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Inleiding.

Het voor u liggende rapport is het bestrijdingsplan dat gehanteerd wordt voor het bewaken van de 
hoogwaterkering binnen het beheergebied van het Waterdistrict Westerschelde.

Het betreft hier gedeelten van de waterkering aan de Noordzee en de Westerschelde op de volgende 
lokaties;
- Breskens, veerhaven
- Breskens, handelshaven
- Terneuzen, voorhavens sluizencomplex
- Terneuzen, voormalige veerhaven
- Terneuzen, dijkvak oostsluis (km 41+700) tot scheldeboulevard (km 39+700)
- Perkpolder, voormalige veerhaven
- Vlissingen, dijk tussen sluizencomplex en oude veerfuik.
- Hansweert, voorhavens sluizencomplex
- Kruiningen, voormalige veerhaven

Met name tijdens (zware) stormvloeden welke veelal gepaard gaan met springtij kunnen zich zodanige 
omstandigheden voordoen, dat bewaking van de hoogwaterkering noodzakelijk is. Dit bestrijdingsplan is 
ook van toepassing op de regionale waterkering (Kanaal van Gent naar Terneuzen).

In dit bestrijdingsplan is rekening gehouden met de richtlijnen welke gesteld zijn in door de provincie 
Zeeland uitgegeven ’’Draaiboek Paraatheid en Communicatie van de directie Ruimte Milieu en Water bij 
stormvloeden etc.” . Hiermee is tegemoet gekomen aan de in de Wet op de Waterkering gestelde 
bepalingen omtrent het opstellen van een bestrijdingsplan inzake verwachte calamiteiten (W.O.W. art. 8) 
dijkbewaking.
Het Bestrijdingsplan dijkbewaking Rijkswaterstaat “Waterdistrict Westerschelde” maakt onderdeel uit van 
het Calamiteitenplan RWS Directie Zeeland.
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Leeswijzer

Het Bestrijdingsplan dijkbewaking van het Waterdistrict Westerschelde is zo opgebouwd dat het 
eenvoudig in gebruik is. Dijkbewaking vindt plaats in verschillende fasen. Iedere betrokkene kan 
eenvoudig de desbetreffende fase van dijkbewaking terugvinden met de daarbij horende acties.

Het bestrijdingsplan is opgedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste beschrijft de organisatie.
Het scenario dat van start moet gaan ais één van de dijkbewakingfases gemeld wordt, staat 
beschreven in de hoofdstukken 2, 3 en 4.
In deze hoofdstukken wordt na een algemene beschrijving een telefoonlijst en overzicht van acties 
gegeven. Op de telefoonlijst staan zowel de personen voor binnen kantooruren ais voor buiten 
kantooruren vermeld. Voorde actielijst zijn twee aparte overzichten opgenomen, een voor binnen 
kantooruren en een voor buiten kantooruren. Tevens wordt er verwezen naarde opschaling volgens het 
calamiteitenplan RWS Directie Zeeland en de bijbehorende adressen en telefoonlijst van het 
calamiteitenplan RWS Directie Zeeland.

Ter verduidelijking zijn nog enkele bijlagen met onder andere algemene gegevens en diverse adreslijsten 
toegevoegd. In de tekst zal hier regelmatig naar worden verwezen.
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1 Organisatie

1.1 Dijkbewaking aangestuurd door verwachte waterstand

FASE 1 of Waarschuwingspeil wordt ingesteld bij 

Hoogwater (HW) te Vlissingen van N.A.P. + 3,30

- informeren betrokkenen buitendijkse belangen
- centraal meldpunt inrichten
- sluiten kunstwerken in primaire waterkering
- uitvoeren van nacontrole

FASE 2 of Alarmeringspeil wordt ingesteld bij: 

Hoogwater (HW) te Vlissingen van N.A.P. + 3,70

- informeren betrokkenen buitendijkse belangen
- centraal meldpunt inrichten
- Beleidsteam paraat
- sluiten kunstwerken in primaire waterkering
- buitendijkse patrouille instellen
- uitvoering van nacontrole

FASE 3 of Alarmerinqspeil+ wordt ingesteld bij: 

Hoogwater (HW) Vlissingen N.A.P. + 4,10 m en hoger:

- informeren betrokkenen buitendijkse belangen direct
- sluiten kunstwerken in regionale waterkering direct
- centraal meldpunt inrichten 3 uur voor HW Vlissingen
- Beleidsteam actief 3 uur voor HW Vlissingen
- sluiten kunstwerken in primaire waterkering 3 uur voor HW Vlissingen
- buitendijkse patrouille instellen 3 uur voor HW Vlissingen
- uitvoeren van nacontrole vanaf 2 uur na HW Vlissingen

1.2 Meldinggevende instanties en gegevensinwinning

1.2.1 Stormvloedwaarschuwingsdienst http://www.svsd.nl/

Melding van dijkbewaking gebeurt door:

m tot N.A.P. + 3,70 m:

direct
2 uur voor HW Vlissingen 
2 uur voor HW Vlissingen 
vanaf 2 uur na HW Vlissingen

m tot N.A.P. + 4,10 m:

direct
2 uur voor HW Vlissingen 
2 uur voor HW Vlissingen 
2 uur voor HW Vlissingen 
2 uur voor HW Vlissingen 
vanaf 2 uur na HW Vlissingen
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a. interpretatie eigen medewerkers
b. de SVSD deze geeft ca. 6 uur voor hoogwater te Vlissingen een telefonische melding van de

voorspelde waterstand, ais naar verwachting het peil van N.A.P. + 3,30 m te Vlissingen wordt
overschreden. Afhankelijk van de verwachte hoogwaterstand te Vlissingen worden hierbij drie 
typen waarschuwingen onderscheiden:

- Waarschuwingspeil (fase 1)N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. + 3,70 m 
-Alarmeringspeil (fase 2)N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m
- Alarmeringspeil + (fase 3)N.A.P. + 4,10 m en hoger

Opheffingsberichten worden niet door de SVSD gegeven. Er wordt vanuit gegaan dat na hoogwater de 
waarschuwing vervalt. Bij een volgend gevaarlijk hoogwater waarschuwt de SVSD opnieuw.

1.2.2 Hydro-Meteo-Centrum Zeeland

Op verzoek van het Waterdistrict Westerschelde geeft het Hydro-Meteo-Centrum Zeeland een 
telefonische melding van de voorspelde waterstand, ais naar verwachting het peil van N.A.P. + 3,30 m 
te Vlissingen wordt overschreden. De melding vindt meestal vroeger plaats dan die van de SVSD zodat 
meer tijd beschikbaar is voor het nemen van maatregelen. Het Hydro-Meteo-Centrum informeert het 
Hoofd Waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger).

Deze melding activeert overigens geen staat van paraatheid of dijkwacht. Het hoofd Waterdistrict 
Westerschelde kan naar aanleiding van de kennisgeving overgaan tot de inwinning van gegevens op 
basis waarvan hij verder kan handelen.

1.2.3 Snelpeil

Rijkswaterstaat (Hydro-Meteo-Centrum Zeeland) meet continu gegevens betreffende 
weersomstandigheden en de toestand van de Zeeuwse wateren, waarbij deze gegevens iedere minuut 
worden ververst. Met dit snelpeil kunnen actuele gegevens zonder vertraging worden ingewonnen via 
het internet op www.hmcz.nl/snelpeil/index én www.hmcz.nl/windroos/windroos.html.

1.2.4 Automatische peilschalen

Voorde inwinning van de actuele waterstanden kunnen ook de volgende automatische peilschalen 
worden gebeld: Vlissingen 070-3123311

Water- en weerbericht 0900-8003 (keuze 4; 1 ; 3)
Oostende (peilmeter) 0032 59505972 *

* De Belgische waterstanden worden vermeld in TAW (Tweede Algemene Waterpassing).
TAW komt overeen met N.A.P. - 2,32 meter.

1.3 Scenario dijkbewaking

Langs de Noordzeekust en de Westerschelde zijn afhankelijk van de verwachte waterstand te 
Vlissingen drie dijkwachtscenario's te onderscheiden (zie ook paragraaf 1.1).

- Dijkbewaking fase 1 : Waarschuwingspeil N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. + 3,70 m
- Dijkbewaking fase 2: Alarmeringspeil N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m
- Dijkbewaking fase 3: Alarmeringspeil + N.A.P. + 4,10 m en hoger
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1.3.1 Instellen dijkbewaking

In alle dijkwachtscenario's stelt het hoofd Waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) na interne of 
externe melding van de SVSD dijkbewaking in, na overleg met de dienstdoende functionaris van de 
onderafdeling Operationeel Beheer en Onderhoud (OBH) (zie bijlage I, wachtdienstschema).
Hij is verantwoordelijk voor het tijdig waarschuwen en informeren van de betrokken medewerkers, het 
Calamiteitenteam (Middelburg) indien nodig en eventueel belanghebbende derden. In hoofdlijnen komt 
het er op neer dat het centraal meldpunt uiterlijk 2 of 3 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht wordt, 
kunstwerken en coupures e.d. op dat moment zijn afgesloten en buitendijkse patrouilles worden 
uitgevoerd.

1.3.2 Centraal meldpunt

Het centraal meldpunt kan, afhankelijk van het dijkwachtscenario en het tijdstip, ingericht worden op het 
kantoor Waterdistrict Westerschelde of thuis bij de dienstdoende functionaris. In alle dijkwachtscenario's 
wordt het centraal meldpunt ingericht. Dit betekent concreet dat tijdens alle dijkwachtscenario's het 
hoofd Waterdistrict de teamleider OBH en clustercoördinator civiel OBH zitting nemen op het kantoor 
dan wel communiceren via het mobiele station.
Het Beleidsteam (Middelburg) is slechts aanwezig in geval dijkwacht fase 3 van kracht is.
In onderstaand schema wordt een overzicht weergegeven van welke werkplek bezet is afhankelijk van 
de dijkbewakingsfase.

Dijkbewakingsfase Werkplek binnen 
kantooruren

Werkplek buiten kantooruren

Fase 1 : waarschuwingspeil Kantoor waterdistrict 
Westerschelde

Thuis

Fase 2: alarmeringspeil Kantoor waterdistrict 
Westerschelde

Thuis/Kantoor waterdistrict 
Westerschelde

Fase 3: alarmeringspeil + Kantoor waterdistrict 
Westerschelde

Kantoor waterdistrict 
Westerschelde

1.3.3 Taakverdeling

De taak van het hoofd waterdistrict Westerschelde of assistent districtshoofd is het algeheel 
coördineren van de dijkbewaking, het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde, 
belanghebbende derden en het communiceren met de voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren 
binnen Rijkswaterstaat zoals beschreven in het calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland met 
de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water en de waterschappen Zeeuwsch-Vlaanderen en 
Zeeuwse Eilanden. Hij is tevens leider van het operationele team.
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De taak van de clustercoordinator civiel is het frequent inwinnen en vastleggen van informatie 
omtrent waterstanden en weersontwikkelingen, alsmede het opstellen en bijhouden van een 
zogenaamd logboek.
Voor de inhoud van dit logboek wordt verwezen naar de hoofdstukken 2, 3 en 4 per dijkbewaking 
fase wordt hier de inhoud vermeld.

