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1. Management samenvatting 
 

1.1. Inleiding 

 

Doel en doelgroep van de rapportage 

In deze rapportage vindt u het veiligheidsbeeld van de waterkeringen van 

waterschap Vallei en Veluwe en een overzicht van de uitgevoerde 

werkzaamheden aan de waterkeringen en de organisatorische verbeteringen in 

het beheer. De rapportage beschrijft de toestand van de dijken op 1 november, 

wanneer het stormseizoen begint. De rapportage laat zien dat we voldoende 

voorbereid zijn op hoogwater. 

 

De rapportage is opgesteld conform de handreiking rapportage zorgplicht voor 

waterkering beheerders. Het doel van de rapportage is drieledig: 

1. informeren van het bestuur over de actuele veiligheidstoestand; 

2. informeren van het bestuur over wijzigingen in beheer, het 

beheerinstrumentarium en de organisatie van het waterkering beheer; 

3. aangeven waar, bij aanvang van het hoogwaterseizoen, bijzondere 

veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.  

 

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft de rapportage vastgesteld en ter 

kennisname aangeboden aan het Algemeen Bestuur.  

 

Deze rapportage publiceren wij jaarlijks op onze webpagina, zodat de inwoners 

en belanghebbenden in het gebied inzicht krijgen in de toestand van de 

waterkering en de organisatie van de waterkeringszorg. De rapportage sturen 

we 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.  

 

Omvang van de zorgtaak waterkeringen 

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

regionale waterkering en 60 km overige waterkeringen.  

 

Inhoud van de zorgtaak waterkeringen 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het op orde brengen en houden van de 

waterkeringen. Daarvoor beoordeelt het waterschap of de waterkeringen 

voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm, inspecteert en beheert de 
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waterkeringen om te zorgen dat de onderhoudstoestand voldoende is en 

verbetert de waterkeringen waar deze niet voldoen aan de norm. Ook toetst en 

controleert ze werkzaamheden van anderen die gevolgen kunnen hebben voor 

de waterkerende functie van de dijk. Bij hoogwater heeft het waterschap een 

calamiteitenorganisatie om, waar nodig en mogelijk, beheersmaatregelen te 

nemen of de veiligheidsregio’s te adviseren over de situatie. 

 

Verantwoording over de zorgtaak waterkeringen 

Het toezicht op de uitvoering van de zorgplicht ligt bij de Inspectie voor 

Leefomgeving en Transport (ILT) voor de primaire waterkeringen. Het toezicht 

op de regionale waterkeringen ligt bij de provincies Gelderland en Utrecht. Voor 

de overige waterkeringen is er geen toezichthouder en heeft het waterschap 

beheer en onderhoud gewaarborgd in de beleidsnota Overige Waterkeringen. 

 

Sinds de jaarrapportage van 2016 worden de verbeteringen op het gebied van 

Zorgplicht gemonitord en gerapporteerd. In deel C van onderhavig rapportage 

wordt daarover de voortgang en ontwikkeling gemeld. In het dashboard 

zorgplicht van het waterschap wordt de actuele voortgang bijgehouden. 

 

1.2. Kern boodschap 

 

Deze rapportage geeft een actueel en integraal veiligheidsbeeld van de toestand 

van de waterkeringen van Waterschap Vallei en Veluwe op de peildatum 1 

november 2019, bij de start van het hoogwaterseizoen. Ook wordt de toestand 

van de organisatie voor wat betreft de zorgplichtactiviteiten gerapporteerd. De 

rapportage heeft twee kernboodschappen: 

 

Kernboodschap 1, de veiligheidstoestand van de waterkeringen: 

“Wij houden de dijken op orde en werken aan de beoordeling van onze primaire 

waterkeringen. Waar nodig bereiden wij (beheers)maatregelen voor en voeren 

ze uit, om die uiterlijk in 2050 aan de nieuwe veiligheidsnorm te laten voldoen. 

Daarvoor hebben wij op dit moment 4 verbeterprojecten in voorbereiding die wij 

voor 2025 uitvoeren. 

 

Bij het op orde houden van de waterkeringen geven wij extra aandacht aan: 

- dijktrajecten die niet aan de norm voldoen en eerder herstelde schades. Op 

deze dijken inspecteren wij intensiever bij (opkomend) hoogwater en wij 

houden beheersmaatregelen achter de hand.  
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- Recent opgeleverde dijken, in het bijzonder dijkvakken waar wij 

ontwikkelbeheer van de grasmat uitvoeren. 

- Er zijn 4 locaties waar in het gesloten seizoen nog werkzaamheden gepland 

zijn. Hiervoor is een risicobeoordeling gemaakt en zijn maatregelen voor een 

hoogwatersituatie voorbereid. 

 

 

Figuur 1: Voorjaar 2019: aanvoer grond voor dijkverbetering Maatpolderkade via het 
water 

Van onze regionale waterkeringen is de Maatpolderkade over 8,5km op orde 

gebracht en voldoet daarmee aan de gestelde veiligheidsnorm. Ook hier 

inspecteren wij intensiever op de gesteldheid van de nieuwe dijk.  

