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D raaiboek dijkbewaking 2005-2006 INLEIDING

INLEIDING

Het voor u liggende rapport is het draaiboek dat gehanteerd wordt voor het bewaken van de 
hoogwaterkering binnen het beheergebied van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft hier 
de waterkering aan de Noordzee en ten zuiden van de Westerschelde, lopend van de duinen bij het 
Zwin (Cadzand) tot de zeedijken bij Saeftinghe. Met name tijdens (zware) stormvloeden welke 
veelal gepaard gaan met springtij kunnen zich zodanige omstandigheden voordoen, dat bewaking 
van de hoogwaterkering noodzakelijk is. Dit draaiboek is ook van toepassing op de regionale 
waterkering (stelsel van binnendijken).

Aan dit rapport ligt ten grondslag het Draaiboek dijkbewaking waterschap Zeeuws-Vlaanderen, 
stormseizoen 2005-2006. Tevens is er 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 draaiboek inzake verwachte 
calamiteiten (W.O.W. art. 8) dijkbewaking.
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LEESWIJZER

Het Draaiboek dijkbewaking van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen 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 draaiboek 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. Voor de actielijst zijn twee aparte overzichten opgenomen, een voor binnen 
kantooruren en een voor buiten kantooruren.

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

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

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

FASE 2 of Alarmeringspeil wordt ingesteld bij:

Hoogwater (HW) te Vlissingen van N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m:

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

direct
2 uur voor HW Vlissingen 
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

FASE 3 of Alarmerinqspeil+ wordt ingesteld bij:

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

- informeren betrokkenen buitendijkse belangen
- sluiten kunstwerken in regionale waterkering
- centraal meldpunt inrichten
- Beleidsteam actief
- sluiten kunstwerken in primaire waterkering
- buitendijkse patrouille instellen
- sluiten buitendijks gelegen wegen
- sluiten wegcoupures
- sluiten zuiveringstechnische werken
- uitvoeren van nacontrole

direct
direct
3 uur voor HW Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen 
3 uur voor HW Vlissingen 
op afroep Beleidsteam 
op afroep Beleidsteam 
vanaf 2 uur na HW Vlissingen
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1.2 Meldinggevende instanties en gegevensinwinning

1.2.1 Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD)

Melding van dijkbewaking gebeurt door:
a. interpretatie eigen medewerkers
b. de SVSD deze geeft circa 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 waterschap 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 via het waterschapskantoor het afdelingshoofd Waterkeringen of zijn 
vervanger.

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

1.2.3 Multifunctioneel Presentatie Station (MFPS)

Voor het volgen van de waterstandsontwikkeling wordt gebruik gemaakt van het MFPS 
systeem (pc-versie of MFPS cliënt-server). Via een modemverbinding worden de laatste 
gegevens ingewonnen, waarbij een vertraging op kan treden van maximaal 10 minuten. 
Naast astronomische getijgegevens, actuele waterstanden, wind- en golfkarakteristieken 
worden voorspellingen van het waterstandsverloop gegeven. Het waterschapskantoor 
beschikt hiertoe over meerdere vaste werkplekken en er is voorzien in drie mobiele 
werkplekken middels laptops die bij verwacht hoogwater kunnen worden ingezet door onder 
andere het dijkwacht coördinatieteam (zie bijlage I, wachtdienstschema).
Ter plaatse is een handleiding van het MFPS-programma beschikbaar.
Ten behoeve van dijkwacht zijn bij medewerkers thuis zes exemplaren aanwezig (zie 
onderstaand overzicht). De gemalen Cadzand, Campen en Paal zijn óf worden voorzien van 
een exemplaar via de CITRIX-server.

Exemplaren MFPS
A. Provoost 06-51228858 R.J. de Rijk 06-51155047
M. Stroo 06-50293095 W. van Damme 06-53776302
H. Dieleman 06-51155079 A. van Iwaarden 06-53396805
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1.2.4 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 (onder 
actuele info staat Windroos Zeeland).

1.2.5 Automatische peilschalen
Voor de 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 Noordzeekust en Westerschelde

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

1.3.1 Instellen dijkbewaking

In alle dijkwachtscenario's stelt het afdelingshoofd Waterkeringen (of zijn vervanger) na 
interne of externe melding van de SVSD dijkbewaking in, na overleg met de dienstdoende 
functionaris van de dienst coördinatie dijkwacht (zie bijlage I, wachtdienstschema).
Hij is verantwoordelijk voor het tijdig waarschuwen en informeren van de betrokken 
medewerkers, het Beleidsteam 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 waterschapskantoor of thuis bij de dienstdoende functionaris. In alle 
dijkwachtscenario's wordt het centraal meldpunt ingericht. Dit betekent concreet dat tijdens 
alle dijkwachtscenario's het afdelingshoofd Waterkeringen en de medewerker MFPS zitting 
nemen op het waterschapskantoor dan wel communiceren via het mobiele station.
Het Beleidsteam 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 Waterschapskantoor Thuis
Fase 2: alarmeringspeil Waterschapskantoor Thuis/waterschapskantoor
Fase 3: alarmeringspeil + Bestuurskamer links én 

waterschapskantoor 
(kamer 2.28)

Bestuurskamer links én 
waterschapskantoor 
(kamer 2.28)
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1.3.3 Taakverdeling

De taak van het afdelingshoofd Waterkeringen is het algeheel coördineren van de 
dijkbewaking, het informeren van het Management Team, het Beleidsteam, belanghebbende 
derden en het communiceren met de voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van 
de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water.
Hij is tevens leider van het operationele team (= LOT).

De taak van de medewerker MFPS is het frequent inwinnen en vastleggen van informatie 
omtrent waterstanden en weersontwikkelingen met behulp van het Multifunctioneel 
Presentatieprogramma (MFPS) van het Hydro-Meteo-Centrum te Middelburg, 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 Beleidsteam (= BT) bestaat uit de navolgende personen:
- dijkgraaf of waarnemend dijkgraaf (voorzitter)
- portefeuillehouder Waterkeringen
- secretaris
- sectorhoofd Waterkeringen en Wegen
- calamiteitencoördinator
- voorlichter
- secretariële medewerker
- medewerker l&A

Het Beleidsteam is paraat gedurende dijkwacht fase 2 en actief betrokken gedurende 
dijkwacht fase 3; in laatstgenoemde situatie neemt het Beleidsteam zitting op het centraal 
meldpunt.

De taak van het Beleidsteam is het verzorgen van alle externe contacten met de 
Commissaris van de Koningin, pers, gemeenten, regionale brandweer en regiopolitie. Verder 
informeert men het dagelijks bestuur van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en neemt men 
besluiten over het moment waarop de zuiveringstechnische werken in de zeewaterkerende 
dijken alsmede coupures in doorgaande wegen gesloten moeten worden.
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 Beleidsteam, zoals beschreven in het 
Calamiteitenplan 2004, in werking treden. De betrokkenheid van de voorlichter beperkt zich 
tot het verzamelen van informatie en het onderhouden van contact met de pers.

