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Ten geleide

O p 15 januari 1996 trad de W e t op de w a terkering  in w erk ing . Deze W e t sch rijft voor da t de 
w aterkeringbeheerder iedere v i j f ja a r  aan Gedeputeerde Staten d ien t te rapporteren over de algemene 
w aterstaa tkund ige  toestand van de prim aire w aterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde 
Staten rapportee rt vervolgens aan de M in is te r van Verkeer en W ate rs taa t over alle prim aire 
w aterkeringen in zijn provincie. De Inspectie Verkeer en W ate rs taa t beoordeelt o f de toe ts ing  volgens 
de regels is u itgevoerd, gee ft een landelijk beeld van de resultaten en b iedt d it aan de M in is te r van 
Verkeer en W ate rs taa t aan. De M in is te r in fo rm eert u ite inde lijk  de beide Kamers der Staten-Generaal 
over de w aterstaa tkund ige  toestand van alle prim aire w aterkeringen in Nederland. In 2003 werd voor 
de eerste keer over de toestand van de prim aire w aterkeringen gerapporteerd.

In septem ber 2006 is de Tweede Landelijke Rapportage Toetsing door de M in is te r van Verkeer en 
W ate rs taa t aan de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd.
V oor u lig t het "Achtergrondrapport Veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland 2006" ,
m et daarin: De inhoudelijke  achtergronden met:

•  U itgangspunten en gehanteerde w erkw ijzen.
• De sam envattingen van alle d ijkringgebieden en verb indende w aterkeringen;

Gezien de om vang is de achtergrondrapportage onderverdeeld in 2 delen;
• Deel 1, d ijkringgebieden
• Deel 2, verb indende w aterkeringen

De begeleid ing van het gehele p ro ject was in handen van een am bte lijke  begeleid ingsgroep m et 
daarin vertegenw oord igers van waterschappen, provincies en het Rijk.
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Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de Landelijke 
Rapportage Toetsing 2006

De Inspectie Verkeer en W ate rs taa t beoordeelt, vanu it haar onafhankelijke  rol in het toezich t, o f de 
toe ts ing  volgens de regels is u itgevoerd. O p basis van deze beoorde ling w o rd t het rijksoordeel over de 
verschillende w aterkeringen in een d ijkringgebied  gevorm d.
In deze paragraaf w orden de u itgangspunten beschreven op basis waarvan het rijksoordeel is 
opgesteld.

Algem een u itgangspunt bij de beoorde ling van de door de verschillende beheerders u itgevoerde 
toetsingen is het ju iste gebru ik van de vigerende w e tte lijke  voorschriften; het V oorsch rift Toetsen op 
Veilighe id  (VTV) en de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001).
Daarnaast zijn voor een aantal specifieke gevallen aanvullende u itgangspunten gehanteerd die in het 
ve rvo lg  zullen w orden toege lich t.
Tevens zijn de u itgangspunten voor de sam envattingen beschreven.

Tot stand komen van het rijksoordeel
D it ach te rg rondrapport gee ft het rijksoordeel w eer over de toe ts ing  van de prim aire w aterkeringen 
m et ais peildatum  1 januari 2006. A lle toetsresulta ten zijn m et de betreffende provincies en 
beheerders besproken en zij hebben ingestemd m et het rijksoordeel. Bij het vorm en van haar oordeel 
hee ft de Inspectie de onderstaande u itgangspunten gehanteerd.

Toetsing van categorie a- en b waterkeringen
In haar rijksoordeel hee ft de Inspectie bij keringen van de categorie a en b in beginsel de 
beheerdersoordelen overgenom en. In een enkel geval is daarvan afgeweken om dat de beheerder 
geen o f een ontoere ikende onderbouw ing  heeft waarom  van het technische voorschrift is afgeweken.

W anneer toets ing  van een w aterkering  van de categorie b le id t to t het oordeel 'vo ldo e t n ie t', dan 
d ien t een zogenaam de achterlandstudie te w orden u itgevoerd. Daarbij w o rd t het oordeel betrokken 
over de dijken die achter deze verb indende kering liggen. Het resultaat van de achterlandstudie is dan 
bepalend voor het oordeel over de w a terkering  van categorie b. Er zijn dan tw ee m ogelijkheden:

1. Het achterliggend gebied w o rd t begrensd door a-keringen. Indien de achterlandstudie nog 
n ie t is u itgevoerd, k r ijg t de b -ke ring  de score ‘geen oordeel'. Indien de achterliggende a- 
keringen volgens een achterlandstudie 'vo ldoen ' k r ijg t de b -ke ring  ook het oordeel 'vo ldo e t'. 
D it ge ld t evenzo voor het oordeel ‘vo ldoe t n ie t'.

2. Het achterliggend gebied w o rd t begrensd door c-keringen. O m da t het Rijk voor de c-keringen 
nog geen hydraulische randvoorw aarden beschikbaar hee ft gesteld, kan een achterlandstudie 
n ie t w orden u itgevoerd. De Inspectie neem t dan het oordeel ‘vo ldoe t n ie t' over.

Toetsing van categorie c waterkeringen
V oor c-keringen ge ld t een andere toetsm ethode dan voor de a en b-keringen. De c-keringen liggen 
achter een categorie a- o f b -ke ring  en keren n ie t d irect bu itenw ate r en daarom zijn voor deze 
categorie w aterkeringen door het m inisterie van Verkeer en W ate rs taa t geen hydraulische 
randvoorw aarden vastgesteld. De beheerders moeten in d it geval daarom contro leren o f de fysieke 
toestand is veranderd sinds de inw e rk ing tred ing  van de W e t op de w a terkering  in 1996. V oor zover 
de beheerder over een c-kering  in ve rge lijk ing  m et de situatie  in 1996 ais bevind ing  de score 'vo ldoe t' 
hee ft gerapporteerd , is d it overgenom en. Vaak zijn de c-keringen door de beheerders m et eigen 
hydraulische randvoorw aarden getoetst. De beheerders achten een oordeel over de c-keringen toch 
noodzakelijk  om een com pleet beeld te verkrijgen. Hoewel de inzet van de beheerders om een zo
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goed m ogelijk  inzich t te krijgen in de toestand van de c-keringen prijzenswaardig is, hee ft de Inspectie 
in deze gevallen ais rijksoordeel gekozen voor de score 'geen oordeel'. H ier is nam elijk sprake van een 
toetsm ethode die a fw ijk t van de W e t op de w a te rke ring  en geen landelijke u n ifo rm ite it heeft.

Toetsing van de zeekeringen in relatie met de Zwakke Schakels in de kust
In de eerste Landelijke Rapportage Toetsing is voor alle prim aire w aterkeringen langs de kust het 
oordeel ‘vo ldoe t aan de norm ' gegeven. De vigerende Hydraulische Randvoorwaarden 2001 zijn voor 
de kustw ateren hetzelfde als die waarm ee de eerste toe ts ing  is u itgevoerd. Ten tijde  van het u itkom en 
van de eerste Landelijke Rapportage Toetsing was al bekend dat deze Hydraulische Randvoorwaarden 
een onderschatting  waren van de w erke lijk  optredende go lfbe lasting  onder m aatgevende 
om standigheden. N iet bekend was echter de mate van onderschatting. H ierover ontstond pas in 2003 
enige duide lijkheid .

Aangezien de nieuwe inzichten volgens deskundigen to t een aanzienlijke ve rzw aring  van de vigerende 
go lfrandvoorw aarden  konden leiden hee ft de staatssecretaris van V & W  de beheerders van de 
Zeeuwse en de N oord- en Zuid-H ollandse kust gevraagd na te gaan w a t de consequenties zouden zijn 
van de zwaardere belastingen. V oor deze aanvullende beheerdersoordelen zijn tussentijdse 
belastingwaarden afgegeven. Deze beheerdersoordelen zijn conform  de procedure die voor een 
fo rm ele  toe ts ing  w o rd t gevolgd beoordeeld door het Rijk en voorzien van een Rijksoordeel. Het een 
en ander is vastgelegd in rapport D W W -2003-123 .

U it de beoordelingen vo lgde da t een aantal locaties langs de kust n ie t bestand waren tegen deze 
zwaardere belastingen. O p  basis van deze inzichten is de scope van het pro ject Zwakke Schakels, 
waarm ee V & W  samen m et provincies en waterschappen al anticipeerde op toekom stige  zwakke 
schakels langs de kust, u itgebreid  to t 8 p rio rita ire  zwakke schakels:

•  Zandige kust D en-H elder -  Callantsoog
•  Pettem er- en Hondsbossche Zeewering

•  N oordw ijk
•  Scheveningen

•  Zandige kust K ijkduin - Hoek van Holland
•  Het Flaauwe W erk  op G oeree-O verflakkee
•  Zu id -W est W alcheren

•  W est Zeeuws-Vlaanderen

In het kader van het p ro ject Zwakke Schakels w orden verbeteringsvoorste llen voor deze acht 
p riorita ire  zwakke schakels on tw ikke ld  en u itgevoerd. Naast de ve iligheidsopgave dienen de 
verbeterplannen voor de priorita ire  zwakke schakels ook een impuls te geven aan de ru im te lijke  
kw a lite it. Behalve de 8 p riorita ire  zwakke schakels zijn nog een tw eeta l ‘gew one ' zwakke schakels 
aangewezen w aar de w aterkeringen n ie t bestand waren tegen de zwaardere belasting maar waar 
geen ve rbete ring  van de ru im te lijke  kw a lite it nod ig  werd geacht. Het b e tre ft de Helderse Zeewering 
en de duinen op Voorne Putten

O p enkele van de bovengenoem de 10 locaties bestond het risico da t de veiligheid  op korte te rm ijn  al 
in het geding zou kunnen komen. O p die locaties zijn noodm aatregelen genom en, onder meer in de 
vorm  van zandsuppleties.
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Noodm aatregelen zijn ge tro ffen  bij:

•  Helderse zeewering (versterken bu itenta lud)
•  Callantsoog (zandsuppletie);
•  Aanslu itingen van de duinen aan de Pettem er en Hondsbossche Zeew ering (zandsuppletie);

•  Pettem er Zeewering (dam w and te r reductie van overslag);

•  Hondsbossche Zeewering (verruw ing  bu iten ta lud );
•  Keizerstraat Scheveningen (zandsuppletie);

•  Flaauwe W erk  (zandsuppletie)
•  V ijghe te r en Zw anenburg  (zandsuppletie).

Naast een bevestig ing en de u itb re id ing  van het aantal (p riorita ire) zwakke schakels bleken de 
gedefin ieerde zandige w aterkeringen in de badplaatsen Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Zandvoort 
en Katw ijk volgens de vigerende toetsm ethodes n iet bestand te zijn tegen de zwaardere golfbe lasting. 
Hetzelfde g e ld t voor het N oorderstrand op Schouwen. O p  deze locaties was de ve iligheid van het 
achterland n ie t in het geding.

V oor de estuaria, de O oster- en W esterschelde en de W addenzee, waren de inzichten in de nieuwe 
go lfbe lasting  nog n ie t vo ldoende uitgekrista lliseerd om een inschatting  van de doo rw erk ing  van de 
hogere golven te kunnen bepalen. V oor de toetsingen voor deze gebieden kon derhalve geen 
rekening w orden gehouden m et de d oo rw e rk ing  van de zwaardere go lfbe lasting  op zee.

De Inspectie verk laart het oordeel Rijk u it 2003 (D W W -20 0 3 -12 3 ) voor deze toetsrapportage van 
toepassing. D it betekent concreet dat de hierboven beschreven priorita ire  en n ie t-p rio rita ire  zwakke 
schakels, maar ook de zandige w aterkeringen in de genoemde badplaatsen, w orden geacht n ie t aan 
de norm te vo ldoen. Het e ffec t van de u itgevoerde noodm aatregelen is n ie t m eegenomen om dat de 
actuele toestand van m et name de u itgevoerde zandsuppleties n ie t du ide lijk  is. H ierop v o rm t de 
Helderse Zeew ering een u itzondering  om dat de bekled ing van het bu itenta lud  inm iddels vervangen is 
en hiermee vo lled ig  is getoetst.

In de nieuwe set hydraulische randvoorw aarden vo o r de derde toetsronde (2006 -2011 ) w o rd t de 
nieuwe kennis over de go lfbe lasting  ve rw erk t voor de Hollandse Kust en de O oster- en 
Westerschelde. V oor de W addenzee is een m eetcam pagne opgezet die in 2011 to t een goede 
operationele set van Hydraulische Randvoorwaarden voor de Friese en Groningse kust m oet leiden.

Toetsing van de rivierdijken in relatie met Ruimte voor de Rivier
De toets ing  zoals w o rd t voorgeschreven middels de W e t op de W ate rke ring  beoogt een actueel beeld 
te geven van de mate waarin prim aire w aterkeringen aan de w e tte lijke  normen vo ldoen. In d it lich t 
sch rijft het VTV voor dat de riv ierd ijken aan de HR2001 ge toetst dienen te w orden. In de HR2001 zijn 
nam elijk de toetspeilen vastgelegd u itgaande van de, ten opzichte van de vorige toetsronde, 
verhoogde m aatgevende a fvoer bij Lobith van 16000 m 3/s. In de Hydraulische Randvoorwaarden 
1996 (HR1996) werd nog u itgegaan van 15000 m 3/s.
Naast de toe ts ing  m et HR2001 w o rd t in het VTV voorgeschreven om na te gaan o f w aterkeringen, 
die volgens deze toe ts ing  n ie t aan de norm  blijken te vo ldoen, wel zouden vo ldoen w anneer m et 
HR1996 ge toe ts t zou zijn.
Het pro ject Ruimte voor de Rivier (RvdR) beoog t onder andere de m aatgevende w aterstanden die 
optreden bij een a fvoer van 16000 m 3/s bij Lobith door m et name ru im te lijke  ingrepen w eer op het 
niveau van HR1996 te brengen. W anneer w aterkeringen wel aan de norm  zouden voldoen volgens de 
toe ts ing  m et HR1996 dan kan er va nu it w orden gegaan da t versterkingsm aatregelen aan deze 
w aterkeringen n ie t nod ig  zijn om dat deze na u itvoe ring  van RvdR wel w eer aan de norm  zullen 
vo ldoen.

8 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Door de beheerders van w aterkeringen in het rivierengebied is op verschillende w ijze m et de toets ing  
om gegaan. Veelal kon op basis van de toetsrapportages n ie t eenduid ig  worden vastgesteld o f de 
w aterkeringen op HR2001 e n /o f op HR1996 ge toe ts t waren.
De Inspectie hee ft daarom over het algemeen de beheerdersoordelen in het rivierengebied 
overgenom en. M e t het beeld dat h ie ru it voor het rivierengebied on ts taa t w o rd t derhalve slechts voor 
een deel de actuele stand van zaken weergegeven. V oor het andere deel w o rd t de situatie 
w eergegeven zoals die zal zijn na u itvoe ring  van RvdR.

Aan de in dit deel opgenomen samenvattingen per dijkringgebied en verbindende 
waterkering liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:

•  A lle sam envattingen kennen een vaste opbouw , allereerst een beschrijving van het gebied, 
vervolgens de ve ran tw oorde lijke  beheerders, dan de resultaten van de toe ts ing , dan de 
beheerdersm aatregelen, de ervaring m et de toets ing, en afslu itend een overz ich t van de 
toetsdocum enten.

•  Per d ijkringgebied o f verb indende w a terkering  zijn de bevindingen van de beheerder en de 
provincie opgenom en. Deze zijn ontleend aan de ontvangen toetsrapportages.

•  Ten behoeve van de ook per d ijkringgebied  opgenom en "bev ind ingen  R ijk" hebben in 2006  op 
am bte lijk  niveau overleggen plaatsgevonden tussen Rijk, provincie en beheerders. Ais het Rijk 
a fw ijk t van de bevindingen van de beheerder en de provincie is dat du ide lijk  aangegeven. Daarbij 
d ien t verm eld te w orden dat door het Rijk n ie t opn ieuw  toetsingen zijn u itgevoerd, maar alleen 
gekeken is naar de gehanteerde u itgangspunten.

•  Elke sam envatting is opgebouw d u it een overzichtkaart, een tabel en een tekstueel deel.

•  De overzichtskaart en de tabel zijn gebaseerd op het oordeel zoals weergegeven in de 
bevindingen van het Rijk.

•  De kunstw erken, de hoge gronden en de aanslu itingen zijn opgenom en ais aantallen, de duinen
en de d ijken /dam m en ais lengte (km). Van de hoge gronden zijn derhalve de aanslu itingen op de
hoge gronden opgenom en en n ie t de to ta le  lengte van de hoge gronden.

•  Bij de aanslu itingen w o rd t over het algemeen een aanslu iting  tussen een d ijk en een duin bedoeld. 
De aanslu itingen tussen een grondlichaam  van een kunstw erk en het eigenlijke kunstw erk is in 
principe meegenomen bij het grond lichaam , en n ie t ais aanslu iting.

•  De n ie t-w aterkerende objecten (N W O ) zijn, indien de beheerder d it hee ft aangeleverd m et een 
getal opgenom en. W aar d it n ie t m ogelijk  was is een V  geplaatst.

•  V oo r een aantal d ijkringgebieden was de precieze locatie van de score van een d ijkvak n ie t te 
achterhalen op basis van de door beheerder en provincie aangeleverde in form atie . Hier bestaat 
dan ook een (gering) verschil tussen de kaart, tabel en de u ite indelijke  totaalscore.
In d ijkringgebied  11 zijn gro te  delen op de kaart aangegeven m et de score geen oordeel. Binnen 
d it tra ject vo ldoe t echter 11 km wel aan de gestelde norm . De locatie daarvan is op basis van de 
aangeleverde in fo rm atie  n ie t te achterhalen. Ten opzichte van de in de kaart gepresenteerde 
resultaten is de to taa l score "v o ld o e t" m et 11 km naar boven bijgesteld, en de score “ geen 
oordee l" m et hetzelfde getal naar beneden.
O ok in d ijkringgebied  53 zijn gro te  delen op de kaart aangegeven m et de score geen oordeel. 
Binnen d it tra jec t vo ldoe t echter 32 km wel aan de gestelde norm . De locatie daarvan is op basis
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van de aangeleverde in form atie  n ie t te achterhalen. Ten opzichte van de in de kaart 
gepresenteerde resultaten is de to taa l score "v o ld o e t" m et 32 km naar boven bijgesteld, en de 
score “ geen oordee l" m et hetzelfde getal naar beneden.
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Samenvattingen Dijkringgebieden
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Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog

N

A

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

Project
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen RW S N oor d-Mederi an d

Water D «Hum: 28 april 2004>

1.000Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w at er ke rend  kunstw  eik

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh eidsb e oordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LD O ET  
NIET A A N  
D E NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 12,5 12,5 8,5 4,0

Dijken en Dammen 4,0 4.0 4,0

HT Hoogte 4,0 4,0

ST Stabiliteit 4,0 4.0 4,0

STPH Piping en heave 4,0 4.0 4,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 4,0 4,0 4,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 4,0 4,0 4,0

STMI Microstabiliteit 4,0 4.0 4,0

STBK Bekleding:

- steenzetting 4,0 4,0 2,5

- asfalt 4,0 4,0 4,0

- grasmat 4,0 4,0 0,5 3,5

- overige bekledingen

STVL Voorland: 4,0 4,0 4,0

■ afschuiving 4,0 4,0 4,0

- zettingsvloeiing 4,0

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 8,5 8,5 8,5

DA Duinafslag 8,5 8,5 8,5

WE Winderosie 8,5 8,5 8,5

NWÖ Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 1 1 1

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1

STCG Constructie en grondlichaam 1 1 1

STCO Constructieonderdelen 1 1 1

STPH Piping en heave 1 1 1

STVL Voorland 1 1 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 1 1 1
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Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 1, Schierm onnikoog, lig t in de provincie Friesland. Het d ijkringgebied  lig t op het 
w addeneiland Schierm onnikoog, m et aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de 
W addenzee. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben 
een gezamenlijke lengte van 12 km. De w a te rke ring  bestaat deels u it duin (8 km) en deels u it zeedijk 
(4 km). De prim aire w a terkering  is van de categorie a. In de w a terkering  bev ind t zich één kunstw erk 
en tw ee aanslu itingsconstructies.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)
De w aterkeringen zijn in beheer bij R ijkswaterstaat N oord-N ederland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 1, Schierm onnikoog scoren over de gehele lengte van 4 ,0  km 'vo ldoende '. Het oordeel 
voor het beoordelingsspoor STABILITEIT BEKLEDING STBK is 'vo ldoende ' vanwege recent u itgevoerde 
verbeteringen. De aanwezige duinen krijgen de score 'goed '. De resultaten van de toe ts ing  komen op 
alle sporen overeen m et het oordeel van de beheerder.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het oordeel van het Rijk s lu it aan 
bij het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
De beheerder hee ft geen verbeteringsw erken voorzien.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek is n iet van toepassing.

4.3 Kosten en planning

4.4 Bevindingen provincie
De provincie heeft geen bevindingen ve rw oord.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De hydraulische randvoorw aarden bieden vo ldoende basis. Ter plaatse van de zandige 
kering d irect aansluitend op de westelijke beë indig ing van de zeedijk zou, ge let op de 
beschutte ligg ing, een gereduceerde go lfrandvoorw aarde  meer voor de hand liggen.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.
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Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Fryslân Toetsing Veiligheid Primaire 
W aterkeringen Schierm onnikoog, 
Terschelling, Am eland en Vlieland

2 R ijkswaterstaat Noord- 
Nederland, J. Swierstra

Toetsing Primaire W aterkering

1 -12-2005

5 -8 -2005
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Dijkringgebied 2, Ameland

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

Beheer:
A: RW S Noord-NederLand 
B: W nH arskip  Frys Lan

Project
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen

Water D atum : 13 ju l i  200&

2.000Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 2, Ameland

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toe ts ingscrite rium  p er type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O ET  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 35,8 35,8 19,1 16,0 0,7

Dijken en Dammen 16,5 16,5 15,8 0,7

HT Hoogte 16,5

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 16,5 16,5 16,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 16,5 16,5 16,5

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 16,5 16,5 16,5

STMI Microstabiliteit 16,5 16,5 16,5

STBK Bekleding:

- steenzetting 15,8 15,8 0,1 15,4 0,3

- asfalt

- grasmat 16,5 16,5 15,8 0,7

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving 16,5 16,5 16,5

- zettingsvloeiing 16,5 16,5 16,5

NWO Niet-waterkerende objecten: 55 55 55

- bebouwing

- kabels & leidingen 3 3 3

- bomen & overige begroeiing 27 27 27

- overige niet-waterkerende objecten 25 25 25

Hoge gronden

Duinen 19,3 19,3 19,1 0,2

DA Duinafslag 19,3 19,1 0,2

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 3 3 3

HT Hoogte 3 3 3

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 3 3 3

STCO Constructieonderdelen 3 3 3

STPH Piping en heave 3 3 3

STVL Voorland 3 3 3

BS Betrouwbaarheid sluiting 3 3 3
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Dijkringgebied 2, Ameland

1 Beschrijving van het gebied
Dijkringgebied 2, Am eland, lig t in de provincie Friesland. Het d ijkringgebied lig t op het w addeneiland 
Am eland, m et aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de W addenzee. Het d ijkringgebied 
hee ft volgens de W e t op de w aterkeringen gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. De 
prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 35,8  km. De 
w ate rke ring  bestaat deels u it duin (19,3 km) en deels u it zeedijk (16,5 km). In de w aterkeringen 
bevinden zich drie kunstw erken en tussen de zeedijk en de duinen bev ind t zich aan beide zijden een 
aanslu itingsconstructie.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)
De du inw a terke ring  is in beheer bij R ijkswaterstaat Noord Nederland. De waddenzeedijk is in beheer 
bij W ette rsk ip  Fryslân.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Een tota le lengte van 15,8 kilom eter van de dijken en 0,2 kilom eter van de duinen van d ijkringgebied  2, 
Am eland k rijg t het oordeel 'onvo ldoende '. De dijken scoren onvo ldoende op twee 
beoordelingssporen: STABILITEIT BEKLEDING STBK (steenzettingen en grasmat bu iten ta lud ). De 
duinen op DUINAFSLAG DA. Van de dijken scoort 0 ,7  km ‘geen oordeel', op twee 
beoordelingssporen: STABILITEITBEKLEDING STBK (de steenzettingen en de grasmat). Van de duinen 
scoort 14,8 km ‘goed'. De kunstwerken scoren ‘geen oordeel' op het beoordelingsspoor PIPING 
ENHEAVE STPH. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren 'geen oordeel'. De resultaten 
van de toets ing  komen op alle sporen overeen m et het oordeel van de beheerder. U itzondering  is de 
erosiebestendigheid van het b innenta lud ten gevolge van golfoverslag, deze scoort volgens de 
toe ts ing  ‘geen oordeel' en k rijg t van de beheerder een ‘vo ldoende ' oordeel. D it hee ft geen invloed op 
de eindscore aangezien de grasmat op het bu itenta lud  ook ‘geen oordeel' scoort.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. Het oordeel van het Rijk 
kom t overeen m et het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
o Dijken: voor 15,8 km van de w a terkering  zijn verbeteringsw erken voorgenom en. De 

steenzetting  op de d ijk van Am eland zal in zijn geheel vervangen w orden. V oor de 
grasbekleding is voorgeste ld de w ein ig-erosiebestend ige klei op het bu itenta lud  te vervangen, 

o Duinen: van de duinen scoort 0,2 k ilom eter onvo ldoende, verbeteringsm aatregelen zijn 
opgenom en in het Hoogw aterbescherm ingsprogram m a 2006.

4.2 Nader onderzoek
De kunstwerken scoren ‘geen oordeel' op het toetsspoor PIPING EN HEAVE STPH. Inde derde ronde 
toets ing  op ve iligheid zal nader onderzoek w orden u itgevoerd. NIET-
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Dijkringgebied 2, Ameland

WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst. Deze worden meegenomen in de derde ronde 
toe ts ing  op ve iligheid.

4.3 Kosten en planning
Geraamde kosten vervanging steenbekleding: 25 m iljoen euro (incl. BTW). Geraamde kosten vervanging 
kleilaag + grasbekleding: 15 m iljoen euro (incl. BTW). Geraamde kosten voor zandsuppletie b innenduin : 
200 .000  euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden:
o D ijken: er bestaat gro te  onzekerheid in de hydraulische randvoorw aarden en de w ijze waarop 

daar m om enteel mee w o rd t omgegaan (stopzetten m eetprogram m a W addenzee). Enerzijds 
w orden er g ro te  financië le inspanningen ve rrich t voor de toets ing, anderzijds ontbreken 
nauwkeurige randvoorw aarden voor het bepalen van de belastingen; 

o Duinen: de hydraulische randvoorw aarden bieden vo ldoende basis. V oor één sectie is 
uitgegaan van gereduceerde go lfrandvoorw aarde  gezien de beschutte ligg ing. V oorsch rift

Toetsen op Veiligheid (VTV):
o Het VTV gee ft onvo ldoende praktische basis voor de toets ing  van grasbekleding. Eenvoudige 

en gedetailleerde rekenregels geven vaak geen uitsluitsel o f ontbreken in het geheel. H ierdoor 
is geavanceerde toets ing  benodigd, hier is echter geen eenduidige m ethode vo o r beschikbaar.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de 
vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1. R ijkswaterstaat N oord- 
Nederland, J. Swierstra

Toetsing Primaire W ate rkering  
Am eland

5 -8 -2005

2. Provincie Fryslân Toetsing Ve ilighe id  Primaire 
W aterkeringen Schierm onnikoog, 
Terschelling, Am eland en Vlieland

1 -12-2005
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Dijkringgebied 3, Terschelling

Typen:
Dijken en dam men, categorie

Kelieer:
Á: RW S Noord-Mede rland 
B: W Q te rsk ip  FrysLan

Pro je c l
Lande lijke  Rapportage  To ets ir

D atum : 11 m ei 2006

Veil kjlieidseeirleel:

□  Voldoet n iet

□  Geen oordeel 

Voldoet

3.000Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonder) wuaterkererd kunstoxieik

—  grens beheerder
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Dijkringgebied 3 r Terschelling

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh eidsb e oordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
NIET AAN  
D E NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LDOET  
N IET AAN  
DE NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 26,8 26,8 13,0 10,3 3,5

Dijken en Dammen 13,8 13,8 10,3 3,5

HT Hoogte 13,8 13,8 13,8

ST Stabiliteit 13,8 13,8 13,8

STPH Piping en heave 13,8 13,8 13,8

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 13,8 13,8 13,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 13,8 13,8 13,8

ST MI Microstabiliteit 13,8 13,8 13,8

STBK Bekleding: 13,8 13,8 10,3 3,5

- steenzetting 13,2 13,2 2,0 7,7 3,5

- asfalt 13,8 13,8 13,6

- grasmat 13,6 13,6 2,0 11,8

- overige bekledingen

STVL Voorland: 13,6 13,6 13,8

- afschuiving 13,8 13,8 13,8

- zettingsvloeiing 13,8 13,8 13,8

NWÖ Niet-waterkerende objecten: 28 28 28

- bebouwing

- kabels & leidingen 4 4 4

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten 24 24 24

Hoge gronden

Duinen 13,0 13,0 13,0

DA Duinafslag 13,0 13,0 13,0

WE Winderosie 13,0 13,0 13,0

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 2 2 2

HT Hoogte 2 2 2

ST Stabiliteit en sterkte 2 2 2

STCG Constructie en grondlichaam 2 2 2

STCO Constructieonderdelen 2 2 2

STPH Piping en heave 2 2 2

STVL Voorland 2 2 2

BS Betrouwbaarheid sluiting 2 2 2
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Dijkringgebied 3 r Terschelling

1 Beschrijving van het gebied
Dijkringgebied 3, Terschelling, lig t in de provincie Friesland. Het d ijkringgebied  lig t op het 
w addeneiland Terschelling, m et aan de noordzijde de Noordzee en aan de zuidzijde de W addenzee. 
Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 
1 /2 .0 0 0  per jaar. De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte 
van 26,8  km. De w aterkering  bestaat deels u it duin (circa 13 km) en deels u itzeedijk (13,8  km). In de 
w aterkeringen bevinden zich 2 kunstwerken en tussen de zeedijk en de duinen bev ind t zich aan beide 
zijden een aanslu itingsconstructie .

2 Verantwoordelijke beheerder(s)
De du inw a terke ring  is in beheer bij R ijkswaterstaat Noord Nederland. De waddenzeedijk is in beheer 
bij W ette rsk ip  Fryslân.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Een lengte van 3,5 k ilom eter van de dijken van d ijkringgebied  3, Terschelling heeft de score 
'onvo ldoende ' gekregen in de toetsing. De dijken scoren onvo ldoende op één beoordelingspoor: 
STABILITEIT BEKLEDING, steenzettingen STBK. De duinen scoren 'goed ', evenals de 
aansluitingsconstructies. De kunstwerken scoren ‘goed ’ . De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  
scoren ‘geen oordeel'.

De resultaten van de toets ing  komen m et u itzondering  van tw ee punten overeen m et het oordeel van 
de beheerder. De grasbekleding op het b innenta lud (tevens e indoordeel hoogte toets bij overslag) 
scoort volgens de toetsingregels ‘geen oordeel' en k rijg t van de beheerder een ‘vo ldoende ' oordeel. 
Het berekende overslagdebiet is naar m ening van de beheerder te klein om aanzienlijke schade te 
veroorzaken. De steenbekleding scoort volgens de toetsingregels ‘goed'. Het beheerdersoordeel is 
‘onvo ldoende ' op basis van opgetreden schade in het verleden.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling van de veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst. Het oordeel van het Rijk kom t overeen m et het oordeel van de 
beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen.
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn tekortkom ingen  geconstateerd. V oo r 3,5 km van 
de w a te rke ring  zijn verbeteringsw erken voorgenom en. De bestaande granie tb lokken w orden 
vervangen door basalton.

4.2 Nader onderzoek
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst. Deze worden mee genom en in de derde 
ronde toe ts ing  op ve iligheid.