 

Onze overige waterkeringen houden wij op orde. De toekomst van de kade 

Hoenwaard en het gebied wordt in een langer lopend gebiedsproces verkend”. 

  

Veiligheidsbeoordeling 

Wij beoordelen de primaire waterkeringen aan de wettelijke veiligheidsnormen 

die vanaf 1 januari 2017 gelden. Onze prioriteit ligt nu bij onze dijktrajecten 

langs de IJssel. Wij verwachten nog dit jaar het veiligheidsoordeel voor het 

meest zuidelijke dijktraject Spankeren-Gietelo (52-1) vast te stellen en een 

oordeel van de ILT dat de wijze van beoordeling voldoet aan het Wettelijk 

Beoordelings Instrumentarium (WBI). Wij in augustus 2019 gestart met 

grondonderzoek en analyses voor veiligheidsbeoordeling van traject Wilp-

Terwolde (52-2). (zie   

Figuur 2).  
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Figuur 2: Uitvoering van handboringen in voorland van de Wilpsedijk om deklaag dikte te 
bepalen en grondsoort te analyseren voor de veiligheidsbeoordeling van de IJssledijken. 

Bij de beoordeling houden wij rekening met inzichten en kennis van de 

beheerder en geven wij prioriteit aan dijken waar wij een groter risico 

verwachten. Wij ronden de eerste ronde veiligheidsbeoordeling in 2022 af. 

 

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

wettelijke veiligheidsnormen volgens de Provinciale waterverordening. Wij zijn 

in 2018 gestart met overleg met de Provincies om tot een toets strategie te 

komen voor de regionale keringen. Daarbij houden wij rekening met de recente 

versterkingen van de regionale waterkeringen. De toetsing regionale keringen 

rapporteren wij uiterlijk in 2024 aan de provincies.  

 

Voor de overige waterkeringen hebben wij in 2019 de leggers vastgesteld. Dit 

vormt de basis voor de periodieke controle van de leggerafmetingen, ter 

verantwoording aan het bestuur uiterlijk 2026, zoals vastgelegd in de 

beleidsnota overige waterkeringen.  

 

Waterkeringen die op basis van de beoordeling of toetsing niet voldoen aan de 

gestelde normen, houden wij bij hoogwater extra in de gaten. Waar nodig zijn 



 
 

Titel  Veiligheidsrapportage Waterkeringen 

    

 Pagina  8 van 31 

 
 

 

voor deze dijken beheermaatregelen opgenomen in onze 

calamiteitenbestrijdingsplannen.  

Dijkverbeteringen in voorbereiding 

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn momenteel de volgende 

projecten opgenomen van waterschap Vallei en Veluwe: 

1. Noordelijke Randmeerdijk (traject 11-3),  

2. IJsseldijk langs Apeldoorns Kanaal (traject 52-4) 

3. Grebbedijk (traject 45-1).  

Wij bereiden ook de sanering voor van de toegepaste thermisch verontreinigde 

grond in de Westdijk (deel van traject 45-2). Met het HWBP programmabureau 

maken wij hierover nadere afspraken.  

 

Dijkverbetering in uitvoering 

Bij de regionale waterkering Maatpolderkade is de kadeverbetering eind 2019 

afgerond. De onderhoudstermijn waarin de aannemer van de versterking 

eventuele zakkingen verhelpt of kale plekken in grasbekleding hersteld loopt tot 

oktober 2020. 

 

In oktober 2019 is de regionale waterkering Laakkade verlegd en opgeleverd. 

Aan weerszijden naast de waterkering wordt een stedelijke uitbreiding 

uitgevoerd. Het nieuwe tracé is reeds opgenomen in de legger regionale 

waterkering Laakkades. 

 

Aandachtspunten en maatregelen voor hoogwater 

Doordat alle uitvoeringsprojecten dijkverbetering zijn afgerond, vinden geen 

verbeterwerkzaamheden meer plaats in de hoogwater risicoperiode op de 

primaire en regionale waterkeringen. Aandachtspunt is de nog beperkt 

ontwikkelde grasmat van de Maatpolderkade. Hiervoor houden wij 

beheersmaatregelen achter de hand.   
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Figuur 3: IJssel met verhoogde waterstand 18 maart 2019, de risicoperiode loopt van 1 
november tot 1 april 

   

Beheer waterkeringen 

Onder beheer verstaan we de activiteiten die nodig zijn om waterkeringen op 

orde te houden. In het kader van de wettelijke zorgplicht zijn activiteiten 

benoemd die zowel de uitvoering als de organisatie van het beheer aangaan.  

 

Deze vijfde veiligheidsrapportage Waterkering 2019 geeft een evaluatie van de 

activiteiten zorgplicht zoals we die in de Veiligheidsrapportage 2017 hebben 

benoemd als verbeterpunten. Dit monitoren we via interne audits en 

verantwoorden we aan bestuur.  