Het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde bestaat uit de navolgende 
personen:
- hoofd waterdistrict Westerschelde (voorzitter)
- teamleider OBH
- clustercoordinator civiel OBH
- medewerker Veiligheid waterkeringen/afvoer

Het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde is paraat gedurende dijkwacht fase 2 en 
actief betrokken gedurende dijkwacht fase 3; in laatstgenoemde situatie neemt het Bestrijdingsteam 
dijkbewaking waterdistrict Westerschelde zitting op het centraal meldpunt. En zal tevens het 
calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland in werking treden.

De taak van het Beleidsteam is het verzorgen van alle externe contacten met de Commissaris van de 
Koningin, pers, gemeenten, waterschappen, regionale brandweer en regiopolitie. Bij escalatie van 
gevaar, wanneer schade aan een dijkvak onbeheersbaar wordt, ontstaat dreigend gevaar voor 
dijkdoorbraak. Er zal zich een situatie kunnen ontwikkelen in de zin van de Rampenwet. In dit geval zal 
het Bestrijdingsteam dijkbewaking waterdistrict Westerschelde, zoals beschreven in het 
Calamiteitenplan Rijkswaterstaat directie Zeeland 2004, in werking treden. De betrokkenheid van de 
voorlichter beperkt zich tot het verzamelen van informatie en het onderhouden van contact met de pers.

De clustercoordinator civiel vormt ais leider van het operationele team de schakel tussen de interne 
organisatie en de dijkwacht patrouilles. Op grond van verwachte hydro- en meteogegevens gekoppeld 
aan binnenkomende signalen vanuit de werkgebieden stuurt hij het bewakingsscenario op relevante 
onderdelen.

1.3.4 Patrouilles

Afhankelijk van het optredend dijkbewakingsscenario dienen er door het waterdistrict Westerschelde 
bepaalde beheerstaken en inspecties uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn verantwoordelijk de 
zogenaamde dijkwacht patrouillemedewerkers die vanuit het centraal meldpunt door de 
clustercoordinator civiel worden aangestuurd. Aansturing vindt plaats door middel van telefoon- en 
mobiele telefoonverbindingen. Iedere patrouille heeft zijn eigen patrouillegebied (zie bijlage II, kaart 
indeling werk- en patrouillegebieden.

In alle drie de dijkbewakingsscenario's moeten de kunstwerken in de primaire waterkering worden 
gesloten.
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In geval van dijkbewakingsscenario 2 en 3 wordt de primaire waterkering vanaf 2 of 3 uur voor 
hoogwater te Vlissingen door de dijkwachtpatrouilles geïnspecteerd.
Elke patrouille verricht gebiedsgebonden beheersactiviteiten en patrouilleert in het aangewezen gebied. 
Bij de drie dijkbewaking fases maakt men onderscheid tussen vier patrouillegebieden (zie bijlage II, 
kaart indeling werk- en patrouillegebieden).

FASE 1 : géén patrouille instellen
FASE 2 en 3: patrouillegebied 1 - werkgebied ZUID:

patrouillegebied 2 - werkgebied ZUID: 
patrouillegebied 3 - werkgebied ZUID: 
patrouillegebied 4 - werkgebied NOORD:

patrouillegebied 5 - werkgebied NOORD: 
patrouillegebied 6 - werkgebied NOORD:

Breskens veerhaven-Breskens
handelshaven
Terneuzen
voormalige veerhaven Perkpolder 
Vlissingen tussen sluiscomplex en 
veerfuik
Hansweert voorhavens 
voormalige veerhaven Kruiningen

1.3.5 Beperken schade

Indien bij het patrouilleren schade wordt geconstateerd, moeten zo mogelijk direct schadebeperkende 
maatregelen genomen worden.
De ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoordinator civiel OBH. Indien nodig 
kunnen bij herstelwerkzaamheden aannemers met het benodigde materieel worden ingezet.

1.3.6 Opheffen dijkbewaking

De dijkbewaking wordt in geval van fase 1 en 2 opgeheven door de clustercoordinator civiel OBH, in 
geval van fase 3 door het Bestrijdingsteam. In principe geldt dat de dijkbewaking wordt beëindigd ca. 2 
uur na hoogwater. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwaterte Vlissingen en Bath, wordt afhankelijk 
van het optredend waterstandverloop en de weersontwikkelingen, de dijkbewaking langs de 
Westerschelde stapsgewijs opgeheven.

Na het beëindigen van de dijkbewaking worden alle gesloten kunstwerken zo spoedig mogelijk geopend 
Zo snel mogelijk, wanneerde waterstand dit toelaat, wordt een nacontrole uitgevoerd door de 
clustercoordinator civiel OBH in de werkgebieden. Deze nazorg wordt aangestuurd door de teamleider 
Operationeel Beheer en Onderhoud. Alle eventueel ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan 
de clustercoordinator civiel OBH en wordt onmiddellijk hersteld, eventueel met inzet van aannemers en 
benodigd materieel.