4.3 Kosten en planning
Geraamde kosten voor het vervangen van de steenbekled ing bedragen 8,5 m iljoen euro.
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Dijkringgebied 3 r Terschelling

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Er bestaat gro te  onzekerheid in de hydraulische randvoorw aarden en de w ijze w aarop daar m om enteel 
mee w o rd t omgegaan (stopzetten m eetprogram m a W addenzee). Enerzijds w orden er g ro te  financië le 
inspanningen ve rrich t voor de toets ing, anderzijds ontbreken nauwkeurige randvoorw aarden voor het 
bepalen van de belastingen.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Het VTV gee ft onvo ldoende praktische basis voor de toets ing  van grasbekleding. Eenvoudige en 
gedetailleerde rekenregels geven vaak geen uitsluitsel o f ontbreken in het geheel. H ierdoor is 
geavanceerde toe ts ing  benodigd, hier is echter geen eenduidige m ethode voor beschikbaar, 
bovendien zijn er hoge kosten mee gem oeid.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W etterskip Fryslân Rapportage 2e ronde Toetsen op 
Veiligheid Waddenzeekering 
Terschelling
Toetsing Primaire W aterkering 
Terschelling

1-2-2005

2 Rijkswaterstaat Noord 
Nederland

1-8-2005

3 Provincie Fryslân Toetsing Veiligheid Primaire 
W aterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland

1-12-2005
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Dijkringgebied 4, Vlieland

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

Project
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen RW S N oor d-Mederi an d

Water D «Hum: 28 ap i ¡I 2004>

500Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 4, Vlieland

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh ei dsbeo ordelirr g

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O ET  
N IET A A N  
D E NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 2,0 2,0 1,1 0,9

Dijken en Dammen 0,9 0,9 0,9

HT Hoogte 0,9 0,9 0,9

ST Stabiliteit 0,9 0,9 0,9

STPH Piping en heave 0,9 0,9 0,9

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 0,9 0,9 0,9

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 0,9 0,9 0,9

STMI Microstabiliteit 0,9 0,9 0,9

STBK Bekleding: 0,9 0,9 0,9

- steenzetting 0,9 0,9 0,9

- asfalt

- grasmat 0,9 0,9 0,9

- overige bekledingen 0,9 0,9 0,9

STVL Voorland:

- afschuiving 0,9 0,9 0,9

- zettingsvloeiing 0,9 0,9 0,9

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 1,1 1,1 1,1

DA Duinafslag 1,1 1,1 1,1

WE Winde rosie 1,1 1,1 1,1

NWO Niet-waterkerende objecten: 1,1 1,1 1,1

Kunstwerken 2 2 2

HT Hoogte 2 2 2

ST Stabiliteit en sterkte 2 2 2

STCG Constructie en grondlichaam 2 2 2

STCO Con studieonderdelen 2 2 2

STPH Piping en heave 2 2 2

STVL Voorland 2 2 2

BS Betrouwbaarheid sluiting 2 2 2
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Dijkringgebied 4, Vlieland

1 Beschrijving van het gebied
Dijkringgebied 4, V lie land, lig t in provincie Friesland. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans va n1 /2 .00 0  per jaar. De keringen liggen op het 
W addeneiland V lie land, m et aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de W addenzee. De 
w aterkeringen zijn te r kering van d irect bu itenw ate r en in de W e t op de w a terkering  aangem erkt ais 
categorie a. Het d ijkringgebied  V lieland bestaat u it1 ,1 km duin, 0 ,9 km d ijk, 1 coupure (type I) 1 
du iker (type II) en 2aanslu itingsconstructies (type I).

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij R ijkswaterstaat N oord-N ederland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Het waterkerende kunstw erk type II op d ijkringgebied 4, V lie land, scoort 'goed ' evenals het 
w aterkerende kunstw erk type I. De beide aanslu itingsconstructies (type I) scoren ‘goed ’ . De score voor 
STABILITEIT VO O RLAND STVL (zettingsvloeiing) op basis van de toets is 'geen oordeel', nader 
onderzoek is nodig.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. Het Rijk s lu it zich aan bij de 
bevindingen van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Er zijn geen verbeteringsm aatregelen verw oord.

4.2 Nader onderzoek
Bij de beoordeling van het voorland van de zeedijk is gebleken dat een stroomgeul inde W addenzee 
plaatselijk derm ate d ich t bij de teen van de d ijk lig t dat nader onderzoek noodzakelijk  is. D it 
onderzoek w o rd t in 2006 u itgevoerd.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid
Door toepassing van het VTV kan de voorgaande rapportage n ie t ais basis gehanteerd w orden, 
w aardoor de toe ts ing  veel inspanning kost.
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Dijkringgebied 4 , Vlieland

HR2001
De hydraulische randvoorw aarden (HR2001) lijken aan de lage kant. Verw acht w o rd t dat in HR2006 
hogere randvoorw aarden w orden opgenom en.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Rijkswaterstaat Noord- 
Nederland

Toetsing Primaire W aterkering 
Vlieland

5-8-2005

2 Provincie Fryslân Toetsing Veiligheid Primaire 
W aterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland

1-12-2005
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Dijkringgebied 5, Texel

Den Burg

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

Beheer:
f t  RWS Noord- Holland 
B: Hoogheem raadschap

Project
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen

Water D atum : 11 m ei 2006

3.000Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O ET  
N IET A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 54,6 54,6 5,8 19,0 18,2 11,6

Dijken en Dammen 26,0 26,0 0,6 18,2 7,2

HT Hoogte 26,0 26,0 19,9 1,7 4,4

ST Stabiliteit 26,0 26,0 0,6 18,2 7,2

STPH Piping en heave 26,0 26,0 22,7 2.1 1,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 26,0 26,0 20,7 1,8 3,5

ST B1 Macrostabiliteit binnen waarts 26,0 26,0 9,5 1,8 12,6 2,1

STMI Microstabiliteit 26,0 26,0 24,0 2.0

STBK Bekleding: 26,0 26,0 2,4 1,2 10,6 11,8

- steenzetting 21,3 21,3 5,0 2,8 1.2 12,3

- asfalt 20,2 20,2 20,2

- grasmat 24,2 24,2 8,2 1,7 9,5 4,8

- ovenge bekledingen

STVL Voorland: 26,0 26,0 21,7 1,2 3,1

- afschuiving 26,0 26,0 21,7 1,8 2,5

- zettingsvloeiing 26,0 26,0 21,7 1,2 3,1

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen 3 3 3

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen 28,6 28,6 5,2 19,0 4,4

DA Duinafslag 28,6 28,6 5,2 19,0 4,4

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 9 9 2 5 2

HT Hoogte 9 9 5 4

ST Stabiliteit en sterkte 9 9 5 4

STCG Constructie en grondlichaam 9 9 5 4

STCO Constructieonderdelen 9 9 2 1 6

STPH Piping en heave 9 9 5 4

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 8 8 7 1
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Dijkringgebied 5, Texel

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 5, Texel, lig t in de provincie N oord -H o lland. Het d ijkringgebied  lig t op het w addeneiland 
Texel, m et aan de westzijde de Noordzee, en aan de oostzijde de W addenzee. Het d ijkringgebied heeft 
volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 54,6  km. De 
w a terkering  bestaat deels u it duin (28,6 km) en deels u itzeedijk (26,0  km). De prim aire w a terkering  is 
van de categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich negen kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De W addenzeedijk is in beheer bij Hoogheem raadschap Hollands N oorderkw artie r. De zandige kust 
(inclusief het Bolwerk Robbengat en de keringrond de vuurtoren Eierland), het M o lw erk en de veerhaven 
zijn in beheer bij R ijkswaterstaat N oord -H o lland, w a te rd is tr ic t Texel. Per 1 mei 2006 zal de primaire 
w aterkering  die in beheer is bij R ijkswaterstaat N oord-H o lland  zijn overgedragen aan 
Hoogheem raadschap Hollands N oorderkw artie r.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
In d ijkringgebied 5, Texel, krijgen 18,2 k ilom ete r van de dijken en 5 kunstwerken de score 
'onvo ldoende '. De dijken scoren ‘onvo ldoende ' op vier beoordelingssporen: STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT STMI EN STABILITEIT 
BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren deels onvo ldoende op STABILITEIT EN STERKTE ST en 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS.
Van de dijken scoort 7,2 km ‘geen oordee l', van de duinen 4 ,4 km. Twee van de kunstwerken scoren 

‘geen oordeel'. Het overige deel van de d ijken, duinen en kunstw erken scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '. 
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTENNWO zijn 3 leidingen nog n ie t getoetst. De begroeiing, 
bebouw ing  en overige objecten zijn eveneens nog n ie t getoetst.

De resultaten van de toe ts ing  komen grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. Bij de 
toe ts ing  van de Zeedijk Prins H endrikpo lder w o rd t door de beheerder afgeweken van de toetsing. De 
steenbekled ing scoort ‘geen oordeel' volgens de technische toetsen is ‘vo ldoende ' gekeurd door de 
beheerder op basis van het on tw erp rappo rt.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het rijk sluit zich aan bij het oordeel 
van de beheerder en de provincie.
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Dijkringgebied 5, Texel

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
o Het vervangen van grasbekleding door meer erosiebestendige bekleding; 
o Het vervangen/versterken van steenbekleding 
o Aanleg van p ip ing- en stabilite itsberm en;
o De v ijf 'onvo ldoende ' scorende kunstwerken w orden verbeterd; de toetssporen

zondereindoordeel w orden nader onderzocht, zodat daarmee integrale verbeterplannen kunnen 
w orden opgesteld. Het reeds u itgevoerde nadere onderzoek bevestig t de status 'vo ldo e t n iet 
aan de norm '. Een deel van de prim aire kering scoort ‘onvo ldoende ', maar w o rd t vooralsnog 
n ie t verbeterd.

o D it be tre ft keringen w aar in zeewaartse rich ting  nog een zogenaam de voorlandkering  lig t. De 
prim aire kering scoort langs deze trajecten ‘onvo ldoende ' op s tab ilite it van de grasmat. De 
invloed van deze voorlandkeringen is echter n ie t meegenomen in de hydraulische 
randvoorw aarden. Nader onderzoek hiernaar zal nog moeten plaatsvinden. Zie ook ervaringen 
m et de toets ing, hydraulische randvoorw aarden.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zullende beheerders 
onder andere de vo lgende toetsen u itvoeren:

o Nader onderzoek toe ts ing  kru inhoog te  en grasm at b innenta lud door geringe hoeveelheid 
golfoverslag;

o Nader onderzoek MACROSTABILITEIT STBI en STBU; 
o Nader onderzoek STABILITEIT VO O R LA N D  STVL; 
o Nader onderzoek PIPING EN HEAVE STPH;
o Nader onderzoek kunstw erken, STABILITEIT CONSTRUCTIE EN G R O N D LIC H AAM  STCG en 

STERKTE VAN CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO; 
o Toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  (na 2011); 
o Nader onderzoek duinen, verleggen van het grensprofiel.

4.3 Kosten en planning
O ver een lengte van 17,0 km is een verbetering  van de W addenzeedijk m et betrekking  to t de 
stab ilite it, steenbekleding en v ijf  kunstwerken voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2011 t/m  
2015 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 37 m iljoen euro.

O ver een lengte van 2 ,8  km is de Prins H endrikpo lderd ijk  m et betrekking  to t  de steenbekleding 
verbeterd. De werkzaam heden zijn a fgerond. De kosten bedragen 3,7 m iljoen euro.
D it w erk is opgenom en vanwege de financië le a fhandeling.

Over een lengte van 0,5 km is een verbetering van het M o lw erk  m et betrekking to t de steenbekleding 
voorzien. De geraamde kosten bedragen 9,3 m iljoen euro. De werkzaam heden zijn gepland plaats te 
gaan vinden in 2008-2009 .
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4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O ver de vo lgende onderdelen bestaat onduide lijkheid  bij de toets ing:

o G edetailleerde toe ts ing  op afschu iv ing van de grasbekleding op het b innenta lud bij in filtra tie . In 
het VTV w o rd t v oor d it onderdeel verwezen naar het "Technisch rapportw aterkerende 
g ro nd con s truc tie s ". In het technisch rapport w o rd t aangegeven da t voord ijken  m et een zandige 
kern een g rondw aterstrom ingsbereken ing  en stabilite itsanalyse d ien t te w orden u itgevoerd. D it 
laat echter nog veel m ogelijkheden open. Het is voora lsnog daarom nog ondu ide lijk  hoe deze 
toe ts ing  verder m oet w orden u itgevoerd; 

o Geavanceerde toe ts ing  op afschu iv ing steenzettingen (stap 3). In het VTV w o rd t voor d it 
onderdeel verwezen naar het "Technisch rappo rt S teenzettingen". In d it rappo rt w o rd t 
aangegeven, dat de geavanceerde toets ing  u itgevoerd kan w orden m et Seep/W en Plaxis. Het 
verschil tussen het u itvoeren van een toets volgens de gedetailleerde m ethode en de 
geavanceerde m ethode is zeer g root. In het technisch rappo rt w o rd t echter aangegeven dat 
b innenko rt een nieuwe meer toepasbare m ethode zal w orden on tw ikke ld . Het lijk t zinvol deze 
m ethode af te wachten.

Hydraulische randvoorwaarden
o V oo r de zeedijken aan de oostzijde van Texel zijn geen go lfleng ten  en golfperiodes bekend; 
o V oor 2 secties zijn in het geheel geen go lfrandvoorw aarden  gegeven, d it b e tre ft d ijk i 16,

In laagdijk 't  H orntje  en dijk 104, In laagdijk van 1938; 
o V oor de toe ts ing  van de steenbekledingen kan voor g ro te  delen geen e indoordeel worden 

gegeven door het ontbreken van de juiste go lfrandvoorw aarden. De vigerende 
randvoorw aarden schrijven alleen go lfhoogtes voor, behorende bij het toetspeil. De 
steenbekled ing van Texel lig t echter overal ruim  onder toetspeil. Er mag van w orden uitgegaan 
da t bij een lagere w aterstand de go lfbe lasting  lager lig t. De toe ts ing  is nu u itgevoerd m et deze 
(te) hoge go lfrandvoorw aarden; 

o Langs de W addenzeekust van Texel bevinden zich drie in laagdijken. De gegeven
randvoorw aarden gelden echter voor de kering die d irect aan het bu itenw ate r is gelegen. In de 
huid ige randvoorw aarden w o rd t geen rekening gehouden m et de remmende w erk ing  van deze 
keringen.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Rijkswaterstaat Noord-Holland
2 Rijkswaterstaat Noord-Holland
3 Rijkswaterstaat Noord-Holland
4 Provincie Noord-Holland

5 Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier

Toetsing W aterkering Texel 2005, Hoofdrapport 
Toetsing W aterkering Texel 2005, deelrapport 2 
Toetsing W aterkering Texel 2005, deelrapport 3 
Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire W aterkeringen 
Dijkringgebieden Noord-Holland 
Toetsing primaire waterkeringen 2005

1-10-2005
5-10-2005
1-10-2005
1-1-2006

12-11-2005
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Dijkringgebied 6, Friesland en Groningen

Legenda

W a te r w e g e n

Water

Veil iglieidsormleel:

□  V oldoet n ie t

□  Ç sen «orcesi 
|  V oldoet

Typen:
Dijken en däm m en, catégorie

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:
A: W e tte rsk ip  Fryslan 
B : W aters chap Noor der z ijl vest 
C: W a terscha p  Hunze en A a  
D: RW  S IJsselm e ergebied

 g rens behee rde r

Project
Lande lijke  F :apportage Toetsing

D .milii: 27 npiil 2006

□M eter
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Dijkringgebied 6, Friesland en Groningen

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o ordelin g

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 277,2 232 45,2 94,5 43,8 93,7 45,2

Dijken en Dammen 277,2 232 45,2 94,5 43,8 93,7 45,2

HT Hoogte 277,2 232 197,1 23,5 2,9 8,5 45,2

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 212,6 212,6 170,0 38,7 1,0 2,9

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 178,9 178,9 171,0 3,7 4,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 219,2 219,2 193,4 10,8 12,1 2,9

STMI Microstabiliteit 221,3 221,3 215,8 2,6 2,9

STBK Bekleding:

- steenzetting 209,9 209,9 87,8 10,6 20,9 90,6

- asfalt 128,1 128,1 112,7 0.5 10,8 4,2

- grasmat 219,1 219,1 134,8 31,0 3,7 49,6

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving 164,4 164,4 164,4

- zettingsvioeiing 164,4 164,4 157,3 7,1

NWÖ Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 282 282 27 255

- kabels & leidingen 64 64 18 7 39

- bomen & overige begroeiing 51 51 5 46

- overige niet-waterkerende objecten 130 130 9 1 120

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 9 2 36 5

HT Hoogte 41 36 5 29 1 4 2

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 28 28 5 18 10

STCO Constructieonderdelen 27 27 5 14 3 1 9

STPH Piping en heave 28 28 5 22 1 1 4

STVL Voorland 14 14 5 11 3

BS Betrouwbaarheid sluiting 35 35 5 25 8 2
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Dijkringgebied 6, Friesland en Groningen

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 6, Friesland en G ron ingen, lig t in drie provincies. D it zijn m et name de provincie Fryslân 
en de provincie G roningen. Een deel van de provincie Drenthe lig t ook in d ijkringgebied  6. De 
provincie D renthe heeft echter geen prim aire w aterkeringen, wel liggen in D renthe de hoge gronden 
w aar de w aterkeringen van het d ijkringgebied  op aansluiten. Daarnaast grenst een deel van de 
w aterkeringen aan de provincies Overijssel en Flevoland alsmede aan Duitsland, d it zijn echter alleen 
w aterkeringen van categorie c.

De provinciale rapportage is gezam enlijk opgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten van de 
provincies G roningen en Fryslân. De rapportage is afgestemd m et provincie Drenthe.

Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 
1 /4 .0 0 0  per jaar. De prim aire w aterkeringen beschermen tegen de invloed van de Eems, de Dollard, 
de W addenzee en het IJsselmeer. De prim aire w aterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke 
lengte van229,6  km. De prim aire w aterkeringen van categorie c hebben een gezamenlijke lengte van 
50 km.

In het d ijkringgebied  bevinden zich 36 kunstwerken in categorie a w aterkeringen en 5 kunstwerken in 
categorie c w aterkeringen.

D ijkringgebied 6, w o rd t gescheiden van d ijkringgebied 7, N oordoostpolder, en d ijkringgebied  9, 
V o llenhove, door de d ijkringsche id ingsdijk die vanaf Lemmernaar de hoge gronden loopt. De lengte 
van deze d ijk  is ongeveer 27 km. In de d ijkringscheid ingsdijk bevinden zich verschillende kunstwerken. 
Daarnaast is er een prim aire w a terkering  van categorie c tussen de Dollard en de hoge gronden. Deze 
w a terkering  loo p t langs de Nederlands-Duitse grens en is circa 23 km lang.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De IJsselmeerdijk en het Friese deel van de W addenzeedijk to t Lauwersoog zijn in het beheer bij 
W ette rsk ip  Fryslân, evenals de categorie c kering tussen d ijkringgebied  6 en d ijkringgebied 7. De 
G ron inger Zeedijk vanaf Lauwersoog to t  aan de O ude Zeesluis in Delfzijl is in beheer bij W aterschap 
Noorderzijlvest. De G ron inger Zeedijk vanaf de Oude Zeesluis in Delfzijl to t  de Duitse grens en 
d ijkland langs de W esterw oldse Aa zijn in beheer bij W aterschap Hunze en Aa's. De categorie c kering 
tussen d ijkringgebied 6 en d ijkringgebied 9 is in beheer bij W ette rsk ip  Fryslân. Tenslotte is de 
aanslu iting van d ijkringgebied  6 m et de A fs lu itd ijk  m et een lengte van 0 ,4 km in beheer bij 
R ijkswaterstaat IJsselmeergebied.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
O p een aantal strekkingen heeft d ijkringgebied 6, Friesland en G roningen, de score ‘onvo ldoende ’ 
gekregen vo o r STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. O ver een lengte van bijna 21 km voldoen de 
steenzettingen n ie t en over een lengte van bijna 11 km vo ldoe t de asfa ltbekleding niet. O ver een 
lengte van 12 km heeft de w a terkering  de score ‘onvo ldoende ’ gekregen voor het beoordelingsspoor 
STABILITEITBINNENWAARTS STBI. Van 8 w aterkerende kunstwerken is de
BETROUWBAARHEIDSLUITING BS ais ‘onvo ldoende ' beoordeeld en van 4 kunstwerken de HOOGTE 
HT.
Daarnaast scoort een aantal kleinere tra jecten en een paar kunstwerken onvo ldoende op diverse 
beoordelingssporen.
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V oor het tra ject da t in beheer is bij W ette rsk ip  Fryslân komen de resultaten van de toets ing  
grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. Ten aanzien van de asfa ltbekleding w ijk t het 
oordeel van de beheerder af van het toetsoordee l. In a fw ach ting  van het nieuwe model GOLFKLAP 
hebben dijkvakken m et een score 'onvo ldoende ' ten aanzien van de asfa ltbekleding de score ‘geen 
oordeel' gekregen. Het b e tre ft hier de d ijkvakken op de W addenzeekering tussen km 10,1 en km 13,0 
en de Lauwersmeerdijk (tussen km 55,3 en km 61,7). De asfa ltbekleding tussen het gedeelte W 2- 
13,00  en W 2 -1 9 ,0 0  is k r ijg t op basis van de geavanceerde toe ts ing  het oordeel ‘goed'. O p  basis van 
latere visuele inspectie is het beheerdersoordeel voor d it tra ject ‘onvo ldoende '.

V oo r het tra ject dat in beheer is bij W aterschap Noorderzijlvest komen de resultaten van de 
toetsingsregels grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. De HOOGTE HT in 2 
d ijkvakken scoort ‘onvo ldoende ‘ volgens de toetsingsregels en is ‘vo ldoende ' gekeurd door de 
beheerder. De beheerder is van m ening da t de opgelegde hydraulische belasting, m et name 
go lfhoog te  en g o lfr ich ting , n ie t realistisch is. R ijkswaterstaat e rkent da t h iervoor nader onderzoek 
noodzakelijk  is. De steenbekleding in de Eemshaven scoort ‘onvo ldoende ' volgens de toets en is 
‘vo ldoende ' gekeurd door de beheerder. De beheerder is van m ening da t de bekleding zich in de 
dagelijkse p rak tijk  hee ft bewezen.

V oor het tra ject dat in beheer is bij W aterschap Hunze en Aa's gee ft de beheerder aan da t de primaire 
w a terkering  m et de daarin liggende objecten in goede en ve ilige staat verkeren.

De 0 ,4 km in beheer bij beheerder R ijkswaterstaat IJsselmeergebied is op alle sporen ais 'goed ' o f 
'vo ldoende ' beoordeeld.

3.2 Bevindingen provincie
De provincies Friesland en G roningen sluiten zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid van de IJsselmeerdijk, het Friese deel van de W addenzeedijk, het 
gedeelte van de G ron inger Zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens en de d ijk  langs de W esterwoldse 
Aa is u itgevoerd aan de hand van het VTV. De beoorde ling op ve iligheid van de G ron inger Zeedijk 
tussen Lauwersoog en Delfzijl is u itgevoerd aan de hand van de ‘‘ Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV 
1 9 9 9 )". Delen van d it tra ject zijn tevens beoordeeld aan de hand van het VTV. O p basis van de 
rapporten van de beheerders en de provincies s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de 
bevindingen van de provincies. Het beheerdersoordeel van de steenbekled ing in de Eemshaven w o rd t 
echter n ie t door het Rijk overgenom en.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
w aterkeringen zijn de volgende verbeteringsw erken gepland:

o Verleggen van een d ijks loo t tussen km 49,70  - km 50,70 van de IJsselmeerdijk om kw elw eg te 
verlengen;

o Vervangen van steenzettingen tussen km 29,10  - km 29,15 en km 30,55 -  km 30,70  van de 
IJsselmeerdijk

o Vervangen van asfa ltbekleding op de havendam men Stavoren en de westelijke strekdam van 
Lemmer;
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o Vervangen van k le ibekled ing tussen km 53,00 -  km 54,70 van de IJsselmeerdijk
o Vervangen van basaltbekleding door een zwaardere steenbekled ing tussen W 2 1 9 ,5 5 - 19,60

van de W addenzeedijk;
o Vervangen koperslakblokkenbekleding door een zwaardere steenbekleding tussen W 2 1 1,55 -  

12,95, W 2 47,70  -  49 ,85 , W 2 50,40  -  50,60, W 2 50,90 -  53,70, W 2 54,30 -5 4 ,4 0  en W 2 
57,30  -  61,77  van de W addenzeedijk; 

o Vervangen van betonb lokkenbekled ing  door een zwaardere steenbekleding tussen W 2 20,10
-  21 ,50 , W 2 38,30  -  40 ,60 , W 2 40,90  -  41 ,70  en W 2 42,10  -  42,90  van de W addenzeedijk; 

o Vervangen van asfa ltbetonbekled ing  door een nieuwe asfa ltbe ton -/basa ltonbek led ing  tussen
W 2 km 13,00 en 19,00; 

o Verhogen van G ron inger Zeedijk (Noorderzijlvest); 
o Vervangen steenbekleding (Noorderzijlvest);
o Vervangen grasbekleding door een steenbekleding (Noorderzijlvest);
o Uitgraven en vo lled ig  verw ijderen van drie buiten bed rijf zijnde persleidingen in de dijk nabij

Delfzijl (vak 1C);
o Aanbrengen van een stalen dam wand ais vervangende w aterkering  en kwelscherm  bij de 

gasleid ing in vak 2E te r plaatse van k ilom ete r 54,8; 
o Aanbrengen van een stalen dam wand ais vervangende w aterkering  en kwelscherm  en het

gangbaar maken en houden van de afslu itm iddelen van de vu ilw aterpers le id ing  Hoogkerk in 
vak 2G te r plaatse van kilom eter 66,3.

V oor de G ron inger Zeedijk van Delfzijl en de Duitse Grens en de d ijk langs de W esterwoldse Aa zijn 
voorziene verbeteringsmaatregelen nog niet inzichtelijk gemaakt.

4.2 Nader onderzoek
In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het W ette rsk ip  Fryslân onder andere de vo lgende toetsen uitvoeren 
voor de IJsselmeerdijk:

o Nader onderzoek kademuren m et betrekking  to t  m acrostab ilite it buitenw aarts;
o Nader onderzoek bekledingen op steile ta luds (basalt);
o Toetsen bekledingen Noorse Steen;
o Toetsing overige bekledingen;
o Nader onderzoek naar diverse ontbrekende gegevens over aanwezige kle id ikte, zandgehalte,

korre ld iam eters e.d.; 
o Verder toetsen van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NO W ;
o Inventariseren en toetsen van kabels en leid ingen;
o Gegevens verzamelen van diverse kunstwerken en deze toetsen.

In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het W ette rsk ip  Fryslân onder andere de vo lgende toetsen uitvoeren 
voor de Waddenzeedijk:

o Nader onderzoek op diverse onderdelen w a terkering  rondom  de Industriehaven Harlingen;
o Toetsen bekleding Noorse Steen;
o Toetsen overige bekledingen;
o Nader onderzoek voorland te r plaatse van het Zurichoord;
o Nader onderzoek naar top laagstab ilite it en afschu iv ing b innenbeloop bij keringen m et een

overslag g ro te r dan 0,1 l/m /s ; 
o Kabels en leidingen inventariseren en toetsen
o Toetsen overige NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O;
o Gegevens verzamelen van diverse kunstwerken en deze toetsen.

In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het W aterschap Hunze en Aa's het vo lgende naderonderzoek 
u itvoeren vo o r de G ron inger Zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens:
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o Uitvoeren van v ijf to t acht raaien van boringen m et peilbuizen verspreid over de dijk.

W anneer de resultaten n ie t toereikend zijn kunnen binnen enkele maanden na het onderzoek alsnog 
meer monsters beproefd w orden om te komen to t een be trouw baar oordeel.

V oor de G ron inger Zeedijk tussen Lauwersoog en Delfzijl is geen nader onderzoek aangegeven.

4.3 Kosten en planning.
De kosten van de hierboven genoemde verbeteringsw erken zijn geraamd op: W ette rsk ip  Fryslân: 43,5 
m iljoen euro (nog n ie t van alle verbeteringsw erken is een kostenram ing beschikbaar). W aterschap 
Noorderzijlvest: 2 ,4 m iljoen euro (nog n iet van alle verbeteringsw erken is een kostenram ing 
beschikbaar). W aterschap Hunze en Aa's: een verbeteringsprogram m a is nog n ie t beschikbaar.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
Hydraulische randvoorwaarden
W aterschap Hunze en Aa's consta teert dat de hydraulische randvoorw aarden in de Dollard n iet 
vo ldoen. Het waterschap hee ft aangepaste randvoorw aarden aangenomen.

W ette rsk ip  Fryslân consta teert dat er g ro te  onzekerheid bestaat over de hydraulische 
randvoorw aarden. Het ve rtrouw en in de randvoorw aarden w o rd t verder onderm ijnd door de sprong in 
de randvoorw aarden in d ijk ring  6 op de provinciegrens. Het W e tte rsk ip  gee ft aan da t er een 
discrepantie is tussen de inspanning die het W e tte rsk ip  m oet verrichten om de toets u it te voeren en 
onzekerheid in de hydraulische randvoorw aarden, hetgeen ve rste rkt w o rd t door het stopzetten van 
het m eetprogram m a op de W addenzee.

M e t name bij het toetsen van grasbekledingen b lijk t da t eenvoudige o f gedetailleerde rekenregels 
vaak ontbreken, w aardoor alleen een geavanceerde toets overb lijft.

5.2 Provincie
De provincie Friesland gee ft in aanvu lling  op de ervaringen van de beheerders aan dater behoefte  is 
aan normen voor de dijkringscheidende dijken. D oor het ontbreken van normen is nu in fe ite  geen 
oordeel te geven voor deze dijk.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 W etterskip Fryslân

2 Waterschap Hunze en Aa's

3 Waterschap Hunze en Aa's

4 Provincie Groningen

5 W etterskip Fryslân

6 Waterschap Noorderzijlvest

7 Waterschap Noorderzijlvest

8 Provincie Groningen en Fryslân

9 Rijkswaterstaat 
IJsselmeergebied

Rapportage 2e ronde Toetsen op 
Veiligheid W addenzee- en IJsselmeerkering 
Toetsing primaire kering Waterschap 
Hunze en Aa's
Aanvulling toetsing waterschap 
Hunze en Aa's 
Verslag toetsing primaire 
waterkeringen 2005
Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid 
Waddenzee en IJsselmeerkering Friesland: 
Dijkringgebied 6 Friesland en Groningen 
Eindrapportage Veiligheidstoets 
Groninger Zeedijk

Toets op veiligheid Groninger Zeedijk, 
Hoofdrapport Geotechniek, 
bekledingen, kunstwerken en 
leidingen
Toetsing veiligheid primaire 
waterkeringen dijkringgebied 
num mer 6
Aansluiting A fslu itd ijk  op 
dijkringgebied 6; traject zuidwest

5 -2-2006 

1 -9-2004 

1-1-2005 

15-12-2005 

1-2-2006

1-5-2004

1-6-2004

1-12-2005

1-1-2006
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IET A A N  
DE NO RM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 91,7 55,6 36,1 55,6 36,1

Dijken en Dammen 91,7 55,6 36,1 55,6 36,1

HT Hoogte 55.6 55,6 55,6

ST Stabiliteit 55,6 55,6 55,6

STPH Piping en heave 55,6 55,6 55,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 55,6 55,6 55,6

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 55,6 55,6 55,6

STMI Microstabiliteit 55,6 55,6 55,6

STBK Bekleding: 55,6 55,6 55,6

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 55,6

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen <£ overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 25 17 8 16 1 8

HT Hoogte 12 12 12

ST Stabiliteit en sterkte 17 17 16 1

STCG Constructie en grondlichaam 15 15 15

STCÖ Con studieonderdelen 17 17 16 1

STPH Piping en heave 15 15 15

STVL Voorland 17 17 17

BS Betrouwbaarheid sluiting 12 12 12
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1 Beschrijving van het gebied
Dijkringgebied 7, N oordoostpolder, lig t in de provincie Flevoland. De N oordoostpo lder lig t aan het 
IJsselmeer, het Ketelmeer en het Zwartem eer. Daarnaast lig t de N oordoostpo lder aan het 
Vollenhoverkanaal, het Vo llenhoverm eer en het Kadoelermeer. Aan de noordzijde sluiten de 
w aterkeringen bij Lemmer aan op d ijkringgebied  6, Friesland en G roningen. Aan de oostzijde grenst 
de N oordoostpo lder aan d ijkringgebied 9, Vo llenhove en aan de verb indende w aterkering  2, 
Kadoelersluis. De N oordoostpo lder hee ft 55,6 km w aterkeringen van categorie a. Daarnaast hee ft de 
N oordoostpo lder w aterkeringen van categorie e, in to taa l 36,1 km, waarvan 10,6 km natte  keringen 
aan het Kadoelermeersysteem. In het d ijkringgebied  liggen 25 kunstwerken.

Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 
1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)
W aterschap Zuiderzeeland is beheerder van de N oorderm eerd ijk, de W esterm eerd ijk, de w aterkering  
in Urk, de Zuiderm eerd ijk, de Ramsdijk, de Zw artem eerdijk , de Kadoelerm eerdijk, de 
Vo llenhoverm eerd ijk  en de Vollenhoverkanaaldijk.

W ette rsk ip  Fryslân is beheerder van de G rie ten ijd ijk  en de Statendijk, d it zijn categorie c 
w aterkeringen.