 

Kernboodschap 2, de uitvoering en inrichting van onze beheertaken 

Wij hebben de uitvoering van het dagelijks onderhoud op orde. Alle primaire 

waterkeringen zijn in 2019 tweemaal geïnspecteerd en de regionale 

waterkeringen eenmaal. De risicovolle schades zijn verholpen of opgenomen in 

de planning voor herstel. Alle eerdere schades krijgen aandacht in inspecties bij 

(dreigend) hoogwater. De afsluiters in de kunstwerken in de primaire 

waterkeringen zijn gecontroleerd en getest op functioneren. 

 

Wij verbeteren de inrichting van onze beheertaak continu, waarbij in 2019 de 

automatisering is doorgevoerd van de inspecties en onderhoudsacties middels 

een app die door beheerders en aannemers gebruikt wordt. In de twee digitale 
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onderhoudssystemen zijn het dijken areaal respectievelijk de kunstwerken met 

afsluitmiddelen opgenomen. Bij het onderhoud van dijken houden wij rekening 

met (ecologische) doelen door bijvoorbeeld gefaseerd te maaien”. 

 

1.3. Leeswijzer 

 

Afbakening 

De veiligheidsrapportage geeft geen inzicht in de projectvoortgang van de 

beoordeling, de verbeterprojecten en handhavingsprojecten enz. Dat gebeurt 

vanuit de verschillende processen. Doel van de rapportage is een overall beeld 

van de waterstaatkundige toetstand, de veiligheidsrisico’s en onze werkwijze. 

 

Opbouw rapportage 

De veiligheid tegen overstromingen wordt in drie delen gepresenteerd:  

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. Waterkeringen die niet voldoen, komen in aanmerkinge voor dijkverbetering 

via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De voortgang van verkenningen 

(H4) en de uitvoering van de dijkverbeterprojectem (H5) zijn toegelicht. 

C. De organisatie en processen om de waterkering op orde te houden moeten 

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

wordt verantwoord en de beleidsdoelen geëvalueerd (H7). 
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Hoofdstuk Inhoud 

1. Management 

samenvatting  

Inleiding  

Kernboodschap 

Leeswijzer 

Deel A Toets en beoordelingsrondes 

2. Beoordeling De resultaten van de periodieke veiligheidsbeoordeling met 

daarin een overzichtskaart van afgekeurde vakken. 

3. Beheer 

maatregelen 

Kaart en beschrijving van veiligheidsmaatregelen daar waar niet 

wordt voldaan aan de veiligheidsnorm. 

Deel B Aanleg en verbeterprogramma 

4. Projecten in 

voorbereiding 

De waterkeringen die niet voldoen aan de gestelde norm, moeten 

weer voldoen aan de eisen. In voorbereiding op een verbetering 

starten deze projecten met een nadere veiligheidsanalyse en 

studies naar alternatieven.  

5. Projecten in 

uitvoering 

De versterkingsprojecten van afgekeurde waterkeringen zijn 

beschreven. 

Deel C Zorgplicht 

 Staat van de waterkering 

6. Beheer Een kwantitatieve weergave van het uitgevoerde onderhoud, de 

resultaten van de inspecties en proefsluitingen die uitgevoerd 

zijn, de handhavingszaken en vergunningen. 

 Staat van de organisatie 

7. Veiligheidsborging Een evaluatie van de inrichting van de beheersactiviteiten en 

bepaling van de doelen om op orde te blijven.  
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Deel A 

 

2. Beoordeling 
 

Deze veiligheidsrapportage schetst een actueel en integraal veiligheidsbeeld van 

de waterkeringen van Waterschap Vallei en Veluwe op de peildatum 1-11-2019. 

Dit beeld is opgebouwd uit: de resultaten van de 1e ronde veiligheidsbeoordeling 

primaire waterkeringen 2017-2023 tot nu toe. Vervolgens is ook het beeld 

gegeven van de toetsing van regionale waterkeringen 2010 en is voor de 

overige waterkeringen aangegeven welke inmiddels aangepast zijn door 

verbeterwerken.  

 

In onderstaande legenda is aangegeven in welke fase een waterkering valt.  

 

 

2.1. Primaire waterkeringen 

 Tabel 1: Veiligheidsoordeel primaire waterkeringen 

Veiligheidsoordeel 2019 2018 

Omschrijving Verbijzondering     

Beheerfase 

  

Beheer op orde, reguliere 

beoordeling 

112,3 km  79,5% 132,2 

km 

93,5% 

Nader onderzoek, voldoet niet 

aan signaleringswaarde 

19,9 km(4) 14%   

Voldoet niet, (Tijdelijke) 

beheersmaatregelen nodig 

    

Verbeteringsfase Programmering HWBP     

Verkenning dijkversterking 5,4 km(1) 4% 5,4 km(1) 4% 

Planuitwerking dijkversterking 3,4 km  

(2,3 ) 

2,5% 3,4 km 

(2,3) 

2,5% 

Dijkversterking in uitvoering 0 km  0 km  

  141,3km 100% 141,3km 100% 
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(1) De Grebbedijk 5,4km (45-1) is opgenomen op het HWBP en de 

verkenning loopt. 