1.4 Externe contacten 

Persvoorlichting
De voorlichting naarde media wordt verzorgd door de voorlichter Rijkswaterstaat. Voorlichting ter 
plaatse wordt verstrekt door het hoofd waterdistrict Westerschelde.

Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water
Gedurende dijkwacht fase 2 of 3 onderhoudt de teamleider OBH regelmatig contact met de bij de voor 
de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water 
en waterschappen.

Provincie Zeeland, Commissaris van de Koningin
Gedurende dijkwachtfase 3 onderhoudt het Beleidsteam (opschaling naar Middelburg conform 
calamiteitenplan) regelmatig contact met de Commissaris van de Koningin. De bereikbaarheidsregeling 
loopt buiten kantooruren via de dienstdoende piketambtenaar van het kabinet. Deze is per semafoon 
oproepbaar door de meldkamer van de regiopolitie Zeeland.
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Gemeenten
Gedurende dijkwacht fase 3, dat wil zeggen bij een verwachte waterstand te Vlissingen van N.A.P. + 
4,10 m of hoger, worden de gemeenten in eerste instantie gewaarschuwd door de regionale brandweer. 
De provincie, gemeenten, waterschappen en rijkswaterstaat nemen onderling contact op en testen hun 
paraatheid.

Regionale brandweer Zeeland - kantoor Zeeuwsch-Vlaanderen
De regionale brandweer wordt rechtstreeks door de SVSD gewaarschuwd. De regionale brandweer 
waarschuwt vervolgens de gemeenten.
De regionale brandweer (gevestigd te Terneuzen) beschikt over reddings-, verbindings- en 
hulpmaterieel. Dit materieel zoals lampen, aggregaten enz. kan op aanvraag (met het bedienend 
personeel) bij calamiteiten worden ingezet.

Politie Zeeland
De provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water waarschuwt de meldkamer van de Politie 
Zeeland. De meldkamer zorgt ervoor dat de piketfunctionaris wordt geïnformeerd. De groeps
commandanten lichten hun patrouilles in, maar onthouden zich verder van enige acties. Indien het 
waterdistrict Westerschelde een beroep wenst te doen op politiesteun kan dit worden verzocht via de 
meldkamer Middelburg. De taak van de politie is het vrijhouden van de door het Beleidsteam aan te 
geven wegen.

1.5 Dreigend gevaar

1.5.1 Dreigend gevaar voor dijkdoorbraak

Dreigend gevaar voor dijkdoorbraak zal ontstaan wanneer schade aan een dijkvak onbeheersbaar 
wordt of indien door overslaand water het dijklichaam zodanig gaat verweken, dat het binnentalud kan 
gaan uitzakken.
Wanneer een dergelijke situatie ais hierboven omschreven ontstaat, neemt het Beleidsteam Middelburg 
onmiddellijk contact op met de burgemeester van de gemeente waar het gevaar dreigt, zodat deze 
maatregelen kan nemen ten aanzien van de bevolking.

1.5.2 Bevoegdheden dijkgraaf en dagelijks bestuur

Waterstaatswet artikel 72:
1. De beheerder is in geval van gevaar, en zolang de daardoor ontstane situatie zulks noodzakelijk 

maakt, bevoegd maatregelen te treffen die hij nodig oordeelt, zonodig in afwijking van wettelijke 
voorschriften. Deze bevoegdheid geldt niet indien de maatregelen in strijd zouden komen met 
de Grondwet of enige internationaal- rechtelijke verplichting.

Waterstaatswet artikel 73:
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1. Indien het dagelijks bestuur van een waterschap gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid,
bedoeld in artikel 72, eerste lid, melden zij dit onverwijld aan gedeputeerde staten.

Waterstaatswet artikel 74:
1. Indien het dagelijks bestuur van een waterschap beheerder is en gedeputeerde staten van

oordeel zijn dat ten onrechte niet of niet voldoende wordt opgetreden bij gevaar, kunnen zij de 
beheerder, zoveel mogelijk na overleg met hem, daartoe een opdracht geven.

Wet rampen en zware ongevallen artikel 11:
‘De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ernstige ramp of vrees voor het 
ontstaan daarvan’. Memorie van Antwoord 11, blz. 23: "De burgemeester heeft de mogelijkheid 
om in een bijzondere rampsituatie, zoals bijvoorbeeld een watersnoodramp, een bestuurder of 
waterstaatkundige van het betrokken waterschap of rijkswaterstaat te verzoeken de 
operationele leiding van de rampenbestrijding over te nemen".

Volgens artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen wordt onder een ramp verstaan een 
gebeurtenis:
1. waardoor een ernstige verstoring van de algemene veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en 

de gezondheid van vele personen dan wel materiële belangen in ernstige mate bedreigd 
worden en

2. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende discipline 
vereist is.

Memorie van Antwoord (MvA 11, blz. 14-15):
“Een rampverklaring van een burgemeester is geen voorwaarde voor het uitoefenen van het 
opperbevel. De burgemeester vormt zich een oordeel over de vraag of er zich in zijn gemeente 
gebeurtenissen voordoen of dreigen voor te doen ais bedoeld in artikel 1 van de wet. Vervolgens gaat 
hij over tot concrete maatregelen en geeft daaraan leiding".