Het afdelingshoofd Waterkeringen 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 dijkbewakingscenario dienen er door het waterschap bepaalde 
beheerstaken en inspecties uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn verantwoordelijk de 
zogenaamde dijkwacht patrouillemedewerkers die vanuit het centraal meldpunt door het 
afdelingshoofd Waterkeringen 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).
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In alle drie de dijkbewakingsscenario's moeten de kunstwerken in de primaire waterkering 
worden gesloten. Tevens dienen in fase 3 de kunstwerken en coupures in de regionale 
waterkering, alsmede de zuiveringstechnische werken in de primaire waterkering gesloten te 
worden.
Voor wat de coupures in doorgaande wegen en de zuiveringstechnische werken 
betreft, vindt sluiting pas plaats na besluit én in opdracht van het Beleidsteam én na 
overleg met de sector Waterbeheer en overige wegbeheerders.

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 WEST 

patrouillegebied 2 - werkgebied WEST 
patrouillegebied 3 - werkgebied OOST 
patrouillegebied 4 - werkgebied OOST

1.3.5 Beperken schade

't Zwin-Breskens 
Breskens-T erneuzen 
Terneuzen-veerhaven Perkpolder 
veerhaven Perkpolder-Saeftinghe

Indien bij het patrouilleren schade wordt geconstateerd, moeten zo mogelijk direct 
schadebeperkende maatregelen genomen worden.
De ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan het afdelingshoofd Waterkeringen.
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 het afdelingshoofd 
Waterkeringen, in geval van fase 3 door het Beleidsteam. In principe geldt dat de 
dijkbewaking wordt beëindigd circa 2 uur na hoogwater. Gezien het tijdsverschil tussen 
hoogwater te 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 en coupures e.d. 
zo spoedig mogelijk geopend. Zo snel mogelijk, wanneer de waterstand dit toelaat, wordt een 
nacontrole uitgevoerd door de opzichter Waterkeringen en Wegen in de werkgebieden. Deze 
nazorg wordt aangestuurd door het afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Waterkeringen 
en Wegen. Alle eventueel ontstane schade wordt direct gerapporteerd aan het 
afdelingshoofd Waterkeringen en wordt onmiddellijk hersteld, eventueel met inzet van 
aannemers en benodigd materieel.

1.4 Externe contacten

Persvoorlichting
De voorlichting naar de media wordt verzorgd door de voorlichter van het waterschap. 
Voorlichting ter plaatse wordt verstrekt door het sectorhoofd Waterkeringen en Wegen of het 
afdelingshoofd Waterkeringen.
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Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water
Gedurende dijkwacht fase 2 of 3 onderhoudt het afdelingshoofd Waterkeringen regelmatig 
contact met de bij de voor de dijkwacht verantwoordelijke ambtenaren van de provincie 
Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water.

Provincie Zeeland, Commissaris van de Koningin
Gedurende dijkwachtfase 3 onderhoudt het Beleidsteam 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.

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 en waterschappen 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 waterschap een beroep wenst te doen op politiesteun kan dit worden 
verzocht via de meldkamer Middelburg of het politiecoördinatiecentrum Zeeuws-Vlaanderen 
te Terneuzen. De taak van de politie is het vrijhouden van de door het Beleidsteam aan te 
geven wegen.
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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 
onmiddellijk contact op met de burgemeester van de gemeente waar het gevaar dreigt, zodat 
deze maatregelen kan nemen ten aanzien van de bevolking. Indien het meerdere 
gemeenten betreft, wordt dit de coördinerend burgemeester van de gemeente Terneuzen.

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:
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.

Waterschapswet artikel 96:
1. Wanneer de omstandigheden geen voorafgaande bijeenroeping van het algemeen 

bestuur of van het dagelijks bestuur gedogen, is de voorzitter bevoegd bij 
omstandigheden waaronder de veiligheid van een of meer waterstaatswerken, of 
anderszins de goede staat daarvan, in onmiddellijk en ernstig gevaar is of dreigt te 
komen, al die maatregelen te treffen waartoe die besturen bevoegd zijn, zolang deze 
toestand voortduurt en totdat deze besturen van hun bevoegdheid gebruik maken.

2. Hij geeft daarvan onverwijld kennis aan het desbetreffende bestuur alsmede aan 
gedeputeerde staten.

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 
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

13



D raaiboek dijkbewaking 2005-2006 ORG ANISATIE

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 het waterschap 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).

Voor een (gedeeltelijke) afsluiting van een weg wordt de regiopolitie Zeeland bureau 
Terneuzen of de meldkamer van de politie Zeeland te Middelburg ingelicht door het 
afdelingshoofd Waterkeringen.

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 zelf de 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 Waterbeheer kan men ook beschikken over aanwezig materiaal bij de zuiveringen.

Aangezien het niet mogelijk is de lijst van de materiaalvoorraad bij het waterschap in dit 
draaiboek regelmatig te actualiseren, wordt hiervoor verwezen naar de aanwezige lijst bij de 
afdeling Beheer en Onderhoud Waterkeringen en Wegen.

Telefoonoverzicht regionale aannemers en verhuurbedrijven (materieel) 
Werkgebied WEST

Patrouille
gebied

Plaats Bedrijf Contact
persoon

Kantoor Privé

1
Cadzand Loonbedrijf Bram Kools 0117-391968
St. Kruis Gebr. De Vos 0117-452682
Zuidzande Loonbedrijf Brasser-van de 

Sluis
0117-452262

2
Breskens Aannemersbedrijf 

A. Vermeulen BV
0117-382352

Biervliet H4A Infrabouw 0115-481551
Biervliet Aannemersbedrijf De 

Feijter
0115-481638

Hoek Guiljam Hoek 0115-441244
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Telefoonoverzicht regionale aannemers en verhuurbedrijven (voor materieel) 
Werkgebied OOST

Patrouille
gebied

Plaats Bedrijf Contact
persoon

Kantoor Privé

3
Terneuzen Aannemingsbedrijf 

De Bokx BV
0115-613876

Terneuzen Kees Mechielsen BV 
(stroomaggregaten)

0115-619376

Terneuzen Boels (stroomaggregaten) 0115-649844
Koewacht Loonbedrijf Fa. L. Baert 0114-361420

4
Walsoorden Loonbedrijf Vervaet 0114-681640
Nieuw-Namen Loonbedrijf Baecke 0114-635398
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1.6 Communicatie

1.6.1 Telefoon en fax

Het centraal meldpunt en het Beleidsteam zijn op het waterschapskantoor 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
- fax
- mobiel
- noodnet telefoon
- noodnet fax
- noodnet (zuivering Clinge)
- noodnet (zuivering Oostburg)

1.6.2 Nationaal Noodnet

0115 - 641181 of bestuurskamer: 0115 - 641166
0115-641200
06-51228858
11312
11422
11311
11314

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 
over een 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 waterschapsbeleid is erop gericht om minstens één maal pe rjaa rte  oefenen. Na afloop 
van de oefening dient een rapportage te worden gemaakt over het verloop van de oefening. 
De gegevens voor de rapportage worden aangeleverd door de medewerker MFPS aan het 
afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Waterkeringen en Wegen waarna deze de rapportage 
verzorgt.

1.8 Verslaglegging

Tijdens de dijkwachtperiode wordt door de medewerker MFPS 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 aangegeven door het 
afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Waterkeringen en Wegen en de opzichters.