(2) De Noordelijke Randmeerdijk (11-3) heeft binnen de verkenning een 

scope van 730m. Ook wordt 300m verbetering voorbereid voor 

waterschap Drents Overijsselse Delta. 

(3) De planuitwerking dijkversterking voor 2,7km IJsseldijk Apeldoorns 

Kanaal (52-4) loopt.  

(4) De beoordeling van dijktraject Spankeren-Gietelo (52-1) is in concept 

gereed en ligt voor aan ILT voor een ‘conformiteitstoets’.  

 

 
Figuur 4: Primaire waterkeringen in beheerfase (groen), Grebbedijk in verkenning (licht 
blauw), IJsseldijk Apeldoorns kanaal en Noordelijke Randmeerdijk in planuitwerking 
(blauw), en fase nader onderzoek voor IJsseldijk 52-1 Spankeren-Gietelo (oranje). 
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                 Tabel 2: Veiligheidsoordeel kunstwerk in primaire waterkering 

Omschrijving Verbijzondering 2019 2018 

Beheerfase Beheer op orde, reguliere beoordeling 80 st 80 st 

Voldoet niet, nader onderzoek   

Voldoet niet, (tijdelijke) 

beheersmaatregel 

  

Versterkingsfase Planuitwerking renovatie/versterking 10 st(1) 10 st 

Renovatie/versterking in uitvoering   

Totaal  90 st 90 st 

(1) 10 kunstwerken in de Noordelijke Randmeerdijk (11-3) voldoen niet en 

maken deel uit van het gelijknamige HWBP project. 

 
Figuur 5: kunstwerken primaire waterkeringen in beheerfase (groen), bij Noordelijke 
Randmeerdijk kunstwerken in planuitwerkingsfase (blauw). 
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2.2. Regionale waterkeringen  

 

 Tabel 3: Veiligheidsoordeel regionale waterkeringen 

Veiligheidsoordeel 2019 2018 

Omschrijving Verbijzondering     

Beheerfase Voldoet aan norm 47 km  100% 38,5 km  82% 

Nader onderzoek 0 km 0 % 0 km 0 % 

Voldoet niet, (tijdelijke) 

beheersmaatregel 

0 km 0 % 0 km 0 % 

Versterkingsfase Programmeren 0 km 0 % 0 km 0 % 

Verkenning dijkversterking 0 km 0 % 0 km 0 % 

Planuitwerking dijkversterking 0 km 0 % 8,5 km(1) 18% 

Dijkversterking in uitvoering 0 km(1) 0% 0 km 0 % 

Totaal  47 km 100% 47 km 100% 

 

(1) In 2019 is de uitvoering van de Maatpolderkade afgerond.  

 
Figuur 6: Regionale waterkeringen, alle keringen in beheerfase (groen) 
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                 Tabel 4: Veiligheidsoordeel kunstwerk in regionale waterkering 

Omschrijving Verbijzondering 2019 2018 

Beheerfase  Voldoet aan norm 24 st  24 st  

Nader onderzoek 6 st (1) 7 st (1) (2) 

Voldoet niet, (tijdelijke) 

beheersmaatregel 

0 0 

Versterkingsfase Planuitwerking renovatie/versterking 0 0 

Renovatie/versterking in uitvoering 0 0 

Totaal  31 st 31 st 

 

(1) In de Slaperdijk voldoen de 6 duikers en heulen wel aan de 

veiligheidsnorm maar niet aan de bruikbaarheidseisen. Wel zijn ze in 

nood afsluitbaar. Eventuele aanpassing wordt bekeken in samenhang 

met de verbetering van de Grebbedijk. 

(2) In de Praamgrachtkade bij Baarn is in 2018 een keermiddel in een 

overstortconstructie aangepast, waardoor die aan de norm voldoet. 

 
Figuur 7: kunstwerken in regionale waterkeringen, 6 keermiddelen in Slaperdijk voldoen 
niet aan bruikbaarheidseisen (oranje).  
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2.3. Overige waterkeringen 

 

(1) De overige waterkeringen zijn in 2014 aangewezen. De hoogte of 

instandhoudingsnorm is in 2019 vastgesteld in de legger. Dit vormt de 

basis voor de periodieke controle van de leggerafmetingen, ter 

verantwoording aan het bestuur uiterlijk 2026.  

(2) Bij de Ruimte voor de Rivier projecten, zijn 15,3km waterkering 

toegevoegd aan het areaal. Ook is de kade Hoenwaard in 2017 

verbeterd. Al deze trajecten worden geacht te voldoen aan de norm. 

 
Figuur 8: de overige waterkeringen moeten nog beoordeeld worden (oranje), van 5 is het 
uitgangspunt dat ze nieuw ontworpen zijn op basis daarvan voldoen (groen). 