W aterschap Reest en W ieden is beheerder van de S lijkenburgerd ijk, de O ude B lankenham m er Zeedijk, 
de Punterweg, de Ham m erdijk, de B lokzijlerd ijk en de Kuinderdijk. D it zijn alle categorie c 
w aterkeringen.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder

Waterschap Zuiderzeeland
De beheerder heeft voor de toetsingsronde volstaan m et een eenvoudige toets ing  van de recent 
versterkte categorie a prim aire keringen (gedeelte Lemmer to t  Kadoelerkeersluis, m et u itzondering  van 
de ke ileem bu lt Urk). De toe ts ing  heeft bestaan u it een eenvoudige toets op HOOGTE HT, een 
sam envattende notitie  van de recent u itgevoerde d ijkverbeteringsm aatrege len en een globale 
kw alita tieve  toe ts ing  na u itvoering van de dijkverbeteringen. Voor de in u itvoering zijnde keileem bult 
Urk is meteen de score 'onvo ldoende ' toegekend. Daarnaast is voor het toetsspoor HOOGTEHT op 
een aantal strekkingen een score ‘geen oordeel' toegekend.

V oor de STABILITEIT VAN DE STEENZETTINGEN STBK is overal de score 'goed ' gegeven, het ze tw erk 
is van zeer recente datum  en vo ldoe t aan de eisen. De kw a lite it van de GRASBEKLEDING STBK op de 
recent versterkte dijkvakken w o rd t door de beheerder ais ‘onvo ldoende ' beoordeeld, om dat het gras 
nog n ie t vo ldoende tijd  heeft gehad om een goede bew orte ling  te on tw ikke len . V oor de STABILITEIT 
STBI, STBU, STPH en STMI is overal de score ‘goed' gegeven.
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De beheerder hee ft zich n iet w illen  beperken to t  de w ette lijke  toets ing  van de categorie C primaire 
keringen langs het Kadoelermeersysteem (10,7 km). De beheerder heeft een u itgebreide toets ing  
u itgevoerd op basis van aangenomen hydraulische randvoorw aarden en analoog aan het VTV, om 
meer inzich t te verkrijgen in de ve iligheid van de bestaande situatie . Bij deze toe ts ing  scoort de 
w a terkering  op het toetsspoor HOOGTE HT ‘geen oordee l', op het toetsspoor STABILITEIT PIPING 
ENHEAVE STPH 'geen oordee l', op het toetsspoor MACROSTABILITEITBINNENW AARTS STBI 
‘vo ldoende ', op het toetsspoor MACROSTABILITEITBUITENWAARTS ‘onvo ldoende ', en op het 
toetsspoor MICROSTABILITEIT ‘geen oordee l'. V oor toe ts ing  van de BEKLEDING is onvoldoende 
in fo rm atie  voorhanden. Zes WATERKERENDE KUNSTWERKEN zijn beoordeeld, waarvan 4 een score 
‘geen oordeel' behalen, 1 een score ‘goed' en 1 een score ‘vo ldoende '. De NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  behalen een score ‘onvo ldoende '.

Wetterskip Fryslân en Waterschap Reest en Wieden.
W ette rsk ip  Fryslân en W aterschap Reest en W ieden hebben vastgesteld dat de w aterstaa tkund ige  
toestand van de categorie c keringen die bij hen in beheer zijn n ie t is gew ijz igd sinds het inw erk ing  
treden van de W e t op de W ate rkering . De score voor deze keringen is derhalve 'goed '.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie w ijk t voor tw ee onderdelen van de toe ts ing  naar boven af van het oordeel 
van de beheerder. D it ge ld t voor de Noorderm eerd ijk tussen km 4,5 en km 5,0  w aar de kru inhoog te  
to t 6 cm lager is dan de benodigde kru inhoog te  die in het kader van de d ijkverste rk ing  is berekend. In 
het kader van de d ijkverste rk ing  is besloten om dergelijke m arginale d ijk verhog ingen achterwege te 
laten. Bij het on tw e rp  van de d ijkversterkingsm aatregelen is bovendien de benodigde kru inhoogte  
voor alle d ijkenberekend op basis van een maximaal toelaatbaar golfoverslagdebiet van 1 l/m /s . Volgens 
het VTV hangt het maximaal toelaatbare go lfovers lagdebie t af van de kw a lite it van de bekleding op 
het b innenta lud. Het mag ook g ro te r zijn dan 1 l/m /s . O p grond hiervan is door de provincie op het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT de score ‘g o e d '/'vo ld o e n d e ' toegekend.

De w aterkering  in Urk (km 24,2 -  km 25,6) is door de beheerder op alle toetssporen onvo ldoende 
beoordeeld, om dat de verbeteringsw erken ten tijde  van het u itbrengen van de rapportage nog n iet 
gereed waren. D oor de provincie is de score ‘g o e d '/'vo ld o e n d e ' toegekend, om dat de werken per 1 
januari 2006 waren a fgerond, de peildatum  van de tw eede ronde toetsen op ve iligheid.

De provincie oordee lt dat de jonge, nog n ie t goed doo rw orte lde  grasbekledingen, die door de 
beheerder ais onvo ldoende zijn beoordeeld, volgens het VTV toch ve ilig  kunnen zijn bij goed beheer. In 
het kader van de dijkversterking zijn hiervoor afsprakengemaakt over het graslandbeheer en het nemen 
van aanvullende beheersm aatregelen, die door de beheerder in het najaar van 2005 zijn u itgevoerd.
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De aanvaargevoeligheid van de Friese Sluis vanwege het schutten m et open brugdek w o rd t door de 
provincie ais te g ro o t beoordeeld. Daarom scoort d it ob ject de score 'onvo ldoende ' voor het 
beoordelingsspoor STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO.

V oor de categorie c droge prim aire w aterkeringen hee ft de provincie geen in fo rm atie  gerapporteerd 
gekregen w aaru it a fw ijk ingen  blijken ten opzichte van de eerste rondetoetsen op ve iligheid . D aaru it is 
geconcludeerd da t de droge keringen tenm inste  gelijke ve iligheid bieden ais op de datum  van 
inw e rk ing tred ing  van de w e t (1996). Daarmee scoort de kering de score ‘goed'.
Hetzelfde g e ld t voor de categorie c prim aire keringen langs het Kadoelermeersysteem. Het 
hydraulische belastingregim e is gelijk ten opzichte van op de datum  van inw e rk ing tred ing  van de w et. 
O m da t de sterkte n ie t lager is dan in de vorige s ituatie  is de beoorde ling ‘goed'.
M e t de conclusie dat de categorie c prim aire keringen langs het Kadoelermeersysteem tenm inste 
dezelfde veiligheid bieden ais op de datum  van inw erkingtred ing van de W e t op de w aterkering , bestaat 
er nog geen inzicht o f het toen aanwezige veiligheidsniveau ook in technische zin volstaat. Om daar 
gevoel voor te krijgen is er aanvullend door W aterschap Zuiderzeeland voor de genoemde 
w aterkeringen een toe ts ing  u itgevoerd op basis van het V oorsch rift Toetsen op Veiligheid. De 
hydraulische voorwaarden zijn afgeleid door W aterschap Zuiderzeeland.
Volgens de provincie is de resulterende score van deze n ie t-fo rm e le  toets ing  'onvo ldoende '.

3.3 Bevindingen Rijk
De toets is n ie t u itgevoerd volgens het VTV. Het oordeel is deels gebaseerd op oudere toetsingen, 
w elke in hoo fd lijn  volgens de LTV zijn gedaan en deels op d ijkverbeteringswerkzaam heden die de 
afgelopen jaren hebben plaatsgehad.

Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de provincie voor de categorie a keringen.

Het Rijk beschouwt verder de door W aterschap Zuiderzeeland n ie t-fo rm ele  toets ing  van de categorie c 
keringen langs het Kadoelermeersysteem een onderdeel van het u itgebrachte  beheerdersoordeel. Het 
Rijk neem t d it oordeel n ie t over.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
De beheerder rapportee rt de vo lgende beheerm aatregelen:

o De legger en het beheersregister voor d ijkringgebied 7 N oordoostpo lder d ien t te w orden 
opgesteld.

o De beheerder s te lt bouwbele id op voor nabij w aterkeringen in stedelijke gebieden, waarbij 
tevens de keurgrenzen w orden bepaald.

4.2 Nader onderzoek
O p basis van bovenstaande randvoorw aarden d ien t concreet te w orden geïnventariseerd welke 
in form atie  nog in het veld nog verzameld m oet w orden.

4.3 Kosten en planning
V oor de verbetering  van de Friese Sluis bij Lemmer (aanbrengen van een aanvaarbalk) is een bedrag 
van 220 .000  euro geraamd.

4.4 Bevindingen provincie
V oor de Friese Sluis en de Voorstersluis d ien t het bestaande beleid om te schutten m et geopend 
brugdek te w orden a fgebouw d. De provincie is van m ening dat het Rijk voor het Kadoelermeersysteem, 
voorafgaand aan de vo lgende toetsronde, hydraulische randvoorw aarden beschikbaar d ien t te stellen.
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5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
V oor de dijken van het Zwarte M eer waren geen rekenprogram m a's beschikbaar om de hydraulische 
randvoorw aarden te bepalen. V oo r de categorie c prim aire keringen langs het Kadoelermeersysteem 
zijn door de beheerder (W aterschap Zuiderzeeland), op basis van vuistregels en rekening houdend m et 
h e ts lu itp e il van de voorliggende Kadoelersluis, randvoorw aarden afgeleid. Deze randvoorw aarden 
hebben echter geen officiële status.

Overige ervaringen
De beheerder gee ft aan da t het inw innen , actualiseren en valideren van de gegevens die nod ig  zijn 
vo o r de toe ts ing  een gro te  inspanning in tijd  en capacite it vraagt. De beheerder hee ft naast de form ele 
toe ts ing  van de categorie a en c prim aire keringen ook een n ie t-fo rm ele  toe ts ing  u itgevoerd van de 
natte  categorie c keringen langs het Kadoelermeersysteem volgens het VTV. Deze n ie t-fo rm e le  
toe ts ing  resulteert in een score "o n vo ld o e n d e ". De categorie c prim aire w aterkeringen langs het 
Kadoelermeersysteem b lijk t daarmee een aandachtspunt van het w aterkeringsysteem  rond de 
N oordoostpo lder te vorm en.

Beheerder W aterschap Reest en W ieden v in d t de oude Zuiderzeedijk be langrijk  ais cu ltuurh istorisch 
object, maar n ie t ais prim aire w aterkering . Het gee ft aan dat -  om dat het beheersgebied van deze 
beheerder d ijkringgebied  9 geheel achter d ijkringgebied 7 lig t en de norm  voor d ijkringgebied  strenger 
is - de overstrom ingskans van d ijkringgebied 9 verw aarloosbaar klein is. Daarom is voor de beheerder 
het bewaren van het cu ltuurh istorisch karakter het u itgangspunt. Een aanpassing van de status van d it 
gedeelte is volgens de beheerder gewenst.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zuiderzeeland
2 Waterschap Zuiderzeeland
3 Provincie Flevoland

Toetsing d ijkring 7, Noordoostpolder 
Verslag waterkeringen d ijkring 7, Noordoostpolder 
Verslag van Gedeputeerde Staten van Flevoland over de 
twee ronde toetsen op veiligheid van dijkringgebied 7: 
Noordoostpolder
Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid Waddenzee 
en IJsselmeerkering Friesland: Dijkringgebied 6 Friesland 
en Groningen
Toetsing op Veiligheid van de primaire waterkering 
dijkringgebied 9, Vollenhove

15-9-2005
15-9-2005
1-2-2006

4 W etterskip Fryslân 1-2-2006

5 Waterschap Reest en W ieden 23-5-2005
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Dijkringgebied 8, Flevoland

Legenda

W a te r w e g e n

Water

Veil iglieHsooideel:

□  V oldoet n ie t

□  Ç sen «orcesi 
|  V oldoet

Typen:
Dijken en däm m en, catégorie

A

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:

Wa tersohapZuid erze eland

 g rens behee rde r

Project
Lande lijke  F :apportage Toetsing

Dalum: 25 april 2006

8.000
□  Meter
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Dijkringgebied 8 r Flevoland
Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh eidsb e o ordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende o n v o ld o e n d e goed onvoldoende

Totaal 1 4 1 4 94,8 46,6 94,8 46,6

Dijken en Dammen 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

HT Hoogte 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

ST Stabiliteit 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

STPH Piping en heave 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

STMI Microstabiliteit 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

STBK Bekleding: 1 4 1 ,4 94,8 46,6 94,8 46,6

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 1 4 1 ,4 94,8 94,8 46,6

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X X

- kabels & leidingen X X X X

- bomen & overige begroeiing X X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Win de rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 14 1 2  2 12 2

HT Hoogte 12 1 0  2 10 2

ST Stabiliteit en sterkte 14 1 2  2 12 2

STCG Constructie en grondlichaam 14 1 2  2 12 2

STCO Constructieonderdelen 14 1 2  2 12 2

STPH Piping en heave 14 1 2  2 12 2

STVL Voorland 14 1 2  2 12 2

BS Betrouwbaarheid sluiting 11 9  2 9 2

48 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 8 r Flevoland

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 8, Flevoland, lig t in de provincie Flevoland. De gemiddelde overschrijd ingskans van het 
d ijkringgebied  is volgens de W e t op de w a te rke rin g l /4 .0 0 0  per jaar. Het gebied grenst aan het 
M arkerm eer en de daarmee in ve rb ind ing  staande randmeren en het IJsselmeer, Ketelmeer en 
Vossemeer. Tevens grenst Flevoland aan het Veluwem eer, D ronterm eer, W o lde rw ijd  en het 
Nuldernauw . Het d ijkringgebied  w o rd t omsloten door 141,4  km d ijk, waarvan 94,8km  van categorie a, 
en de overige 46,6 km van categorie c. Er zijn tw aalfkunstw erken die behoren to t de categorie a. Twee 
kunstw erken maken onderdeel u it van de w aterkeringen van categorie c.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zuiderzeeland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De categorie a keringen zijn ge toetst in het kader van de overdrach t van de w a terkering  van het Rijk 
naar het W aterschap. Na de toets zijn o f w orden de w aterkeringen ve rste rkt in de periode 2002 -  
2006. Naar ve rw ach ting  vo ldoen alle categorie a dijken na dijkversterking.

O m da t de hydraulische belastingen na de inw e rk ing tred ing  van de W e t op de W ate rke ring  in 1996 
zijn veranderd, kan voor de categorie c keringen n ie t meer op eenvoudige w ijze w orden nagegaan o f 
de ve iligheid sinds de inw e rk ing tred ing  van de W e t gelijk is gebleven. Daarom heeft Waterschap 
Zuiderzeeland in 2004 een volledige toets u itgevoerd op basis van n ie t o ffic iee l vastgestelde 
hydraulische randvoorw aardenberekend m et het door R ijkswaterstaat on tw ikke lde  rekenprogram m a 
ProM oVera. De voorlop ige  score is dat de categorie c dijken n ie t voor alle beoordelingssporen 
vo ldoen.

3.2 Bevindingen provincie
V oor de categorie a keringen is de bevind ing  van de provincie gelijk aan die van het 
W aterschap, m et u itzondering  van een drietal schutsluizen. De provincie s te lt da t een drietal 
schutsluizen ook na de d ijkverste rk ing  n ie t vo ldoe t vanwege het ontbreken van enkele specifieke 
bedieningsvoorschriften. Verw acht w o rd t dat deze bed ieningsvoorschriften voor de herfst van 2005 
beschikbaar zijn.

Samenvattend stelt de provincie dat de score voor de primaire keringen van categorie a goed o f 
vo ldoende is op de peildatum  1 januari 2006, indien de d ijkversterkingen en beheerm atige acties 
volgens p lann ing verlopen.

D oordat de sluis in de Knardijk is verw ijderd  is het hydraulisch regime op de Veluwerandm eren 
gew ijz igd. Daardoor was het n ie t m ogelijk  om te beoordelen o f de aanliggende prim aire 
w aterkeringen tenm inste dezelfde ve iligheid bieden ais op de datum  van inw e rk ing tred ing  van de 
W e t. Om  toch een beeld te krijgen van de aanwezige ve iligheidssituatie  is door W aterschap 
Zuiderzeeland een toe ts ing  u itgevoerd volgens het VTV, m et gebru ikm aking  van n ie t-fo rm e le  
hydraulische randvoorw aarden. De resulterende score voor de prim aire w aterkeringen van categorie c 
is 'onvoldoende'.
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Dijkringgebied 8 r Flevoland

3.3 Bevindingen Rijk
Het Rijk hee ft geconstateerd da t de d ijkversterkingen en beheersmatige acties daadw erke lijk  volgens 
p lann ing  zijn a fgerond. Het ve iligheidsoordeel van het Rijk voorde categorie a keringen kom t daarom 
overeen m et het oordeel van de provincie. O m da t de hydraulische belasting op de Veluw erandm eren 
is gew ijz igd, is het n ie t vo ldoende om te beoordelen o f de toestand van de w aterkeringen 
onveranderd is gebleven. V oo r de categorie c keringen kom t het Rijk to t  de score 'geen oordeel'. Het 
Rijk beschouwt de door het W aterschap Zuiderzeeland u itgevoerde toets ing  van de categorie c 
keringen langs de Veluw erandm eren ais een onderdeel van het u itgebrachte  beheerdersoordeel. Het 
Rijk neem t d it oordeel n ie t over om dat de toe ts ing  n ie t m et randvoorw aarden u it de HR2001 is 
u itgevoerd.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
V oor de categorie a keringen w orden de geplande d ijkversterkingen ais m aatregelengenoem d. De 
d ijkversterkingen zijn eind 2005 afgerond.

4.2 Nader onderzoek
V oor de categorie c keringen w o rd t nader onderzoek voorgeste ld. Het be tre ft gedetailleerd o f 
geavanceerd onderzoek m et betrekking  to t  de beoordelingssporen hoogte , m acrostab ilite it, 
m icrostab ilite it, bekleding, waterkerende kunstw erken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O .

4.3 Kosten en planning
Kosten voor verbeteringsw erken zijn n ie t opgegeven.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie hee ft geen aanvullende bevindingen ve rw oord.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Geconstateerd w o rd t dat voor de categorie c keringen nog geen offic iee l vastgestelde hydraulische 
randvoorw aarden beschikbaar zijn.

VTV
De aangepaste beoorde ling van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in het VTV ten opzichte van 
de Leidraad toetsen op Veilighe id  u it 1999 (LTV) w o rd t ais aandachtspunt verm eld. Verondersteld 
w o rd t da t de n ieuwe w ijze van beoordelen to t discussie aan le id ing kan geven. Bij de toets is gebru ik 
gem aakt van het beoorde lingsprofie l zoals dat is de LTV is gedefin ieerd.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.
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Dijkringgebied 8 r Flevoland

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Flevoland

2 Waterschap Zuiderzeeland
3 Waterschap Zuiderzeeland

Verslag van Gedeputeerde Staten van Flevoland over 
de toetsing op veiligheid van dijkringgebied 8: 
Flevoland
Verslag W aterkeringen
Toetsing dijkringgebied 8, categorie C dijken
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland

1-7-2005

15-10-2004 
15-10-2004
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Dijkringgebied 9, Vollenhove

Steen wijk

Sleenwïjl

\6lenhove

Ltesehujden

EtertoimZtoolle

Legenda

W a te r w e g e n

Water

Veil ig lie id so o id e e l:

□  V oldoet n ie t

□  Ç sen «orcesi 

|  V oldoet

Typen:
Dijken en däm m en, catégorie

A

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw erk

Beheer:
A  W e lte rsk ip  Fryslan 
B : 'Ul'1 ate rs ch ap R ee s t en  W i eder 
C : W ate  rs ch a p G ro o t S a II an d 
D: RW S d ienst O ost Mederi and

 g rens behee rde r

P ro ject
Lande lijke  R appo rtage  Toetsing 

D  . m i l i i :  2 6  a p i ¡I 2 0 0 6

6.0C0
H M e te r

Vjjfezep
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Dijkringgebied 9, Vollenhove

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh eidsbeoo rdelin g

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
N IET A A N  
D E NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
D E NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 76,8 34,5 42,3 34,5 42,3

Dijken en Dammen 34,5 34,5 42,3 34,5 42,3

HT Hoogte 34,5 34,5 34,5

ST Stabiliteit 34,5 34,5 34,5

STPH Piping en heave 34,5 34,5 34,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 34,5 34,5 34,5

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 34,5 34,5 34,5

STMI Microstabiliteit 34,5 34,5 34,5

STBK Bekleding: 34,5 34,5 34,5

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 34,5 34,5 34,5

■ afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden 2 2

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 1 5 + x 1 5  X 2 2 3 8 X

HT Hoogte 15 15 13 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 15 15 10 1 3 1

STCG Constructie en grondlichaam 15 15 11 1 2 1

STCO Constructieonderdelen 15 15 11 1 2 1

STPH Piping en heave 15 15 14 1

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 13 13 4 1 1 7
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Dijkringgebied 9 , Vollenhove

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 9, Vo llenhove lig t in de provincies Overijssel, D renthe en Friesland. Provincie Overijssel 
is de coördinerende provincie. Het d ijk ring  gebied w o rd t aan de zuidzijde begrensd door de Vecht en 
aan de westzijde door het Zw arte  W ate r en het Zw arte  M eer. Ten noorden van Blokzijl grenst het 
d ijkringgebied aan d ijkringgebied  7, N oordoostpolder. De ooste lijke begrenzing van het d ijkringgebied 
bestaat u it hoge gronden. Het d ijkringgebied hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /'\ .250 per jaar.

De prim aire w aterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke lengte van34,5 km. In de 
w aterkeringen bevinden zich 15 kunstw erken. Daarnaast zijn 42,3 km categorie c keringen en hoge 
gronden aanwezig.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij het waterschap G roo t Salland, het waterschap Reest en W ieden, 
W ette rsk ip  Fryslân en R ijkswaterstaat O ost-N ederland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 9, Vo llenhove heeft de score 'onvo ldoende ' behaalt voor 2 kunstw erken en een 
langsconstructie. De kunstw erken scoren ‘onvo ldoende ’ op 3beoordelingssporen: STABILITEIT 
CONSTRUCTIE EN G RO NDLICHAAM  STCG, STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO en 
BETROUWBAARHEIDSLUITING. De langsconstructie scoort ‘onvo ldoende ’ op 2 beoordelingssporen: 
HOOGTE HT en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De dijken scoren 'goed '. De NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren 'goed'.

De resultaten van de toetsingsregels komen overeen m et het oordeel van de beheerder. De categorie 
c keringen hebben de score 'goed '. De toestand is n ie t achteru itgegaan sinds de inw e rk ing tred ing  van 
de W e t op de w aterkering .

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Voor het beoordelingsspoor 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS is door de beheerder voor alle kunstw erken de score 'goed ' 
gegeven. U it de rapportage v o lg t da t voor het merendeel nog geen slu itingprocedures aanwezig zijn. 
Het oordeel Rijk is voor d it beoordelingsspoor daarom ‘geen oordeel'.

De herziene toetsrapportage van de keersluis in het M eppe lerd iep  bij Zwartsluis is later 
b innengekom en. U it de rapportage b lijk t dat de sluis op BETROUWBAARHEIDSLUITING BS 
onvo ldoende scoort.
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Dijkringgebied 9 , Vollenhove

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
kunstw erken zijn verbeteringsw erken gepland. C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de 
rijksoverheid ais beleid vastgesteld, dat de dijken n ie t opn ieuw  moeten w orden verhoogd en versterkt 
maar da t meer ruim te in het riviersysteem m oet worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet 
ertoe leiden da t de m aatgevende H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals 
aangegeven in de HR1996. De riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn 
u itgevoerd , waarna de prim aire w aterkeringen van d ijkringgebied  9 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek is n iet van toepassing.

4.3 Kosten en planning
Kosten voor verbeteringsw erken zijn n ie t opgegeven.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Reest en W ieden

2 Provincie Overijssel
3 W etterskip Fryslân

4 Waterschap G root Salland
5 Waterschap W old  en 
W ieden/Reest en W ieden

6 Waterschap W old  en 
W ieden/Reest en W ieden

Toetsing op Veiligheid van de
primaire waterkering dijkringgebied 9,
Vollenhove
Toetsing op Veiligheid
Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid
Waddenzee en IJsselmeerkering Friesland:
Dijkringgebied 6 Friesland en Groningen
Toetsing op op veiligheid 2005
Dijkverbetering achter Ramspol, Toetsing van de
bestaande waterkering Zwartsluis-Kadoelersluis

D ijkverbetering achter Ramspol, Toetsing 
Kunswerken Zwartsluis- Kadoelersluis, 
Deelgebied 4

23-5-2005

6-1-2006
1-2-2006

1-9-2005
19-6-2003

1-4-2003
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Dijkringgebied 10, Mastenbroek

IJsselmuiden

Legenda

W a te r w e g e n

Water

Veil ig lie idso oK lee l:

□  V oldoet n ie t

□  'S-een íordesi 

H  Voldoet

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

A
C: ___________________

D uinen

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:

Waterschap i r e  cl SaIIand

 g rens behee rde r

P ro ject
Lande lijke  F :apportage Toetsing

Dalum: 2G opril 200G

2,500

S «ha al: 1 : 100.000

□  Meter

Zwartsluis

Genemuiden

asselt

Kampen

Berkum
Zwolle

Ittersum

56 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 10, Mastenbroek
Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
N IET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 47,6 47,6 14,0 33,6

Dijken en Dammen 47,6 47,6 14,0 33,6

HT Hoogte 47,6 47,6 47,6

ST Stabiliteit 47,6 47,6 14,0 33,6

STPH Piping en heave 47,6 47,6 14,0 33,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 47,6 47,6 47,6

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 47,6 47,6 47,6

STMI Microstabiliteit 47,6 47,6 14,0 33,6

STBK Bekleding: 47,6 47,6 33,0 14,6

- steenzetting 0,6 0,6 0,6

- asfalt

- grasmat 47,0 47,0 33,0 14,0

- overige bekledingen

STVL Voorland: 47,6 47,6 14,0 33,6

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden PM PM PM PM PM PM

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 10 10 6 1 3

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdeien

STPH Piping en heave

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 10, Mastenbroek

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 10, M astenbroek lig t in de provincie Overijssel. Het d ijkringgebied  w o rd t aan de 
noordzijde begrensd door het Zw arte  M eer, aan de oostzijde door het Zw arte  W a te r en aan de zu id- en 
westzijde door de IJssel. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  perjaa r.

De prim aire w aterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 47 ,6  km. De prim aire w a terkering  is 
van de categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich 11 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap G roo t Sal land .

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Eén kunstw erk in d ijkringgebied 10, M astenbroek, hee ft de score 'onvo ldoende ' behaald. Het 
kunstw erk scoort ‘onvo ldoende ’ op het beoordelingsspoor STABILITEITEN STERKTE ST. Daarnaast 
scoren 3 kunstw erken ‘geen oordeel'. O ok de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren ‘geen 
oordeel. De dijken scoren ‘goed'.

De resultaten van de toetsingsregels komen n ie t overeen m et het oordeel van de beheerder. De 
beheerder kent het oordeel ‘vo ldoende ' toe, om dat maatregelen zijn genom en die to t verbetering  en 
op te rm ijn  to t  een goede score leiden.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn goedgekeurd door de 
beheerder. U it de beheerdersrapportage vo lg t da t voor de faalmechanismen: STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH, MICROSTABILITEIT STMI, STABILITEIT BEKLEDING STBK en STABILITEIT VO ORLAND 
STVL delen ‘geen oordeel' scoren. De eindscore vo o r deze tra jecten d ien t volgens het Rijk ‘geen 
oordeel' te bedragen. V oor een deel van de goedgekeurde kunstwerken vo lg t u it de rapportage dat 
veel belangrijke gegevens ontbreken en da t geen oordeel kan w orden gegeven. Daarnaast is 
betrouw baarheid  s lu iting  voor alle kunstwerken goedgekeurd. U it de rapportage vo lg t dat voor het 
merendeel nog geen slu itingprocedures aanwezig zijn. Eindscore van deze kunstw erken is ‘geen 
oordee l'. Daarnaast is in de beheerdersrapportage m eld ing gem aakt van een ‘onvo ldoende ' oordeel 
voor kabels en leidingen.
Er bestond onduide lijkheid  over de in de kaart en tabel gepresenteerde resultaten. De beheerder heeft 
daartoe nieuwe in fo rm atie  aangeleverd (eind ju li 2006). O p  basis daarvan zijn de kaart en tabel 
aangepast.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Er dienen 71 bomen te w orden verw ijderd . Verder zijn geen m aatregelen gedefin ieerd.
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C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem m oet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  10 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek w o rd t u itgevoerd in 2006.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen kosten opgegeven voor eventuele verbeteringsw erken.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen bevindingen gerapporteerd.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Overijssel
2 Waterschap G root Salland

Toetsing op veiligheid 
Toetsing op veiligheid 2005

1-1-2006
1-9-2005
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Dijkringgebied 11, IJsseldelta
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Dijkringgebied 11, IJsseldelta
R e s u l ta a ts ta b e l  d i jk r in g g e b ie d Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium per type

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

VOLDOET  
NIET AA N  
DE NORM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 45,0 33,0 12,0 6,6 0,1 26,3 8,0 4,0

Dijken en Dammen 45,0 33,0 12,0 6,6 0,1 26,3 8,0 4,0

HT Hoogte 33,0 33,0 6,6 0,1 26,3

ST Stabiliteit 33,0 33,0 6,7 26,3

STPH Piping en heave 33,0 33,0 6,7 26,3

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 33,0 33,0 6,7 26,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 33,0 33,0 6,7 26,3

STMI Microstabiliteit 33,0 33,0 6,7 26,3

STBK Bekleding: 33,0 33,0 6,7 26,3

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 33,0 33,1 6,7 26,3

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X X

- kabels & leidingen X X 25 X

- bomen & overige begroeiing X X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X X

Hoge gronden 2 1 1 1 1

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 54 48 6 2 2 44 3 3

HT Hoogte 45 1 44

ST Stabiliteit en sterkte 48 2 2 44

STCG Constructie en grondlichaam 48 3 1 44

STCO Constructieonderdelen 48 2 2 44

STPH Piping en heave 48 3 1 44

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 45 2 43
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 11, IJsseldelta, lig t in de provincies Overijssel en Gelderland. Het d ijkringgebied  w o rd t 
aan de noord- en oostzijde begrensd door de IJssel en aan de westzijde door het Vossemeer en 
D ronterm eer. De zuidelijke begrenzing van het d ijkringgebied  bestaat u it hoge gronden. Het 
d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 
1 /2 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 45,1 km waarvan 33,1 km categorie a 
en 12 km categorie c prim aire w aterkeringen. In de w aterkeringen bevinden zich 64 kunstw erken, 
waarvan 58 categorie a kunstwerken en 6 categorie c kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij het waterschap G roo t Sal land en waterschap Veluwe.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 11, IJsseldelta, hee ft de score 'onvo ldoende ' behaald voor 0,1 km van de dijken en 5 
kunstw erken. De dijken scoren ‘onvo ldoende ’ op het beoordelingsspoor HOOGTE HT. De kunstwerken 
scoren ‘onvo ldoende ’ op de beoordelingssporen STABILITEIT EN STERKTE ST en BETROUWBAARHEID 
SLUITING BS. Het overige deel van de dijken en kunstwerken scoort ‘goed ’ . De NIET- 
WATERKERENDEOBJECTEN N W O  in het beheer van waterschap Veluw e scoren ‘goed ’ . De NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in het beheer van waterschap G roo t Salland scoren ‘geen oordeel'.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  dienen de w aterkeringen m inimaal te vo ldoen aan de 
HR1996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1996 in plaats van 
de HR2001. De resultaten van de toetsingsregels komen overeen m et het oordeel van de 
beheerderwaterschap G roo t Salland. De resultaten van de toetsingsregels komen grotendeels overeen 
m et het oordeel van de beheerder van waterschap Veluwe. O p basis van goede ervaringen is de score 
‘geen oordeel' voor MACROSTABILITEIT STBI om gezet in een ‘goe d /vo ldo en de ’ score. O p 
MICROSTABILITEIT STMI scoort de d ijk over een deel ‘geen oordeel' op basis van de toetsingsregels. 
O m da t er sprake is van u itspoeling zonder gronddeeltjes en overd im ensionering is het 
beheerdersoordeel ‘goe d /vo ldo en de ’ .

Tenslotte scoort een deel van de kabels en leidingen ‘geen oordee l', op basis van goede ervaringen 
tijdens hoogw ater is voorlop ig  een ‘g oe d /vo ldo en de ’ score toegekend. Categorie c keringen scoren 
vo ldoende. Deze score is gebaseerd de conditie  van de dijk. Drie van de kunstwerken in categorie c 
keringen scoren onvo ldoende, om dat sinds het in w erk ing  treden van de W e t op de W ate rke ring  de 
toestand is verslechterd.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De 26,3 km dijken in het beheer 
van waterschap G roo t Salland zijn goedgekeurd. U it de beheerdersrapportage v o lg t dat voor een deel 
van het tra ject onduide lijkhe id  bestaat over p ip ing  en heave. De score is volgens het Rijk ‘geen 
oordeel'.
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Dijkringgebied 11, IJsseldelta

De 44 kunstwerken in het beheer van G roo t Salland zijn goedgekeurd. U it de rapportage v o lg t echter, 
da t veel gegevens ontbreken, bovendien b lijk t da t voor een g ro o t deel nog geen sluitingprocedures 
aanwezig zijn. De score is volgens het Rijk ‘geen oordeel'.