Het afdelingshoofd Waterkeringen levert aan de hand van deze verslaglegging binnen 24 uur 
via het sectorhoofd Waterkeringen en Wegen een rapportage aan het dagelijks bestuur.
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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 
(= waterschapskantoor) het afdelingshoofd Waterkeringen óf zijn vervanger.
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het afdelingshoofd 
Waterkeringen. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het 
‘overzicht telefoonlijst’ (zie pagina 20).

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 1 in:

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

Na inrichting van het centraal meldpunt (afdelingshoofd Waterkeringen en medewerker 
MFPS) geeft de medewerker MFPS direct informatie door aan:
- gemaalmachinisten
- kantonniers
- belanghebbende derden: - Stichting "Het Zeeuwse Landschap",

- jachthavens
- strandpaviljoen exploitanten
- gebruiker voorland "Nummer Eén”
- Dow
- gemeenten
- NV Westerscheidetunnel
- Projectbureau Zeeweringen (tijdens in uitvoering zijnde 

werken)

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

CENTRAAL MELDPUNT: - afdelingshoofd Waterkeringen
- medewerker MFPS

Het centraal meldpunt wordt 2 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht.
Het afdelingshoofd Waterkeringen interpreteert in overleg met de medewerker MFPS de 
ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de 
dijkbewaking. Hij informeert het sectorhoofd Waterkeringen en Wegen, alsmede de overige 
leden van het Management Team.
De medewerker MFPS is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van 
informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen met behulp van het Multifunctioneel 
Presentatie Station (MFPS) van het Hydro-Meteo-Centrum te Middelburg. Tevens draagt hij 
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 sluiten van kunstwerken in de primaire waterkering
- het opdracht geven tot sluiten van buitendijks gelegen wegen
- 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 WEST 
(patrouillegebied 1)

Werkgebied WEST 
(patrouillegebied 2)

Werkgebied OOST 
(patrouillegebied 3)

Werkgebied OOST 
(patrouillegebied 4)

- sluiten/controle gemaal/uitwateringssluis Cadzand
- sluiten/controle gemaal Nieuwe Sluis
- afsluiten Panoramaweg

- sluiten/controle gemaal Nummer Een
- controle voorland Nummer Een
- sluiten/controle uitwateringssluis Nol Zeven
- sluiten/controle uitwateringssluis Braakman
- sluiten/controle gemaal Westelijke Rijks Waterleiding

- sluiten/controle uitwateringssluis Othene
- sluiten/controle gemaal Campen

- sluiten/controle gemaal Paal
- sluiten/controle stormschuif Walsoorden
- sluiten/controle stormschuif Hertogin Hedwige Polder
- afsluiten havenweg Walsoorden

18



Draaiboek dijkbewaking 2005-2006 FASE 1

2.3 Opheffen dijkbewaking fase 1

Afhankelijk van het optredende waterstandsverloop en de weersontwikkelingen beëindigt het 
afdelingshoofd Waterkeringen de dijkbewaking, dit is circa 2 uur na hoogwater te 
Vlissingen. Gezien het tijdsverschil tussen hoogwater te Vlissingen en Bath kan het 
afdelingshoofd Waterkeringen afhankelijk van het optredend waterstandsverloop en de 
weersontwikkelingen de dijkbewaking stapsgewijs opheffen.
In opdracht van het afdelingshoofd Waterkeringen stelt de medewerker MFPS een ieder die 
actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking". De 
medewerker MFPS 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 duinen.
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Overzicht telefoonlijst
Fase 1 : waarschuwingspeil -  verwachte waterstand N.A.P. + 3,30 m tot N.A.P. +3,70 m

SVSD belt SVSD belt
Binnen kantooruren 
08.00 tot 16.30

Telefoonnummer Buiten kantooruren 
16.30 tot 08.00

Telefoonnummer

Kantoor waterschap 0115-641000 A. Provoost 
M. Stroo 
A. Sponselee

0118-570246 of 06-51228858 < -  
0117-455178 of 06-50293095 —  
0115-452985 of 06-22802317

Afdelingshoofd 
Waterkeringen 
A. Provoost 
of vervanger

0115-641184 of 06-51228858 
0115-641181

Coördinatieteam 
dijkwacht, tevens 
medewerker MFPS (zie 
wachtdienstschema)
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E. Jonker

0115-452985 of 06-22802317 
0117-383781 of 06-51228875 
0115-622654 of 06-51228896

Sectorhoofd W W  
MT / M. van de Pas

0115-641190 of 06- 
0115-641271 of 06-

51232245
51229070

Sectorhoofd WW 
MT / M. van de Pas

0115-442393 of 06-51232245^ 
0115-631245 of 06-51229070

Medewerker MFPS 
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E. Jonker

0115-641181 of 06-22802317 
0115-641182 of 06-51228875 
0115-641183 of 06-51228896

Gemaal machinisten:
- Cadzand
- Nieuwe Sluis
- Nummer Eén
- Nol Zeven
- Braakman
- Westelijke Rijks 

Waterleiding
- Othene
- Campen
- Paal
- Walsoorden
- Fledwige__________

J. Aarnoutse 
06-51228749 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

F. de Bakker 
06-53247892 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Zie wachtdienstschema

Een van de kantonniers 
in elk werkgebied

Voor nummers zie 
wachtdienstschema

Ondersteuning 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Zie wachtdienstschema

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker Voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens
- Strandpaviljoens:

I. Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410

0117-381902 bgg 
0117-382423 of 06-50551233 
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

0117-381534

06-53717004 of 0117-391273 
0117-372042 of 06-10898089 
0117-391864 
0115-671234

0115-455000 
0114-389000 
J. Neve of P. Verstraeten
0117-457306 H. Saffrie 
0113-396093 of 06-10002169 
J. Grootjans
0118-621370

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens

I.Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410 ^

0117-381902 bgg 
0117-382423 of 06-50551233 
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

06-53536246 of 0117-455031

06-53717004 of 0117-391273 
0117-372042 of 06-10898089
0117-391864 
0115-671234

0118-432165 (meldkamer) 
0118-414444 (CPA)

06-27086844 
0113-396080 
Operator van dienst 
0118-621370 óf opz. waterschap
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Uit te voeren werkzaamheden bij melding Waarschuwingspeil, binnen kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Waarschuwingspeil aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
2 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

1

Sluiten/controle gemaal Cadzand J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Controle gemaal Nieuwe Sluis J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Afsluiten Pa no ra ma weg 
(afhankelijk van verwachte 
waterstand en windrichting)

Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 1:
M. van Steenberghe 
A. Duininck 
J. Pijcke 
E. Martens

06-50292687
06-51228742
06-51229381
06-51229049

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

Controle gemaal Nummer Eén J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle uitwaterings
sluis Nol Zeven

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle uitwaterings
sluis Braakman

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle gemaal 
Westelijke Rijks Waterleiding

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

sluiten/controle uitwaterings
sluis Othene

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

controle gemaal Campen F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
controle gemaal Paal F. de Bakker 

b.g.g. H. de Bruycker
06-53247892
06-22809043

gebied
4

sluiten/controle stormschuif 
Walsoorden

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

sluiten/controle stormschuif 
Hedwige

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

afsluiten havenweg Walsoorden 
(bij verwachte waterstand van 
NAP + 3.80 m én hoger)

Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 4:
C. D’Haens 
B. van Gassen 
E .de Saegher 
A. Kerckhaert