 Tabel 5: Veiligheidsoordeel overige waterkeringen 

Veiligheidsoordeel 2019 2018 

Omschrijving Verbijzondering     

Beheerfase Voldoet aan norm 15,3km(2) 25% 15,3km(2) 25% 

Nader onderzoek 45,2km(1) 75% 45,2km(1) 75% 

Voldoet niet, (tijdelijke) 

beheersmaatregel 

 0%  0% 

Versterkingsfase  Programmeren  0%  0% 

Verkenning dijkversterking  0%  0% 

Planuitwerking dijkversterking  0%  0% 

Dijkversterking in uitvoering  0%  0% 

Totaal  60,5 km 100% 60,5 km 100% 
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                 Tabel 6: Veiligheidsoordeel kunstwerk in overige waterkering 

Omschrijving Verbijzondering 2019 2018 

Beheerfase  Voldoet aan norm 44 st  43 st  

Nader onderzoek 0 st 0 st 

Voldoet niet, (tijdelijke) 

beheersmaatregel 

0 st 0 st 

Versterkingsfase Planuitwerking renovatie/versterking 0 st  0 st  

Renovatie/versterking in uitvoering 0 st  1 st (1)  

Totaal  44 st 44 st 

(1) Bij de Rosandepolder in Oosterbeek is in 2018 een nieuw inlaatwerk door 

de zomerkade gemaakt. 

 
Figuur 9: Kunstwerken in de overige waterkeringe, allen in beheerfase (groen) 

  



 
 

Titel  Veiligheidsrapportage Waterkeringen 

    

 Pagina  19 van 31 

 
 

 

3. Beheermaatregelen bij hoogwater 
 

Tijdens het hoogwaterseizoen zijn er drie aandachtsgebieden voor het 

waterschap:  

1. de afgekeurde dijken 

2. de dijken die recente versterkt of nieuw zijn aangelegd 

3. de dijken met recent gerepareerde schadeplekken uit de inspectieronde.  

 

3.1. Aandachtsgebieden kaart 

De recent versterkte dijken (2014-2018) zijn meestal nog niet op volledige 

sterkte, vanwege een grasmat die nog niet ontwikkeld is. Dit kost circa 4 jaar. 

Deze dijken zijn opgenomen op de aandachtpuntenkaart Figuur 10 en eveneens 

ontsloten in ons calamiteitenzorg systeem. 

 

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. 

 

Figuur 10: Aandachtgebieden, recent versterkte primaire en regionale keringen met 
nieuwe grasbekleding (oranje), werkzaamheden derden, zoals wegwerkzaamheden 
(rood) en schadeplekken gebleken bij inspectie (rode driehoek) 
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3.2.Afgekeurde primaire keringen met bijzondere 

veiligheidsmaatregelen 
 

De maatregelen voor primaire waterkeringen zijn in tabel 6 aangegeven. 

 

 

-  Vanwege het stabiliteitstekort voor de IJsseldijk Apeldoorns kanaal 

(traject 52-4) is een veiligheidsmaatregel opgenomen in het 

“calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater IJssel-Nederrijn”.  

- Vanwege het hoogte tekort en onvoldoende sterkte van het dijklichaam 

en kunstwerken van de Noordelijke Randmeerdijk (traject 11-3), zijn in 2019 

beheersmaatregelen genomen aan de sluitmiddelen van de kunstwerken. 

Daarnaast zijn veiligheidsmaatregelen vastgelegd in 

“calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Randmeren en Eem”. 

- Vanwege kwelweglengte en hoogte tekort voor de Grebbedijk (45-1) is een 

“beheersmaatregelenplan Grebbedijk 2017-2022” opgesteld, wat geldig is tot de 

versterking is uitgevoerd. Als tijdelijke maatregel zijn in 2019 ontlastbronnen 

geplaatst Figuur 11. Die worden operationeel gemaakt in het hoogwaterseizoen 

2019-2020.  

- De conceptveiligheidsrapportage voor de IJsseldijk Spankeren - Gietlo (52-1) 

laat een verhoogde kans op Piping zien. In 2020 bepalen wij welke (tijdelijke) 

beheermaatregelen nodig zijn.  

 

              Tabel 6: Maatregelen hoogwaterseizoen primaire waterkeringen 

Actuele situatie Aanvullende maatregelen 2019 2018 

Beheer/ 

onderhoudsfase 

Geen  132,1km 93% 132,1km 93% 

Beheer/ 

onderhoudsfase 

Bijz. veiligheidsmaatregel 9 km 7% 9 km 7% 

Dijkversterking of 

andere werken  in 

uitvoering 

Hoogwateractieplannen 0 km 0% 0 km 0% 

Totaal  141,3 km 100% 141,3 km 100% 
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Figuur 11: ontlastbron bij afgekeurde Grebbedijk om grondwaterdruk bij hoogwater af te 
laten nemen 

 

3.3. Recente versterking of werkzaamheden aan primaire 

waterkering met een hoogwater actieplan 
 

Een hoogwateractieplan gebruiken we bij recent uitgevoerd nieuw werk dat nog 

niet op vereiste sterkte is of wanneer werkzaamheden in het gesloten seizoen 

door gaan. Bij de Wakkerendijk wordt in december 2019 een nieuwe duiker 

geplaatst die het binnendijks en buitendijks systeem verbindt. Daarnaast wordt 

nabij het Zuidereind de wegverharding vervangen op de Eemlandse dijk. Dit 

gebeurt in fases, zodat het open liggend dijkdeel minimaal is. De weg bevindt 

zicht op de binnenberm. De dijk voldoet voor wat betreft hoogte. 