Het Rijk gee ft drie kunstwerken langs de randm eren, in beheer bij waterschap Veluwe, de score 'geen 
oordeel' wegens gebrek aan in form atie . Hiermee w ijk t het Rijk af van het beheerdersoordeel dat 
'onvo ldoende ' is.

De hoge gronden zijn n ie t meegenomen in de beoorde ling  van de beheerder.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. Het 
w aterschap Veluwe heeft h iertoe een plan van aanpak opgesteld:

o  vo o r 0,1 km van de w a terkering  zijn verbeteringsw erken voorgenom en. Het be tre ft ve rhog ing  
van de keersluis "H e t Bastion" bij Hattem ; 

o  de 2 'onvo ldoende ' scorende kunstwerken in de categorie a keringen w orden verbeterd; 1 van 
de kunstwerken w o rd t geheel vern ieuw d, 

o  24 bomen zijn n ie t meer vitaal en w orden verw ijderd.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, dat de 
dijken n ie t opn ieuw  moeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het 
riviersysteem m oet worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden da t de 
m aatgevende H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t  het niveau zoals aangegeven in de 
HR1996. De riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd, waarna de 
prim aire w aterkeringen van d ijkringgebied  11 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
onder andere de volgende toetsen u itvoeren: 

o nader onderzoek kunstw erken; 
o toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ; 
o nader onderzoek categorie c keringen, m etingen hoogte  en geom etrie .

4.3 Kosten en planning
V oor het aanpassen van de hoogte  van de d ijk en voor verbeteringswerkzaam heden m et betrekking  to t 
de kunstwerken hee ft W aterschap Veluw e een bedrag van 600 .000euro  geraamd.

De werkzaam heden zijn ingepland in de periode 2006 -  2008.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Afw ijken beheerder van HR2001
C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  dienen de w aterkeringen m inimaal te vo ldoen aan de 
HR1996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1996 in plaats van de 
H R 2001.
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Hydraulische randvoorwaarden
o V oo r de categorie c keringen langs de randmeren ontbreken hydraulische randvoorw aarden.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O p de vo lgende onderdelen is door het waterschap Veluw e afgeweken bij de toets ing:

o Toetsing op hoogte, door het waterschap is het on tw erpcrite rium  van 1,0 l/m /s  overslag 
toegepast. Daarnaast le id t een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m eter d irect to t een 
'onvo ldoende ' oordeel;

o G edetailleerde toe ts ing  op afschu iv ing van de grasbekleding op het b innentalud bij in filtra tie . 
De toetsregels zijn n ie t praktisch toepasbaar op een bekleding van gras opklei. O verleg  m et de 
helpdesk heeft n ie t ge le id t to t een praktische oplossing. Door het waterschap is een 
pragm atischer insteek gekozen. De grasbekleding k rijg t over het gehele tra jec t een ‘vo ldoende ' 
oordeel in de wetenschap da t langs het gehele tra jec t een goede grasbekleding op een circa 50 
cm dikke klei- o f zavellaag aanwezig is en de ta lud hel ling  n ie t steiler is dan 1 :2,5.

Het W aterschap G roo t Salland hee ft geen bevindingen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geen aanvullende ervaringen ve rw oord.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Veluwe D ijkring 11 IJsseldelta Resultaten tweede 
toetsingsronde
Veiligheidstoetsing D ijkring 11 : IJsseldelta

1-9-2005

2 Waterschap G root Salland 13-9-2005

3 Provincie Overijssel
4 Waterschap G root Salland

Toetsing op veiligheid 
Toetsing op veiligheid 2005

1-1-2006
1-9-2005
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Dijkringgebied 12, Wieringen

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET  
N IET AA N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN  
DE NORM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 66,1 32,3 33,8 1,6 3,9 19,6 7,2 33,8

Dijken en Dammen 66,1 32,3 33,8 1,6 3,9 19,6 7,2 33,8

HT Hoogte 66,1 32,3 26,4 0,8 5,1

ST Stabiliteit 66,1 32,3 3,5 1,9 19,6 7,3

STPH Piping en heave 66,1 32,3 19,3 13,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 66,1 32,3 32,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 66,1 32,3 28,3 4,0

STMI Microstabiliteit 66,1 32,3 32,3

STBK Bekleding: 66,1 32,3 3,5 1,9 19,6 7,3

- steenzetting 29,2 29,2 1,6 1,8 18,1 7,7

- asfalt 8,4 8,4 8,2 0,2

- grasmat 32,3 32,3 7,0 13,6 5,7 6,0

- overige bekledingen

STVL Voorland: 66,1 32,3 32,3

- afschuiving 66,1 32,3 32,3

- zettingsvloeiing 66,1 32,3 32,3

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X X X

- bebouwing X X X X X

- kabels & leidingen X X X X X

- bomen & overige begroeiing X X X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 41 7 34 1 6 34

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdelen

STPH Piping en heave

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 12, Wieringen

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 12, W ie ringen, lig t in de provincie N oord -H o lland. Aan de noordzijde van het 
d ijkringgebied  lig t de W addenzee, aan de oostzijde het IJsselmeer. Aan de w est en zuidzijde grenst de 
d ijk ring  aan d ijkringgebied 13, N oord-H o lland. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 66,1 km. 
Hiervan va lt 32,3 km onder primaire keringen in de categorie a en 33,8  km in de categorie c. In de 
w aterkeringen bevinden zich 41 kunstw erken, waarvan 7 in de categorie a w aterkeringen.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij Hoogheem raadschap Hollands N oorderkw artie r.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 12, W ieringen krijg t de score 'onvoldoende' voor 19,6 km van de dijken. De dijken 
scoren ‘onvo ldoende ’ op tw ee beoordelingssporen: HOOGTE HT en STABILITEIT BEKLEDINGEN 
STBK. Het ‘onvo ldoende ’ oordeel voor de STABILITEIT BEKLEDING STBK, b e tre ft zowel de 
steenzettingen ais de grasmat op het bu itenta lud  over gro te  delen van de dijken. Van de dijken scoort
7.2 km ‘geen oordeel'. Het overige deel van de dijken, scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '. De kunstwerken 
en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in d ijkringgebied 12 zijn n ie t getoetst, behoudens één 
coupure, deze scoort ‘vo ldoende '.

De resultaten van de toe ts ing  komen grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. Bij de 
beoorde ling van de steenbekled ing is door de beheerder op een aantal locaties afgeweken van de 
toetsing. Het b e tre ft een klinkerbekled ing  a fgedekt m et grond, deze is door de beheerder afgekeurd 
op erosiebestendigheid. Ter plaatse van de haven O ude Zeug en Zuiderhaven is de steenbekleding 
door de beheerder respectievelijk ‘goed en ‘vo ldoende ' gekeurd. Deze bekled ing w o rd t nauwelijks 
belast door golven. De steenbekleding te r plaatse van de O m gelegde S ton te le rd ijk  is door de 
beheerder afgekeurd.

De categorie c keringen zijn conform  het VTV getoe ts t door de huid ige waterkerende kw a lite it te 
vergelijken m et de kw a lite it van 10 jaar geleden. Het resultaat is de score 'goed ' voor de dijken. De 
kunstw erken in deze categorie c kering zijn nog n ie t getoetst.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. De kunstwerken zijn echter 
grotendeels nog n ie t ge toetst en de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn in het geheel nog 
n ie t getoetst.
Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie.
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4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
w a terkering  zijn de vo lgende verbeteringsw erken gepland:

o Het vervangen van grasbekleding door meer erosiebestendige bekleding; 
o Het vervangen/versterken van steenbekleding; 
o Repareren asfaltbekleding;
o Verbeteren grondm echanism e s tab ilite it naar aan le id ing van aanleg natuurvoorz ien ingen en 

w aterberg ingen , d it b e tre ft de categorie c keringen: O ostd ijk  A nna  Paulownapolder, 
N oorderd ijk  en O oste rd ijk  van de W ie ringerw aard ; 

o Verbeteren van de Havendijk Den O ever naar aanle id ing van het 'onvo ldoende ' oordeel op 
Hoogte HT.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het 
hoogheemraadschap onder andere de vo lgende toetsen u itvoeren: 

o Nader onderzoek toe ts ing  kru inhoog te  en grasmat b innenta lud;
o Nader onderzoek erosiebestendigheid van keileem naar aanle id ing van ‘onvo ldoende ' oordeel 

van de steenbekleding; 
o Toetsing waterkerende kunstwerken en constructies; 
o Toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  (na 2011).

4.3 Kosten en planning
Over een lengte van 1,3 kilom eter is een verbetering van de Om gelegde Stontelerdijk m et betrekking 
to t de steenbekleding voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2013 plaats te vinden en de 
geraamde kosten bedragen 1,5 m iljoen euro.

Verbeteren van de steenbekledingen langs de W ie ringerm eerd ijk . De kosten hiervan w orden geraamd 
op 41,4  m iljoen euro en de u itvoe ring  zal starten in 2009.

Over een lengte van 0,8 kilom eter is een verbetering van de W ieringer Zeewering m et betrekking  to t  de 
hoogte voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2009 en 2010 plaats te vinden en de geraamde 
kosten bedragen 5 m iljoen euro.

De kosten voor de overige verbeteringsw erken zijn nog n ie t bekend.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O ver de vo lgende onderdelen bestaat onduide lijkheid  bij de toets ing:

o Gedetailleerde toe ts ing  op afschu iv ing van de grasbekleding op het b innenta lud bij in filtra tie . In 
het VTV w o rd t v oor d it onderdeel verwezen naar het "Technisch rapport w aterkerende 
g rondcons truc ties ". In het technisch rapport w o rd t aangegeven da t voor dijken m et een 
zandige kern een g rondw ate rs trom ingbereken ing  en stabilite itsanalyse d ien t te worden 
u itgevoerd. Er w o rd t echter verder n ie t ingegaan over de toe te passen 
berekeningsm ethodieken. Het is voora lsnog ondu ide lijk  hoe deze toe ts ing  verder u itgevoerd 
m oet w orden;

o Geavanceerde toe ts ing  afschu iv ing steenzettingen (stap 3). In het VTV w o rd t voor d it 
onderdeel verwezen naar het "Technisch rappo rt S teenze ttingen". In d it rapport w o rd t 
aangegeven, dat de geavanceerde toets ing  u itgevoerd kan w orden m et Seep/W  en Plaxis. Het 
verschil tussen het u itvoeren van een toets volgens de gedetailleerde m ethode en de 
geavanceerde m ethode is zeer g root. In het technisch rappo rt w o rd t echter aangegeven dat 
b innenko rt een nieuwe meer toepasbare m ethode zal w orden on tw ikke ld . Het lijk t zinvol deze 
m ethode af te w achten; 

o Toetsing grasmat bu itenta lud  op go lfk lap . Het is n ie t du ide lijk  m et w elke getij a fw ijk ing  
gerekend m oet w orden. De snelheid van de w aters tandstijg ing  te r plaatse van het te toetsen
pun t is hier nam elijk van belang. Het is n ie t onw aarschijn lijk  dat bij een lagere w aterstand de
tijdsduur da t het te toetsen pun t w o rd t belast g ro te r is dan onder genorm eerde sto rm duur; 

o PC-overslag is gevoelig voor m odellering van het voorland. D it vo lg t u it de toetsing van de 
haven Den Oever;

o PC-overslag is gevoelig voor de m odellering (afronding) van de kruin van de dijk. Gekozen is 
voor een scherpe hoek in plaats van een flauw e hoek.

Hydraulische randvoorwaarden
o V oor de toe ts ing  van de categorie c keringen ontbreken hydraulische randvoorw aarden;
o V oor de toe ts ing  van de steenbekledingen kan voor g ro te  delen geen e indoordeel worden

gegeven door het ontbreken van de juiste g o lf rand voorw aarden. De vigerende 
randvoorw aarden schrijven alleen go lfhoogtes voor behorende bij het toetspeil. De 
steenbekled ing langs de W addenzeekust van de W ie ringerm eer lig t echter overal ruim onder 
toetspeil. Er mag van w orden u itgegaan da t bij een lagere w aterstand de go lfbe lasting  lager 
lig t. De toe ts ing  is nu u itgevoerd m et deze (te) hoge g o lf rand voorwaarden.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Hoogheemraadschap Hollands Toetsing primaire waterkeringen 2005 
Noorderkwartier
2 Provincie Noord-Holland Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire

12-11-2005

1-1-2006
W aterkeringen Dijkringgebieden Noord-Holland
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Legenda

W a t e r w e g e n

Ŵter

Veil iglieidsooKleel:

□  V oldoet n ie t

□  'S-een co rdes! 

H  V oldoet

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

A
C: ___________________

D lí in  e n

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:
H o cgheem raadschap 
Hollands Noord e ik w a rtie r

 g rens behee rde r

Project
Lande lijke  F :apportage Toetsing

Denim: 26 npiil 2006

11.5DCI
□  Meter
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET  
N IET AA N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN  
DE NORM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 254,0 175,5 78,5 54,9 30,5 50,9 39,2 78,5

Dijken en Dammen 202,7 124,2 78,5 10,4 28,3 50,4 35,1 78,5

HT Hoogte 202,7 124,2 101,0 6,5 9,0 7,7

ST Stabiliteit 124,2 124,2 11,7 27,5 46,3 38,7

STPH Piping en heave 124,2 124,2 112,3 11,4 0,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 124,2 124,2 106,9 7,5 4,7 5,1

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 124,2 124,2 59,0 18,4 41,7 5,1

STMI Microstabiliteit 124,2 124,2 115,2 6,3 0,8 1,9

STBK Bekleding: 121,4 121,4 27,2 40,2 7,1 46,9

- steenzetting 102,2 102,2 18,1 51,3 0,9 31,9

- asfalt 21,8 21,8 21,3 0,5

- grasmat 121,0 121,0 82,3 8,3 6,2 24,2

- overige bekledingen

STVL Voorland: 124,2 124,2 112,5 11,7

- afschuiving 124,2 124,2 112,5 11,7

- zettingsvloeiing 124,2 124,2 112,5 11,7

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X X X

- bebouwing X X X X X

- kabels & leidingen X X X X X

- bomen & overige begroeiing X X X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X X X

Hoge gronden

Duinen 51,3 51,3 44,5 2,2 4,6

DA Duinafslag 51,3 51,3 44,5 2,2 4,6

WE Winde rosie 51,3 51,3 51,3

NWO Niet-waterkerende objecten: 51,3 X X

Kunstwerken 165 100 65 3 97 65

HT Hoogte 28 28 3 25

ST Stabiliteit en sterkte 28 28 3 25

STCG Constructie en grondlichaam 28 3 25

STCO Constructieonderdelen 28 3 25

STPH Piping en heave 28 3 25

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 28 28 3 25
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 13, N oord -H o lland, lig t in de provincie N oord-H o lland. Het d ijkringgebied  grenst aan de 
westzijde aan de Noordzee. Aan de kop van N oord-H o lland  grenst het d ijkringgebied aan de 
W addenzee, aan de oostzijde aan d ijkringgebied  12 W ieringen en het IJssel- en M arkerm eer. Aan de 
zuidzijde w o rd t het w a te r van het Noordzeekanaal gekeerd (d ijkringgebied 44). Het d ijkringgebied 
hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /1 0 .000  per jaar.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 254 ,0  km. De 
w aterkering  bestaat deels u it duin (51,3 km) en deels u it d ijk  (202,7  km). Hiervan va lt 124,2 km onder 
prim aire keringen in de categorie a en 78,5 km in de categorie c. In de w aterkeringen bevinden zich 
165 kunstw erken. Hiervan vallen er 100 in categorie a en 65 in categorie c.

D ijk ring  13a (IJburg) is n iet getoetst. Deze d ijk ring  is gedeelte lijk  nog in aanbouw . In fo rm atie  van 
d ijk ring  13b (M arken) is opgenom en in het vo lgende hoofdstuk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij Hoogheem raadschap Hollands N oorderkw artie r.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
In d ijkringgebied  13, Noord Holland, krijgen 46,3 km van de dijken en 13 kunstwerken de score 
'onvo ldoende '. De dijken scoren ‘onvo ldoende ’ op 6 sporen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNEN- EN BUITENWAARTS STBI EN STBU, MICROSTABILITEIT 
STMI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. Het ‘onvo ldoende ’ oordeel w o rd t voor het g rootste  deel 
veroorzaakt door de M arkerm eerd ijken (44,6  km ‘onvo ldoende ’). Het b e tre ft voor het merendeel het 
spoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI. Van de dijken scoort 39,2 km ‘geen oordee l', van de 
duinen scoort 4 ,6  km 'onvo ldoende ' m et de verzwaarde randvoorw aarden. O m da t deze n ie t o ffic iee l 
waren vastgesteld hee ft de beheerder een score 'geen oordeel' gegeven. Het overige deel van de 
dijken en duinen scoort ‘goed ’ o f ‘vo ldoende '. Van de kunstwerken scoren er 13 ‘onvo ldoende ' op 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Zes van deze kunstwerken worden vervangen in verband m et de 
voorgenom en verbetering  van de Zuiderd ijk van D rechterland. Van de kunstw erken zijn er 137 nog niet 
getoetst, voor 4 kunstw erken is de score 'geen oordeel' om dat nog nader onderzoek m ogelijk  is. 11 
kunstw erken scoren ‘goed ’ . De NIET- WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in d ijkringgebied  13 zijn n iet 
getoetst.

De beheerder w ijk t op een aantal punten af van de resultaten op basis van de toetsingsregels o f de 
H R 2001. De meest belangrijke punten zijn ve rw oord  in de onderstaande tekst:

o Toetsing op hoogte Hondsbossche- en Pettem er Zeew ering scoort ‘goed ’ volgens de
m ethod iek. Toetsing volgens de nieuwe ‘verzwaarde ' Hydraulische Randvoorwaarden ( li t . [3 ]) 
le id t to t een ‘onvo ldoende ' toetsoordeel. D oorda t de nieuwe randvoorw aarden nog geen 
toetsnorm  zijn, is door de beheerder voora lsnog ‘geen oordeel' toegekend. (D it ge ld t tevens 
voor de toe ts ing  grasbekleding b innenta lud: erosie door overslag); 

o Toetsing op hoogte van de Helderse Zeewering: hier zijn de nieuwe Hydraulische
Randvoorwaarden toegepast. G ebruik van de nieuwe randvoorw aarden le id t to t  een gunstiger 
toetsresu ltaat dan gebru ik van de H R 2001. Door de beheerder is voora lsnog ‘geen oordeel' 
toegekend;
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o Toetsing steenbekleding Noordzee- en W addenzeekust: de steenbekled ing scoort grotendeels 
'onvo ldoende '. De vigerende randvoorw aarden schrijven echter alleen go lfhoogtes voor 
behorende bij het toetspeil. De steenbekleding langs de Noordzee en W addenzeekust lig t echter 
overal ruim  onder toetspeil. Er mag van w orden uitgegaan da t bij een lagere w aterstand de 
go lfbe lasting  lager lig t. Voora lsnog is ‘geen oordeel' toegekend door de beheerder; 

o Toetsing grasbekleding Koegraszeedijk en Balgzanddijk (W addenzeekust): de rasbekleding op 
het bu itenta lud  scoort ‘onvo ldoende ' (Balgzanddijk) en 'geen oordeel' (Koegraszeedijk) volgens 
de toetsing. De W addenzeedijken in d ijkringgebied 13 liggen bij de m aatgev ende 
noordw esterstorm  in de luw te  van Den Helder. Voora lsnog is ‘geen oordeel' toegekend door de 
beheerder;

o Toetsing steenbekleding IJsselmeerdijken en M arkerm eerd ijken tussen Hoorn en Enkhuizen: de 
steenbekled ing scoort grotendeels ‘geen oordeel'. De bekleding is n ie t schadegevoelig 
gebleken, door de beheerder is een ‘goed' oordeel toegekend; 

o Toetsing steenbekleding M arkerm eerd ijken tussen Hoorn en Am sterdam : de steenbekleding 
scoort grotendeels ‘goed'. Vanwege onzekerheid in bepaalde parameters bij de toets ing  is door 
de beheerder een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend. D it hee ft voor het g rootste  deel van het 
tra jec t geen invloed op de eindscore, om dat de dijken al ‘onvo ldoende ' scoren op 
m acrostab ilite it. O p  de overige beoordelingssporen kom t het oordeel van de beheerder vrijw e l 
overal overeen m et het toetsoordeel.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op veiligheid van de dijken, duinen en 9 kunstw erken is grotendeels uitgevoerd aan de 
hand van het VTV. Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie, op twee 
onderdelen na.

V oor 25 kunstwerken is in het kader van het p ro ject ‘Veiligheid Nederland in Kaart' een globale 
faalkansbeoordeling u itgevoerd. De waterkerende kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  zijn nog niet allemaal getoetst. Het Rijk neemt de beoorde ling volgens de ‘Veiligheid Nederland in 
Kaart' n ie t over; de score voor deze 25 kunstw erken w o rd t geen oordeel.

Het Rijk neem t het oordeel over voor zover d it is gebaseerd op de nieuwe inzichten in go lfbe lasting  v 
oor de kust. D it betekent dat voor de strekkingen w aar de beheerder een score 'geen oordeel' hee ft 
toegekend, om dat deze inzichten nog n iet o ffic iee l waren vastgesteld, wel de scores volgens de 
toets ing  m et de verzwaarde randvoorw aarden w orden overgenom en. D it be tekent dat deze 
duinstrekkingen, inclusief de badplaatsen Bergen- en Egmond aan Zee, 'onvo ldoende ' scoren en dat de 
hoogte HT bij de Hondsbossche en de Pettem er Zeew ering eveneens 'onvo ldoende ' scoren. V oor de 
Helderse Zeew ering neem t het Rijk het beheerdersoordeel ‘geen oordeel' over. Het in 2003 
geconstateerde s te rk te tekort van het bu itenta lud  is w elisw aar m iddels een noodm aatregel opgelost 
maar het Rijk onderschrijft de noodzaak van nadere analyses m et de nieuwe Hydraulische 
Randvoorwaarden 2006 teneinde het gunstigere toetsoordeel m et de tussentijds afgegeven 
belastingwaarden (2003) ten opzichte van de hydraulische Randvoorwaarden 2001 te verklaren. 
Eventueel aanvullend benodigde maatregelen voor deze n ie t p riorita ire  zwakke schakel kunnen in 2011 
via de reguliere w eg w orden geagendeerd. V oor de p riorita ire  zwakke schakels Callantsoog en de 
Pettemer en Hondsbossche Zeew ering zijn m aatregelen voorzien in het kader van het p ro ject Zwakke 
Schakels.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
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O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
w a terkering  zijn de vo lgende verbeteringsw erken gepland:
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o De in ten tie  is om de verbetering  van de steenbekleding op de Hondsbossche zeewering te
integreren m et de verste rk ing  vo lgend u it de kustvisie 2050; 

o Verbeteren van de Koegraszeedijk naar aanle id ing van het 'onvo ldoende ' oordeel voor piping; 
o Aanpassing bekleding Balgzanddijk over 2,5 km;
o Verbeteren van de Havendijk Den Helder, inclusief tw ee coupures, naar aanle id ing van

onvo ldoende voor m acrostab ilite it b innenwaarts, is reeds opgenom en in het HWBP 2005; 
o Verbeteren van de M arkerm eerd ijken op hoogte  en grondmechanische stabilite itsaspecten.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het 
hoogheemraadschap onder andere de vo lgende toetsen u itvoeren:

o Nader onderzoek erosiebestendigheid gras en kleibekledingen langs IJsselmeer en
M arkerm eerdijken;

o Nader onderzoek toe ts ing  kru inhoog te  en grasm at b innenta lud door geringe hoeveelheid
golfoverslag;

o Geavanceerde toe ts ing  grondm echanische s tab ilite it M arkerm eerd ijk  tussen Hoorn en Edam.
Het onderzoek is inm iddels a fgerond en bevestigd de eerdere toetsresulta ten; 

o Gedetailleerd onderzoek steenbekleding en onderliggende dijkkern
o Van de havenkaden in het IJsselmeer en M arkerm eergebied w o rd t bepaald o f deze in de

invloedssfeer staan van de prim aire w aterkering ; 
o Nader onderzoek naar de invloed van intensieve bebouw ing  in de kruin op de standzekerheid 

van de w aterkeringen; 
o Toetsing waterkerende kunstwerken en constructies;
o Toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  (na 2011).

4.3 Kosten en planning
Over een lengte van 0,3 kilom eter is een verbetering van de Koegraszeedijk m et betrekking  to t de 
s tab ilite it voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2007 plaats te vinden en de geraamde kosten 
bedragen 600 .000  euro.

Over een lengte van 2,5 kilom eter is een verbetering van de Balgzanddijk m et betrekking  to t de 
bekleding voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2008 plaats te vinden en de geraamde kosten 
bedragen 800 .000  euro.

Over een lengte van 2,0 kilom eter is een verbetering van de duinen bij Egmond aan Zee voorzien. De 
werkzaam heden zijn gepland in 2007 en 2008 en de geraamde kosten bedragen 5 m iljoen euro.

O ver een lengte van 2 ,0  k ilom eter is een verbetering  van de duinen bij Bergen aan Zee voorzien. De 
werkzaam heden zijn gepland in 2007 en 2008 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 4 ,6 
m iljoen euro.

O ver een lengte van 13,8 k ilom eter is een ve rbe te ring  van de Zu iderd ijk  van Drechterland m et 
betrekking  to t de stab ilite it, hoogte  en zeven kunstw erken voorzien. De werkzaam heden zijn gepland 
in 2006 t /m  2010 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 46 m iljoen euro.

O ver een lengte van 14,0 k ilom eter is een verbetering  van de Zuidpo lderzeedijk m et betrekking  to t de 
stab ilite it, hoogte  en zes kunstwerken voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2009  t/m  2013 
plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 46,5 m iljoen euro.
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O ver een lengte van 16,8 k ilom eter is een ve rbe te ring  van de W este rd ijk  van Drechterland m et
betrekk ing  to t  de stab ilite it, hoogte  en zes kunstw erken voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in
2010  t /m  2014  plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 55,5 m iljoen euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O ver de vo lgende onderdelen bestaat onduide lijkheid  bij de toets ing:

o Gedetailleerde toe ts ing  op afschu iv ing van de grasbekleding op het b innenta lud bij in filtra tie . In 
het VTV w o rd t v oor d it onderdeel verwezen naar het "Technisch rapport w aterkerende 
g rondcons truc ties ". In het technisch rapport w o rd t aangegeven da t voor dijken m et een 
zandige kern een g rondw ate rs trom ingbereken ing  en stabilite itsanalyse d ien t te worden 
u itgevoerd. Er w o rd t echter verder n ie t ingegaan over de toe te passen 
berekeningsm ethodieken. Het is voora lsnog ondu ide lijk  hoe deze toe ts ing  verder u itgevoerd 
m oet w orden;

o Geavanceerde toe ts ing  afschu iv ing steenzettingen (stap 3). In het VTV w o rd t voor d it 
onderdeel verwezen naar het "Technisch rappo rt S teenze ttingen". In d it rapport w o rd t 
aangegeven, dat de geavanceerde toets ing  u itgevoerd kan w orden m et Seep/W  en Plaxis. Het 
verschil tussen het u itvoeren van een toets volgens de gedetailleerde m ethode en de 
geavanceerde m ethode is zeer g root. In het technisch rappo rt w o rd t echter aangegeven dat 
b innenko rt een nieuwe meer toepasbare m ethode zal w orden on tw ikke ld . Het lijk t zinvol deze 
m ethode af te w achten; 

o Toetsing grasmat bu itenta lud  op go lfk lap . Het is n ie t du ide lijk  m et w elke g e tij-a fw ijk in g  
gerekend m oet w orden. De snelheid van de w aters tandstijg ing  te r plaatse van het te toetsen 
pun t is hier nam elijk van belang. Het is n iet onw aarschijn lijk  dat bij een lagere w aterstand de 
tijdsduur da t het te toetsen pun t w o rd t belast g ro te r is dan onder genorm eerde sto rm duur; 

o Ter plaatse van km raai 2,5 -  4 ,5, Koegraszeedijk kunnen de hydraulische belastingen die op de 
d ijk optreden n iet w orden bepaald. V oo r de prim aire kering lig t een voorland m et voorlandd ijk , 
welke n ie t in de geleverde toets instrum enten kunnen w orden beoordeeld; 

o PC-overslag is gevoelig voor de m odellering (afronding) van de kruin van de dijk. Gekozen is voor
een scherpe hoek in plaats van een flauw e hoek; 

o V oor het toetsen van Noorse steen bestaat nog geen form eel vastgestelde m ethode. Het is
h ie rdoor lastig deze bekleding eenduid ig  te toetsen.

Hydraulische randvoorwaarden
In de HR2001 ontbreken de vo lgende gegevens:

o V oor de toe ts ing  van de categorie c keringen, Noordzeekanaal en W ie ringerm eer ontbreken 
hydraulische randvoorw aarden; 

o V oor de toe ts ing  van de steenbekledingen kan voor g ro te  delen geen e indoordeel worden
gegeven door het ontbreken van de juiste g o lf rand voorw aarden. De vigerende 
randvoorw aarden schrijven alleen go lfhoogtes voor, behorende bij het toetspeil. De 
steenbekleding langs de Noordzee- en W addenzeekust lig t echter overal ruim  onder toetspeil. 
Het is waarsch ijn lijk  da t bij een lagere w aterstand de go lfbe lasting  lager lig t. De toets ing  is nu 
u itgevoerd m et deze (te) hoge go lfrandvoorw aarden;
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o V oor de Noordzeekeringen zijn de nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden toegepast, zoals 
beschreven in ‘consequenties nieuwe golfbe lastingen voor de kust; ach te rg rondrapport 
belastingen en du inw a te rke ringen ', D W W -2 00 3 -0 40 , D W W -R IKZ, D elft, m aart 2003. Deze zijn 
n ie t opgenom en in de HR2001 ; 

o De W addenzeedijken in d ijkringgebied  13 liggen bij de m aatgevende noordw esterstorm  in de 
luw te  van Den Helder. Het is n ie t waarsch ijn lijk  da t de belastingen zoals die in de HR2001 zijn 
opgegeven onder deze om standigheden zullen optreden. N ieuwe go lfrandvoorw aarden  voor de 
W addenzeekust zijn gewenst; 

o De golfbe lastingen buiten de haven van Den Helder werken door to t in de havens van Den 
Helder. De beheerder ve rw ach t da t ais de belastingen buitengaats naar beneden worden 
b ijgesteld, d it binnen de haven ook gebeurt; 

o Bij het berekenen van duinafslag, w orden m ethoden geb ru ik t om geforceerd de e ffecten van 
een langere go lfperiode  in het huidige rekeninstrum entarium  in te brengen. Geconcludeerd is 
da t deze m ethoden n ie t robuust zijn. Om  m et enige zekerheid iets te kunnen zeggen over de 
w erkelijke  effecten van de zwaardere go lfrandvoorw aarden  op duinafslag is nadere studie en 
verbeterd rekeninstrum entarium  benodigd.

Bij het toetsen van de W addenzeedijken zijn in de HR2001 de vo lgende onduide lijkheden en fouten  
gevonden:
o De go lfperiode  voor km raai 0 - 2 ,6 is n ie t opgegeven;
o V oor p laatsaanduid ing 12 t /m  15 is alleen go lfop loop  weergegeven, het overslagdebiet kan op 

deze w ijze n ie t bepaald w orden; 
o De prim aire w aterkering  hee ft voor p laatsaanduid ing 15 t /m  17 en andere ligg ing  dan is 

aangegeven;
o V oor km raai 7,2 - 12,5 , Balgzanddijk, is het ondu ide lijk  w elke randvoorw aarden van toepassing 

zijn.

Afw ijken beheerder van HR2001
V oor de beheerdersoordelen van de Hondsbossche Zeewering, Pettem er Zeewering en de Helderse
Zeewering is gebru ik gem aakt van l i t . [3 ],

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier

2 Provincie Noord-Holland

3 Rijkswaterstaat DW W -RIKZ

4 Rijkswaterstaat D ie n s tw e g - en 
W aterbouw kunde

5 Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier

Toetsing primaire waterkeringen 2005 22-11 -2005

Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire 1-1-2006
W aterkeringen Dijkringgebieden Noord-Holland

Consequenties nieuwe golfbelastingen voor de kust 27-3-2003

Veiligheid Nederland in Kaart, Overstromingsrisico 1-12-2005
dijkring 13 Noord-Holland

Beheerdersoordelen zwaardere golfbelasting 23-4-2003
Noordzeekering
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M

Volendam

Marken

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingWaterwegen RWSNocrd-Hol land

D «Um i u : 27 april 200&

1,000Begrenzing hoge gronden
]Meter

O  (Bijzonder) waterkerend kunstwerk

—  grens behee rde r
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium  per type

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VO LDOET  
N IET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

VO LDOET  
NIET A A N  
DE NORM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 8,9 8,9 2,9 1,3 4,7

Dijken en Dammen 8,9 8,9 2,9 1,3 4,7

HT Hoogte 8,9 8,9 7,0 1,5 0,4

ST Stabiliteit 8,9 8,9 0,9

STPH Piping en heave 8,9 8,9 8,9 2,9 0,9 5,1

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 8,9 8,9 8,9

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 8,9 8,9 8,0 0,9

STMI Microstabiliteit 8,9 8,9 8,9

STBK Bekleding: 8,9 8,9 2,9 6,0

- steenzetting 8,9 8,9 2,9 6,0

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving 8,9 8,9 8,9

- zettingsvloeiing 8,9 8,9 8,9

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 0,4 0,4 0,4

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 2 2

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte 2 2

STCG Constructie en grondlichaam 2 2

STCO Constructieonderdeien 2 2

STPH Piping en heave 2 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 2 2
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 13b, M arken, lig t in de provincie N oord -H o lland. Het d ijkringgebied  is gelegen in het 
bu itenw ate r 'M arke rm eer'. De w a terkering  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  perjaa r.