06-51228801
06-51228754
06-10079355
06-24911028

Bovenstaande personen melden zich na uitvoeren werkzaamheden bij een van de medewerkers 
MFPS: A. Sponselee 0115-641181 of 06-22802317

P. Geernaert 0115-641182 of 06-51228875
E. Jonker 0115-641183 of 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079

21



Draaiboek dijkbewaking 2005-2006 FASE 1

Uit te voeren werkzaamheden bij melding Waarschuwingspeil, buiten Kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Waarschuwingspeil aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
2 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

1

sluiten/controle gemaal Cadzand Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Nieuwe Sluis Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten Panoramaweg 
(afhankelijk van verwachte 
waterstand en windrichting)

Ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

controle gemaal Nummer Eén Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwaterings
sluis Nol Zeven

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwaterings
sluis Braakman

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle gemaal 
Westelijke Rijks Waterleiding

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

sluiten/controle uitwaterings
sluis Othene

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Campen Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

4

controle gemaal Paal Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif 
Walsoorden

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif 
Hedwige

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten havenweg Walsoorden 
(bij verwachte waterstand van 
NAP + 3.80 m én hoger)

Ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

De personen die van dienst zijn dienen zich na uitvoeren van de werkzaamheden te melden bij een
van de medewerkers MFPS: A. Sponselee 0115-452985 of 06-22802317

P. Geernaert 0117-383781 of 06-51228875
E.Jonker 0115-622654 of 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079
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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 
(= waterschapskantoor) het afdelingshoofd Waterkeringen of zijn vervanger.
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het afdelingshoofd 
Waterkeringen. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het 
‘overzicht telefoonlijst’ (zie pagina 26).

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
3. sluiten buitendijks gelegen wegen 2 uur voor HW Vlissingen
4. Beleidsteam paraat 2 uur voor HW Vlissingen
5. buitendijkse patrouille instellen 2 uur voor HW Vlissingen

Na inrichting van het centraal meldpunt (afdelingshoofd Waterkeringen en medewerker 
MFPS) geeft de medewerker MFPS direct informatie door aan:
- gemaalmachinisten
- patrouilles
- afdeling waterbeheer
- belanghebbende derden: - Stichting "Het Zeeuwse Landschap"

- jachthavens
- strandpaviljoen exploitanten
- gebruiker voorland "Nummer Eén”
- Dow
- gemeenten
- NV Westerscheidetunnel
- Projectbureau Zeeweringen (tijdens in uitvoering zijnde werken)
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3.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 2

CENTRAAL MELDPUNT - afdelingshoofd Waterkeringen
- medewerker MFPS
- Beleidsteam paraat

Het centraal meldpunt wordt 2 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht. Het 
afdelingshoofd Waterkeringen interpreteert in overleg met de medewerker MFPS de 
ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de 
dijkbewaking.
Dijkgraaf en leden van het Management Team worden door het afdelingshoofd 
Waterkeringen 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 Beleidsteam tussentijds ingelicht.
Regelmatig neemt het afdelingshoofd Waterkeringen contact op met voor de dijkwacht 
verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water.
De medewerker MFPS is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van 
informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen met behulp van het Multifunctioneel 
Presentatie Station (MFPS) van het Hydro-Meteo-Centrum te Middelburg. Tevens draagt hij 
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 sluiten van kunstwerken in de primaire waterkering
- het opdracht geven tot sluiten van buitendijks gelegen wegen
- het instellen van patrouilles
- 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.

PATROUILLES
Werkgebied WEST: - patrouille 1: de twee van dienst zijnde kantonniers

- patrouille 2: de twee van dienst zijnde kantonniers
Werkgebied OOST: - patrouille 3: de twee van dienst zijnde kantonniers

- patrouille 4: de twee van dienst zijnde kantonniers
(zie bijlage I, wachtdienstschema)

Bovenstaand overzicht geldt voor zowel binnen kantooruren ais buiten kantooruren.

De van dienst zijnde kantonniers van de dijkwacht patrouilles worden via telefoon en/of 
mobiele telefoonverbindingen gewaarschuwd door de medewerker MFPS in opdracht van 
het afdelingshoofd Waterkeringen. Zij zorgen ervoor dat 2 uur voor hoogwater te 
Vlissingen de buitendijks gelegen wegen afgesloten zijn en rapporteren dit aan een van de 
medewerkers MFPS. Tevens worden aan deze persoon eventueel geconstateerde schade 
en/of hinder gemeld.
Vanaf 2 uur vóór hoogwater te Vlissingen houdt elke patrouille zich bezig met de buitendijkse 
controle van de dijken en/of duinen.

De gemaalmachinisten zorgen ervoor dat 2 uur voor hoogwater te Vlissingen de 
kunstwerken in de primaire waterkering gesloten zijn; zij melden dit ook weer bij een van de 
medewerkers MFPS.
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3.3 Opheffen dijkbewaking fase 2

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

In opdracht van het afdelingshoofd Waterkeringen stelt de medewerker MFPS een ieder die 
actief betrokken is bij de dijkbewaking op de hoogte van het bericht "einde dijkbewaking”.
Het Beleidsteam wordt vanaf dat moment niet langer meer paraat geacht.
De in actie zijnde dijkwacht patrouille opent de buitendijks gelegen wegen en meldt dit aan 
het centraal punt. De in actie zijnde gemaalmachinisten openen de in de primaire 
waterkering gelegen kunstwerken, deze handeling wordt gerapporteerd aan de medewerker 
MFPS.
De medewerker MFPS sluit vervolgens het zogenaamde logboek af, waarna het centrale 
meldpunt wordt gesloten.

Bij het eerstvolgend laagwater voeren de opzichters Waterkeringen en Wegen van elk 
werkgebied een nacontrole uit, teneinde te bezien of er schade is ontstaan aan de 
buitendijkse glooiingen, dijken en duinen. Deze schade wordt direct gerapporteerd aan het 
afdelingshoofd Beheer en Onderhoud Waterkeringen en Wegen.
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Overzicht telefoonlijst
Fase 2: alarmeringspeil -  verwachte waterstand N.A.P. + 3,70 m tot N.A.P. + 4,10 m

E
S.V.S.D belt SVSD belt
Binnen kantooruren 
08.00 tot 16.30

Telefoonnummer Buiten kantooruren 
16.30 tot 08.00

Telefoonnummer

Kantoor waterschap 0115-641000 A. Provoost 
M. Stroo 
A. Sponselee

0118-570246 of 06-51228858 < -
0117-455178 of 06-50293095__
0115-452985 of 06-22802317

Afdelingshoofd 
Waterkeringen 
A. Provoost 
of vervanger

0115-641184 of 06-51228858 
0115-641181

Coördinatieteam 
dijkwacht, tevens 
medewerker MFPS 
(zie wachtdienst- 
schema)
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E. Jonker

0115-452985 of 06-22802317 
0117-383781 of 06-51228875 
0115-622654 of 06-51228896

Beleidsteam: 
W. de Graaf 
J. Dekker 
K. Martinet 
P. Stouten 
M. van de Pas 
W.J. Kliphuis

0115-641290 of 06- 
0115-641280 of 06-
0114-370555 of 06-
0115-641190 of 06- 
0115-641271 of 06- 
0115-641269