 

3.4.Recente versterking regionale waterkering met een 

hoogwater actieplan 
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(1)  De Maatpolderkade tussen Eembrugge en het Eemmeer is verbeterd en 

voldoet aan de norm. De buitentaluds die als eerste water te keren krijgen zijn 

in het voorjaar ingezaaid, zodat de grasbekleding hier sneller op niveau is. Er 

zijn enkele lokale plekken, waar de dijk pas in oktober dicht was, hier zijn door 

de aannemer in overleg met gebiedsbeheerder maatregelen voorbereid. Er 

wordt gewerkt conform het “calamiteitenbestrijdingsplan hoogwater Randmeren 

en Eem”.  

 

 

  

Tabel 7: Maatregelen hoogwaterseizoen regionale waterkeringen 

Actuele situatie Aanvullende maatregelen 2019 2018 

Beheer/ onderhoudsfase Geen  38,5km 82% 38,5km 82% 

Beheer/ onderhoudsfase Bijz. veiligheidsmaatregel(1) 8,5km 18% 8,5km 18% 

Versterking in uitvoering Hoogwateractieplan  0 km 0% 0 km 0% 

Totaal  47 km 100% 47 km 100% 
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Deel B 

4. Projecten in voorbereiding  
 

4.1. IJsseldijk Apeldoorns kanaal 

- Wij werken het voorkeuralternatief uit naar een dijkverbeterplan voor 2,7 km 
IJsseldijk;  
 

4.2. Grebbedijk 

- In de verkenning is vanuit de drie kansrijke alternatieven een concept 

voorkeursalternatief uitgewerkt. Besluitvorming over het voorkeuralternatief 

is voorzien begin 2020. 

 

4.3. Noordelijke Randmeerdijk 

- In 2018 is de veiligheidsopgave aangepast op basis van gedetailleerder 

onderzoek en uitgewerkt in een voorkeursalternatief voor 1030m. Daarnaast 

werken we de beheeropgave uit voor 885m. 

- Voor 5 van de 10 kunstwerken zijn er in de zomer van 2019 door BWS 

beheermaatregelen uitgevoerd. Deze maatregelen zijn o.a. het monteren 

van een RVS sluiting op sluisdeuren. 
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5. Projecten in uitvoering 
Momenteel (vanaf 1 november 2019) zijn er geen projecten in uitvoering.  

 

5.1. Dijkverbetering Veiligheid Zuidelijke Randmeren 

- Er is een principe besluit genomen om de Westdijk te saneren voor wat 

betreft de thermisch gereinigde grond in de bermen. Hiervoor worden 

nadere afspraken gemaakt met het HWBP.  

 

5.2. Ruimte voor de Rivier Veessen Wapenveld 

- Op de kruin van de Oostelijke dijk van de hoogwatergeul VEWA is over 6,5 

km een nieuwe grasbetonsteen verharding aangebracht voor het onderhoud.  

- Voor de opslag van materiaal ten behoeve van de inzet van de 

hoogwatergeul is in 2018 gestart met de voorbereidende werkzaamheden 

van een opslagloods. 

- De samenwerkingsovereenkomst over het beheer en onderhoud van de 

inlaat is eind 2019 ondertekend. 

 

5.3. Maatpolderkade en Laakkade 

- De uitvoering is in voorjaar en zomer 2019 uitgevoerd. Voor de aannemer 

van de dijkverbetering loopt de onderhoudstermijn tot oktober 2020.  

 
Figuur 12: de versterkte Maatpolderkade nabij het Eemmeer, de grasmat buitendijks 
(rechts) is al verder in ontwikkeling. 

- De Laakkade is door gemeente Amersfoort in 2019 aangepast, met aan 

weerszijde ophogingen voor de nieuwe woonwijken en volgt gedeeltelijk een 

nieuw tracé. Dit is verwerkt in de legger.   
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Deel C 

In deze jaarlijkse rapportage evalueren de zorgplicht activiteiten die wij 

uitvoeren voor de waterveiligheid. Die evaluatie baseren we op de “basis-eisen 

uitvoeringsactiviteiten zorgplicht beheer waterkeringen” en onze doelen uit het 

WBP. 

 

6. Basis-eisen activiteiten beheer 
 

6.1. Beheer 

Onder het beheer van de waterkeringen vallen zowel (juridisch) administratieve 

taken als onderzoeks- en rapportagetaken. Hieronder staat de voortgang. 

 

- Momenteel implementeren wij het onderhoudsbeheersysteem (OBS). Voor 

de wateren is dit al operationeel en voor de onderhoudstaken aan keringen 

slechts een deel. Voor het OBS hebben wij het systeem uitgedacht tussen 

het risico gestuurd beheer en onderhoud en de inrichting van het OBS. Dit 

heeft invloed op de vakindeling en het digitaal afhandelen van werkorders. 