De to ta le  lengte van de prim aire w a terkering  (welke de O m rin gd ijk  van M arken genoemd w ord t) 
bedraagt 8,9 km en w o rd t onderverdeeld in de W estkade (2,1 km ), de Zuidkade (3,4 km ), de 
Noordkade (2,9 km) en de Haven (0,5 km). De gehele w a terkering  va lt onder prim aire w a terkering  in 
de categorie a. In de w a terkering  bevinden zich tw ee kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij R ijkswaterstaat N oord-H o lland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 13b, M arken, heeft de score ‘onvo ldoende ’ gekregen voor 1,3 k ilom eter van de dijken. 
De dijken scoren ‘onvo ldoende ’ op tw ee beoordelingssporen: HOOGTE HT en MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. De kunstwerken scoren ‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid m et betrekking  to t de stab ilite its toe ts is u itgevoerd aan de hand van 
de ‘‘ Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV1999). De beoorde ling van de ve iligheid  m et betrekking  to t 
de k ru inhoog te toe ts  is u itgevoerd aan de hand van het VTV. M e t betrekking  to t  de toets op hoogte 
en de toets van de grasbekleding op het b innenta lud is hiervan deels afgeweken en gebru ik gem aakt 
van een overslag van 1 l/m /s .

Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie, m et u itzondering  van de 
kunstw erken. De beheerder heeft de 2 kunstwerken de score 'goed ' gegeven, voornam e lijk  gebaseerd 
op het beheer. De invloed op de ve iligheid van de w a terkering  is daarbij n ie t beschreven. Het oordeel 
van het Rijk is 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. De 
keringen dienen conform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  m inimaal te vo ldoen aan de HR1996. De 
beheerder gee ft aan da t de ‘onvo ldoende ' d ijkvakken w orden versterkt.

4.2 Nader onderzoek
In a fw ach ting  van de realisatie van de benodigde versterkingswerken zal het gedrag van m et name de 
d ijkvakken die onvo ldoende scoren inzake s tab ilite it nauw le ttend  w orden gevolgd.

De onderdelen kunstw erken en bekleding scoren geheel en grotendeels ‘geen oordee l'. In de 3e 
toetsronde 2006-2011 zal de beheerder de vo lgende acties u itvoeren: 

o Inw innen aanvullende in fo rm atie  en toetsen harde bekleding; 
o Toetsing kunstwerken.
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Buiten deze acties w orden in de komende jaren de legger en het beheerregister m et betrekking  to t de 
O m ringkade opgesteld. Indien nod ig  zal in d it kader nog nadere technische in fo rm atie , al dan n ie t van 
derden, w orden ingew onnen.

4.3 Kosten en planning
De kosten voor verbeteringsm aatregelen zijn geraamd op 3,0 m iljoen euro. De werkzaam heden zullen 
w orden u itgevoerd tussen 2009 en 2011.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O m  de O m ringkade v an M arken te kunnen toetsen bleken historische geotechnische data in 
com binatie  m et actuele karteringsdata n ie t vo ldoende te zijn. D it leidde to t het inw innen van 
geotechnische data. Het proces -  karte ring, g lobale toets stab ilite it, inw innen nieuwe geotechnische 
gegevens en de gedetailleerde toets m acrostab ilite it b innenw aarts -  hee ft de nodige tijd  gevergd. D it 
en het re latie f laat u itkom en van het V oorsch rift Toetsen op Ve ilighe id  hebben er toe geleid dat de 
s tab ilite it b innenw aarts alleen is ge toetst volgens de Leidraad Toetsen op de Veiligheid.

De kru inhoog te  is in een later stadium  getoetst en voor zover ais m ogelijk  was conform  het VTV. In de 
LTV werden voor het overslagcriterium  nog drie grenswaarden gesteld;
0,1 l/m /s , 1,0 l/m /s  en 10 l/m /s . In het VTV echter slechts nog tw ee; 0,1 l/m /s  en 10 l/m /s . Gelet op 
het steile b innenta lud van de W estkade en de Zuidkade is u it praktische overw eg ing  besloten 1,0 
l/m /s  ais m axim um  acceptabel overslagdebiet te hanteren. H ierbij is enigszins afgeweken van het VTV 
waarin  is gesteld dat ais gras bekleding is van het b innenta lud en er sprake is van een overslagdebiet > 
0,1 l/m /s  de bekleding m oet w orden ge toe ts t op golfoverslag en afschuiving.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Rijkswaterstaat Noord-Holland

2 Rijkswaterstaat Noord-Holland

3 Provincie Noord-Holland

De Om ringkade van M arken, De toets van 
dijkringgebied 13b naar bepaald bij de W e t op de 
W aterkering, H oofdrapport 
De Om ringkade van M arken, De toets van 
dijkringgebied 13b naar bepaald bij de W e t op de 
W aterkering, Bijrapport
Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire W aterkeringen 
Dijkringgebieden Noord-Holland

1-11-2005

1-11-2005

1-1-2006
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Legenda

W a t e r w e g e n

Ŵter

Veil iglieidsooKleel:

□  Voldoet niet 

I I Ceen o ordes I 

H  Voldoet

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

A
C: _________________

D uinen

Begrenzing hoge gronden 

O  (Bijzonder) waterkerend kunstiwerk

Beheer:
A  H oog heemraads chap van 
Rijnland
B: Hoogheemraadschap vari 
<?wi, Amstel en Vecht 
C : RW  S Utre cht 
D: H oogheem raadschap  de 
S tic h t  e R ijn landen 
E: H o og heem raadschap  van 
S chi el and ende Krimpe 
F: Hoogheemraadschap van 
Delfland

g rens behee rde r

P ro ject
Lande lijke  F :apportage Toetsing

D a t u m :  j u n i  2 0 0 6

12.000 
I I Meter
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Resultaatstabel dijkringgebied Vei lig h eidsbeoordeling

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 240,1 105,9 134,3 62,6 5,1 4,2 33,8 62,4 71,9

Dijken en Dammen 178,0 43,7 134,3 8,4 3,1 1,7 30,5 62,4 71,9

HT Hoogte 43,7 43,7 40,5 2,5 0,4 0,3

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 43,7 43,7 38,8 4,5 0,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 43,7 43,7 34,8 5,4 2,8 0,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 43,7 43,7 25,3 15,7 2,0 0,8

STMI Microstabiliteit 43,7 43,7 40,9 2,5 0,3

STBK Bekleding:

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 62,0 62,0 54,2 2,0 2,5 3,3

DA Duinafslag 21,0 21,0 54,2 2,0 2,5 3,3

WE Winde rosie 21,0 21,0 20,8 0,7

NWO Niet-waterkerende objecten: 3 3 1 2

Kunstwerken 57 13 34 2 2 1 5 21

HT Hoogte 4 4 2 2

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 12 12 9 3

STCO Constructieonderdelen 12 12 8 4

STPH Piping en heave 12 12 12

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 9 9 6 3
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 14, Z u id -H o lland , lig t in de provincies N oord -H o lland , Zu id -H o lland en U trecht. De 
provincie Zu id -H o lland  is de coördinerende provincie. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /1 0 .0 0 0  per jaar.

De w a terkering  langs de Noordzee (categorie a) bestaat voor een klein deel u it dijken (circa 1,3 km) en 
verder zorgen de duinen (62,1 km) vo o r de bescherm ing van het achterland. De w a terkering  tussen de 
S torm vloedkering Hollandsche IJssel (d ijkringverb indende  kering 10) en Hoek van Holland bestaat u it 
43,7  km dijken van categorie a. Van IJmuiden langs het Noordzee- en Am sterdam - Rijnkanaal en de 
Hollandsche IJssel liggen 134,3 km dijken van categorie e te r  bescherm ing van d ijkringgebied  Zuid- 
Holland.

Het Noordzeekanaal is een b innenw ate r volgens de W e t op de W ate rke ring  door de aanwezigheid van 
verb indende w aterkering  7, sluizencom plex IJmuiden. De Hollandsche IJssel kan w orden afgesloten 
door verb indende w aterkering  10, de S torm vloedkering Hollandsche IJssel bij Krimpen aan de IJssel. In 
to taa l w o rd t Zu id -H o lland  beschermd door 236,2 km w aterkeringen. Er zijn 6 aanslu itingsconstructies 
van d ijk  op duin in het d ijkringgebied. Aan de Noordzeekust liggen 2 kunstwerken in de w aterkering . 
Totaal zijn 39 kunstwerken en bijzondere constructies geïnventariseerd.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij een g ro o t aantal verschillende beheerders, te w eten: 
Hoogheem raadschap van Rijnland, Hoogheem raadschap van Schieland en de Krim penerwaard, 
Hoogheem raadschap de Stichtse R ijnlanden, Hoogheem raadschap van D elfland, Hoogheem raadschap 
Am ste l, Gooi en Vecht en R ijkswaterstaat U trecht.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder

Hoogheemraadschap van Delfland  
H oogte
De w aterkeringen van d ijkringgebied 14 Zu id -H o lland  binnen het beheersgebied van 
Hoogheem raadschap van Delfland zijn op enkele korte trajecten van de d ijk 'onvo ldoende ' op het 
spoor HOOGTE HT. Daarnaast vo ldoen ook een deel van de duinen en één kunstw erk n ie t aan de 
norm.
Het beoordelingsspoor HOOGTE HT scoort over een lengte van 0,35 km ‘onvo ldoende '. O m da t het 
voorland hier hoger lig t dan de m aatgevende w aterstand is hier geen sprake van een acute bedre ig ing 
m et de noodzaak to t het tre ffen  van d ienovereenkom stige maatregelen.

S tab ilite it
De MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI en BUITENWAARTS STBU van het grondlichaam  krijg t 
over een lengte van 0 ,8 km de score ‘geen oordee l'. D it vanwege het fe it dat to t in zowel het bu iten 
als het b innenta lud bijna aaneensluitende bebouw ing  aanwezig is en de ve iligheid m et de huidige 
leidraden m ethodisch n ie t goed te bepalen is.
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De STABILITEIT VO O R LA N D  STVL k rijg t de score ‘geen oordeel' over 1,5 km ais gevolg van het 
mechanisme ZETTINGSVLOEIING ZV en over 0,2 km ais gevolg van Het mechanisme AFSCHUIVING 
AF, om dat de ve iligheid hier u its lu itend m et (nog n iet u itgevoerde) geavanceerde onderzoeks- en 
rekentechnieken te bepalen is.

De BEKLEDING STBK bestaat hoofdzake lijk  u it gras. O m da t de hydraulische randvoorw aarden 
ontbreken krijgen de buitenw aartse- kru in - en b innenwaartse d ijkbekled ingen op het gedeelte Hoek 
van Holland to t de M aeslan tkering  de score ‘geen oordee l'. Tussen de M aeslan tkering  en de 
Parksluizen in Rotterdam  k rijg t de buitenw aartse bekleding de score ‘geen oordeel'. De b innenwaartse 
bekled ing en de bekled ing op de kruin krijgen hier de score ‘goed'.

Het kunstw erk Keersluis Maassluis k rijg t de score ‘geen oordeel' vanwege onzekerheid ten aanzien 
van de aansluitende kistdam constructie . V oor d it kunstw erk ge ld t bovendien dat de opgestelde 
s lu itingsprocedure (BETROUWBAARHEID SLUITING BS) binnen tw ee jaar m oet zijn geïm plem enteerd. 
Het kunstw erk Gemaal W estland k rijg t een score ‘onvo ldoende ' vanwege de te lage 
achterloopsheidconstructie  (STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH).

N iet waterkerende objecten
Van alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  (totaal circa 3430 stuks) krijgen 1284 bom en, 467 
w on ingen /bed rijfsgebouw en , 560 kabels en leid ingen, 120 (spoor) wegen en 453 overige objecten de 
score ‘geen oordeel' in verband m et het ontbreken van een handzame en e ffic iën te  toetsm ethod iek.

Duinen
V oor de duinen ge ld t da t de Jarkusprofielen in Scheveningen wel zijn doorgerekend maar n ie t in de 
beoorde ling zijn meegenomen om dat het tracé van de w a terkering  landinwaarts van de haven is 
gelegen. Q ua hoogte hee ft die reeds de score ‘goed' gekregen. Toetsen op NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  levert de score ‘geen oordeel' op om dat nader onderzocht m oet w orden w a t de 
invloed van alle bebouw ing  is. Dat laatste geldt ook voor de boulevard van Scheveningen. O m dat het 
profiel in Scheveningen te r hoogte  van de Keizerstraat ‘onvo ldoende ' is, zal de beheerder het Rijk 
verzoeken om net ais bij Ter Heijde een strandsuppletie  u it te voeren ais tijde lijke  maatregel. Voorts 
w o rd t in het kader van het pro ject "Zw akke Schakels" onderzoek gedaan naar defin itieve 
m aatregelen.

Een stuk van de duinen even benoorden Scheveningen k rijg t op grond van de berekeningen de score 
‘onvo ldoende ', indien gerekend w o rd t m et verzwaarde randvoorw aarden.

De duinen bij Ter Heijde zijn over een lengte van 1 km ais ‘onvo ldoende ' aangem erkt. Zowel de 
duinen ze lf ais de du invoetverded ig ing  hee ft deze score gekregen. In 2003 zijn tijde lijke  maatregelen 
ge tro ffen  in de vorm  van strandsuppletie  teneinde de ve iligheid te r plaatse te verhogen.

O ver een lengte van 750 m eter is sprake van een score ‘onvo ldoende ' op het beoordelingsspoor 
WINDEROSIE WE. Deze score is gebaseerd op het voorkom en van kale plekken in een steeds m inder 
vitaal w ordende begroeiing op o f nabij het grensprofiel.

De aanslu itingsconstructie  tussen de d ijk  en de duinen k rijg t de score ‘vo ldoende ', om dat geen 
hydraulische belasting op treed t vanwege het u itgestrekte  voorland.
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Het beheerdersoordeel w ijk t op een aantal punten af van de score volgens de toetsingsregels: de 
dijken krijgen het beheerdersoordeel 'vo ldo en d e /g oe d '. O m da t bij het te lage deel van de d ijk geen 
schade ve rw ach t w o rd t, is het beheerdersoordeel ‘vo ldoende ’ . De duinen krijgen het 
beheerdersoordeel ‘onvo ldoende ’ , te rw ijl volgens de toetsingsregels en de randvoorw aarden u it 
HR2001 de score ‘vo ldoende ’ behaald w o rd t. De reden voor het a fw ijkende beheerdersoordeel zijn de 
on tw ikke lingen  in de hydraulische randvoorw aarden.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
H oogte
De score voor HOOGTE HT is voor de gehele lengte van de categorie a prim aire w a terkering  ‘goed ’ . 

S tab ilite it
De score voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH is voor de gehele lengte van de categorie a prim aire 
w aterkering  ‘goed ’ . De score voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU 
is voor circa 1,2 km van de categorie a-kering  ‘onvo ldoende ’ . Het be tre ft hier m et name gedeelten 
w aterkering  zonder voorland (schaardijk). H ierbij m oet w orden opgem erkt dat de berekeningen zijn 
gebaseerd op de grondparam eters die zijn geb ru ik t bij de berekening van de MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. Grondonderzoek op het bu itenta lud  en op de vooroever is n ie t beschikbaar. 
O m da t geavanceerd onderzoek nog kan leiden to t een score 'vo ldoende ', w o rd t de score 'geen 
oordeel' gegeven.

De STEENZETTINGEN STBK zijn getoetst aan de hand van aangenomen go lfrandvoorw aarden. O p 
basis hiervan k rijg t een g ro o t deel van de steenzettingen de score ‘goed'. De grasm at is getoetst aan 
de hand van de LTV1999. O p basis hiervan is het beheer aangepast, w a t aantoonbare positieve 
resultaten opgeleverd heeft. A s fa lt is n ie t getoetst en kom t slechts sporadisch voor. Het onderdeel 
overgangsconstructies is eveneens nog n ie t getoetst.

O p het beoordelingsspoor STABILITEIT VO O R LAN D  STVL k rijg t de w a terkering  over een lengte van 
3,8 km de score ‘onvo ldoende '. O ver een g ro o t deel hiervan is hier een dam wand aanwezig ais 
kademuur. Ais deze vo ldoende sterkte bezit, b lijf t  nog 1,3 km over m et een score ‘onvo ldoende '.

Alle gro te  waterkerende kunstw erken hebben de score ‘goed' gekregen. V oor een aantal sluizen ge ld t 
dat de STABILITEIT VO O R LA N D  STVL nog nader m oet w orden onderzocht (score: ‘geen oordee l'). 
V oor een aantal p ijp le id ingen van gemalen moeten de a fs lu itm iddelen nog w orden getoetst en is de 
score 'geen oordeel'.

N iet waterkerende objecten
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn ge toetst op basis van de LTV1999. In g ro te  lijnen 
resulteerde d it veelal in de score ‘goed' voor N W O  aan de binnenzijde en ‘geen oordeel' voor N W O  
aan de buitenzijde, tenzij er sprake is van hooggelegen voorland.

Categorie C keringen
In a fw ijk ing  van het VTV is het gedeelte van de prim aire w a terkering  categorie c langs de Hollandsche 
IJssel getoetst conform  de regels in het VTV voor categorie a w aterkeringen.

Over vrijwel de gehele lengte heeft de primaire waterkering voldoende HOOGTE HT. O p een aantal 
plaatsen over een to ta le  lengte van 500 m eter vo ldoe t de categorie c prim aire w aterkering  langs de 
Hollandsche IJssel n ie t aan de d ijk ta fe lhoog te  die is gebaseerd op een overslagcriterium  van 0,1 l/m /s . 
O m da t nog n ie t is ge toe ts t o f het b innenta lud vo ldoende erosiebestendig is, is de score ‘geen 
oordeel'.
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O ver 100 m eter bestaat het b innenta lud u it een vrijw e l aaneengesloten huizenrij m et daartussen 
fla uw  aflopende taluds. H iervoor is de score 'vo ldoende '.

De score voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU is voor circa 1,9 km 
van de categorie c-kering  ‘onvo ldoende '. Het b e tre ft hier m et name gedeelten w a terkering  zonder 
voorland (schaardijk). H ierbij m oet w orden opgem erkt da t de berekeningen zijn gebaseerd op de 
grondparam eters die zijn geb ru ik t bij de berekening van de MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 
STBI. Grondonderzoek op het bu itenta lud  en op de vooroever is n ie t beschikbaar. O m da t geavanceerd 
onderzoek nog kan leiden to t een score 'vo ldoende ', w o rd t de score 'geen oordeel' gegeven.

De categorie c prim aire kering k rijg t voor STABILITEIT VO O R LAN D  STVL, indien getoetst ais categorie 
a conform  het VTV, over een lengte van 5,3 km de score ‘onvo ldoende '. O ok hier ge ld t da t ais de 
dam wanden vo ldoen er nog 3,9 km over b lijft m et de score ‘onvo ldoende '. Volgens de 
sam envattingstabel van de beheerder w o rd t echter een score 'geen oordeel' gegeven.

Volgens de norm u it de W e t op de W aterkering vo ldoet d it gedeelte primaire w a terkering  categorie c.

Hoogheemraadschap van R ijnland
De beheerder oordee lt aan de hand van de LTV1999 de gehele kust (categorie a prim aire w aterkering) 
een score ‘vo ldoende ' to t ‘goed' k rijg t. De conclusies van het beheerdersoordeel luiden dat 1 km bij 
N oo rdw ijk  ais ‘onvo ldoende ' m oet w orden aangem erkt, indien m et de zwaardere 
go lfrandvoorw aarden  w o rd t gerekend. O verige strekkingen van de zandige kust krijgen de score 
‘vo ldoende ' to t ‘goed'.

Bij de toe ts ing  van de strekking IJmuiden -  Am ste rdam -W est (categorie c prim aire w aterkering ) b lijk t 
da t in to taal een strekking  van 1,3 km ‘onvo ldoende ' scoort op HOOGTE HT. Het resultaat van de 
toets op STABILITEIT ST van de strekking Santpoort -  Am sterdam -W est is dat:

o 0,7  km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH
o 2,0  km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS

STBU
o 7,9 km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

STBI
o 0,6  km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MICROSTABILITEIT STMI
o De BEKLEDING STBK van de w a te rke ring  is ‘vo ldoende ' to t  ‘goed'.

Hoogheem raadschap van Rijnland heeft voor het u itvoeren van deze toets ze lf hydraulische 
randvoorw aarden afgeleid. U itgangspun t daarbij is een overstrom ing van d ijkringgebied  44.

Het tracé IJmuiden -  Santpoort is recent in beheer overgenom en van R ijkswaterstaat. Het be tre ft voor 
het g rootste  deel een verholen w aterkering , w aarvoor een stab ilite its toe ts n ie t van toepassing is. 
O verigens is d it tracé nog n ie t getoetst.

De noordelijke  dijk langs de Hollandsche IJssel (prim aire w a terkering  categorie e) binnen het 
beheersgebied van beheerder Hoogheem raadschap van Rijnland is in a fw ijk ing  van het gestelde in de 
W e t op de W ate rke ring  ge toe ts t conform  de regels in het VTV voor categorie a w aterkeringen. U it 
deze toe ts ing  bleek da t de HOOGTE HT van de noordelijke  d ijk op to taal 0 ,7  km ‘onvo ldoende ' 
scoort. Het resultaat van de beoorde ling van de STABILITEIT ST is dat:
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o 0 ,8  km 'onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH
o 8,3 km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS

STBU
o 2,9  km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

STBI
o 0,3 km ‘onvo ldoende ' scoort op het beoordelingsspoor MICROSTABILITEIT STMI
o O ok van deze w a terkering  is de BEKLEDING STBK ‘vo ldoende ' to t  ‘goed'.

In de prim aire w aterkeringen van beheerder Hoogheem raadschap van Rijnland zijn ongeveer 60 
waterkerende kunstwerken aanwezig. A lle waterkerende kunstwerken zijn geïnventariseerd. Binnen 
het beheersgebied van beheerder Hoogheem raadschap van Rijnland zijn to t nu toe alleen de meest 
urgente kunstw erken getoetst. De dam wand bij H a lfw eg w o rd t ‘goed' bevonden. M e t de vigerende 
randvoorw aarden scoort de U itwateringsslu is in Katw ijk ook ‘goed'. De Grote Sluis in Spaarndam, de 
buitendijkse m uur tussen H alfw eg en Gemaal Zijkanaal F, de Keersluis in Gouda, de Vo lm olenpolders 
in Gouda, de tunne l bij Unichema, de IJsselkade en de Coupure in de IJssel kade krijgen het oordeel 
‘onvo ldoende '.

Daarnaast is er een g ro o t aantal NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , die nog n iet allemaal in 
kaart zijn gebracht. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  krijgen de wegen op de 
noordelijke d ijk langs de Hollandsche IJssel een score ‘goed'. O p  de strekking  Santpoort -  Am sterdam - 
W est krijgen 28 gebouwen en 14 bomen de score ‘onvo ldoende '.

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
Het oordeel van beheerder Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlanden m et betrekking  to t  de 
categorie c prim aire w a terkering  langs de Hollandsche IJssel tussen Gouda en Hekendorp is 
‘onvo ldoende '. Volgens de W e t op de W a te rke ring  en de LTV vo ldoe t de w aterkering . Er zijn nam elijk 
sinds 1996 geen grootschalige w ijz ig ingen opgetreden. De beheerder w ijk t echter af in zijn 
beoorde ling en gee ft de score ‘onvo ldoende '.

O m da t het Rijk geen randvoorw aarden heeft vastgesteld voor de w a terkering  langs de Hollandsche 
IJssel heeft de beheerder zelf een overstrom ingsm odel gebouw d waarm ee hydraulische 
randvoorw aarden zijn bepaald. H ieru it b lijk t dat de w aterkering  over zijn gehele lengte te laag is.

In de Hollandsche IJsseldijk komen 12 n ie t-a fs lu itbare  waterkerende en bijzondere kunstwerken voor. 
Het a fs lu itbaar maken van deze kunstwerken zal n ie t eerder gebeuren dan da t de hydraulische 
randvoorw aarden van het Rijk beschikbaar zijn. Het nu afs lu itbaar maken van kunstwerken hee ft geen 
zin, zo lang de kru inhoog te  op veel plaatsen n ie t vo ldoe t. De kunstwerken zijn verder n ie t getoetst.

Rijkswaterstaat Utrecht
Beheerder R ijkswaterstaat U trech t heeft voor de W estkanaald ijk langs het Am sterdam - Rijnkanaal een 
toets ing  op basis van de geom etrie  u itgevoerd. De W estkanaald ijk is een categorie c primaire 
w aterkering . U it de toe ts ing  b lijk t da t 29,2 km een score ‘vo ldoende ' krijg t, en 6 ,9 km een score ‘geen 
oordee l', vanwege het ontbreken van gegevens. O p  het tra ject komen 7 gro tere  kunstw erken voor, 
die n ie t zijn getoetst.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Beheerder Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht verm eld dat voor de categorie c prim aire 
w aterkering  in Am sterdam  volstaan kan w orden m et een contro le  van de toestand zoals aanwezig bij 
de inw erk ing tred ing  van de W e t op de W ate rke ring . Er zijn geen o f w e in ig  veranderingen opgetreden 
sinds die tijd .
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De beheerder hee ft in 1998 een toe ts ing  u itgevoerd van de hoogte HT aan de hand van voorlop ige 
w aterstanden die zijn bepaald aan de hand van overstrom ingsbereken ing volgens de generieke 
m ethode. De bestaande hoogte  b lijk t hieraan te vo ldoen. Deze bevindingen zijn o nve rko rt ook geld ig 
in 2003.

M e t betrekking  to t NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , door beheerder "neven functies" 
genoemd o f “ w aterkeringsvreem de constructies", kunnen door het ontbreken van hydraulische 
randvoorw aarden slechts indicatieve rekenslagen gem aakt w orden. V oor het toetsen op STABILITEIT 
ST en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH is het eveneens noodzakelijk om te beschikken over 
hydraulische randvoorw aarden. De score op alle hoofdsporen m et u itzondering  van HOOGTE HT is 
daarom: ‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
Voor de primaire keringen van de categorie a sluit de provincie zich aan bij de bevindingen van de 
beheerders.

Kust
De kust (62,2 km) vo ldoe t grotendeels aan de eisen. De zwakke schakels van Zuid- Holland: 
N oordw ijk , Katw ijk, Scheveningen en Delflandse kust, w aarvoor m om enteel planstudies worden 
u itgevoerd scoren op diverse gedeelten (to taa l 3,5 km) uiteraard nog ‘onvo ldoende '. V oor to taa l 2,3 
km kust w o rd t op basis van de beschikbare gegevens nog een score ‘geen oordeel' gegeven.

N ieuwe W ate rw eg  en de N ieuwe Maas
De w aterkeringen langs de N ieuwe W ate rw eg  en de N ieuwe Maas (categorie a) scoren grotendeels 
een vo ldoende. Een d ijkvak (totaa l 0 ,35 km) en het gemaal W estland komen ais ‘onvoldoende' u it de 
toetsing. Diverse dijkvakken krijgen de score ‘geen oordeel'.

Hollandsche IJssel
De Hollandsche IJssel w o rd t bij hoogw ater afgesloten van bu itenw ate r door de s to rm vloedkering  bij 
Krimpen aan de IJssel. De riv ie rd ijk  keert het bu itenw ate r zo lang de sto rm vloedkering  nog n ie t is 
gesloten. De achterliggende keringen behoren volgens het Rijk to t  categorie c (n ie t-d irec t bu itenw ater 
kerend). De provincie gaat voor het riv iergedeelte  to t  Gouda bij de m ethode van toets ing  echter wel 
u it van de d irect bu itenw aterkerende categorie a. Gelet op het karakter van deze riv ier en de grote 
belangen van een veilige primaire w aterkering voor d it deel van dijkringgebied Zuid- Holland w o rd t d it 
door de provincie gezien ais een ve ran tw oorde  keuze. Een toe ts ing  enkel op de situatie  ten opzichte 
van de W e t op de W ate rke ring -pe ilda tum  (15 januari 1996) w o rd t door de provincie nam elijk te 
simpel geacht en n ie t realistisch. Bij de u itgevoerde toe ts ing  w orden voorlop ig  de randvoorwaarden 
gehanteerd volgens het w aterakkoord  tussen het Hoogheem raadschap Schieland en de 
Krim penerwaard en Rijkswaterstaat.

Categorie c-keringen
V oor de prim aire keringen van de categorie c w ijk t het oordeel van Gedeputeerde Staten op een 
aantal onderdelen af van het oordeel van de beheerders. De provincie s te lt da t geen oordeel gegeven 
kan w orden indien u its lu itend de toestand van de kering is vergeleken m et de toestand op het 
m om ent van inw erk ing  treden van de W e t op de W ate rkering. Daarnaast s te lt de provincie dat 
h oo gu it de score ‘vo ldoende ' gegeven kan w orden indien globaal is getoetst.
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Bijzondere aandacht binnen d ijkringgebied  14 is verder nod ig  voor alle overige categorie c 
w aterkeringen, die n ie t d irect bu itenw ate r keren, maar wel van w ezenlijk  belang zijn voor het sluiten 
van het gehele d ijkringgebied en daarmee u ite inde lijk  de com plete bescherm ing voor d it deel van de 
Randstad bieden. Andere voorbeelden h iervoor zijn de Spaarndam m erdijk, de G oejanverw elled ijk, de 
w estelijke kanaaldijk van het Am sterdam -R ijnkanaal en de d ijk  langs de gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel. Door de zes w aterkeringbeheerders w o rd t ruim  134 km categorie c-w a te rke ring  (inclusief de 
Hollandsche IJssel) beheerd. Slechts 19 km daarvan k rijg t volgens de provincie het eindoordeel 
'vo ldoende '. ‘O nvo ldoende ' scoort 26 km en voor 90 km kan nog geen d e fin it ie f oordeel door de 
beheerders w orden gegeven.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op veiligheid  van de categorie a prim aire keringen van d ijkringgebied 14 is deels 
u itgevoerd aan de hand van het VTV.

De beheerders hebben grotendeels gew erkt m et de voorgangers van het VTV, nam elijk het LTV1999 
en het LTV2002.

Categorie c keringen zijn n ie t alle ge toe ts t volgens het VTV. In een aantal gevallen is u its lu itend het 
resultaat van een toe ts ing  volgens de toetsregels u it het VTV voor categorie a keringen verm eld. Het 
oordeel van het Rijk is gebaseerd op toe ts ing  volgens het VTV.

Een aantal van de trajecten en kunstwerken die ‘onvo ldoende ' scoren zijn m ogelijk  op de toetsdatum  
al verbeterd. H ierover is geen inzicht. Het Rijk neem t het beheerdersoordeel, gebaseerd op de 
zwaardere golfbe lasting , voor de duinen en de Keizerstraat in Scheveningen over. De genoemde 
noodsuppletie  in Scheveningen is in 2004 uitgevoerd. Daarbij neemt het Rijk ook het oordeel van de 
provincie over m et betrekking  to t  de zandige w aterkeringen van de badplaatsen Katw ijk en N oordw ijk  
en voeg t daar, conform  de gezamenlijke bevindingen in 2003 de zandige w aterkeringen in Zandvoort 
aan toe. H ierbij w o rd t de opm erking  geplaatst da t alleen bij de badplaats N oordw ijk  de veiligheid van 
het achterland in het ged ing is. Het beheerdersoordeel aangaande de u itw ateringsslu is in Katw ijk 
neem t het Rijk n ie t over; het beheerdersoordeel is m et te conservatieve u itgangspunten u itgevoerd. 
Het Rijk acht de score voor deze sluis dan ook ‘vo ldoende '.
V oo r de p riorita ire  zwakke schakels Terheijde, Scheveningen en N oordw ijk  zijn maatregelen voorzien 
in het kader van het p ro ject Zwakke Schakels.