10063402
51215437
15011743
51232245
51229070

Beleidsteam: 
W. de Graaf 
J. Dekker 
K. Martinet 
P. Stouten 
M. van de Pas 
W.J. Kliphuis

0115-564569 of 06- 
0115-630394 of 06-
0114-370555 of 06-
0115-442393 of 06- 
0115-631245 of 06- 
0113-231724 of 06-

10063402
51215437
15011743
51232245
51229070
53382273

Medewerker MFPS 
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E. Jonker

0115-641181 of 06-22802317 
0115-641182 of 06-51228875 
0115-641183 of 06-51228896

Gemaal machinisten:
- Cadzand
- Nieuwe Sluis
- Nummer Eén
- Nol Zeven
- Braakman
- Westelijke Rijks 

Waterleiding
- Othene
- Campen
- Paal
- Walsoorden 

Fledwige

J. Aarnoutse 
06-51228749 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

F. de Bakker 
06-53247892 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Zie wachtdienstschema

Dijkwachtpatrouille Zie wachtdienstschema Dijkwachtpatrouille Zie wachtdienstschema
Afdeling waterbeheer 
T. Goossen 0115-641237 of 06-51228847

Afdeling waterbeheer 
T. Goossen 0115-618898 of 06-51228847

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker Voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens
- Strandpaviljoens:

I. Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410

0117-381902 bgg 
0117-382423 of 06-50551233 
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

0117-381534

06-53717004 of 0117-391273 
0117-372042 of 06-10898089 
0117-391864 
0115-671234

0115-455000 
0114-389000 
J. Neve of P. Verstraeten
0117-457306 H. Saffrie 
0113-396093 of 06-10002169 
J. Grootjans
0118-621370

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens

I.Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410

0117-381902 bgg 
0117-382423 of 06-50551233 
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

06-53536246 of 0117-455031

06-53717004 of 0117-391273 
0117-372042 of 06-10898089
0117-391864 
0115-671234

0118-432165 (meldkamer) 
0118-414444 (CPA)

06-27086844
0113-396080
Operator van dienst
0118-621370 óf opz. waterschap
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Uit te voeren werkzaamheden bij melding Alarmeringspeil, binnen kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Alarmeringspeil aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
2 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille-
gebied

1

Sluiten/controle gemaal Cadzand J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Controle gemaal Nieuwe Sluis J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Afsluiten Panoramaweg Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 1:
M. van Steenberghe 
A. Duininck 
J. Pijcke 
E. Martens

06-50292687
06-51228742
06-51229381
06-51229049

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille volgens 
wachtdienstschema

Zie
wachtdienstschema

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

Controle gemaal Nummer Eén J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle uitwateringssluis 
Nol Zeven

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle uitwateringssluis 
Braakman

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Sluiten/controle gemaal 
Westelijke Rijks Waterleiding

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille volgens 
wachtdienstschema

Zie
wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

Sluiten/controle uitwateringssluis 
Othene

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Controle gemaal Campen F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille volgens 
wachtdienstschema

Zie
wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

4

Controle gemaal Paal F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Sluiten/controle stormschuif 
Walsoorden

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Sluiten/controle stormschuif 
Hedwige

F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

Afsluiten havenweg Walsoorden Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 4:
C. D’Haens 
B. van Gassen 
E .de Saegher 
A. Kerckhaert

06-51228801
06-51228754
06-10079355
06-24911028

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille volgens 
wachtdienstschema

zie
wachtdienstschema

Bovenstaande personen melden zich na uitvoeren werkzaamheden bij een van de medewerkers
MFPS: A. Sponselee 0115-641181 of 06-22802317

P. Geernaert 0115-641182 of 06-51228875
E.Jonker 0115-641183 of 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805 
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079
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Uit te voeren werkzaamheden bij melding Alarmeringspeil, buiten kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Alarmeringspeil aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
2 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

1

sluiten/controle gemaal Cadzand Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Nieuwe Sluis Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten Panoramaweg ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille vlgs. 
wachtdienstschema

zie wachtdienstschema

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

controle gemaal Nummer Eén Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwateringssluis 
Nol Zeven

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwateringssluis 
Braakman

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle gemaal 
Westelijke Rijks Waterleiding

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille vlgs. 
wachtdienstschema

zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

sluiten/controle uitwateringssluis 
Othene

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Campen Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille vlgs. 
wachtdienstschema

zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 2 uur voor 
HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

4

controle gemaal Paal Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif 
Walsoorden

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif 
Hedwige

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten havenweg Walsoorden ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

ondersteunende 
piketdienst volgens 
wachtdienstschema

Patrouille instellen Dijkwachtpatrouille vlgs. 
wachtdienstschema

zie wachtdienstschema

De personen die van dienst zijn dienen zich na uitvoeren van de werkzaamheden te melden bij een
van de medewerkers MFPS : A. Sponselee 0115-452985 of 06-22802317

P. Geernaert 0117-383781 of 06-51228875
E.Jonker 0115-622654 of 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079
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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 
(= waterschapskantoor) het afdelingshoofd Waterkeringen of zijn vervanger.
Buiten kantooruren (16.30-08.00 uur) waarschuwt de SVSD via het afdelingshoofd 
Waterkeringen. Bij geen gehoor wordt een van de personen gebeld, vermeld op het ‘overzicht 
telefoonlijst’ (zie pagina 32).

Het afdelingshoofd Waterkeringen (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 direct
2. sluiten kunstwerken in regionale waterkering direct
3. centraal meldpunt inrichten 3 uur voor
4. sluiten kunstwerken in primaire waterkering 3 uur voor
5. Beleidsteam actief 3 uur voor
6. buitendijkse patrouille instellen 3 uur voor
7. sluiten buitendijks gelegen wegen 3 uur voor
8. sluiten wegcoupures op afroep
9. sluiten zuiveringstechnische werken op afroep

HW Vlissingen 
HW Vlissingen 
HW Vlissingen 
HW Vlissingen 
HW Vlissingen 

Beleidsteam 
Beleidsteam

Na inrichting van het centraal meldpunt (afdelingshoofd Waterkeringen en medewerker MFPS) 
geeft de medewerker MFPS direct informatie door aan:
- Gemaalmachinisten
- Patrouilles
- Overige kantonniers
- Afdeling waterbeheer
- Belanghebbende derden: - Stichting “Het Zeeuwse Landschap”

- jachthavens
- strandpaviljoen exploitanten
- gebruiker voorland “Nummer Eén”
- Dow
- gemeenten
- NV Westerscheidetunnel
- Projectbureau Zeeweringen (tijdens in uitvoering zijnde werken)
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4.2 Uitvoeren dijkbewaking fase 3

CENTRAAL MELDPUNT: - afdelingshoofd Waterkeringen
- medewerker MFPS
- Beleidsteam

Het centraal meldpunt wordt uiterlijk 3 uur voor hoogwater te Vlissingen ingericht, maar 
indien mogelijk eerder.
Het afdelingshoofd Waterkeringen interpreteert in overleg met de medewerker MFPS de 
ingewonnen informatie en is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van de dijkbewaking. 
Regelmatig neemt het afdelingshoofd Waterkeringen contact op met voor de dijkwacht 
verantwoordelijke ambtenaren van de provincie Zeeland directie Ruimte, Milieu en Water.