Dit wordt begin 2020 ingericht.  

 

- Voor de aantoonbaarheid van beheer is de koppeling met het obs verbeterd. 

Bij de najaarsinspectie 2019 is het OBS ingericht, zodat het oordeel van de 

beheerder hierin verwerken kan worden en het afhandelen van de meldingen 

gecontroleerd kan worden.  

 

- De inspecties van Muskus- & Beverrattenbeheer hebben geen locaties 

opgeleverd met schades die kunnen leiden tot veiligheidsproblemen. Bevers 

worden wel steeds talrijker en zitten in de uiterwaarden bij Wageningen, de 

Worp (Deventer), Twello en Hattem. Tijdens hoogwater bestaat een kleine 

kans op graverij in de primaire waterkeringen. Nabij de Wilpse dijk is een 

dassenburcht gegraven in de dijk, die dijk is hier voorzien van een stalen 

damwand. De risico’s en maatregelen worden zijn in kaart gebracht.  

 

In het beheer en onderhoud werken wij met de ’Brede Kijk op de Dijk’ aanpak 

aan het combineren van andere doelen dan waterveiligheid. Wij hebben 

bijvoorbeeld onze maaibestekken aangepast om ruimte te geven aan een 

grotere biodiversiteit op en aan de dijk. De ‘Brede Kijk op de Dijk’ richt zich op: 

- Veiligheid  

- Veranderingen in de maatschappij 

- Kwaliteitsverbetering van de leefomgeving 

- Biodiversiteit (Green Deal infranatuur, Deltaplan Biodiversiteit) 

- Participatie van burgers 
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Figuur 13: stroken maaien nabij Welsum (Foto Geert-Jan van der Vegte) 

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 nieuwgebouwde kunstwerken geldt dat die ook een 

extra oplever controle krijgen. Hieronder staan de activiteiten daarvoor: 

 

- 90 kunstwerken in primaire waterkering, jaarlijkse testsluiting uitgevoerd. 

- 31 kunstwerken in regionale waterkering, testsluitingen verdeeld over 6 jaar 

 

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 prestatiebestek voor maaiwerk op de primaire waterkeringen is in 2019 

verlengd. Van de 5 percelen zijn 4 contracten verlengd tot 2021. Een nieuwe 

aannemer is gestart.  

- Op de recent versterkte Eem- en Randmeerdijken wordt ontwikkelbeheer 

uitgevoerd om de grasmatkwaliteit zo snel mogelijk goed te krijgen. Dit 

loopt door tot 2020.  

- Bij de Baarnse Waterkering is gestart om de onderhoudsovereenkomsten die 

gebruikers hebben in overeenstemming te brengen met de Ontwerp Legger 

die is maart 2019 is vastgesteld. 
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6.4. Inspectie 

Het inspecteren van de waterkeringen gebeurt regelmatig om de 

onderhoudstoestand van de dijken 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, de 

regionale keringen met IPO kadeklasse controleren wij 1 maal per jaar. 

 

Het onderstaande is opgevallen in de waarnemingen: 

- Scheuren door de droogte zijn in 2019 minder opgetreden dan in de zomer 

van 2018. Wel is er een toename van opkomend onkruid. 

- De schades die geconstateerd zijn bij de inspectie zijn ingedeeld in 

Risicoklasse: hoog, midden en laag. Voor het uitvoeren van reparaties wordt 

een urgentieklasse bepaald:  

Urgentieklasse I            (binnen 1 of 2 weken) 

Urgentieklasse II           (binnen 1 of 2 maanden) 

Urgentieklasse III         (voor 1 november) 

Urgentieklasse IV          (prognose maken) 

- Sommige schades aan de dijk in de hoogste prioriteringsklasse zijn op de 

aandachtspuntenkaart geprojecteerd (digitaal raadpleegbaar) en zijn tijdens 

hoogwatersituaties van belang om te controleren, in te pakken of andere 

maatregel toe te passen. Bij keringen met grasmatten jonger dan 3 jaar, die 

nog niet volledig erosiebestendig zijn tijdens hoogwater is extra inspectie 

noodzakelijk.  
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Figuur 14: Japanse Duizendknoop woekert en verstikt de dijkbekleding. Nieuwe 
bestrijdingsmethodes worden in 2019 onderzocht 

- Er zijn geen urgente schademeldingen in 2019 Naast Japanse duizendknoop 

vormt ridderzuring een steeds groter probleem, chemische bestrijding is niet 

toegestaan, (mechanische) alternatieven en elektrisch bestrijding wordt 

gezocht. Chemische wordt ook toegepast bij vier haarden op de Grebbedijk. 

Dit is bij hoge uitzondering toegestaan door het dagelijks bestuur, vanwege 

het potentieel veiligheidsrisico. 

- De inspectie van kunstwerken met focus op de afsluitmiddelen is uitgevoerd. 
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6.5. Vergunningverlening 

In 2019 zijn (tot 1 november) 81 vergunningen beoordeeld:  

- er zijn circa 10 ambtshalve vergunningen verleend vanuit de 

dijkverbeterprojecten, om de nieuwe situatie van tuinen vast te leggen. 