V oo r de categorie a-keringen in beheer bij Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard kan 
n ie t w orden vastgesteld op welke lokaties zich exact de vakken ‘geen oordeel', ‘onvo ldoende ' en 
‘goed' zich bevinden.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
De volgende verbeteringsw erken zijn voorzien:

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
o Verbetering van de HOOGTE HT voor 25 km categorie c kering van Hoogheem raadschap de 

Stichtse R ijnlanden, geraamd op 70 m iljoen euro. Er is nog geen p lann ing beschikbaar, de 
verbetering  bev ind t zich in de onderzoeksfase.

Hoogheemraadschap van Delfland
o Verbetering  van de achterloopsheid van het kunstw erk Gemaal W estland in de Delflandsedijk.
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o O phogen van de Delflandsedijk over een lengte van 0,35 km.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
o Verbetering van de MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI voor verschillende dijkvakken 

van de Hollandsche IJssel. Het gaat om 5,29 km w aterkeringen voor in to taal 7,8 m iljoen euro 
en 7,53 km w aterkeringen voor 7,2 m iljoen euro. Er is nog geen p lann ing  beschikbaar, de 
verbeteringen zijn in de startfase, 

o O verige objecten en m et name bomen die ‘onvo ldoende scoren, zullen w orden verw ijderd . 
Het ingezette maaibeleid voor de grasbekleding w o rd t voortgezet.

Hoogheemraadschap van R ijnland
o Verbeteringen aan de achterliggende kering Katw ijk  en de Boulevard Zandvoort, beide 

geraamd op 15 m iljoen euro en plaats te vinden van 2011 -2013. 
o V erbe tering  van de w aterkeringen G oejanverw elled ijk en Spaarndam m erdijk m et betrekking  

to t  alle mechanismen verdeeld over de w aterkering . Het gaat bij de dijken om een lengte van 
9 km elk. De werken bevinden zich in de planfase en zullen tussen 2 006 -2009 /2011  w orden 
u itgevoerd voor een bedrag van respectievelijk 6 en 18,5 m iljoen euro. 

o V erbe tering  van de buitensluis Katw ijk  over een lengte van 0,5 km. O p d it m om ent krijg t de
sluis teveel overslag te verduren. De verbetering bevindt zich in de fase van gedetailleerdere 
toets ing; ve rbe te ring  is gepland in 2 009 -2010  en is geraamd op 6 m iljoen euro kosten, 

o V oor het gedeelte categorie c prim aire w a terkering  van Santpoort to t aan de anslu iting  m et
het beheersgebied van Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht is het Rijk verzocht de 
w a terkering  aan te merken ais een d ijkverbeteringspro ject in het kader van de W e t op de 
W ate rkering . In eerste instantie is h ierop negatie f geantw oord , w aarop door de beheerder is 
besloten om ona fhanke lijk  hiervan te starten m et een verbeteringsplan, 

o V oor het gedeelte van de categorie c prim aire w a terkering  langs de Hollandsche IJssel in het
beheersgebied van beheerder Hoogheem raadschap van Rijnland w o rd t een verbeteringsplan 
opgesteld.

o V oor een aantal van de onvo ldoende getoetste kunstwerken zijn al concrete plannen voor een 
verbetering. V oo r de overige zal d it in de komende tijd  w orden opgepakt.

Rijkswaterstaat Utrecht
o V oo r de W estkanaald ijk langs het Am sterdam -R ijnkanaal w o rd t doorgegaan m et het opzetten 

en u itbreiden van de Legger en het Beheerregister.

4.2 Nader onderzoek

Hoogheemraadschap van Delfland
o Geavanceerd onderzoek naar ZETTINGSGEVOELIGHEID STVL van het voorland van de

Delflandsedijk (2004).
o Geavanceerd onderzoek naar de reststerkte van het voorland van de Delflandsedijk m et

betrekk ing  to t AFSCHUIVING AF (2006). 
o Geavanceerd onderzoek naar de invloed van bebouw ing  op de Delflandsedijk m et betrekking 

to t MACROSTABILITEIT BINNEN- EN BUITENWAARTS STBI/STBU (2005). 
o Geavanceerd onderzoek naar de treksterkte  van de ankerstangen van de kistdam constructies

bij de Keersluis Maassluis. D it onderzoek is reeds u itgevoerd en hee ft u itgewezen dat de 
totaalscore van de keersluis inclusief kistdam men en aanslu itingsconstructies vo ldoende is. 

o Uitvoeren van herberekeningen van de constructies van de kunstw erken: Gemaal W estland,
Maassluis, Keersluis Boonerhaven, Schutsluis V laardingen, Spuisluis Schiedam, D ijkconstructie  
Lekstraat Schiedam, Buitensluis Schiedam, Keerwand Hudsonstraat Rotterdam  en de 
Parksluizen te Rotterdam  (2006). 

o O nderzoek naar afslu itm iddelen in de e ffluen tle id ingen  in /o n d e r de H ou trustw eg  en naar de
spuile id ing van Gemaal V lo tw a te rin g  (2006).
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o D etailonderzoek naar NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name naar de invloed van 
bebouw ing  op de ve iligheid van de w a terkering  rond de Scheveningse haven en boulevard 
(2004).

o O nderzoek naar de oorzaak van en de oplossingen voor de verslechterende kw a lite it van de 
helmbegroeiing bij Ter Heijde m et betrekking to t WINDEROSIE WE (2006).

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
o In de periode to t  eind 2007  zullen de nog n ie t getoetste onderdelen in het beheersgebied van 

Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard w orden getoetst en het nadere 
onderzoek voor reeds getoetste onderdelen w orden afgerond, 

o Een p lann ing  voor verbeteringen w o rd t opgesteld na de fusie to t  Hoogheem raadschap 
Schieland en de Krim penerwaard per 1 januari 2005.

Rijkswaterstaat Utrecht
o Nader onderzoek en gegevensinw inning  ten behoeve van de Legger en het Beheersregister 

(u itb re id ing  gegevens industrie terrein  Lage W eide (2004), gegevens waterkerende 
kunstw erken, b ijzondere waterkerende constructies en NIET- WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  (2005), verzamelen gegevens ondergrond en g rondopbouw  dijklichaam  (2005), 
toevoegen gegev ens kabels en leidingen en toevoegen kadastrale in form atie), 

o V ervo lg toe ts ing  m et de n ieuwe gegevens, m et ais doei in de vo lgende toetsronde een vo lled ig  
beeld te schetsen van de W estkanaald ijk langs het Am sterdam -R ijnkanaal.

4.3 Kosten en planning
Zie onder verbeteringsw erken.

4.4 Bevindingen provincie
V erbe tering  van de categorie c w aterkeringen is door het Rijk to t nog toe afgewezen. Er m oet daarom 
in overleg tussen de provincies en beheerders een oplossing w orden gezocht.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden 

Categorie c keringen
Diverse categorie c keringen zijn ge toetst op basis van de toetsregels u it het VTV. H iertoe zijn door de 
verschillende beheerders hydraulische randvoorw aarden opgesteld.

Hoogheem raadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Vanwege het ontbreken van go lfrandvoorw aarden  ten tijde  van rapporteren is voor het g rootste  
gedeelte van de bekled ing aan de buitenzijde van de w a terkering  nog geen de fin itie f oordeel te geven. 
Het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden voor de categorie c prim aire w a terkering  langs de 
Hollandsche IJssel w o rd t ais gemis ervaren door de beheerder. De toets ing  is nu u itgevoerd op basis 
van w aterstanden die volgen u it het W ate rakkoord  Hollandsche IJssel.

Hoogheem raadschap van Delfland
V oor de huidige toetsronde is door de beheerder gestart m et HR1996. Pas in januari 2002 kwamen 
het n ieuwe HR2001 uit. Door het Rijk en de Provincie is aangegeven da t deze ook geb ru ik t dienen te 
w orden, m et dien verstande dat reeds m et oude randvoorw aarden getoetste onderdelen, n ie t
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opn ieuw  getoetst hoeven te w orden. Een doo rk ijk  m et de nieuwe randvoorw aarden is afdoende. V oor

Dijkringgebied 14, Zuid-Holland

Delfland blijken die toetspeilen in HR1996 n ie t veel af te w ijken  van de toetspeilen in H R 2001. 
M axim aal is de w aterstand 0 ,15 m eter lager, hetgeen een gunstig  e ffec t hee ft op de beoorde ling van 
de faalm echanismen.
Desondanks is het tussentijds w ijz igen van randvoorw aarden tijdens een toetsronde volgens de 
beheerder af te raden.
Daarnaast is gebleken dat de go lfrandvoorw aarden  langs de kust al jaren lang aan de lage kant waren. 
N ieuwe, door het Rijk gem aakte berekeningen w ijzen voor de Delflandse kust u it dat w elisw aar n iet 
m et hogere rekenpeilen, maar wel m et langere go lfperioden (ru im  14 in plaats van 12 seconden) m oet 
w orden gerekend.

Hoogheem raadschap van Rijnland
Door recent onderzoek is du ide lijk  gew orden da t de energie in zeegolven waarsch ijn lijk  g ro te r is dan 
aangehouden bij het toetsen van de ve iligheid van de kust. In opdrach t van het Rijk is door de 
beheerders in beeld gebracht w a t de zwaardere go lfbe lasting  be tekent voor de ve iligheid van de 
zeewering. Het opstellen van het beheerdersoordeel is een aanvu lling  op de periodieke vijfjaarlijkse 
toets.

R ijkswaterstaat U trech t
De beheerder gee ft aan da t het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden het u itvoeren van de 
ve iligheidstoetsing bem oeilijk t. Daarnaast zijn er geen m eetgegevens voorhanden van het tijdstip  van 
inwerkingtred ing van de W e t op de waterkering.
Er is een aantal recent u itgevoerde studies bekend m et betrekking  to t de overstrom ingsm ode lle ring  
van d ijkringgebieden 15 en 44. Ais de resultaten van deze m odelleringen w orden doorvertaa ld  naar 
hydraulische randvoorw aarden kan d it voor de W estkanaald ijk g ro te  gevolgen hebben. M e t name 
zullen er in verband m et de beperkte ru im te veel praktische problem en optreden w anneer de 
w aterkering  ve rste rkt en verhoogd zou m oeten w orden.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

Hoogheem raadschap van Delfland
U it de doo rk ijk  naar de LTV2002 kwam  naar voren da t toe ts ing  m et de LTV2002, ten opzichte van de 
toets m et de LTV1999, n ie t to t een ander u ite inde lijk  toetsresultaat zal leiden. U itzondering  vo rm t de 
categorie kunstw erken, w aarb ij het m ogelijk  is da t bij oudere kunstwerken (on tw erp  van voor 1970) 
een u itgebre ide herberekening van de constructie  kan leiden to t  een andere toetsscore.
De beheerder gee ft aan da t voor diverse toetsonderdelen de LTV2002, de concept leidraad, beter 
aansloot bij de toe tspraktijk . De leidraad was echter nog in het stadium  van concept en nog 
onderhevig  aan w ijz ig ingen. In d it proces zijn aan de beheerder vragen gesteld door de provincie. De 
beheerder hee ft d it ais zeer positie f ervaren, a lhoewel er veel tijd  mee gem oeid was. De beheerder 
doet de suggestie om goede afspraken te maken over het tijds tip  van invoering  van leidraden en 
randvoorw aarden voor de desbetreffende toetsronde. O p deze w ijze w o rd t de w aterkeringbeheerder 
n ie t lopende een toetsronde geconfronteerd m et al te ingrijpende veranderingen in de 
toetsm ethod iek.
V oor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in de duinen is nog n ie t een toetsm ethod iek 
beschikbaar.
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Hoogheem raadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Naar het oordeel van de beheerder is het vrijw e l zeker da t aan de buitenzijde het a fs lagprofie l ais 
beoorde lingsprofie l een veel te ruim  pro fie l is. Aangenom en mag w orden dat nader onderzoek naar 
een reëler afslagprofie l (het sto rm - o f erosieprofie l) de mate van nog te onderzoeken NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  aanzienlijk zal verminderen.

Overige ervaringen
Beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard gee ft aan dat de toe ts ing  een schat 
aan gegevens levert waarm ee het inzich t in de sterkte van de w a terkering  aanzienlijk is ve rg roo t. Het 
is daarom u it het z icht van de beheerder een belangrijk ins trum ent om beheerm aatregelen mee vast te 
stellen.

5.2 Provincie
Zowel het VTV als de HR2001 ais andere toets instrum enten zoals Hydra-B zijn laat verschenen. Het 
inplannen en tijd ig  u itvoeren van de toetsingen is h ie rdoor is h ie rdoor moeizaam verlopen.

De bekledingen konden vanwege gebrek aan hydraulische randvoorw aarden n ie t ge toe ts t w orden.

Een adequate toets ing  van de ve iligheid van de kust is n ie t goed m ogelijk, aangezien in de vigerende 
randvoorw aarden (HR2001) de verzwaarde go lfrandvoorw aarden  nog n ie t zijn verwerkt.

Bij de gehanteerde go lfrandvoorw aarden  w o rd t nog u itgegaan van een m odelm atige s to rm duur van 
29 uur. D it m oet w orden verhoogd; w e llich t in orde van g roo tte  van 33 to t 40 uur.

De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders. In aanvulling daarop m aakt de 
provincie zich zorgen om de invloed die een hogere kans op n ie t-s lu iten van de M aeslan tkering  heeft 
op de peilen in het benedenrivierengebied. De provincie schat in da t het e ffec t op de m inimaal 
vereiste hoogte kan oplopen to t 0,5 m eter bij Rotterdam . Daarom moeten de u itkom sten van de 
toets ing  m et enige reserve w orden geïnterpreteerd.

Er m oet nog veel w erk w orden verzet voor de derde toetsronde om zekerheid te krijgen om tre n t de 
ve iligheid van de categorie c w aterkeringen. Daarbij m oet nog w orden aangetekend da t de normen 
nog n ie t door het Rijk zijn vastgesteld en dat toets instrum enten ontbreken. De provincie w il samen 
m et de w aterkeringbeheerders een plan van aanpak en p lann ing opstellen om ook de categorie c 
keringen te toetsen.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Zuid-Holland

2 Hoogheemraadschap van 
Rijnland
3 Rijkswaterstaat directie Utrecht

4 Hoogheemraadschap van 
Delfland
5 Hoogheemraadschap Schieland
6 Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden

Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 
Toetsrapportage Primaire W aterkeringen van 
Rijnland, Tweede toetsronde 
Toetsing op veiligheid 
W estkanaaldijk Lekkanaal en 
Amsterdam-Rijnkanaal, DR 14/15  
Toetsing primaire waterkeringen

2e toetsingsverslag primaire waterkering 
Toetsrapport Dijkringgebied 14 - Traject 
gekanaliseerde Hollandse IJssel (Amsterdam- 
Rijnkanaal - Hekendorp)

7 Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht

Toetsing primaire kering Amsterdam

8 Provincie Zuid-Holland Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 1 4 ,1 5  en 16

3-4-2006

-11-2003

-10-2004

-1-2003

1-12-2003

3-4-2006
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LDOET  
AAN DE 
NORM

V O LD O ET  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 74,9 47,5 52,4 12,9 14,0 15,2 5,4 31,4 21,0

Dijken en Dammen 74,9 47,5 52,4 12,9 14,0 15,2 5,4 31,4 21,0

HT Hoogte 74,9 47,5 43,3 2,6 1,6

ST Stabiliteit 23,1 23,1 16,5 5,5 1,1

STPH Piping en heave 74,9 47,5 34,0 0,1 13,4

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 74,9 47,9 33,6 0,1 14,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 74,9 47,5 33,5 11,4 2,6

STMI Microstabiliteit 74,9 47,5 30,5 0,7 0,1 16,2

STBK Bekleding: 30,7 22,5 2,6 18,8 1,1

- steenzetting 20,2 10,1 10,1

- asfalt

- grasmat 52,6 42,0 6,1 5,3 1,1 29,5

- overige bekledingen

STVL Voorland: 66,5 47,3 25,6 3,2 18,5

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten: 24 24 13 3 8

- bebouwing 18 18 12 3 3

- kabels & leidingen 6 6 1 5

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 49 35 6 17 3 1 14 6

HT Hoogte 30 29 1 27 0 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 41 34 6 23 5 0 6 6

STCG Constructie en grondlichaam 41 35 6 24 5 0 6 6

STCO Constructieonderdelen 26 20 6 10 4 0 6 6

STPH Piping en heave 41 35 6 30 1 0 4 1 5

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 14 9 5 3 1 0 5 5
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 15, Lopiker- en Krim penerwaard, lig t in de provincies U trech t en Z u id -H o lland . De 
provincie Zu id -H o lland  is de coördinerende provincie. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. Het d ijkringgebied  grenst aan de 
Lek en de N ieuwe Maas aan de zuidzijde. Aan de westzijde grenst het gebied aan de Hollandsche IJssel. 
Aan de oostzijde aan het Am sterdam -R ijnkanaal en het Lekkanaal. Aan de noordzijde grenst het gebied 
ten oosten van Gouda aan d ijkringgebied  14, Centraal Holland. A lleen de w aterkeringen langs de 
N ieuwe Maas en de Lek zijn van categorie a.

De Hollandsche IJssel w o rd t afgesloten van bu itenw ate r door de sto rm vloedkering  Hollandsche IJssel, 
de achterliggende w aterkeringen zijn van categorie c. De w aterkeringen aan de oostzijde zijn tevens 
onderdeel van de prim aire w aterkeringen van d ijkringgebied 44, Kromme Rijn. Samen m et de 
w aterkeringen die de scheiding m et d ijkringgebied 14 vorm en, zijn zij ook van categorie c.

De lengte van de w aterkeringen van categorie a is ongeveer 47,5 km. De lengte van de w aterkeringen
van categorie c is 27,4  km. Het be tre ft voor beide categorieën alleen dijken. In het gebied bevinden
zich 49 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

Het oostelijke deel van het gebied w o rd t beheerd door Hoogheem raadschap de Stichtse R ijnlanden.
Het westelijke deel is in beheer bij Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard. De 
kunstw erken W aaiersluis nabij Gouda (schutsluis en spuisluis) en de Koninginnenslu is bij N ieuwegein 
zijn in beheer bij R ijkswaterstaat U trecht. Daarnaast zijn ook de dijken langs het Am sterdam -R ijnkanaal 
en het Lekkanaal in beheer bij R ijkswaterstaat U trecht.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
De beheerder hee ft een vo lledige toets u itgevoerd van de categorie a prim aire w aterkeringen langs de 
Lek. Het g rootste  deel van het getoetste tra ject scoort daarbij 'goed '. V oor het deelspoor 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI is de score ‘geen oordeel' gegeven vanwege de m ogelijke 
invloed van opdrijven van de berm.

Delen van de GRASBEKLEDING STBK scoren ‘onvo ldoende ’ o f ‘geen oordee l'. O p het 
beoordelingsspoor VO O R LA N D  STVL heeft de beheerder aan de hand van de m ethod iek n iet een 
oordeel kunnen geven. O m da t er geen indicaties aanwezig zijn voor het optreden van 
ZETTINGSVLOEIING ZF en geen ze ttingsvloe iing  is geconstateerd, is de score ‘vo ldoende ' gegeven.
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  krijgen overall een score ‘onvoldoende'. Drie 
peilschaalhuizen w orden ‘onvo ldoende ' beoordeeld. Enkele w on ingen , kabels en leidingen en 
begroeiing scoren ‘geen oordeel', evenals enkele wegen.

Door de beheerder w orden alle kunstwerken ais ‘goed' beoordeeld, m et u itzondering  van drie 
historische kunstw erken, die ‘geen oordeel' scoren.
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Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
De beheerder gee ft aan dat een aantal d ijkvakken na de toe ts ing  van 1999 verbeterd moesten w orden, 
maar da t de benodigde werkzaam heden nog n ie t zijn gestart. Het gaat om 10,4 km prim aire 
w a terkering  langs de Lek, w aar de STABILITEIT BINNENWAARTS STBI n ie t voldeed en deels de hoogte 
HT eveneens niet. T o t op levering krijgen deze dijkvakken een score 'onvo ldoende ' op het spoor STBI en 
‘geen oordeel' op de overige grondm echanische deelsporen. Daarnaast is er nog een gedeelte van 1,8 
km (Noord en M o lend ijk ) dat nog in u itvoe ring  is en daarom nog n ie t is getoetst.

Naast de d ijkvakken die w orden verbeterd behaalt de w a terkering  lokaal de score ‘onvoldoende' op de 
sporen HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MICROSTABILITEIT STMI. ‘Geen oordeel' 
w o rd t gegeven op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, MICROSTABILITEIT STMI, 
GRASBEKLEDING STBK en STABILITEIT VO O RLAND STVL. Door de gro te  hoeveelheid NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  en om dat de invloed van deze elementen op de s tab ilite it van de 
w a terkering  nog onvo ldoende bekend is, hee ft de beheerder geen aantallen opgenom en in zijn 
resultaatstabel.

Van de 32 kunstwerken die de beheerder in zijn rapportage verm eld t, w o rd t de beoorde ling van 22 
kunstw erken gegeven in de onderliggende toe ts ing  van de kunstw erken. H ie ru it b lijk t dat 6 
kunstw erken een score ‘onvo ldoende ' behalen, 12 behalen de score ‘geen oordeel' en de overige 4 
genoem de kunstwerken scoren ‘goed' o f ‘voldoende'.

V oo r de categorie c w aterkering  langs de Hollandsche IJssel is in overleg m et de provincie een 
u itgebreidere ve ilighe idstoets ing  van de Hollandsche IJsseldijk u itgevoerd volgens de regels voor de 
categorie a w aterkeringen. De beheerder onde rbouw t d it door er op te w ijzen dat de Hollandsche 
IJsseldijk to t  de s lu iting  van de S torm vloedkering Hollandsche IJssel d irect bu itenw ate r keert.

O p  een aantal deelsporen is de toe ts ing  in eerste instantie volgens de LTV u itgevoerd. In de gevallen 
da t het VTV a fw ijk t v an de LTV is d it door de beheerder gespecificeerd.
Bij het deelspoor PIPING EN HEAVE STPH heeft d it geen invloed op het resultaat. Bij het sporen 
STABILITEIT BUITENWAARTS STBU, is de de ta iltoe ts ing  alsnog volgens het VTV u itgevoerd. De 
toetsw ijze  van het spoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI is in het VTV niet gewijzigd ten 
opzichte van de LTV. De sporen STABILITEIT BEKLEDING STBK, MICROSTABILITEIT STMI, STABILITEIT 
VO O RLAND STVL, NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn getoetst volgens het VTV. De 
kunstw erken ten slotte  zijn volgens de LTV getoetst, w aarb ij ook rekening is gehouden m et de regels in 
de Leidraad kunstw erken, waarnaar het VTV verw ijst. In een aantal gevallen is de w ijze w aarop de 
scores voor de kunstwerken w orden verkregen afw ijkend van het VTV, maar d it le id t v olgens de 
beheerder n iet to t een andere score.

Rijkswaterstaat Utrecht
De W aaiersluis en de Koninginnensluis scoren voor alle relevante beoordelingssporen een score ‘‘ goed' 
o f ‘vo ldoende '. De kunstw erken aan het Am sterdam -R ijnkanaal zijn n iet getoetst.

Het oordeel van de beheerder voor de categorie c keringen is deels ‘geen oordeel' en deels 'vo ldoende '. 
De beheerder hee ft voor de dijken aan het Am sterdam -R ijnkanaal en het Lekkanaal een vergelijkende 
toets op geom etrie  u itgevoerd. U it deze toets ing  b lijk t da t het resultaat ‘vo ldoende ' is voor 6,1 km, de 
overige 2,1 km k rijg t de score ‘geen oordeel'.
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3.2 Bevindingen provincie
De provincie Zu id -H o lland  hee ft v oor het d ijkringgebied 15 Lopiker en Krim penerwaard mede namens 
de provincie U trech t verslag u itgebracht.

De provincie w ijk t af van de score 'vo ldoende ' op het deelspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 
STBU, die de beheerder onder enig voorbehoud gee ft te r plaatse van de Lekboulevard (dp M 24 ,30  -  
M 32 ,20 ) en gee ft een score ‘geen oordeel'. Het gaat om een tra ject van 0,8 km. Overigens verm eldt de 
beheerder in zijn samenvattingstabel een score ‘goed'.

De provincie w ijk t bij het deelspoor STABILITEIT VO O R LA N D  STVL af van het oordeel van de 
beheerder de Stichtse Rijnlanden: de beheerder hee ft hier een score ‘vo ldoende ' gegeven om dat er 
geen indicaties aanwezig zijn voor het optreden van ZETTINGSVLOEIING ZV en er deels onvo ldoende 
in fo rm atie  is voor het beoordelen van ZETTINGSVLOEIING ZV en AFSCHUIVING AF. De provincie 
concludeert da t de score ‘geen oordeel' d ien t te zijn.

De provincie w ijk t voor een aantal van de waterkerende kunstwerken af van het beheerdersoordeel.
Het b e tre ft de Koninginnesluis, de R ijkshulpschutsluis en bijzondere constructies langs de Lek. O m  to t 
een d e fin it ie f oordeel te komen is nader onderzoek nodig, het oordeel volgens de provincie is daarom 
'geen oordeel'.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van 
de beheerders en de provincie s lu it het Rijk zich aan bij de beheerdersoordelen en de bevindingen van 
de provincie, m et u itzondering  van de hierna genoemde onderdelen.

Van één van de drie historische kunstw erken, de Koninginnensluis, die volgens beheerder 
Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie een score ‘geen oordeel' behaalt op basis 
van de h is to ric ite it van het kunstw erk, is door de eigenlijke beheerder R ijkswaterstaat een oordeel 
‘vo ldoende ' gegeven op basis van een toe ts ing  volgens het VTV. Deze beoorde ling is door de provincie 
n iet opgenom en in haar bevindingen en sam envatting. Het Rijk stem t in m et het oordeel van de 
beheerder.

De resultaten van de toe ts ing  van de grasbekleding STBK door beheerder Hoogheem raadschap de 
Stichtse R ijnlanden levert een ander beeld op dan in de resultaatstabel van zowel de beheerder ais de 
provincie is samengevat. Het Rijk concludeert dat het to taal aan grasbekledingen in beheer bij de 
beheerder 22,2 km bedraagt. Daarvan k rijg t 1,1 km een score ‘goed '; 5,3 km een score ‘vo ldoende ';
1,1 km een score ‘onvo ldoende ' en w o rd t aan 13,7 km een score ‘geen oordeel' toegekend.

Bij het deelspoor STABILITEIT VO O R LA N D  STVL neem t het Rijk het oordeel van de provincie over. Het 
Rijk concludeert echter dat de samenvattingstabel van de provincie n ie t consistent is m et d it oordeel. 
Binnen het beheersgebied van Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlanden b e tre ft het 22,9  km 
w aterkeringen, waarvan 17,4 km een score ‘goed' behaalt; 0,3 km een score ‘vo ldoende ' en 5,2 km 
een score ‘geen oordeel'

De categorie c-keringen zijn gedeelte lijk  getoetst ais categorie a keringen. O m da t d it a fw ijk t van het 
VTV is het oordeel van het Rijk hier 'geen oordee l'. De categorie c-keringen langs het Am sterdam - 
Rijnkanaal zijn wel ju is t beoordeeld. H ier neem t het Rijk het oordeel van de beheerder over.

W erken die op peildatum  nog in u itvoering zijn (Noord- en M olend ijk), voldoen n iet aan de norm  en 
scoren dus ‘onvo ldoende '.
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4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen

Verbeteringsw erken

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
o Verbeteringen aan de peilschaalm eethuizen.

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
o De d ijktra jecten  Am m ersto l-Schoonhoven en Nederlek w orden u itgew e rk t in een

versterkingsplan. De beheerder ve rw ach t da t de u itvoe ring  tussen 2006  en 2012 zal 
plaatsvinden;

o Van een viertal dijkvakken w o rd t de STABILITEIT BINNENWAARTS STBI in 2 0 0 5 /2 0 0 6  verbeterd;
o In één tra jec t w o rd t een bestaande kle ik ist u itgebreid  in 2 0 0 5 /2 0 06 ;
o Het onderhoud van het grasgewas w o rd t volgens het beheeradvies voortgeze t om daarmee

overal een kw a lita tie f goede grasmat te krijgen; 
o Van kunstwerken V eerpoo rt en Keersluis w orden de sluitprocedures aangescherpt in 2005;
o Het u its troom  hoofd en de m aalkom van de gemalen Hoeksche Sluis, Langeland Kortland, Nesse

w orden ve rw ijd e rd /d ich tg eze t in 2 0 0 5 /2 0 0 6 ; 
o Het u its troom  hoofd en de m aalkom van de gemalen Kromme Geer en Zijde en Verdoold

w orden ve rw ijde rd /d ich tgeze t. De tijd  van u itvoe ring  is onbekend; 
o Bij het kunstw erk Stolw ijkerslu is w o rd t de keersluis hersteld o f ve rw ijd e rt in 200 6 /2 0 07 .

Rijkswaterstaat
o Aanpassen en com pleet maken van de bedieningsinstructies van de Koninginnensluis m et de 

procedures die doorlopen moeten w orden in geval van w eigerende hydrauliek, schotbalkkering 
en dergelijke;

o T o tda t de respons van de stijghoogte  op het getij onder de schutsluis W aaiersluis bekend is
d ien t het schutten te w orden gestaakt indien het verval tussen de Open en de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel g ro te r w o rd t dan 1,25 m. Bij g ro te r verval d ien t de w aterstand in de kolk 
verder te w orden opgezet, zodat het verval over de deuren n iet verder toeneem t; 

o Verlagen van het schutpeil o f vervanging van de eb- en vloeddeuren;
o O efenen van het waaieren m et gesloten schutdeuren, oefenen van de handm atige bediening

van het hydraulisch sluiten van deuren en schuiven en het eerder stoppen m et schutten, zodat 
n ie t d irect w a te r over de b innendeuren loopt.

4.2 Nader onderzoek

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
o Inventarisatie en toets ing  van de kopsloten ten behoeve van het deelspoor PIPING EN HEAVE

STPH;
o O nderzoek naar de m acrostab ilite it van de Lekboulevard;
o Peilbuism etingen op het tra jec t 46,5  to t  50,5 ten behoeve van de beoorde ling van het

deelspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI. Het is m ogelijk dat stab ilite it goed kan 
w orden gekeurd ais b lijk t dat de respons van de s tijghoogte  van het g rondw ate r ten opzichte 
van de riv ierwaterstand lager is dan de berekende respons; 

o Toetsing van de gras- en steenbekledingen aan de hand van offic iee l v astgestelde hydraulische
randvoorw aarden, indien deze beschikbaar komen bij de volgende toetsronde; 

o O nderzoek naar de g rondopbouw  te r plaatse van de onderw aterta luds en m eting  van de
onderw atergeom etrie  te r plaatse van de kribben en voorhavendijken. Regelm atig meten van de 
geometrie om inzicht te verkrijgen in de ontw ikke ling  van eventuele geulen en het risico van 
a fschu iv ing tijdens een hoogw ater;
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o O nderzoek naar de m ogelijkheid van ZETTINGSVLOEIING ZV, op basis van het onderzoek dat
daartoe m om enteel gaande is en naar ve rw ach ting  in 2006  beschikbaar zal zijn;

o O nderzoek naar de buitendijkse w on ingen en het e ffec t da t een eventueel bezw ijken heeft op 
de w aterkering ; 

o In fo rm a tie -in w in n in g  m et betrekking  to t leid ingen;
o Inventarisatie van de bomen van 5 m eter en hoger in de beschermingszone (50 meter) van de

waterkering;
o Toetsing van de historische kunstw erken naar aan le id ing van de u itkom sten van het onderzoek 

door STOW A;
o O nderzoek naar de wegberm en en het u itrijden van de bermen door elkaar passerende auto's. 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
De beheerder voorz ie t voor een g ro o t aantal deelsporen en dijkvakken nader onderzoek te zullen gaan 
u itvoeren. V oor een g ro o t aantal onderzoeken is in de rapportage van de beheerder ve rm eld t dat d it 
nog voor de peildatum  zou zijn u itgevoerd. Het is echter ondu ide lijk  o f deze onderzoeken inderdaad 
hebben plaatsgevonden. Het be tre ft:

o O nderzoek ten behoeve van de toets op HOOGTE HT van de erosiebestendigheid van het 
b innenta lud, gepland in 2005; 

o Aanvullend grondonderzoek en p ip ingberekeningen, gepland in het najaar van 2004; 
o Herberekening van dam w andconstructies van kunstw erken;
o Berekeningen bij dp 219, gepland voor 2006, en onderzoeken naar de w erk ing  van een 

dra inageconstructie  en naar de freatische w aterstand bij hoogw ater ten behoeve van de 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, gepland voor najaar 2004; 

o Aanvullend grondonderzoek, onderzoek naar de w erk ing  van de dra inageconstructie  en 
stabilite itsberekeningen ten behoeve van MICROSTABILITEIT STMI, tussen najaar 2004  en 
2006;

o O nderzoek naar beheerm aatregelen en toe ts ing  m et nieuwe randvoorw aarden van de 
GRASBEKLEDING STBK, respectievelijk in 2005 en 2006; 

o Aanvullend grondonderzoek en geavanceerde berekening van de STABILITEIT VO O R LAN D  
STVL, gepland in het voorjaar van 2005; 

o Algem een onderzoek naar de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  op diverse 
stabiliteitsfactoren;

o Nader onderzoek naar de constructie  en stabilite itsbereken ingen van de kunstwerken Stenen 
Beer, Gemetselde keerm uur, Dam wand Noodhaven en De Kat. D it onderzoek is gepland plaats 
te gaan vinden in het voorjaar van 2005; 

o Nader onderzoek en eventueel aanscherping van de slu itprocedures (BETROUW BAARHEID 
AFSLUITMIDDEL BS) van kunstwerken V eerpoo rt en Keersluis, gepland in de w in te r van 2005 
en het najaar van 2004; 

o O nderzoek naar het toelaatbare overslagdebiet van kunstw erk Keersluis, gepland in het 
voorjaar van 2005;

o O nderzoek naar PIPING EN HEAVE STPH van de kunstwerken Veerstoep Krimpen aan de Lek, 
Coupure H outhandel en Coupure S loepwerf, gepland in het voorjaar van 2005.