1.5.3 Afsluiten van wegen

Indien de toestand van een waterkerende dijk, inclusief toevoerende wegen in verband met parkeren 
belangstellenden, waarop een weg gelegen is dit vereist, heeft de rijkswaterstaat de bevoegdheid tot 
het tijdelijk sluiten van die weg. Dit tijdelijk afsluiten geldt ook indien dreigend gevaar of een andere 
dringende omstandigheid van voorbijgaande aard aanwezig is. Een en ander is mogelijk ingevolge het 
bepaalde in paragraaf 8 van het "Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer" (BAWB).

Vooreen (gedeeltelijke) afsluiting van een weg wordt de meldkamer van de politie Zeeland te 
Middelburg ingelicht door de teamleider OBH.

Voor het afsluiten van wegen in beheer bij een andere wegbeheerder wordt de desbetreffende instantie 
benaderd met het verzoek een bepaalde weg of wegvak af te sluiten. De wegbeheerder neemt 
vervolgens ze lfde maatregelen die nodig zijn voor het daadwerkelijk afsluiten. Ook het contact met de 
regiopolitie wordt door de wegbeheerder verzorgd.

1.5.4 Materiaal en materieel

Per werkgebied c.q. patrouillegebied wordt een overzicht gegeven van de materiaalvoorraad en 
van regionale aannemers voor inhuur van materieel (en mankracht). In overleg met de afdeling 
OBH kan men ook beschikken over aanwezig materiaal.
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Aangezien het niet mogelijk is de lijst van de materiaalvoorraad binnen het waterdistrict 
Westerschelde in dit bestrijdingsplan regelmatig te actualiseren, wordt hiervoor verwezen naarde 
aanwezige lijst bij de afdeling Operationeel Beheer en Onderhoud (OBH).

1.6 Communicatie

1.6.1 Telefoon en fax

Het centraal meldpunt en het Bestrijdingsteam zijn op het kantoor Waterdistrict Westerschelde te 
Terneuzen bereikbaar onder de hieronder genoemde nummers. Het telefoonverkeer kan in bijzondere 
omstandigheden buiten gebruik raken ais gevolg van overbelasting. Indien dat het geval is, kan gebruik 
worden gemaakt van het Nationaal Noodnet.

-telefoon Hoofdkantoor Terneuzen 0115-686800
- fax Hoofdkantoor Terneuzen 0115-686849
- noodnet telefoon Hoofdkantoor Terneuzen : 11305
- telefoon locatie Vlissingen SCC 0118-424760
- noodnet telefoon locatie Vlissingen 11322
- telefoon locatie Terneuzen VCT 0115-682401
- noodnet telefoon locatie Terneuzen 11412
-telefoon locatie Terneuzen CSO 0115-612279

1.6.2 Nationaal Noodnet

Het centraal meldpunt is bereikbaar via het Nationaal Noodnet. Dit noodnet is gescheiden van het 
normale telefoonnet, heeft een eigen voeding, is altijd paraat en kan worden gebruikt bij overbelasting 
van het telefoonnet. Alle waterschappen, gemeenten en de overheidsdiensten die bij dijkbewaking of de 
coördinatie hiervan zijn betrokken, beschikken overeen aansluiting. De lijst van relevante nummers, 
inclusief de openbare telefoon- en faxnummers, is ais bijlage IV toegevoegd.

STORINGEN melden aan 0800-0248080 onder vermelding van noodnetnummer (zie bovenstaand 
noodnet overzicht) en bijbehorend aansluitnummer 0113-250005.

1.7 Oefening dijkbewaking

Overeenkomstig artikel 68 van de Waterstaatswet draagt de beheerder zorg voor het houden van 
oefeningen in doeltreffend optreden bij gevaar.
Bij het houden van oefeningen kan onderscheid worden gemaakt in ‘operationeel oefenen’ en 
‘bestuurlijk oefenen’.
Het beleid waterdistrict Westerschelde is erop gericht om minstens één maal per jaa rte  oefenen. Na 
afloop van de oefening dient een rapportage te worden gemaakt over het verloop van de oefening. De 
gegevens voorde rapportage worden aangeleverd door de medewerker veiligheid waterkeringen 
/afvoer aan de teamleider Operationeel Beheer en Onderhoud waarna deze de rapportage verzorgt.
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1.8 Verslaglegging

Tijdens de dijkwachtperiode wordt door de medewerker veiligheid waterkeringen/ afvoer een 
zogenaamd logboek opgesteld waarin wordt vermeld: tijdstip van instellen dijkbewaking, 
gewaarschuwde betrokkenen, waterstanden, windrichting en windsnelheid, beheersmaatregelen 
afsluiten kunstwerken en wegen, schade aan glooiingen en kunstwerken (locatie, soort bekleding, 
oppervlakte, enz.) en bij specifieke omstandigheden veekrandwaarnemingen. De gegevens van schade 
aan glooiingen, dijken, duinen en kunstwerken wordt aangeleverd door de clustercoordinator civiel 
Beheer en Onderhoud.
De medewerker veiligheid waterkeringen/ afvoer levert aan de hand van deze verslaglegging een 
rapport aan het hoofd waterdistrict Westerschelde.
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2 Dijkbewaking Fase 1: Waarschuwingspeil
Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +3,30 m tot N.A.P. +3,70 m