De functionarissen van het Beleidsteam zijn allen aanwezig op het centraal meldpunt en worden 
voortdurend geïnformeerd door het afdelingshoofd Waterkeringen 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. 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 MFPS is verantwoordelijk voor het frequent inwinnen en vastleggen van 
informatie omtrent waterstanden en weersontwikkelingen met behulp van het Multifunctioneel 
Presentatie Station (MFPS) van het Hydro-Meteo-Centrum te Middelburg. Tevens draagt hij 
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 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 WEST : - patrouille 1: de twee van dienst zijnde kantonniers

- patrouille 2: de twee van dienst zijnde kantonniers
Werkgebied OOST : - patrouille 3: de twee van dienst zijnde kantonniers

- patrouille 4: de twee van dienst zijnde kantonniers
(zie bijlage I, wachtdienstschema)

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 medewerker MFPS in opdracht van het 
afdelingshoofd Waterkeringen.
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!
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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 een van de medewerkers MFPS. Dit geldt ook voor geconstateerde schade 
en/of hinder.

4.3 Opheffen dijkbewaking fase 3

De dijkbewaking wordt beëindigd door het Beleidsteam, waarna de medewerker MFPS in 
opdracht van het afdelingshoofd Waterkeringen 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 een van de medewerkers MFPS. 
Zodra alle kunstwerken geopend zijn, sluit de medewerker MFPS het zogenaamde logboek af 
en wordt het centrale meldpunt gesloten.

Tenslotte vindt er bij het eerstvolgend laagwater een nacontrole plaats door de opzichter 
Waterkeringen en Wegen in het desbetreffende werkgebied, teneinde te bezien of er schade is 
ontstaan aan de buitendijkse glooiingen, dijken en duinen.
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Overzicht telefoonlijst
Fase 3: alarmeringspeil + verwachte waterstand N.A.P. +4,10 m en hoger

—  S.V.S.D belt SVSD belt
Binnen kantooruren 
08.00 tot 16.30

Telefoonnummer Buiten kantooruren 
16.30 tot 08.00

Telefoonnummer

Kantoor waterschap 0115-641000 A. Provoost 
M. Stroo 
A. Sponselee

0118-570246 o f 06-51228858 
0117-455178 o f 06-502993095 
0115-452985 o f 06-22802317

Afdelingshoofd 
Waterkeringen 
A. Provoost 
Of vervanger

0115-641184 of 06-51228858 
0115-641181

Coördinatieteam dijkwacht, 
tevens medewerker MFPS 
(zie wachtdienstschema)
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E. Jonker

0115-452985 o f 06-22802317
0117-383781 o f 06-51228875 
0115-622654 o f 06-51228896

Beleidsteam: 
W. de Graaf 
J. Dekker 
K. Martinet 
P. Stouten 
M. van de Pas 
W.J. Kliphuis

0115-641290 of 06-10063402 
0115-641280 of 06-51215437
0114-370555 of 06-15011743
0115-641190 of 06-51232245 
0115-641271 of 06-51229070 
0115-641269

Beleidsteam: 
W. de Graaf 
J. Dekker 
K. Martinet 
P. Stouten 
M. van de Pas 
W.J. Kliphuis

0115-564569 o f 06-10063402 
0115-630394 o f 06-51215437
0114-370555 o f 06-15011743
0115-442393 o f 06-51232245 
0115-631245 o f 06-51229070
0113-231724 o f 06-53382273

Medewerker MFPS 
A. Sponselee 
P. Geernaert 
E .Jonker

0115-641181 of 06-22802317 
0115-641182 of 06-51228875 
0115-641183 of 06-51228896

Gemaal machinisten:
- Cadzand
- Nieuwe Sluis
- Nummer Eén
- Nol Zeven
- Braakman
- Westelijke Rijks 

Waterleiding
- Othene
- Campen
- Paal
- Walsoorden
- Fledwige__________

J. Aarnoutse 
06-51228749 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

F. de Bakker 
06-53247892 
b.g.g.
H. de Bruycker 
06-22809043

Storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

Zie wachtdienstschema

4:=Dijkwachtpatrouille Zie wachtdienstschema Dijkwachtpatrouille Zie wachtdienstschema
Overige kantonniers Zie wachtdienstschema Overige kantonniers Zie wachtdienstschema
Afdeling waterbeheer 
T. Goossen 0115-641237 of 06-51228847

Afdeling waterbeheer 
T. Goossen 0115-618898 o f 06-51228847

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker Voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens
- Strandpaviljoens:

I. Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410

0117-381902 bgg 
0117-382423 of 06-50551233 
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

0117-381534

06-53717004 of 0117-391273
0117-372042 of 06-10898089
0117-391864 
0115-671234

0115-455000
0114-389000 
J. Neve o f P. Verstraeten
0117-457306 H. Saffrie
0113-396093 of 06-10002169 
J. Grootjans
0118-621370

Informeren derden:
- Zeeuws Landschap
- Jachthavens:

Breskens

Terneuzen 
de Griete

Walsoorden
- Gebruiker voorland 

Nummer Eén
- CTOB Breskens

I.Bonneveld-vnLiere (vz) 
bgg G. Emmen (secr) 
bgg Caricole
- Dow
- Gemeenten:

Terneuzen
Hulst

Sluis
- NV Westerschelde- 

tunnel
- Projectb Zeeweringen

0117-440410

0117-381902 bgg 
0117-382423 o f 06-50551233
0115-697089 
0032-92282301 of 
0032-497429190 Melkebeke 
0032-93444922 of 
0032-477224379 Scheemaeker 
06-51525906 G. Everaert 
0117-348213

06-53536246 o f 0117-455031

06-53717004 o f 0117-391273 
0117-372042 o f 06-10898089
0117-391864
0115-671234

0118-432165 (meldkamer)
0118-414444 (CPA)

06-27086844
0113-396080
Operator van dienst
0118-621370 ó f opz. waterschap
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Uit te voeren werkzaamheden bij melding Alarmeringspeil +, binnen kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Alarmeringspeil +, aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
3 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

1

sluiten/controle gemaal Cadzand J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

controle gemaal Nieuwe Sluis J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

afsluiten Panoramaweg Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 1 :
M. van Steenberghe 
A. Duininck 
J. Pijcke 
E. Martens

06-50292687
06-51228742
06-51229381
06-51229049

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

controle gemaal Nummer Eén J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

sluiten/controle uitwateringssluis Nol 
Zeven

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

sluiten/controle uitwateringssluis 
Braakman

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

sluiten/controle gemaal Westelijke Rijks 
Waterleiding

J. Aarnoutse 
b.g.g. H. de Bruycker

06-51228749
06-22809043

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

sluiten/controle uitwateringssluis Othene F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

controle gemaal Campen F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

4

controle gemaal Paal F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

sluiten/controle stormschuif Walsoorden F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

sluiten/controle stormschuif Fledwige F. de Bakker 
b.g.g. H. de Bruycker

06-53247892
06-22809043

afsluiten havenweg Walsoorden Een van de kantonniers in 
patrouillegebied 4:
C. D’Flaens 
B. van Gassen 
E .de  Saegher 
A. Kerckhaert