Daarnaast is onderzoek voorzien aan de categorie c prim aire w aterkeringen aan de Hollandsche 
IJssel, in beheer bij Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard:
o O nderzoek naar de erosiebestendigheid van de het b innenta lud van een g ro o t aantal dijkvakken 

ten behoeve van het spoor hoogte HT, gepland in 2005; 
o O nderzoek naar bewezen sterkte op het deelspoor m acrostab ilite it b innenw aarts STBI en 

verlaging van de schadefactoren voor vrijwel de gehele categorie c w aterkering , gepland in het 
najaar van 2004;

o O nderzoek naar de deelsporen MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU,
MICROSTABILITEIT STMI en STABILITEIT VO O R LA N D  STVL voor de gehele categorie c 
w aterkering , gepland in 2005; 

o O nderzoek naar beheerm aatregelen en toe ts ing  m et nieuwe randvoorw aarden van de 
GRASBEKLEDING STBK, respectievelijk in 2005 en 2006;
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o Algem een onderzoek naar de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  op diverse 
stab ilite its facto ren  en nader onderzoek van objecten in slechte staat, gepland in 2 00 4 /2 0 05 ;

Rijkswaterstaat
o O p  orde brengen van het beheer van de W estkanaald ijk langs het Am sterdam - Rijnkanaal. 

H iervoor w orden in Legger en Beheersregister de basis opgenom en waarm ee de beheerder in 
de vo lgende toetsronde een vo lledige toets ing  w il u itvoeren; 

o Inspecteren van de toestand van de aanslu iting van de bodem bescherm ing op de keerwand 
van de W aaiersluis;

o O nderzoek naar de respons van de s tijghoogte  op het getij onder de schutsluis door het 
plaatsen van peilbuizen.

4.3 Kosten en planning
Binnen het gebied van beheerder Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlanden zijn volgens de 
rapportages van beheerder en provincie geen verbeteringsw erken voorzien. Toch w o rd t voor het spoor 
HOOGTE HT van de categorie c prim aire w a te rke ring  tussen U trech t en Hekendorp een verbetering  
voorzien, waarvan de kosten w orden geraamd op 70 m iljoen euro. N iet bekend is w anneer deze 
werken zullen gaan plaatshebben.

In het gebied van beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard w orden op een 
tienta l vakken verbeteringsw erken m et betrekking  to t  het deelspoor MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI voorzien. V ier van deze vakken zijn deel van de categorie c prim aire w aterkering  
langs de Hollandsche IJssel (to ta le  lengte 7,5 km, to ta le  kosten geraamd op 7,2 m iljoen euro) en zes 
vakken behoren to t  de categorie a prim aire w a te rke ring  langs Lek en N ieuwe Maas (lengte to taal 1,2 
km, to ta le  kosten geraamd op 2 ,4 m iljoen euro).

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
V oor de categorie c prim aire w a terkering  heeft beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de 
Krim penerwaard vooru itlopend  op het bekend w orden van de inundatienorm  voor d ijk ring  15 ervoor 
gekozen om de w a terkering  te toetsen ais een categorie a w aterkering . O p deze w ijze w o rd t inzich t 
verkregen in de sterkte ervan.

De beheerder gee ft aan da t het op zand gebaseerde buitenw aartse afslagprofie l voor de meeste 
rivierdijken zeer ruim genomen is. De defin itieve u itw erking van een s to rm /e ros iep ro fie l kan voor veel 
buitendijkse gebieden een u itgebreide toets van N W O  overbodig maken.

Beheerder Hoogheem raadschap de Stichtse Rijnlanden hee ft de sterkte en s tab ilite it van de historische 
kunstw erken n iet ge toe ts t in a fw ach ting  van de u itkom sten van STO W A-onderzoek naar een 
m ethod iek om historische kunstwerken beoordelen waarvan de basisgegevens n ie t in vo ldoende mate 
te achterhalen zijn.
Beheerder R ijkswaterstaat gee ft eveneens aan dat het aanbeveling ve rd ien t om een beter inzicht te 
verkrijgen m et betrekking de veiligheid van categorie c primaire w aterkeringen.

Hydraulische randvoorwaarden
Beide Hoogheem raadschappen en de provincie geven aan da t de randvoorw aarden voor 
golfbe lastingen in het HR2001 ontbreken. De toe ts ing  is u itgevoerd m et aangenomen 
go lfrandvoorw aarden, op basis van een bovengrens voor de m ogelijk  optredende golven.
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In overleg m et de provincie Zuid Holland hee ft de beheerder voor de toe ts ing  van de categorie c 
prim aire w a terkering  langs de Hollandsche IJssel gebru ik gem aakt van de u itgangspunten volgens het 
rappo rt "S to rm vloedkering  Hollandsche IJssel, dee lrapport 1 " , u it december 1996.

O ok beheerder R ijkswaterstaat gee ft aan da t het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden, in d it 
geval voor het Lekkanaal en het Am sterdam -R ijnkanaal, de veiligheidstoetsing bemoeilijkt.

V oo r de Hollandsche IJssel hee ft de provincie Zu id -H o lland de m inim ale kru inhoog te  bepaald op basis 
van het maalpeil zoals vastgelegd in het W ate rakkoord  Hollandsche IJssel. Deze kru inhoogten  w orden 
door beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard aangehouden ais 
d ijk ta fe lhoog ten . O m da t de polders achter de categorie c prim aire w aterkeringen langs de Hollandsche 
IJssel to t  de diepste van Nederland behoren en de S torm vloedkering Hollandsche IJssel meestal is 
geopend, v in d t de provincie het van g ro o t belang da t deze w orden ge toe ts t ais categorie a prim aire 
w aterkeringen.

Gegevens om de toetsing u it te voeren
Beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard gee ft aan da t voor een goede 
beoordeling van de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  uitgebreid onderzoek nod ig  is, 
en da t het m et de huidige kennis nog n ie t a fdoende kon w orden bepaald.

Overige ervaringen
Beheerder Hoogheem raadschap Schieland en de Krim penerwaard gee ft aan dat in de loop van de 
toe ts ing  enige regelm aat resultaten van nieuwe studies beschikbaar komen die van gro te  waarde zijn 
vo o r het bepalen van het toetsoordee l. In a fw ach ting  hiervan en ook door het late verschijnen van het 
VTV zelf, hee ft de beheerder vaak een score ‘geen oordeel' moeten geven, in a fw ach ting  van nader 
onderzoek.

Beheerder R ijkswaterstaat heeft de toe ts ing  op ve iligheid van de W aaiersluis op tw ee w ijzen 
u itgevoerd , allereerst op de vergelijkende w ijze tussen 1996 en 2005, ge ldig  voor categorie c keringen. 
D it le id t to t  een score ‘vo ldoende ’ . De meer u itgebreide m ethode gee ft een onvo ldoende resultaat. 
A lhoew el voor categorie c keringen geen norm  w o rd t afgegeven en de berekende faalkans van de 
s lu iting  dus n ie t kan w orden afgezet tegen een criterium  is de faalkans dusdanig hoog da t verbetering  
van het sluitproces hier w o rd t aanbevolen.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders. In aanvulling  daarop m aakt de 
provincie zich zorgen om de invloed die een hogere kans op n ie t-s lu iten van de M aeslan tkering  heeft 
op de peilen in het benedenrivierengebied. De provincie schat in da t het e ffec t op de m inimaal vereiste 
hoogte  kan oplopen to t 0,5 m eter bij Rotterdam  en enkele decimeters bij d ijkringgebied 15. Daarom 
m oeten de u itkom sten van de toets ing  m et enige reserve w orden geïnterpreteerd.

Er m oet nog veel w erk w orden verzet voor de derde toetsronde om zekerheid te krijgen om tre n t de 
ve iligheid  van de categorie c w aterkeringen. Daarbij m oet nog w orden aangetekend da t de normen nog 
n ie t door het Rijk zijn vastgesteld en da t toets instrum enten ontbreken. De provincie w il samen m et de 
waterkeringbeheerders een plan van aanpak en p lann ing opstellen om ook de categorie c keringen te 
toetsen.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Hoogheemraadschap De Achtergrondrapportage Toetsing op Veiligheid
Stichtse Rijnlanden Lekdijk, D ijkring 15

2 Hoogheemraadschap van de Toetsingsverslag primaire waterkering, D ijkring 15,
Krimpenerwaard gedeelte Krimpenerwaard

3 Hoogheemraadschap van de Toetsing Krimpenerwaard Kunstwerken 
Krimpenerwaard

4 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsing op Veiligheid W estkanaaldijk Lekkanaal
en Amsterdam-Rijnkanaal, DR 14/15

5 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsrapport Koninginnensluis, Toetsing in het
kader van de W e t op de W aterkering

6 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsrapport Waaiersluis, Toetsing in het kader van
de W e t op de W aterkering

7 Provincie Zuid-Holland Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 1 4 ,1 5  en 16

8 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen
2006 voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a.

9 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde,
peildatum 1 januari 2006 - Algemene deel

3 - 10-2005

-9-2004

-6-2004

-10-2004

-11-2005

5-12-2005

3-4-2006

3-4-2006

3-4-2006
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordelin g

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LDOET  
AAN DE 
NORM

V O LD O ET  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 108,0 84,0 24,0 23,0 61,0 24,0

Dijken en Dammen 108,0 84,0 24,0 23,0 61,0 24,0

HT Hoogte 108,0 84,0 24,0 64,0 20,0 24,0

ST Stabiliteit 108,0 84,0 24,0 25,5 17,0 41,5 24,0

STPH Piping en heave 108,0 84,0 24,0 31,9 52,1 24,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 108,0 84,0 24,0 48,0 36,0 24,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 108,0 84,0 24,0 48,0 17,0 19,0 24,0

STMI Microstabiliteit 108,0 84,0 24,0 41,6 42,4 24,0

STBK Bekleding: 15,0 15,0 2,0 13,0

- steenzetting 13,0 13,0 1,0 15,0

- asfalt

- grasmat 2,0 2,0 1,0 1,0

- overige bekledingen

STVL Voorland: 108,0 84,0 24,0 21,0 21,0 24,0

- afschuiving 108,0 84,0 24,0 24,0 24,0 24,0

- zettingsvloeiing 108,0 84,0 24,0 21,0 21,0 24,0

NWO Niet-waterkerende objecten: 4025 3173 852 147 611 2415 852

- bebouwing 3987 3151 836 146 611 2394 836

- kabels & leidingen 38 22 16 1 21 16

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 71 61 10 20 3 38 10

HT Hoogte 71 61 10 42 19 10

ST Stabiliteit en sterkte 71 61 10 25 4 32 10

STCG Constructie en grondlichaam 71 61 10 44 3 14 10

STCO Constructieonderdelen 71 61 10 51 10 10

STPH Piping en heave 71 61 10 51 10 10

STVL Voorland 71 61 10 41 2 18

BS Betrouwbaarheid sluiting 22 12 10 7 5 10
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de V ijfheerenlanden, lig t in de provincie Zu id -H o lland en voor 
een klein deel in de provincies Gelderland en U trecht. De provincie Zu id -H o lland is de coördinerende 
provincie. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de W ate rke ring  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen rond het d ijkringgebied liggen langs de rivieren de (Beneden) M erw ede, de 
Noord en de Lek, welke alle bu itenw ateren zijn. De d ijk ring  w o rd t gesloten door de D iefd ijk lin ie . De 
prim aire w aterkeringen van het d ijkringgebied  hebben een to ta le  lengte van circa 108 km, hiervan is 
84 categorie a kering en 24 km categorie c. Het d ijkringgebied bevat 61 waterkerende kunstwerken 
van categorie a en 10 waterkerende kunstw erken van categorie c.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de V ijfheerenlanden, is in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de V ijfheerenlanden, hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen 
voor een deel van de w aterkeringen. Het gaat om de beoordelingssporen hoogte HT en STABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. Voor de overige beoordelingssporen lu id t het beheerdersoordeel voor de dijken 
‘vo ldoende ’ . Het beheerdersoordeel voor de N oord tunnel en Sophiaspoortunnel is ‘onvo ldoende ’ voor 
het beoordelingsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS, om dat nog geen vastgesteld 
s lu itingspro toco l beschikbaar is. V oor de coupures D alem poort en W a te rp oo rt in Gorinchem  is het 
beheerdersoordeel eveneens ‘onvo ldoende ', om dat het bij het on tw e rp  voorziene autom atische 
waarschuwingssysteem  nog n ie t gereed is. V oor de overige kunstwerken is het beheerdersoordeel 
overeenkom stig  het oordeel van de toetsingsregels en zijn de scores in het algemeen ‘goed' o f ‘geen 
oordeel' en een enkele keer ‘vo ldoende '.

Naast de hierboven genoem de kunstwerken w ijk t het beheerdersoordeel voor het beoordelingsspoor 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI af van de toetsingsregels. O p basis van de toetsingsregels 
is voor deze beoordelingssporen de score ‘onvo ldoende ' gegeven voor 17 km van de dijken. V oor 
MICROSTABILITEIT STMI EN STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK is het beheerdersoordeel ‘vo ldoende', 
te rw ijl op basis van de toetsingregels de score ‘geen oordeel' is toegekend.

De categorie c dijken hebben de score ‘geen oordeel' gekregen.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie w ijk t op onderdelen af van het oordeel van de beheerder. M e t betrekking  to t het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT en STABILITEIT BINNENWAARTS STBI s te lt de provincie da t nader 
onderzoek nog m ogelijk  is, zodat het oordeel ‘geen oordeel' is gegeven door de provincie.
V oo r de overige beoordelingssporen gaat de provincie u it van de scores op basis van de 
toetsingsregels.

De kru inhoogten  zijn per d ijkvak berekend. De bedoeling was om de kru inhoogten  ook m et de 
d ijk ringbenadering  te bepalen, maar de resultaten van die berekening lijken nog onbetrouw baar te 
zijn.

108 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

3.3 Bevindingen Rijk

De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 16 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Nog n ie t alle 
w aterkeringen zijn echter getoetst, om dat verbeteringsw erken aan de orde zijn, o f nog een onderzoek 
naar aan le id ing van de vorige toets gaande is. De categorie c keringen zijn n ie t conform  het VTV 
ge toe ts t en krijgen daarom de score 'geen oordeel'.

De 19 k ilom ete r aan verbeterwerken krijgen de score 'onvo ldoende '.

Het Rijk consta teert tens lo tte  da t bijna de h e lft van de categorie a keringen u its lu itend op hoogte  is 
ge toe ts t'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Diverse dijkversterkingen zijn in voorbereiding o f in u itvoering. Naar aanleiding van de toe ts ing  zijn nog 
geen aanvullende verbeteringsw erken gepland.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Voortze tten  toets ing  kru inhoog te , w aaronder ook begrepen een contro le  van Hydra_B door 
R ijkswaterstaat; 

o Verzamelen van ontbrekende gegevens; 
o Stabilite itsberekeningen;
o O pstellen van een plan van aanpak en w aar nod ig  verbeteringsm aatregelen, naar aanleiding 

van de bevindingen van het h ie rvoor genoemde nadere onderzoek.

Naar aan le id ing van de vorige toets loo p t nog een g ro o t geavanceerd onderzoek. D it w o rd t afgerond. 
O ok de ve iligheid van de categorie c keringen, de D iefd ijk , w o rd t nader onderzocht.

4.3 Kosten en planning
V oor m aatregelen te r verbetering  van de s tab ilite it is een voo rlop ig  bedrag van 25 m iljoen euro 
geraamd.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De HOOGTE HT is getoetst m et Hydra_B, waarin ook de invloed van de s to rm vloedkering  in de 
nieuwe w a te rw eg  en een m inim ale w aakhoogte  van 0,5 m is verwerkt.
De kru inhoogten  zijn ge toe ts t m et de HR2001 en m et hydraulische randvoorw aarden conform  De 
Ruimte voor de Rivier maatregelen. Deze laatste hydraulische randvoorw aarden komen bij benadering 
overeen m et HR1996.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
De methode volgens het VTV voor het toetsen van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is 
onpraktisch om dat er een aanzienlijke hoeveelheid vaak m oeilijk te bepalen parameters bij betrokken 
zijn.
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Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rivierenland Toetsing primaire waterkeringen d ijkring 16 1-
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden

2 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 1:
1 januari 2006 - Algemene deel

3 Provincie Zuid-Holland Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 14, 15 en 16 1:

4 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 1:
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a.

11 -2005 

i-4 -2006  

i-4 -2006  

i-4 -2006
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Dijkringgebied 17, IJsselmonde

Delft Berkel en Rodenrijs

Nieuwerkerk a/d IJssel

Capelle a/d IJssel Krimpen a/d IJssel
Vlaarüingen

Schiedam ROTTERDAM

Krimpen a/ct Lek

¿I oogvliet
PoortugaalVf;

Ridderkerk
Alblasserdam

Rhoon
Barendnecht

Spijkenisse
Hendrik-ldo-Arçÿjtht papend

Oud-Beijerland
Zwijndrecht

Puttershoek
Dordrecht

's-Gravendeel

Strijen

Nutnansdorp

Typen:
Dijken en dämmen, categorie

Beheer:
Waterschap Hcllandse Delta

P ro ject
Lande lijke  F :apportage ToetsingW aterw egen

Denim: 26 april 2006

3 . 5 0 0Begrenzing hoge gronden
] Meter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

—  grens beheerder
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Dijkringgebied 17, IJsselmonde

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordelin g

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
O ORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 62,0 62,0 54,5 1,0 6,5

Dijken en Dammen 62,0 62,0 54,5 1,0 6,5

HT Hoogte 62,0 62,0 62,0

ST Stabiliteit 62,0 62,0 54,8 1,0 6,2

STPH Piping en heave 62,0 62,0 62,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 62,0 62,0 62,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 62,0 62,0 61,0 1,0

STMI Microstabiliteit 62,0 62,0 62,0

STBK Bekleding: X 6,2

- steenzetting 6,2 6,2 6,2

- asfalt

- grasmat X X

- overige bekledingen

STVL Voorland: 62,0 62,0 62,0

- afschuiving 62,0 62,0 62,0

- zettingsvloeiing 62,0 62,0 62,0

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 400 400 400

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing 13,5 13,5 13,5

- overige niet-waterkerende objecten X X 1 2

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 9 9 9

HT Hoogte 9 9 9

ST Stabiliteit en sterkte 9 9 9

STCG Constructie en grondlichaam 9 9 9

STCO Constructieonderdelen 9 9 9

STPH Piping en heave 9 9 9

STVL Voorland 9 9 9

BS Betrouwbaarheid sluiting 9 9 9

112 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 17, IJsselmonde

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 17, IJsselmonde, bev ind t zich in het zuidwesten van de Provincie Zu id -H o lland . Het 
d ijkringgebied  grenst aan de oostzijde aan de riv ier de Noord, aan de zuidzijde aan de O ude Maas en 
aan de noordkan t aan de N ieuwe Maas.

De w aterkering  heeft een to ta le  lengte van 62 kilom eter is va lt in categorie a. Het d ijkringgebied  heeft 
volgens de w e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 .0 0 0  per jaar. De 
d ijk ring  bevat een aantal kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 17, IJsselmonde hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor 1 km d ijk  en 0,35 km 
wegen en paden. De d ijk  scoort ‘onvo ldoende ’ op het onderdeel MACROSTABILITEIT BINNENW 
AARTS STBI. Vanwege 0,4 km betonklinkers k r ijg t het onderdeel NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  de score ‘onvo ldoende ’ . A lle overige NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  hebben de score 
‘geen oordeel' gekregen om dat deze nog n ie t ge toe ts t zijn.

O p  verschillende plaatsen komen waterkerende constructies in de vorm  van dam wanden en 
kistdam men voor. Deze constructies zijn geïnventariseerd en w orden , vanwege het ontbreken van 
gegevens, pas in de vo lgende toets ing  m eegenomen.

Het beheerderoordeel s lu it aan bij de bevindingen van de technische toetsing. De enige u itzondering  
hierop is de beoorde ling van wegen en paden, het oordeel 'onvo ldoende ' b e tre ft het 
beheerderoordeel om dat de score volgens het VTV geen recht doe t aan de w erkelijke  situatie.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 17 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. V oo r de 
toe ts ing  van het spoor HOOGTE HT is gebru ik gem aakt van oude berekeningen, m et een toetspeil dat 
hoger is dan het huid ige toetspeil.

Het rappo rt is n ie t geheel consistent. De scorekaarten in de bijlage van het rapport verm elden voor 
enkele dijkringsecties da t het beheerderoordeel op het spoor HOOGTE HT a fw ijk t van het technische 
oordeel. De gehele d ijk ring  hee ft een score 'goed ' op HOOGTE HT. In het rappo rt ze lf w o rd t geen 
m eld ing gem aakt van een aangepaste score, en ook kan u it de scorekaarten n ie t w orden afgeleid w a t 
het beheerdersoordeel zou moeten zijn. Het Rijk neem t daarom de technische score van de beheerder 
over.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Verbetering MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI in 3 korte trajecten.
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Dijkringgebied 17, IJsselmonde

4.2 Nader onderzoek
o Inventarisatie van de gegevens en toets van de D rechttunne l, M e tro tunne l H oogvlie t en de 

M aastunnel;
o Verzamelen van gegevens en toets van w aterkerende constructies zoals dam wanden en 

kistdammen.
o Inventarisatie gegevens en toets steenbekledingen 
o Toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O.

Het nader onderzoek m oet leiden to t  een vo lled ige toets in de vo lgende toetsronde.

4.3 Kosten en planning
Voor het verbeteren van de stabilite it van het binnentalud is een bedrag van 2,5 m iljoen euro geraamd. 
Een p lann ing voor de werkzaam heden is nog n iet beschikbaar.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De toe ts ing  hee ft p laatsgevonden op basis van HR2001. In de gevallen da t HR2001 lagere 
randvoorw aarden ga f dan HR1996 is het oordeel van de vorige toets ing  overgenom en.

5.2 Provincie
De provincie hee ft geconstateerd dat veel rapportages te laat zijn verstuurd o f dat aanvullingen 
nagestuurd werden. De provincie overw eegt om bij de volgende toetsronde hiermee rekening te 
houden in de p lanning.

De provincie d rin g t er voor de vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige 
toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap de Hollandse Delta Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 1 -1 -2006
waterkering dijkring 17, IJsselmonde

2 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 13-4-2006
1 januari 2006 - Algemene deel

3 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 13-4-2006
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a.

4 Provincie Zuid-Holland W e t op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 22-3-2006
januari 2006 - Rapportage Dijkringgebied 
IJsselmonde (17)
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Dijkringgebied 18, Pernis

N

A

Pernis
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Dijkringgebied 18, Pernis

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordelin g

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 5,2 5,2 4,3 0,9

Dijken en Dammen 5,2 5,2 4,3 0,9

HT Hoogte 5,2 5,2 5,2

ST Stabiliteit 5,2 5,2 5,2

STPH Piping en heave 5,2 5,2 5,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 5,2 5,2 5,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 5,2 5,2 5,2

STMI Microstabiliteit 5,2 5,2 5,2

STBK Bekleding: 5,2 5,2 5,2

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 5,2 5,2 5,2

- overige bekledingen

STVL Voorland: 5,2

- afschuiving 5,2 5,2 4,3 0,9

- zettingsvloeiing 5,2 5,2 5,2

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X 1

- kabels & leidingen 10 10 10

- bomen & overige begroeiing X X

- overige niet-waterkerende objecten 1 1 1

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdelen

STPH Piping en heave

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 18, Pernis

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 18, Pernis, lig t in de provincie Z u id -H o lland . Het d ijkringgebied  heeft volgens de W e t op 
de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /1 0 .0 0 0  per jaar. Het d ijkringgebied lig t aan 
de N ieuwe Maas en aan de Eems- en Prins W illem  Alexanderhaven.

Het d ijkringgebied  w o rd t om sloten door 5,2 km prim aire w a terkering  van categorie a. In het 
d ijkringgebied  komen geen waterkerende kunstw erken voor.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Vanw ege voorgenom en werkzaam heden aan de kabels en le id ing op een d ijkvak w o rd t op de 
beoordelingsstaat voor zowel le idingen en kabels ais voor overige n ie t-w a te rke rende  objecten de score 
‘geen oordeel' gegeven.

Het beheerdersoordeel s lu it aan bij de bevindingen volgens de toetsingsregels. Enige u itzondering  is het 
beoordelingsspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , overige n ie t-w aterkerende objecten. D it 
om dat het VTV geen recht doe t aan de w erkelijke  situatie.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 18 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het Rijk s lu it 
zich aan bij de bevindingen van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Kabels en le id ing in d ijkvak hm 8.00  -  hm 9 .50  hebben invloed op de aanwezige wegen en paden. Na 
de werkzaam heden zullen de betre ffende wegen en paden w orden voorzien van de voorgeschreven 
verharding.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van bestorting  op het onderw aterta lud  is voorzien.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen kosten bekend voor de w erkzaam heden.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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Dijkringgebied 18, Pernis

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen bevindingen gerapporteerd.

5.2 Provincie
De provincie d rin g t er voor de vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige 
toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Hollandse Delta Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 
waterkeringen dijkring 18, Pernis

1-1

2 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 1 
januari 2006 - Algemene deel

13-

3 Provincie Zuid-Holland W e t op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 januari 
2006 - Rapportage Dijkringgebied Pernis (18)

22-

4 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a.

13-

-2006

4-2006

3-2006

4-2006
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Dijkringgebied 19, Rozenburg

Rozenburg
Legenda

Walerwegen
Water

Veil iglieid&ooKleel:

□  Voldoet niei

□  'S-een íordesi

□  Voldoet

Type«:
Dijken en dam m en, categorie

A
C: ___________________

D uinen

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstiw erk

Beheer:

Waterschap Hollandss D s It a

 g rens behee rde r

Project
Lan d e lijke  F :apportage Toetsing

D atum : 17 ju l i  2006

Hlvleter
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Dijkringgebied 19, Rozenburg

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E NO RM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET  
AAN DE 
NORM

VO LD O ET  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEE1

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 8,1 8,1 8,1

Dijken en Dammen 8,1 8,1 8,1

HT Hoogte 8,1 8,1 8,1

ST Stabiliteit 8,1 8,1 8,1

STPH Piping en heave 8,1 8,1 8,1

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 8,1 8,1 6,6 1,5

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 8,1 8,1 8,1

STMI Microstabiliteit 8,1 8,1 8,1

STBK Bekleding: 8,1 8,1 8,1

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 8,1 8,1 8,1

- afschuiving 8,1 8,1 8,1

- zettingsvloeiing 8,1 8,1 8,1

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 1 1 1

- kabels & leidingen 20 20 20

- bomen & overige begroeiing 4,2 4,2 2,4 1,8

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 1 1 1

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1

STCG Constructie en grondlichaam 1 1 1

STCO Constructieonderdelen 1 1 1

STPH Piping en heave 1 1 1

STVL Voorland 1 1 1

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 19, Rozenburg

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 19, Rozenburg, lig t in de provincie Zu id -H o lland . Het d ijkringgebied  w o rd t aan de 
westzijde begrensd door het Calandkanaal, aan de zuidzijde door het Europoortgebied, aan de oostzijde 
door het Botlekgebied en aan de noordzijde door de N ieuwe W ate rw eg.

Het w a te r langs de dijken aan het Calandkanaal en de zuidzijde van Rozenburg staat in ve rb ind ing  m et 
de Noordzee. De dijken langs de N ieuwe W a te rw eg  en het Botlekgebied liggen tijdens hoogw ater 
achter de gesloten sto rm vloedkering  in de N ieuwe W ate rw eg. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t 
op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /1 0 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 8,1 km. De 
prim aire w a terkering  is van de categorie a. In de w aterkeringen bev ind t zich 2 ,4  km aan 
langsconstructies, deze maken onderdeel u it van het d ijk lichaam . In de tabel is d it aangem erkt ais één 
constructie.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
In d ijkringgebied 19, Rozenburg, kan door het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden de 
bekled ing over het gehele tra ject n ie t beoordeeld w orden , en k rijg t de score 'geen oordeel'. Indien de 
bekled ing buiten beschouw ing w o rd t gelaten scoort de d ijk over 6,5 km 'g o ed ', 1,5 km ‘vo ldoende ' en 
0,1 km ‘geen oordeel'. De langsconstructie scoort ‘goed'. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  scoort de begroeiing ‘goed' o f ‘vo ldoende '. Bebouw ing, kabels en leid ingen en overige objecten 
zijn nog n ie t getoetst.

De resultaten van de toe ts ing  komen grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. A lleen op 
het beoordelingsspoor HOOGTE HT w ijk t het beheerdersoordeel af van de toetsingsregel. Op 
HOOGTE HT scoort de d ijk  over 0,1 km ‘geen oordeel', de beheerder keurt deze strekking  ‘goed'. De 
kruin van de d ijk is dusdanig breed da t overslag geen rol van betekenis speelt.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
kom t overeen m et het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Hoewel voor het onderdeel bekledingen nog geen oordeel gegeven kan w orden, kan al wel opgem erkt 
w orden da t het beheer van de grasm at m oet w orden verbeterd. De dagelijks beheerder van de grasmat 
is aangeschreven om het onderhoudsbeheer te w ijz igen in een w aters taa tkund ig  beheer.
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Dijkringgebied 19, Rozenburg

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de 
vo lgende toetsen u itvoeren:

o nader onderzoek naar de erosiebestendigheid van gras en k le ibekled ingen ; 
o toetsing van alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O.

4.3 Kosten en planning
Verbeteringsw erken zijn n ie t aan de orde.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
In de HR2001 ontbreken de vo lgende gegevens: voo r de toe ts ing  van de bekledingen kan geen oordeel 
w orden gegeven door het ontbreken van go lfrandvoorw aarden.

Afw ijken beheerder van HR2001
V oor het u itvoeren van de hoogte toets is w aar m ogelijk , gebru ik gem aakt van Hydra-B. Het 
p rogram m a is echter n ie t in staat de overschrijd ingsfrequenties te berekenen voor toetslocaties die zich 
onder directe invloed van de zee bevinden. V oor deze locaties is bij gebrek aan beter gebru ik gem aakt 
van de in 1995 berekende d ijk ta fe lhoog ten .