 
Figuur 15: Glasvezel buitenaf, verzorgt snel data verkeer voor bewoners aan de dijk 

- Voor de aanleg van glasvezel buitenaf zijn in 2019 meer dan 15 

gecombineerde vergunningaanvragen beoordeeld, waar glasvezelkabel in de 

dijk aangelegd moest worden. 

- Daarnaast is meer dan een kwart (23 vergunningen) voor andere kabels en 

leidingen afgegeven  

- 14 bouwwerken zijn vergunt in de beschermingszone 

- De andere vergunningen zijn afgegeven voor graafwerk of wegmeubilair en 

andere objecten op de dijk 
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6.6. Handhaving 

Het handhaven van de Keur gebeurt op basis van het toezichtplan Keur dat in 

2017 is opgesteld. De volgende werkzaamheden zijn hiervoor gedaan: 

- Bij iedere vergunning die bij een waterkering verleend wordt controleren we 

de uitvoering van de werkzaamheden. Dit betreft circa 71 locaties.  

- We handhaven op specifieke dijktrajecten, waar we vanwege de hoeveelheid 

zaken projectmatig werken. Aan de IJsseldijk betreft dit 900 keurzaken die 

gereguleerd moeten worden. Wij onderzoeken de juridische mogelijkheden 

om de regulering correct uit te voeren en wij controleren op oneigenlijk 

gebruik van onze percelen.   

- We controleren jaarlijks bij de voorjaarsinspectie bouwwerken bij de 

primaire waterkeringen. 

 

6.7. Calamiteitenbeheersing 

Het waterschap heeft de taak om in geval van hoogwater maatregelen te nemen 

om het gebied te beschermen tegen overstroming. Omdat een hoogwater niet 

vaak voorkomt, besteed het waterschap extra zorg aan het oefenen van zo’n 

situatie. Het volgende is in 2019 gedaan: 

- Wij trainen en kwalificeren momenteel 25 nieuwe collega’s voor de dijkwacht 

- De procedure Randmeren is in ontwikkeling 

- De procedure IJssel is in 2019 afgerond  

- Voor de hoogwater calamiteiten wordt gewerkt aan betere beeldvorming 

door ondersteuning met kaartbeelden en visualisaties van o.a. actuele 

schades en inzet/status inlaatwerken (dashboard).   
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7. Veiligheidsborging 
In november 2019 hebben we de 4e voortgangsmeting uitgevoerd. Daar waar 

wij nog niet voldoen borgen wij de veiligheid met risicobeheersmaatregelen. 

 

7.1.Beleidsdoelen zorgplicht 
 

In het waterbeheerprogramma (WBP) 2016-2021 zijn onze ambities en doelen 

beschreven. Onze ambitie voor waterveiligheid is om ons beheergebied te 

beschermen tegen overstromingen. Daarvoor voeren we onze zorgtaak voor de 

waterkeringen planmatig en transparant uit. In 2021 willen we voldoen aan de 

in het WBP geformuleerde beleidsdoelstelling. De voortgang en afstand tot 

beleidsdoelen evalueren we jaarlijks. De actuele voortgang is te vinden in het 

dashboard. 

 

In onderstaande tabel staan twee activiteiten waarbij wij nog niet voldoen aan 

de basiseisen en staan de belangrijkste risico’s en beheersingsmogelijkheden 

om de veiligheid te borgen.  

Zorgplicht activiteit 

en basiseis 

Voortgang en risico Risicobeheersing 

A5  Onderhoud van 

de primaire 

waterkering  

 

Basiseis 4: Relevante 

onderhoudsgegevens 

actueel in het OBS 

IJsseldijk, Grebbedijk en 

Eemdijk zijn gereed gekomen 

in 2019. De andere keringen 

worden momenteel 

toegevoegd in het onderhoud 

beheersysteem OBS en zijn 

bruikbaar in 2020. 

Opdrachtverlening 

schadereparaties is door 

ervaren vakmannen gedaan, 

met eigen volgsysteem. 

A12  Beheer 

dagelijkse gegevens  

 

Basiseis 3: Gegevens 

actueel en volledig 

Het beheerregister is actueel.  

Beheergegevens van Ruimte 

voor de Rivier zijn in 2019 

overgedragen en worden in 

2020 verwerkt in leggers. 

Als gegevens ontbreken 

hanteren we in de advisering 

conservatieve uitgangspunten.  

Bij vergunningen altijd 4 ogen 

principe expert. 

 

7.2.Implementatie nieuwe norm 

Onze activiteiten zorgplicht richten we momenteel in naar de nieuwe 

veiligheidsnormen die vanaf 1 januari 2017 gelden. De basis hiervoor is de 

veiligheidsbeoordeling. Wij onderzoeken in 2020 de eventuele doorwerking in 

leggers. Sinds september 2019 herzien wij de regelgeving ook in het kader van 

de nieuwe waterschapsverordening. 

 