2.1 Instellen dijkbewaking fase 1

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt 
(=kantoor waterdistrict Westerschelde) het hoofd waterdistrict Westerschelde óf afdeling OBH. 
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict 
Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het ‘overzicht 
te lefoonlijst’.
Het hoofd waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende 
functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, 2 uur voor hoogwater te Vlissingen  
dijkbewaking fase 1 in:

1. centraal meldpunt inrichten 2 uur voor HW  Vlissingen
2. sluiten kunstwerken in primaire waterkering 2 uur voor HW  Vlissingen

Na inrichting van het centraal meldpunt geeft de clustercoordinator civiel direct informatie door 
aan:

- inspecteurs
- havenmeester
- verkeersleiders verkeerscentrale Terneuzen
- verkeersleiders verkeerscentrale Hansweert
- belanghebbende derden: - belanghebbenden haven Breskens, via havenmeester

- belanghebbenden veerhaven Terneuzen, via inspecteurs
- belanghebbenden veerhaven Perkpolder, via inspecteurs
- belanghebbenden haven Gent
- belanghebbenden Zeeland Seaports

Buiten kantooruren worden de mensen van het wachtdienstschema gewaarschuwd 
(zie bijlage I).
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2.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 1

CENTRAAL MELDPUNT: - teamleider OBH
- clustercoordinator civiel OBH

Het centraal meldpunt wordt 2 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht.
De teamleider OBH interpreteert in overleg met de clustercoordinator civiel de ingewonnen informatie 
en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking. Hij informeert het hoofd 
waterdistrict Westerschelde. De clustercoordinator civiel is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen 
en vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen en draagt zorg voor het 
opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek.
In dit logboek worden de tijdstippen vermeld wanneer de volgende handelingen hebben 
plaatsgevonden:

- instellen van de dijkbewaking.
- het waarschuwen van betrokkenen.
- het opdracht geven tot controle/inspectie.
- weergeven van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking.

Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd. Tenslotte 
worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij getroffen 
maatregelen.

Controle
Uit te voeren nacontrole in de werkgebieden:

Werkgebied ZUID - controle veerhaven en handelshaven Breskens
(patrouillegebied 1)

Werkgebied ZUID - controle sluizencomplex en voorhavens Terneuzen
(patrouillegebied 2) - controle oude veerhaven en scheldeboulevard Terneuzen

Werkgebied ZUID - controle voormalige veerhaven Perkpolder
(patrouillegebied 3)

Werkgebied NOORD - controle opslagterrein Vlissingen en steiger rijkswaterstaat 
(patrouillegebied 4)

Werkgebied NOORD - controle voorhaven Hansweert 
(patrouillegebied 5)

Werkgebied NOORD - controle voormalige veerhaven Kruiningen 
(patrouillegebied 6)
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2.3 Opheffen dijkbewaking fase 1

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen beëindigt 
de clustercoordinator civiel de dijkbewaking, dit is circa 2 uur na hoogwater te 
Vlissingen. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath kan de 
clustercoordinator civiel afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de 
weersontwikkelingen de dijkbewaking stapsgewijs opheffen.
In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoordinator civiel een ieder die actief 
betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking". De 
clustercoordinator civiel sluit het zogenaamde logboek af, waarna het centrale meldpunt 
wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater wordt een nacontrole uitgevoerd, teneinde te bezien of er 
schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en overige objecten.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden
Fase 1: waarschuwingspeil -  verwachte waterstand N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. +3,70 m
Zie bijlage 1
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3 Dijkbewaking Fase 2: Alarmeringspeil
Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +3,70 m tot N.A.P. 4,10 m.

3.1 Instellen dijkbewaking fase 2

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt 
(=kantoor waterdistrict Westerschelde) het afdelingshoofd Waterkeringen of zijn vervanger.
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict 
Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het ‘overzicht 
te lefoonlijst’.

Het afdelingshoofd Waterkeringen (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende 
functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, 2 uur voor hoogwater te Vlissingen dijkbewaking 
fase 2 in:

1. centraal meldpunt inrichten 2 uur voor HW Vlissingen
2. sluiten kunstwerken in de primaire waterkering 2 uur voor HW Vlissingen

loopt via de hoofdverkeersleider
3. Bestrijdingsteam paraat 2 uur voor HW Vlissingen
4. buitendijkse patrouille instellen 2 uur voor HW Vlissingen

Na inrichting van het centraal meldpunt (team leider OBH en clustercoordinator civiel OBH) geeft de 
clustercoordinator civiel OBH direct informatie door aan:
- patrouilles
- afdeling waterbeheer
- informeren sluizen Terneuzen/ Hansweert
- belanghebbende derden: - Haven Breskens (via havenmeester)

- voormalige veerhaven Perkpolder (via inspecteur civiel)
- voormalige veerhaven Kruiningen (via inspecteur civiel)
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3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen, beëindigt de 
clustercoordinator civiel OBH de dijkbewaking, dit is ca. 2 uur na hoogwater te Vlissingen. Gezien 
het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath, kan de clustercoordinator civiel OBH 
afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de weersontwikkelingen de dijkbewaking 
stapsgewijs opheffen.