06-51228801 
06-51228754 
06-10079355 
06-24911028

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Bovenstaande personen melden zich na uitvoeren werkzaamheden bij een van de medewerkers MFPS:
A. Sponselee 0115-641181 o f 06-22802317
P. Geernaert 0115-641182 of 06-51228875
E.Jonker 0115-641183 o f 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079
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Uit te voeren werkzaamheden bij melding Alarmeringspeil +, buiten kantooruren
Medewerker MFPS maakt melding van Alarmeringspeil +, aan volgende personen:

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 
3 uur voor HW Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

1

sluiten/controle gemaal Cadzand storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Nieuwe Sluis storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten Panoramaweg ondersteunende piketdienst 
volgens wachtdienstschema

ondersteunende piketdienst 
volgens wachtdienstschema

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
WEST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

2

controle gemaal Nummer Eén storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwateringssluis Nol 
Zeven

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle uitwateringssluis 
Braakman

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle gemaal Westelijke 
Rijks Waterleiding

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

3

sluiten/controle uitwateringssluis 
Othene

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

controle gemaal Campen storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

Werkgebied
OOST

Werkzaamheden 3 uur voor HW 
Vlissingen

Uit te voeren door Telefoonnummer

Patrouille
gebied

4

controle gemaal Paal storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif 
Walsoorden

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

sluiten/controle stormschuif Hedwige storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

storingsdienst volgens 
wachtdienstschema

afsluiten havenweg Walsoorden ondersteunende piketdienst 
volgens wachtdienstschema

ondersteunende piketdienst 
volgens wachtdienstschema

sluiten kunstwerken in regionale 
waterkering

alle kantonniers zie wachtdienstschema

sluiten coupures alle kantonniers zie wachtdienstschema
patrouille instellen dijkwachtpatrouille volgens 

wachtdienstschema
zie wachtdienstschema

De personen die van dienst zijn dienen zich na uitvoeren van de werkzaamheden te melden bij een van de medewerkers 
MFPS: A. Sponselee 0115-452985 o f 06-22802317

P. Geernaert 0117-383781 of 06-51228875
E. Jonker 0115-622654 o f 06-51228896

Nacontrole: werkgebied WEST: W. van Damme 06-53776302 en A. van Iwaarden 06-53396805
werkgebied OOST: J. de Rijk 06-51155047 en H. Dieleman 06-51155079
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Overzicht af te sluiten kunstwerken

Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater)

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied WEST - Patrouillegebied 1
1. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg 
of opmerking

D21 Duiker van der Lingenspolder schuif, oostzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D20 Duiker Lijsbettepolder schuif, westzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D19 Duiker (gemeenteriool) kern 
Nieuvwliet

stalen schuif, 
oostzijde

in overleg met 
gemeente

M. van Steenberghe 
A. Duininck

D18 Duiker Baanstpolder spindelschuif X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D17a Duiker Baantspolder spindelschuif,
oostzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D17 Duiker Lampzinspolder spindelschuif,
oostzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D16 Duiker Nieuwehovenpolder spindelschuif,
noordzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D15 Duiker riolering 
Nieuwehovenpolder

spindelschuif,
noordzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D14a Duiker (rioolleiding) 
Nieuwehovenpolder

klep, middenin X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D14 Duiker Nieuwehovenpolder spindelschuif,
oostzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D13 Duiker (rioolleiding)

D 11 Duiker Zwartepolder schuif, noordzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D10 Duiker Tienhonderdpolder schuif, oostzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D9 Duiker Kievittepolder-West schuif, oostzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D8 Duiker onder Zwinbrug schuif, oostzijde X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D7a Duiker Gemeenteriool Noorddijk spindel In overleg 
met
gemeente

M. van Steenberghe 
A. Duininck

D7 Duiker onder Oostelijke 
Kanaalweg

deur + schuif X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D6 Duiker onder Oostelijke 
Kanaalweg

2 schuiven In overleg 
met
Waterbeheer

M. van Steenberghe 
A. Duininck

D5 Duiker RWZI Retranchement klep, westzijde In overleg 
met
Waterbeheer

M. van Steenberghe 
A. Duininck

D4 Duiker Oudelandschepolder spindel X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D3 Duiker Retranchementpolder puntdeur,
noordzijde

X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D2 Duiker wallen Retranchement schuif X M. van Steenberghe 
A. Duininck

D1 Driekoker 3 schuiven In overleg 
met
Waterbeheer

M. van Steenberghe 
A. Duininck
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Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater)

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied WEST - Patrouillegebied 1
1. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg

D 22 Duiker Snouck Hurgronjepolder spindelschuif,
noordzijde

X J. Pijcke 
E. Martens

D23 Duiker Grote Corneliapolder stuwklep,
westzijde

X J. Pijcke 
E. Martens

D 24 Duiker onder N58 Spindel X J. Pijcke 
E. Martens

D25 Duiker Zuidwesthoekpolder Spindel X J. Pijcke 
E. Martens

D 26 Duiker Heerenpolder schuif, westzijde in overleg met 
waterbeheer

J. Pijcke 
E. Martens

D29 Duiker Schallegallepolder spindelschuif,
westzijde

X J. Pijcke 
E. Martens

D30 Duiker Parasijspolder spindelschuif,
noordzijde

X J. Pijcke 
E. Martens

D30a Duiker onder N58 spindelschuif X J. Pijcke 
E. Martens

D31 Duiker in tunnel onder N58 spindelschuif,
westzijde

X J. Pijcke 
E. Martens

D27 Duiker Gerard de Moorpolder schuiven,
noordzijde

in overleg met 
waterbeheer

J. Pijcke 
E. Martens

D28 Duiker Oud Breskenspolder schuiven, 
midden in

in overleg met 
waterbeheer

J. Pijcke 
E. Martens

1. COUPURES
C1 Parkeerterrein Noorddijk schotbalken X Met behulp van eigen 

Materieel
C2 Tussen Oud Breskenspolder en 

Breskens
(fietstunnel onder Rijksweg)

schotbalken X In overleg met 
Rijkswaterstaat

C3 Tussen Oud Breskenspolder en 
Breskens
(fietstunnel onder Rijksweg)

schotbalken Bewaken Op afroep 
BT

In overleg met 
Rijkswaterstaat

C4 Tussen Oud Breskenspolder en 
Breskens
(fietstunnel onder Rijksweg)

schotbalken X In overleg met 
Rijkswaterstaat
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Draaiboek dijkbewaking 2005-2006 FASE 3

Overzichten af te sluiten kunstwerken

Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater)

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied WEST - Patrouillegebied 2
2. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg 
of opmerking

D43b Duiker Elisabethpolder spindelschuif X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D43 Duiker Paulinapolderzuid-oost spindelschuif X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D41 Duiker Thomaespolder schuif,
middenin

X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D40a Duiker Wilhelminapolder-oost schuif X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D40b Duiker Wilhelminapolder-oost 
2 kokers

2 schuiven, 
noordzijde

in overleg met 
Waterbeheer

P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D39 Duiker Wilhelminapolder-west schuif X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D 36 Duiker voormalige inlaag 
Nummer Eén

schuif, westzijde X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D35 Duiker Voisepolder schuif,
zuidoostzijde

X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D 34 Duiker Elizabethpolder, Breskens spindelschuif,
noordzijde

