het Beleidsplan VTH 2022-

2027 dat in 2021 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur.  

In principe wordt elke vergunning die betrekking heeft op werkzaamheden in 

de kernzone of beschermingszone A van een waterkering gecontroleerd.  

 

Bij geconstateerde overtredingen hanteren wij de Landelijke 

Handhavingsstrategie (LHS) die een richtlijn geeft voor het sanctionerend 
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optreden: bestuurlijke waarschuwing, last onder dwangsom, bestuursdwang of 

strafrechtelijk optreden.  

 

Aandachtspunt in 2022 is de dijkverbetering langs het Apeldoorns Kanaal. Voor 

het verleggen van kabels en leidingen zijn hier de nodige controles uitgevoerd 

en is handhavend opgetreden.  

 

6.7. Calamiteitenbeheersing 
 

 

- Het waterschap heeft de taak om in geval van hoogwater maatregelen te 
nemen om het gebied te beschermen tegen overstroming. Als voorbereiding 
is in 2022 een teambuilding gedaan voor de rollen “Hoofd veld” en de 

“Informatiecoordinator veld”.  
- Voor de hoogwaterspecialisten zijn drie summercourses gehouden over 

calamiteitenzorg.  
- De dijkwachtorganisatie is in 2022 beoordeeld op inzetbaarheid en 

intensiteit van benodigde inspectie, waarbij de afgekeurde dijkvakken extra 
inzet krijgen.  

- Er is een nieuwe app ontwikkeld, de hoogwater-app waarmee de dijkpost 
real-time de schadepunten in beeld heeft.   

- Gedurende de droogte deze zomer zijn wij opgeschaald naar calamiteiten 
fase 2. Waarbij voor de waterkeringen de droogte inspecties zijn 
uitgevoerd. De waarnemingen (scheuren) hebben niet geleid tot het 
uitvoeren van beheermaatregelen. 

- De aantasting van de grasbekleding door de droge zomerperiode van 2022 
was fors, maar het herstel is meegevallen. Dat komt mede doordat er veel 

kruiden een beschermende functie overnamen en de grasstoppels 
beschermd hebben (Zie Figuur 16). De droogte scheuren zijn gemonitord en 
zijn inmiddels in de nattere periode op natuurlijke wijze dicht gegaan door 
zwelling van de kleigrond.  
 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij passen overstromingsinformatie toe in de calamiteitenbeheer in samenspraak 

met de veiligheidsregio’s. Wij gebruiken overstromingsinformatie als onder-steuning 

bij de communicatie over beheer- en verbetermaatregelen.” 
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Figuur 16: Verdroogde grasvegetatie en monitoring van scheuren in de klei op de 
IJsseldijk bij Wapenveld tijdens zomerdroogte van 2022, foto's Roy Spijker 

 

- Nieuw in ontwikkeling is het dashboard dijkveiligheid en is gestart na de 
zomervakantie. Momenteel wordt het dashboard gevuld met statische data 
van de primaire keringen van de Nederrijn en IJssel. In de toekomst wordt 
daar de dynamische data overheen gelegd. Het dashboard moet de plek 
worden waar ‘up to date info’ te vinden gaat zijn over onder andere: 

o o.a. Waterstanden; 

o Vakken met aandacht (irt fasering) dijkwacht; 

o Sluiten en openen van kunstwerken; 

- De protocollen zijn bijgewerkt. Voor de afgekeurde kunstwerken in traject 

52-4 zijn de sluitprocedures aangescherpt. 

- De procedure “hoogwater Nederrijn en IJssel” is digitaal ontsloten in een 

waterveiligheidsdashboard.  

- De flexibele kering Spakenburg is in september getest en geïnspecteerd; 

- Er zijn trainingen rondom digitaal vergaderen in crisis situaties geweest; 

- Voor de kade Hoenwaard zijn beheermaatregelen uitgewerkt om gesteld te 

zijn voor een komend hoogwater. 
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7. Beleidsdoelen zorgplicht 
 

Wij evalueren jaarlijks de voortgang in het voldoen aan de basis-eisen 

zorgplicht. Sinds de eerste zorgplicht rapportage in 2016 is de voortgang in 

zorgplichtactiviteiten gerapporteerd. In 2022 is er nog een activiteit waarbij wij 

nog niet voldoen aan de basiseisen. 

 

Zorgplicht activiteit A12 betreft het beheer van dagelijkse gegevens. Wij 

voldoen daarvoor nog niet aan basiseis 3, dat gegevens actueel en volledig 

zijn. In 2022 is er nog een achterstand in het verwerken van de 

waterkeringleggers van de nieuwe waterkeringen van Veessen en Wapenveld 

en nieuwe waterkeringen van Cortenoever en Voorsterklei zijn. Die gaan in 

2023 in procedure.  

Het belangrijkste risico is dat bij vergunningaanvragen de data los aangeleverd 

wordt in plaats van via de website. Dit risico wordt beheerst doordat 

vergunningverleners en keringspecialisten op de hoogte zijn van de revisie en 

waterkeringdata. 

 

De revisie van Veiligheid Zuidelijke Randmeren in 2022 in leggers verwerkt.  

 

 

Het BOP 2022-2027 stelt als subdoel voor waterveiligheid:  

“Wij hebben en houden onze legger en beheerregister voor de waterkeringen op orde”. 