In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoordinator civiel OBH een ieder die actief betrokken is bij 
de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking”.
Informeren bij sluizencomplexen of de sluizen weer in bedrijf worden genomen.
Het bestrijdingsteam dijkbewaking wordt vanaf dat moment niet langer meer paraat geacht.
De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer sluit vervolgens het zogenaamde logboek af, waarna het 
centrale meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater voeren de inspecteurs civiel van elk werkgebied een nacontrole uit, 
teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en kustwerken. 
Deze schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoordinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 2: alarmeringspeil -  verwachte waterstand N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m 
Zie bijlage 1

3.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 2

CENTRAAL MELDPUNT - team leider OBH
- clustercoordinator civiel OBH
- Bestrijdingsteam dijkbewaking paraat

Het centraal meldpunt wordt 2 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht. De team leider OBH 
interpreteert in overleg met de clustercoordinator civiel OBH de ingewonnen informatie en is 
verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking.
Districtshoofd en leden van het bestrijdingsteam dijkbewaking worden door de team leider OBH over 
het instellen van dijkwacht fase 2 ingelicht en blijven tot einde dijkwacht paraat. Indien het 
waterstandsverloop en/of weersontwikkelingen daartoe aanleiding geven, wordt het bestrijdingsteam 
dijkbewaking tussentijds ingelicht.
Regelmatig neemt de team leider OBH contact op met voor de dijkwacht verantwoordelijke 
ambtenaren van de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water en de waterschappen.
De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en 
vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen. Tevens draagt hij zorg voor het 
opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek. In dit logboek worden de tijdstippen vermeld 
wanneerde volgende handelingen hebben plaatsgevonden:

- instellen van de dijkbewaking
- het waarschuwen van betrokkenen
- informeren bij sluizencomplexen of procedures sluiting kunstwerk in gang is gezet.
- het instellen van patrouilles
- het opdracht geven tot controle/inspectie
- weergeven van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking
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Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd.
Tenslotte worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij 
getroffen maatregelen.

PATROUILLES
Werkgebied ZUID: - patrouille 1: zie bijlage 1 wachtdienstschema

- patrouille 2: "
- patrouille 3: "

Werkgebied NOORD: - patrouille 4: "
- patrouille 5: "
- patrouille 6: "

Bovenstaand overzicht geldt voor zowel binnen kantooruren ais buiten kantooruren.

De van dienst zijnde inspecteurs van de dijkwacht patrouilles worden via telefoon en/of mobiele 
telefoonverbindingen gewaarschuwd door de clustercoordinator civiel OBH in opdracht van de 
team leider OBH. Zij zorgen ervoor dat belanghebbenden worden geinformeerd en melden eventuele 
schade of hinder aan de clustercoordinator civiel OBH.
Vanaf 2 uur vóór hoogwater te Vlissingen houdt elke patrouille zich bezig met de buitendijkse 
controle van de dijken en/of kunstwerken.

3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen, beëindigt de 
clustercoordinator civiel OBH de dijkbewaking, dit is ca. 2 uur na hoogwater te Vlissingen. Gezien 
het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath, kan de clustercoordinator civiel OBH 
afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de weersontwikkelingen de dijkbewaking 
stapsgewijs opheffen.

In opdracht van de teamleider OBH stelt de clustercoordinator civiel OBH een ieder die actief betrokken is 
bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking”.
Informeren bij sluizencomplexen of de sluizen weer in bedrijf worden genomen.
Het bestrijdingsteam dijkbewaking wordt vanaf dat moment niet langer meer paraat geacht.
De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer sluit vervolgens het zogenaamde logboek af, waarna het 
centrale meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater voeren de inspecteurs civiel van elk werkgebied een nacontrole uit, 
teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en kustwerken. 
Deze schade wordt direct gerapporteerd aan de clustercoordinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 2: alarmeringspeil -  verwachte waterstand N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m 
Zie bijlage 1
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4 Dijkbewaking Fase 3: Alarmeringspeil +
Verwachte waterstand Vlissingen: N.A.P. +4,10 m en hoger

4.1 Instellen dijkbewaking fase 3

Tijdens kantooruren (08.00-16.30 uur) waarschuwt de SVSD via het centrale meldpunt (=kantoor 
waterdistrict westerschelde) het hoofd waterdistrict Westerschelde of zijn vervanger.
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het hoofd waterdistrict 
Westerschelde. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het ‘overzicht 
te lefoonlijst’.

Het hoofd waterdistrict Westerschelde (of zijn vervanger) stelt, na overleg met de dienstdoende 
functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht, 3 uur voor hoogwater te Vlissingen  
dijkbewaking fase 3 in:

1. informeren betrokkenen buitendijkse belangen
2. centraal meldpunt inrichten
3. sluiten kunstwerken in primaire waterkering
4. Bestrijdingsteam dijkbewaking actief
5. Beleidsteam RWS-ZLD calamiteitenteam actief
6. buitendijkse patrouille instellen

direct
3 uur voor HW  Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen

3 uur voor HW  Vlissingen

Na inrichting van het centraal meldpunt (teamleider OBH en clustercoordinator civiel OBH) geeft de 
clustercoordinator civiel OBH direct informatie door aan:
- inspecteurs civiel
- havenmeester
- verkeersleiders verkeerscentrale Terneuzen
- verkeersleiders verkeerscentrale Hansweert
- Belanghebbende derden: - belanghebbenden haven Breskens, via havenmeester

- belanghebbenden veerhaven Terneuzen, via inspecteurs
- belanghebbenden veerhaven Perkpolder, via inspecteurs
- belanghebbenden veerhaven Kruiningen, via inspecteurs

4.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 3

CENTRAAL MELDPUNT: - team leider OBH
- clustercoordinator civiel OBH
- Bestrijdingsteam dijkbewaking

Het centraal meldpunt wordt uiterlijk 3 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht, maar indien 
mogelijk eerder. Alles verloopt volgens het calamiteitenplan rijkswaterstaat directie zeeland.
De teamleider OBH interpreteert in overleg met de clustercoordinator civiel de ingewonnen informatie en 
is verantwoordelijk voorde algehele coördinatie van de dijkbewaking. Regelmatig neemt het hoofd 
waterdistrict Westerschelde contact op met voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de 
provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water.