X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D33 Duiker Elisabethpolder, Breskens schuif, noordzijde X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D 32 Duiker Buizenpolderdijk schuif X P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D37 Duiker Doddenhoek (voormalige 
Wachtsluis) / 2 kokers

2 schuiven in overleg met 
waterbeheer

P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D38 Duiker Oranjepolder (Sasput) schuif,
noordzijde

in overleg met 
Waterbeheer

P. Hamelijnck 
M .de Paepe

D44a Duiker, voormalige wachtsluis 
Koninginnenpolder

schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D44b Duiker, direct naast voormalige 
wachtsluis Koninginnenpolder

schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D45 Duiker Angelinapolder spindelschuif X A. de Visser 
L. van Assel

D 46 Duiker Angelinapolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D47 Duiker Clarapolder oost schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D48 Gemaal rijksgrens Isabellakanaal 
8 kokers

8 schuiven, zuid 
8 deuren, noord

in overleg met 
Waterbeheer

In overleg met bestuur 
Isabellapolder

D49 Duiker Isabellapolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D50 Duiker Dijckmeesterpolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D51 Duiker Dijckmeesterpolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D 52 Duiker Mosselpolder spindelschuif X A. de Visser 
L. van Assel

D53 Philippinekanaal handbediende
schuif

X A. de Visser 
L. van Assel

D53a Duiker Kanaalpolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel
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Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater)

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied WEST - Patrouillegebied 2
2. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg

D54 Leidingen gemaal Lovenpolder 2
terugslagkleppen

In overleg 
met
Waterbeheer

A. de Visser 
L. van Assel

D55 Wachtsluis Lovenpolder 2 kokers schuiven X A. de Visser 
L. van Assel

D57 Duiker Nieuw-Neuzenpolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D58 Duiker Nieuw-Neuzenpolder schuif X A. de Visser 
L. van Assel

D59 Duiker Willemskerkepolder spindelschuif X A. de Visser 
L. van Assel

D60 Duiker Willemskerkepolder spindelschuif X A. de Visser 
L. van Assel

D61 Duiker Kleine Zevenaarpolder spindelschuif X A. de Visser 
L. van Assel

D 62 Duiker Oude Zevenaarpolder 
2 kokers

schuiven X A. de Visser 
L. van Assel

2. COUPURES
C5 Sasput, Smitsedijk schotbalken X met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
C6 tussen Hoofdplaatpolder en 

Wilhelminapolder
schotbalken bewaken op afroep BT met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
C7 tussen Paulinapolder en 

Beukelspolder
schotbalken X met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
C8 tussen Paulinapolder en 

Beukelspolder
schotbalken bewaken op afroep BT met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
C9 Isabellapolder X met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
C12 Kruising Hoekseweg de Knol niet afsluitbaar
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Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater)

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied OOST - Patrouillegebied 3
3. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg

D63 Sluis Othene schuiven In overleg 
met
Waterbeheer

C. Dees
C. van de Wege

D 64 Duiker Margarethapolder schuif X C. Dees
C. van de Wege

D65 Duiker Eendragtpolder spindelschuif X C. Dees
C. van de Wege

D 66 Duiker Hellegatpolder 1 schuif en 
puntdeur

X C. Dees
C. van de Wege

D67 Duiker Hellegatpolder 2 spindelschuif X C. Dees
C. van de Wege

D67a Aanvoerbuis/persleiding
gemaaltje

terugslagklep,
spindelschuif

X C. Dees
C. van de Wege

D67b Duiker Willem III /  2 kokers 2 schuiven X C. Dees
C. van de Wege

D68 Duiker Campen / 3 kokers 3 schuiven in overleg met 
Waterbeheer

C. Dees
C. van de Wege

D69 Duiker Hooglandpolder schuif X C. Dees
C. van de Wege

D69a Duiker Hellegatpolder spindelschuif X C. Dees
C. van de Wege

D70 Duiker Ser-Arendspolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D71 Duiker Rummersdijkpolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D72 Duiker Burghpolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D73 Duiker Hooglandpolder (noord) spindelschuif X A. Klippel 
R. Francke

D74 Duiker Burghpolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D75 Duiker Schor Ossenisse schuif X A. Klippel 
R. Francke

D76 Duiker Molenpolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D76a Duiker Noordhofpolder schuif X A. Klippel 
R. Francke

D77 Duiker Kalverdijk afsluiter X A. Klippel 
R. Francke

3. COUPURES
C 12a fie ts tunne l bewaken op afroep BT met behulp van eigen 

materieel óf loonbedrijf
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Overzicht kunstwerken in de regionale waterkering (sluiting 3 uur voor hoogwater) 

ATTENTIE: kunstwerken staan vermeld in volgorde van afsluiten!
Werkgebied OOST - Patrouillegebied 4
4. DUIKERS
Kunst-
werknr

Nadere aanduiding Wijze van 
afsluiting

Bewaken Sluiten 
X (= ja)

Dijkwachtploeg

D78 Duiker Perkpolder schuif X C. D’Haens 
B .van Gassen

D79 Duiker Wilhelmuspolder schuif X C. D’Haens 
B .van Gassen

D80 Duiker Kruispolder I schuif X C. D’Haens 
B .van Gassen

D81 Duiker Kruispolder II schuif X C. D’Haens 
B .van Gassen

D81 b Duiker van Alsteinpolder schuif X E. de Saegher 
A. Kerckhaert

D81c Duiker Melopolder / 3 kokers 3 schuiven in overleg met 
Waterbeheer

E. de Saegher 
A. Kerckhaert

D 84 Duiker Willem Hendrikpolder 
2 kokers

2 schuiven X E. de Saegher 
A. Kerckhaert

D85 Duiker Prosperpolder schuif X E. de Saegher 
A. Kerckhaert

4. COUPURES
C13 Tussen Rummersdijkpolder en 

Kleine Hengstdijkpolder
niet afsluitbaar

C14 Tussen Hoogland- en 
Rummersdijkpolder

niet afsluitbaar

C15 Tussen Burgh- en Zoutepolder niet afsluitbaar

C16 Doorbraak Rijksweg doorTasdijk niet afsluitbaar

C17 Tussen Zandpolder en 
Kruispolder

niet afsluitbaar

C18 Tussen Kruispolderen 
Schaperspolder

schotbalken bewaken op afroep BT met behulp van eigen 
materieel óf loonbedrijf

C19 Tussen Kruispolderen 
Oostvogelschorpolder

niet afsluitbaar

C20 Tussen Kruispolderen Oude 
Graauwpolder

niet afsluitbaar

C21 Tussen Oude Graauwpolder en 
Melopolder

niet afsluitbaar

C 22 Tussen Oude Graauwpolder en 
Melopolder

niet afsluitbaar

C23 Tussen Melopolder en Willem 
Hendrikspolder

schotbalken bewaken op afroep BT met behulp van eigen 
materieel óf loonbedrijf

C 24 Tussen Willem Hendrikspolder en 
Van Alsteinspolder

niet afsluitbaar

C25 Tussen Willem Hendrikspolder en 
Van Alsteinspolder

niet afsluitbaar

C 26 Tussen Prosperpolder en 
Saeftingepolder

niet afsluitbaar

C27 Tussen Melopolder en Kleine 
Molenpolder

schotbalken bewaken op afroep BT met behulp van eigen 
materieel óf loonbedrijf
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