De functionarissen van het Bestrijdingsteam zijn allen aanwezig op het centraal meldpunt en worden 
voortdurend geïnformeerd door het hoofd waterdistrict Westerschelde over het verloop van de 
dijkbewaking. Het Beleidsteam informeert het dagelijks bestuur van het waterschap en onderhoudt de 
contacten met de provincie Zeeland Buro Kabinet, pers, gemeenten, regionale brandweer en politie.
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Tevens nemen zij het besluit tot het sluiten van de zuiveringstechnische werken in de primaire 
waterkering, alsmede het moment waarop coupures in doorgaande wegen gesloten worden.
De medewerker veiligheid waterkering/ afvoer is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en 
vastleggen van informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen. Tevens draagt hij zorg voor het 
opstellen en bijhouden van een zogenaamd logboek. In dit logboek worden de tijdstippen vermeld 
wanneerde volgende handelingen hebben plaatsgevonden:
- instellen van de dijkbewaking
- het waarschuwen van betrokkenen
- het opdracht geven tot sluiten van kunstwerken in de regionale waterkering
- het opdracht geven tot sluiten van kunstwerken in de primaire waterkering
- het instellen van patrouilles
- het opdracht geven tot sluiten van buitendijks gelegen wegen
- gereedmelding sluiten kunstwerken in de regionale waterkering
- het opdracht geven tot controle/inspectie
- weergave van gemelde schade, hinder etc.
- het moment van opheffing van de dijkbewaking.
Tevens worden de personen vermeld die de bovenstaande handelingen hebben uitgevoerd. Tenslotte 
worden in het logboek de resultaten van de nacontroles per werkgebied vermeld en de daarbij getroffen 
maatregelen.

PATROUILLES
Werkgebied ZUID: - patrouille 1: zie bijlage 1 wachtdienstschema

- patrouille 2: "
- patrouille 3: "

Werkgebied NOORD: - patrouille 4: "
- patrouille 5: "
- patrouille 6: "

Bovenstaand overzicht geldt voor zowel binnen kantooruren ais buiten kantooruren.

Alle medewerkers van dijkwacht patrouilles worden via telefoon en/of mobiele telefoonverbindingen 
aangestuurd door de clustercoordinator civiel OBH in opdracht van de team leider OBH.
Zij zorgen ervoor dat uiterlijk 3 uur voor hoogwater te Vlissingen de kunstwerken en coupures in de 
regionale waterkeringen zijn gesloten, alsmede de buitendijks gelegen wegen. De 
zuiveringstechnische werken in de primaire waterkering worden door de storingsdienst technische 
installaties gesloten na opdracht van het Beleidscoördinatieteam. Dit geldt ook voor de coupures in 
doorgaande wegen: zij worden wel bemand!

Vanaf 3 uur voor hoogwater te Vlissingen houden de patrouilles zich bezig met de buitendijkse 
controle van de dijken. Alle werkzaamheden die de patrouillemedewerkers uitvoeren worden 
gerapporteerd aan de clustercoordinator civiel OBH. Dit geldt ook voor geconstateerde schade en/of 
hinder.
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4.3 Opheffen dijkbewaking fase 3

De dijkbewaking wordt beëindigd door het Bestrijdingsteam, waarna de clustercoordinator civiel OBH in 
opdracht van de teamleider OBH een ieder die actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte stelt 
van het bericht "einde dijkbewaking".
De in actie zijnde dijkwachtpatrouille opent de kunstwerken en coupures in de regionale waterkeringen 
alsmede de buitendijks gelegen wegen. Zodra een kunstwerk geopend is, vindt er een melding plaats aan 
het centraal meldpunt.
De storingsdienst technische installaties opent de zuiveringstechnische werken in de primaire 
waterkering.
De in actie zijnde gemaalmachinisten openen de in de primaire waterkering gelegen kunstwerken; al 
deze handelingen worden gerapporteerd aan de clustercoordinator civiel OBH.
Zodra alle kunstwerken geopend zijn, sluit de medewerker veiligheid waterkering/ afvoer het zogenaamde 
logboek af en wordt het centrale meldpunt gesloten.

Tenslotte vindt er bij het eerstvolgend laagwater een nacontrole plaats door de inspecteurs civiel en de 
havenmeester in het desbetreffende werkgebied, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de 
buitendijkse glooiingen, dijken en kunstwerken. Deze controle wordt gerapporteerd aan de 
clustercoordinator civiel OBH.

Overzicht telefoonlijst en uit te voeren werkzaamheden

Fase 3: alarmeringspeil + verwachte waterstand N.A.P. +4,10 m en hoger 

Zie bijlage 1
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