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O ver de vo lgende onderdelen bestaat onduide lijkheid  bij de toets ing:

o toets ing  p ip ing en heave: in de vigerende leidraden w o rd t bij de toets op p ip ing  u itgegaan van 
langdurig  hoogw ater. De w a terkering  rond Rozenburg lig t in het benedenrivierengebied waar 
de zee-invloed g ro te r is dan de riv ierinvloed. Er is in dat geval sprake van een re latie f 
kortdurende hoogw aterperiode . In de m ethod iek w o rd t hier onvo ldoende rekening 
m eegehouden;

o toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , leidingen: bij de toets voor leid ingen w o rd t 
geen m eld ing gem aakt van zogenaam de torsieoplossingen voor leid ingen. Deze verdienen 
speciale aandacht. Het is van g ro o t belang da t deze constructies gecontro leerd w orden op een 
goede aanslu iting tussen constructie  en grondlichaam . 

o toets ing  NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , leid ingen: de beheerder beveelt aan om in 
de volgen het VTV een standaardbrie f op te nemen, die w aterkeringbeheerders kunnen 
gebruiken voor het aanschrijven van le id ingeigenaren. De laatste stap in het toetsen be tre ft de 
contro le  van het beheer en onderhoud. Een w aterkeringbeheerder kan hier niets over zeggen. 
Hij zal daarom bij de le id ingeigenaar de juiste gegevens moeten opvragen. O m  u n ifo rm ite it te 
krijgen in deze vraagste lling  is er de behoefte aan een brief, waarin  een aantal standaardvragen 
w orden geform uleerd.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de 
vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.
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Dijkringgebied 19, Rozenburg

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Hollandse Delta

2 Provincie Zuid-Holland

3 Provincie Zuid-Holland

4 Provincie Zuid-Holland

Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 
waterkeringen dijkring 19 Rozenburg 
W e t op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 
januari 2006 - Rapportage dijkringgebied 
Rozenburg (19)
Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 

Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 1 
januari 2006 - Algemene deel

1 - 1-2006

22-3-2006

13-4-2006

13-4-2006
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 71,0' 71,0 16,0 9,5 45,5

Dijken en Dammen 54,0 54,0 8,5 45,5

HT Hoogte 54,0 54,0 51,8 2,2

ST Stabiliteit 54,0

STPH Piping en heave 54,0 54,0 53,3 0,7

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 54,0 54,0 52,5 1,4 0,1

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 54,0 54,0 45,1 4,3 4,6

STMI Microstabiliteit 54,0' 54,0 54,0

STBK Bekleding: 54,0 54,0 54,0

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

■ afschuiving 54,0 54,0 36,8 16,5 0,7

- zettingsvloeiing 54,0 54,0 37,0 14,5 2,5

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 1 1 1
- kabels & leidingen 106 106 75 16 1 14

- bomen & overige begroeiing 10 10 10

- overige niet-waterkerende objecten 202 202 202

Hoge gronden

Duinen 17,0 17,0 16,0 1,0

DA Duin afslag 17,0 17,0 16,0 1,0

WE Winderosie 17,0 17,0 16,0 1,0

HWO Niet-waterkerende objecten: 2,0 2,0 2,0

Kunstwerken 15 15 15

HT Hoogte 12 12 9 4

ST Stabiliteit en sterkte 15 15 7 8

STCG Constructie en grondlichaam 15 15 8 7

STCO Constructieonderdelen 10 10 4 6

STPH Piping en heave 15 15 6 9

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 13 13 13
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 20, Voorne-P u tten  lig t in de provincie Zu id -H o lland. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de 
W e t op de W ate rke ring  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 .0 0 0  per jaar. De prim aire 
w a terkering  is d irect w aterkerend en behoo rt to t de categorie a. De kering bestaat u it ongeveer 54 km 
dijken en 17 km duinen. Het d ijkringgebied om va t globaal het eiland Voorne-Pu tten  m et aan de 
noordzijde het Harte lkanaal, aan de oostzijde de O ude Maas en het Spui, aan de zuidzijde het 
H aringv lie t en aan de westzijde de Noordzee.

De Noordzee en het H aringv lie t zijn bu itenw ater. V ia de H arte lkering en de Europoortkering is d it 
gebied verbonden m et d ijk ring  19, Rozenburg, en via de Haringvlietdam m et d ijkringgebied 25, Goeree- 
Overflakkee. Er zijn 15 waterkerende kunstw erken in het gebied.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score voor dijkringgebied 20, Voorne-Putten, is 'onvoldoende' over 0,7 km voor het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING AND HEAVE STPH, 4,6 km voor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, 0,7 km 
STABILITEIT VO O RLAND STVL en 1,0 km DUINAFSLAG DA. Tevens hee ft 1 van de N W O 's de score 
‘onvo ldoende ’ . Van de to ta le  lengte aan dijken en dammen hee ft 13,3 km de score ‘onvo ldoende ’ en
40,7  km de score ‘geen oordeel'.

Van de duinen k rijg t 16,0 km de score ‘vo ldoende ' en 1,0 de score ‘onvo ldoende '. De duinen die 
onvo ldoende scoren zijn aangemeld de landelijke w erkgroep  op d it gebied. De overige duinen hebben 
van de beheerder de score ‘vo ldoende ' gekregen.

A lle 15 aanwezige kunstwerken krijgen de score ‘geen oordeel'. De oorzaak lig t voor een aantal 
kunstw erken in het ontbreken van gegevens over de opbouw  en sterkte.

Er zijn tw ee aanslu itingsconstructies tussen dijken en duinen aanwezig. Beide hebben de score ‘geen 
oordeel' gekregen om dat deze nog n ie t zijn getoetst. Tevens zijn aanslu itingsconstructies aanwezig 
tussen de dijken en de verb indende w aterkeringen. H iervoor w o rd t verwezen naar de rapportages 
betre ffende de verb indende w aterkeringen.

De beheerder is op een paar punten afgeweken van het oordeel op basis van de toetsingsregels. V oor 
het beoordelingsspoor HOOGTE HT hee ft de beheerder de d ijk ringbenadering  toegepast. O p basis van 
de toetsingsregels zou een lengte van 53, 3 km de score ‘goed ’ krijgen, 0,5 km de score ‘vo ldoende ' en 
0,2 km de score ‘geen oordeel'.

V oo r het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU heeft de beheerder de score 
‘vo ldoende ' gegeven in plaats van ‘goed ’ voor 0 ,6  km d ijk, om dat toekom stige  on tw ikke lingen  m et 
betrekk ing  to t  de onderw ateroever de s tab ilite it nadelig kunnen gaan beïnvloeden.

V oor het beoordelingsspoor DUINAFSLAG DA hee ft de beheerder maximaal de score ‘vo ldoende ' 
gegeven, ook ais volgens de toetsingsregel de score ‘goed ’ werd gehaald.
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten

U it berekeningen m et de nieuwe hydraulische randvoorw aarden voor de kust v o lg t da t een beperkt 
aantal raaien nabij de pun t van Voorne op d it m om ent bij een hogere go lfbe lasting  net n ie t vo ldoe t aan 
de gestelde veiligheidseis. De beheerder heeft daarom 16 km duin de score 'vo ldoende ' gegeven 
om dat er veel onzekerheid is om tre n t de w erke lijk  optredende go lfbe lasting  aan de kust.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De door de provincie en beheerder gehanteerde d ijk ringm ethode  voor het toetsen van de kru inhoog te  
is n ie t in overeenstem m ing m et het VTV. De overige beoordelingssporen zijn in hoo fd lijn  wel conform  
het VTV getoetst. G ebruik is gem aakt van een concept versie van het VTV u it 2002. Het Rijk s lu it zich 
aan bij het e indoordeel van de beheerder voor het d ijkringgebied, maar neem t voor het spoor 
HOOGTE HT de score over die op basis van toetsing m et het VTV is verkregen.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
o De beheerder is van plan om de voor s tab ilite it onvo ldoende scorende secties te verbeteren. Het 

gaat hier om een veertiental dijken m et een to ta le lengte van 25 km. 
o Trajecten m et een onvo ldoende score voor m acrostab ilite it b innenw aarts zullen w orden 

verbeterd.
o In overleg m et R ijkswaterstaat, zullen de onvo ldoende scorende duinraaien w orden verbeterd.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek zal w orden u itgevoerd naar:

o Dijkvakken die 'geen oordeel' scoren voor het toetsspoor HOOGTE HT dienen opn ieuw
getoe ts t te w orden m et de actuele d ijk ta fe lhoog ten . 

o Piping en heave langs de A a ld ijk  (24,65 -  24,85)
o M acros tab ilite it bu itenw aarts en ze ttingsvloe iing  te r plaatse van trajecten die de score

‘vo ldoende ' hebben gekregen, 
o Toetsing van de bekled ing op basis van de de fin itieve  randvoorw aarden (HR2006).
o Geavanceerde toets ing  voor de d iaboolb lokken m et u itstekende delen op de O udenhoornse 

Zeedijk.
o De invloed van verschillende beheersvarianten op de kw a lite it van de grasbekleding,
o De aanwezige bom en, bepaald m oet w orden o f ze binnen het beoorde lingsprofie l vallen en w at

het definitieve oordeel is.

4.3 Kosten en planning
Geplande verbeteringen m et betrekking  to t de s tab ilite it: 

o Brielse M aasdijk en de O ostb roekd ijk  in 2004;
o Schuddebeursedijk in 2005;
o A a ld ijk , A a ld ijk  Kerkhofsdijk en de Calanddijk in 2006;
o Krom m edijk, Vestingw allen en de O udenhoornse Zeedijk in 2007;
o W olvend ijk , Papendijk, Struytse Zeedijk, P la ttendijk en Den O udenhoornse Zeedijk in 2008.

De gezamenlijke kosten voor deze verbeteringen bedragen ruim 29 m iljoen euro.
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten

4.4 Bevindingen provincie
De provincie m erkt op da t het stab ilite itsprob leem  nabij de Schuddebeursedijk een zichtbaar probleem 
vo rm t. De w eg naast de d ijk ve rto o n t zichtbaar meer scheuren en de zetting  over de afgelopen v ijf jaar 
bedroeg 32 cm.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Door het ontbreken van de hydraulische randvoorw aarden voor het toetsen van de bekleding in de 
HR2001 kon de bekleding n ie t ge toetst w orden. Het program m a HYDRA-B was n ie t op tijd  beschikbaar 
vo o r het u itvoeren van de hoogte toets. De hoogte toets is daarom u itgevoerd op basis van 
d ijk ta fe lhoog ten  u it 1997.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
De toe ts ing  is u itgevoerd aan de hand van e indconcept van de Leidraad Toetsen op Veiligheid 2002.
Bij het toetsen van leidingen w o rd t geen m elding gem aakt van zogenaam de torsieoplossingen voor 
leid ingen die speciaal aandacht verdienen.
Bij de toets op p ip ing  m erkt de beheerder op da t de tijdsduu r w aarover de w aterstand tegen de dijken 
staat slechts beperkt is. De beheerder p laatst daarom vraagtekens bij de behaalde score voor p ip ing , op 
basis van de technische toets.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de 
vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap de Brielse D ijk ring  V ijfjaarlijkse ve ilighe idstoets ing  van de 16 -12 -2003
prim aire w a terkering  rond Voorne Putten 
Veilighe idsrapportage tweede toetsronde, 1 3 -4 -2006
peildatum  1 januari 2006  - A lgem ene deel

2 Provincie Zu id -H o lland

3 Provincie Zu id -H o lland

4 Provincie Zu id -H o lland

W e t op de w aterkering : Toetsen op Veiligheid 
1 januari 2006 - Rapportage D ijkringgebied 
Voorne- Putten (20)
Sam envatting  toe ts ing  prim aire w aterkeringen 
2006  voor Centraal Holland en Zuid -H o lland

2 2 -3 -20 06

1 3-4 -2006

c.a.
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Dijkringgebied 21, Hoeksche W aard
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Dijkringgebied 21, Hoeksche Waard

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E L

V O L D O E T  

A A N  D E  

N O R M

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E l

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 69,4 69,4 11,4 13,5 44.5

Dijken en Dammen 69,4 69,4 11,4 13,5 44.5

HT Hoogte 69,4 69,4 54,0 15,4

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 69,4 69,4 41,8 13,6 7,0 7,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 69,4 69,4 67,7 17

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 69,4 69,4 46,2 8,7 13,5 1,0

STMI Microstabiliteit 69,4 69,4 63,7 0,8 4,9

STBK Bekleding:

- steenzetting 24,9 24,9 24,9

- asfalt

- grasmat 58,0 58,0 58,0

- overige bekledingen

STVL Voorland:

■ afschuiving 69,4 69,4 67,9 1,5

- zettingsvloeiing 69,4 69,4 47,2 7,9 14,3

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 245 245 56 131 54 4

- kabels & leidingen 138 138 26 102 1 9

- bomen & overige begroeiing 47,0 47,0 17,5 3,0 26,5

- overige niet-waterkerende objecten 8,4/175 17 st 51 /1 3  st 4,3 3,1 1 st

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 27 27 11 11 5

HT Hoogte 6 6 6

ST Stabiliteit en sterkte 27 27

STCG Constructie en grondlichaam 27 27 1 14 9 3

STCO Constructieonderdelen 27 27 8 17 1 1

STPH Piping en heave 27 27 2 19 5 1

STVL Voorland 27 27 12 8 7

BS Betrouwbaarheid sluiting 27 27 26 1
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Dijkringgebied 21, Hoeksche Waard

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 21, Hoeksche W aard, om vat het eiland de Hoeksche W aard m et aan de noordzijde de 
O ude Maas, aan de oostzijde de Dordtse Kil, het Hollands Diep en het H aringvlie t aan de zuidzijde en 
het Spui aan de westzijde. De prim aire w aterkeringen in het gebied hebben een to ta le  lengte van 69,4 
km en vallen allen onder categorie a, d irect bu itenw aterkerende w aterkeringen. Het d ijkringgebied 
hee ft volgens de w e t op de w a te rke ring  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. De 
w a terkering  bevat 27 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score 'onvoldoende' in d it dijkringgebied betreft 7,0 km voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH,
1,7 km MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 13,5 km MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI 
en 4,9 km MICROSTABILITEIT STMI. De reden voor deze ‘onvo ldoende ' scores lig t in het krappe pro fie l. 
De trajecten w aarvoor nog geen oordeel is gegeven, zijn nog in onderzoek o f liggen langs het Spui. 
Nader gedetailleerd onderzoek van trajecten langs het Spui is opgeschort om dat voorrang  w o rd t 
gegeven aan het oplossen van de problem atiek van de zettingsvloeiïngsgevoeligheid.

Vanw ege het ontbreken van een oordeel voor de erosiebestendigheid van de bekleding k rijg t 15,4 km 
d ijk de score ‘geen oordee l'. V oor het beoordelingsspoor STABILITEIT VO O R LAN D  STVL 
(zettingsvloe iing) is de score ‘geen oordeel' voor de keringen langs het Spui en de Dordtsche Kil. H ier is 
sprake van schaardijken die d ich t tegen de diepe geul van het rivierbed liggen. Het g rootste  deel van de 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  krijg t het oordeel vo ldoende o f goed.
De toets van de waterkerende kunstwerken is nog n ie t gerapporteerd.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is grotendeels u itgevoerd aan de hand van het VTV. Delen zijn getoetst 
op basis van het LTV1999 o f op basis van een concept versie van het VTV u it 2002. De beheerder s te lt 
da t de resultaten van de toets grotendeels conform  het VTV zijn. O p  basis van de rapporten van de 
beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
De volgende verbeterm aatregelen w orden door het waterschap voorgeste ld;

o Verw ijde ring  van bomen m et een te kleine afstand to t  de d ijk, rekening houdend m et LNC- 
waarden. D it g e ld t voor grote delen van de d ijkring, 

o V erbe tering  van de binnendijkse s tab ilite it door verbred ing  van b innenberm en en eventuele 
verleggingen van aanwezige dijksloten. Deze maatregel ge ldt ook voor meerdere delen van de 
d ijk ring  (o.a. S imonsdijk en Sassendijk).
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o V erbe tering  van de w a terkering  te r plaatse van bebouw ing  door het aanbrengen van 
functiescheidende dam wand op het tra ject km 19,46 to t  22,00. 

o Aanleg van een gecom bineerde stabilite its- en p ip ingberm  te r hoogte  van de Sassendijk km 
27,90  to t 30,37.

o Ter hoogte van km 30,37 to t 33,14  saneren van de aanwezige g rindw eg  en het aanbrengen
van een steunberm  om de binnenwaartse s tab ilite it te vergroten. Tevens verflauw en van het 
ta lud om afschu iv ing van het bu itenta lud  te voorkom en. Aanbrengen van een dikkere kleilaag 
om de m icrostab ilite it te verbeteren, 

o V erbe tering  van de s tab ilite it (meerdere sporen) voor meerdere trajecten (o.a. km 33,14  to t
47,12) door het plaatsen van een binnenscherm  en het aanbrengen van een dikkere kleilaag op 
het dijklichaam .

o Aanbrengen van gesloten verhard ing  op onverharde opritten .

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek w o rd t voorgeste ld naar:

o Zettingsvloe iing, het b e tre ft een to ta le  lengte van 14 km w aterkering  langs het Spui en de 
Dordtsche Kil.

o Piping en heave, het b e tre ft ruim  10 km w aterkering  die in eerste instantie de score 
'onvo ldoende ' hee ft gekregen, 

o Bekleding, zowel voor de gras- ais de steenbekleding is de voorlop ige  score nader onderzoek o f
onvo ldoende.

o O nderzoek naar en toe ts ing  van de waterkerende kunstwerken.

4.3 Kosten en planning
Voorgesteld w o rd t om de volgende p rio rite ring  in de nadere onderzoeken aan te brengen en in de 
vo lgende toetsperiode af te ronden:

o nader onderzoek ze ttingsvloe iing, a frond ing  in 2004
o nader onderzoek p ip ing , a frond ing  in 2004
o nader onderzoek bekleding, a frond ing  2006

De voorgeste lde maatregelen bevinden zich nog in het voo ron tw erp  stadium . De kosten voor de 
m aatregelen w orden ais v o lg t geschat:

o Verbeteringen m et betrekking  to t  s tab ilite it (m eerder sporen waaronder; m acrostabiliteit, 
m icrostabilite it en piping) tota le lengte van ongeveer 36 km, totaal bedrag 190 m iljoen euro. 

o Verbeteringen m et betrekking  to t ze ttingsvloe iing, to ta le  lengte 12 km, to taal bedrag 20 
miljoen euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie m erkt op dat a fhanke lijk  
van de resultaten van het nadere onderzoek integrale verbeteringsm aatregelen aan de orde kunnen 
zijn.
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5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De voorlop ige  toetsresulta ten van de gras- en steenbekleding laten zien dat gro te  delen van de d ijk ring  
onvo ldoende scoren. V oor grasbekleding ge ld t in veel gevallen da t de eindscore onvo ldoende is, ook 
w anneer de grasm at in goede cond itie  is. Ais d it ertoe le id t dat op grote schaal harde bekleding m oet 
w orden aangebracht, zijn de (financië le) consequenties enorm . Het waterschap acht het daarom van 
g ro o t belang dat het Rijk zo snel m ogelijk  goede randvoorw aarden te r beschikking ste lt die samen m et 
de nieuwe toetsm ethode to t betrouw bare  toetsresulta ten leidt. W e llich t da t ook de toetsm ethode in 
relatie to t  de randvoorw aarden tegen het lich t gehouden m oet w orden.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Bij de toe ts ing  van harde bekledingen m et de huidige toetsm ethode is geconstateerd da t al snel 
gedetailleerd (en kostbaar) onderzoek nod ig  is. Bij g ro te  d ijktra jecten m et un ifo rm e bekled ing is d it 
goed u itvoerbaar. W anneer de bekleding versnipperd is, is d it geen praktische m ethode. Bij de 
inventarisatie  van de bekledingen van d ijk ring  21 zijn ongeveer 330 verschillende stroken m et 
steenzettingen aangetro ffen . V oor kleine stroken is een meer praktische toetsm ethode van belang.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de 
vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap Hollandse Delta

2 Provincie Zu id -H o lland

3 Provincie Zu id -H o lland

Veilighe idstoe ts ing  d ijk ring  21 .Hoeksche W aard,
2004

W e t op de w aterkering : Toetsen op Veiligheid 1 2 2 -3 -20 06
januari 2006 - Rapportage D ijkringgebied 
Hoeksche W aard (21)

Sam envatting  toets ing  prim aire w aterkeringen 1 3 -4 -2006
2006  voor Centraal Holland en Zu id -H o lland  c.a.

4 Provincie Zu id -H o lland Veilighe idsrapportage tweede toetsronde, 
peildatum  1 januari 2006  - A lgem ene deel

1 3 -4 -2006
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligh eidsb e oordelin g

T o e ts in g s c r ite r iu m  p e r typ e

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

Categorie 
c 

Categorie 
a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 37,1 37,1 8,0 1,3 23,4 4,4

Dijken en Dammen 37,1 37,1 8,0 1,3 23,4 4,4

HT Hoogte 37,1 37,1 34,0 0,9 2,2

ST Stabiliteit 37,1 37,1

STPH Piping en heave 37,1 37,1 33,6 3,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 37,1 37,1 35,9 0,1 1,1

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 37,1 37,1 27,0 3,5 6,2 0,4

STMI Microstabiliteit 37,1 37,1 20,2 16,9

STBK Bekleding:

- steenzetting 1,9 1,9 1,6 0,3

- asfalt

- grasmat 26,4 26,4 3,8 22,6

- overige bekledingen

STVL Voorland: 37,1 37,1

- afschuiving 37,1 37,1 29,7 7,4

- zettingsvloeiing 37,1 37,1 31,5 5,6

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen 18 18 7 1 10

- bomen & overige begroeiing 31,2 31,2 16,6 8,9 5,8

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 17 17 4  4 4 5

HT Hoogte 17 17 17

ST Stabiliteit en sterkte 17 17 5 5 4 3

STCG Constructie en grondlichaam 17 17 6 7 2 2

STCO Constructieonderdelen 17 17 6 11

STPH Piping en heave 17 17 5 8 3 1

STVL Voorland 17 17 15 1 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 17 17 14 1 2
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 22, Eiland van D ordrecht, lig t in de provincie Zu id -H o lland. Het d ijkringgebied om vat 
het Eiland van D ordrecht. Het gebied w o rd t aan de noordw estzijde begrensd door de O ude Maas, aan 
de noordoostzijde het W a n tij, aan de oostzijde door de N ieuwe M erw ede, aan de zuidzijde door het 
Hollands Diep en aan de westzijde door de Dordtse Kil. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 37,1 km. De 
prim aire w a terkering  is van de categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich 17 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 22, Eiland van D ordrecht hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor 23,4  km van de 
dijken en 4 kunstw erken. De dijken scoren ‘onvo ldoende ’ op drie beoordelingssporen: STABILITEIT 
PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BEKLEDINGEN 
STBK, gras en steenbekleding. De kunstwerken scoren onvo ldoende op STABILITEIT EN STERKTE ST en 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS.

De HOOGTE HT van de w a te rke ring  te r plaatse van de Voorstraa t lig t onder de vereiste hoogte. De 
beheerder heeft aangegeven da t m et behulp van vloedschotten vo ldoende hoogte kan worden 
gew aarborgd en de hoogte  volgens de beheerder 'vo ldoende ' scoort.

Van de dijken scoort 4 ,4 km ‘geen oordeel', 5 kunstwerken scoren ‘geen oordeel'. Het overige deel van 
de dijken en kunstwerken scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  scoort de begroeiing ‘onvo ldoende '.O ver een tra ject van 8,9 km vo ldoe t de begroeiing op de 
w a terkering  n ie t aan de eisen. Een deel van de begroeiing en kabels en leid ingen scoort ‘geen oordeel'. 
A lle bebouw ing  scoort ‘geen oordeel'.

De resultaten van de toe ts ing  komen grotendeels overeen m et het oordeel van de beheerder. Bij de 
toets op MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI w ijk t de beheerder voor enkele d ijkvakken af van 
de toetsingsregels. Enkele vakken scoren ‘geen oordeel' maar krijgen een beheerdersoordeel 
‘vo ldoende '. Bij fa len van het d ijklichaam  is vo ldoende restbreedte aanwezig. De dijk langs de 
Dordtsche Kil scoort op basis van het beheerdersoordeel ‘onvo ldoende ' in plaats van ‘geen oordeel'. 
Geavanceerd onderzoek le id t naar ve rw ach ting  van de beheerder n ie t to t  een goede score.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie m erkt echter op da t de 
beheerder in haar rapport slechts één vloedschot hee ft getoetst. De hierbij gehanteerde toetsm ethode 
is echter n ie t geschikt voor een stelsel van een g ro o t aantal v loedschotten (meer dan 100).

136 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 2 2, Eiland van Dordrecht

Gezien de u itgevoerde analyse m oet w orden geconcludeerd dat het systeem n ie t vo ldoe t aan de 
m inimaal vereiste faalkans. Er d ien t dan ook teruggegrepen te w orden op de bestaande afspraak da t de 
gem eente D ordrecht door het herstraten van de Voorstraa t het straatniveau w eer op de m inimaal 
vereiste hoogte brengt.
Zolang er voor de Voorstraa t geen structurele  duurzame oplossing is gerealiseerd, d ien t het 
vloedschotten-systeem  te blijven functioneren  ais een noodm aatregel in verband m et de m inimale 
reserve ten aanzien van de hoogte. U itgangspun t is da t de Voorstraa t door herstraten voor de 
peildatum  van de 3e toetsronde w eer vo ldoe t aan de m inim ale eisen ten aanzien van de hoogte. De 
Voorstraa t k r ijg t in overleg tussen beheerder en provincie een score 'geen oordeel'.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
kom t overeen m et het oordeel van de provincie. Tenslotte kom t het Rijk op basis van de beschikbare 
in fo rm atie  voor de Voorstraa t to t  de score 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
w a terkering  zijn de vo lgende verbeteringsw erken gepland:

o Verbred ing  van p ip ing - en stabilite itsberm en, verleggen van w a te rgangen /partijen ;
o Het vervangen van steenbekleding;
o Het nemen van beheersmaatregelen voor de peildatum  van de 3e toetsronde, zodat de

Voorstraa t door herstraten w eer vo ldoe t aan de eisen ten aanzien van de m inim ale hoogte;

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
vo lgende toetsen u itvoeren:

o Nader onderzoek toetsing gevoeligheid voor zettingsvloeiing over 7,5 km. Onderzoek is al
gestart;

o Nader onderzoek toe ts ing  bebouw ing, in eerste instantie inm eten kelderdieptes om te bepalen
o f het beoorde lingsprofie l w o rd t doorsneden; 

o Nader onderzoek bekleding naar aan le id ing van voorlop ig  ‘onvo ldoende ' oordeel
o Vervolg toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ;
o Verder onderzoek gedaan naar de betrouw baarheid  van de vloedschotten in de Voorstraat;
o O nderzoeken van een structurele  en duurzam e oplossing van de hoogte bij de Voorstraa t in de

nabije toekom st.

4.3 Kosten en planning
De kosten voor verbeteringsw erken w orden geraamd op 250 m iljoen euro. Hiervan kom t 220  m iljoen 
euro vo o r rekening van het verbeteren van de buitenw aartse s ta b ilite it en hoogte  van de w aterkering  
langs de Voorstraat. Een p lann ing  voor de realisatie van de verbeteringsw erken is nog n ie t beschikbaar.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
o In de HR2001 ontbreken hydraulische randvoorw aarden voor de toets ing  van de gras- en 

steenbekledingen.
o De nu gehanteerde hydraulische randvoorw aarden zijn geleverd door de provincie Zuid- 

Holland, maar hebben geen offic ië le  status.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o Toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O : toetsing van grote aantallen bebouw ing  kost 

veel inspanning. Het is ondoenlijk  om ieder w aterkerend e lem ent in stedelijk gebied te 
beoordelen. Er is behoefte aan een m ethode m et een meer praktische benadering. Daarnaast 
le id t het "w e gd en ken " van een n iet w aterkerend ob ject in veel gevallen to t  a fkeuring. De 
beheerder verzoekt d it u itgangspunt tegen het lich t te houden en indien m ogelijk , bij te stellen, 

o Toetsing s tab ilite it bekleding: bij de toe ts ing  van harde bekleding is geconstateerd dat al snel 
gedetailleerd en kostbaar onderzoek benodigd is. Bij d ijk tra jecten m et uniform e bekled ing is d it 
goed u itvoerbaar. W anneer de bekled ing versnipperd is, is d it geen goede m ethode, 

o De voorlop ige  toetsresulta ten van de bekleding laten zien dat g ro te  delen 'onvo ldoende ' 
scoren. De grasmat scoort in veel gevallen onvo ldoende, ook w anneer de grasmat in goede 
cond itie  is. Indien d it ertoe le id t da t op g ro te  schaal harde bekleding m oet w orden aangebracht, 
zijn de (financië le) consequenties g root. Het waterschap acht het daarom van g ro o t belang dat 
het Rijk zo snel m ogelijk  goede randvoorw aarden te r beschikking ste lt. W e llich t da t ook de 
toetsm ethode in relatie to t de randvoorw aarden tegen het licht gehouden m oet w orden.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap Hollandse Delta V ijfjaarlijkse ve ilighe idstoets ing  van de prim aire 1 -1 -2006
w aterkeringen d ijk ring  22 Eiland van D ordrecht

2 W aterschap Hollandse Delta Ve ilighe idstoe ts ing  d ijk ring  22, Eiland van
D ordrecht, 2005

1 -12-2005

3 Provincie Zu id -H o lland

4 Provincie Zu id -H o lland

W e t op de w aterkering : Toetsen op Veiligheid 2 2 -3 -20 06
1 januari 2006 - Rapportage D ijkringgebied
Eiland
van D ordrecht (22)
Veilighe idsrapportage tweede toetsronde, 1 3 -4 -2006
peildatum  1 januari 2006  - A lgem ene deel

5 Provincie Zu id -H o lland Sam envatting  toets ing  prim aire w aterkeringen 1 3 -4 -2006  
2006  voor Centraal Holland en Zu id -H o lland  c.a.
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 20,9 20,9 0,8 6,2 12,5 1,4

Dijken en Dammen 20,9 20,9 0,8 6,2 12,5 1,4

HT Hoogte 20,9 20,9 8,7 11,8 0,4

ST Stabiliteit 20,9 20,9

STPH Piping en heave 20,9 20,9 17,4 0,2 3,3

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 20,9 20,9 18,5 2,4

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 20,9 20,9 16,9 4,0

STMI Microstabiliteit 20,9' 20,9 20,9

STBK Bekleding: 20,9 20,9

- steenzetting

- asfalt 6,2 6,2 6,2

- grasmat 19,8 19,8 4,0 5,8 10,0

- overige bekledingen 0,9 0,9 0,6 0,3

STVL Voorland: 20,9 20,9

■ afschuiving 20,9' 20,9 19,8 1,1

- zettingsvloeiing 20,9 20,9 18,0 1,1 1,8

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen 8,5 8,5 8,0 0,3 0,2

- bomen & overige begroeiing 14,5 14,5 4,0 10,5

- overige niet-waterkerende objecten 4,7 4,7 4,7

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 6 6 2 2 2

HT Hoogte 6 6 2 4

ST Stabiliteit en sterkte 6 6 2 2 2

STCG Constructie en grondlichaam 6 6 4 1 1

STCO Constructieonderdelen 6 6 3 1 2

STPH Piping en heave 6 6 5 1

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 4 4 3 1
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 23, Biesbosch, lig t in de provincie N oord-Brabant. Het d ijkringgebied  w o rd t aan de 
w est- en noordzijde begrensd door de N ieuwe M erw ede, aan de oostzijde door het S teurgat en aan de 
zuidzijde door de Biesbosch. Het d ijkringgebied hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een 
gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  perjaa r.

De prim aire w aterkeringen die het gebied om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 20,9  km. De 
prim aire w a terkering  is van de categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich 6 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 23, Biesbosch hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor in to taa l 12,5 km van de 
dijken en 2 kunstw erken. De dijken scoren ‘onvo ldoende ’ op 5 beoordelingssporen: 0 ,4 km HOOGTE 
HT vo ldoe t n ie t aan de norm , 3,3 km w ate rke ring  vo ldoe t n ie t aan STABILITEIT PIPING EN HEAVE 
STPH, en respectievelijk 2 ,4  km en 4,0 km voldoen niet aan MACROSTABILITEIT BUITEN- en 
BINNENWAARTS STBU en STBI. O ver een lengte van 10 km vo ldoet de w aterkering niet op STABILITEIT 
BEKLEDINGEN STBK: GRAS en 0,3 km OVERIGE BEKLEDINGEN scoort 'onvo ldoende '. De kunstwerken 
scoren 'onvo ldoende ' op STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO, STABILITEIT CONSTRUCTIE 
EN GRO NDLICHAAM  STCG en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Van de dijken scoort 1,4 km 'geen 
oordeel', 2 kunstw erken scoren ‘geen oordeel'. Het overige deel van de dijken en kunstw erken scoort 
‘goed' o f ‘vo ldoende '.
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren de begroeiing en de kabels en leidingen 
‘onvo ldoende '. O ver een tra ject van 10,5 km vo ldoe t de begroeiing op de w a terkering  n ie t aan de 
eisen. Van de kabels en leid ingen vo ldoe t 0,3 km van de dijken n ie t aan de eisen, over 0,2 km kan geen 
e indoordeel w orden gegeven. De resultaten van de toe ts ing  komen overeen m et het oordeel van de 
beheerder.

Toetsing m et het HR1996 le id t to t  een enigszins gunstiger oordeel, 11,3 km van de dijken scoort echter 
nog steeds ‘onvo ldoende '. O p het oordeel van de kunstw erken hee ft de toets ing  m et het HR1996 geen 
invloed.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
kom t overeen m et het oordeel van de beheerder en de bevindingen van de provincie.
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4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
C onform  de V ierde nota  W ate rhu ishoud ing  hee ft de Rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en versterkt, maar dat meer ru im te  in het riviersysteem m oet 
w orden gezocht, w aardoor de M aatgevende H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau 
zoals aangegeven in de Hydraulische Randvoorwaarden 1996. Het vo lledige gebied van d ijk ring  23 is 
betrokken bij de m aatregelen in het kader van het Project Ruimte voor de Rivier. De d ijk ring  zal 
on tm ante ld  worden en ophouden te bestaan. De bes lu itvo rm ing  hierover is in een vergevorderd 
stadium . Het waterschap ve rw ach t de m aatregelen binnen enkele jaren u it te voeren in sam enwerking 
m et het Rijk. Het Waterschap Rivierenland heeft daarom niet de intentie, activiteiten te ontw ikkelen voor 
nader onderzoek aan o f verbetering  van deze d ijkring .

4.2 Nader onderzoek
Er is geen nader onderzoek voorzien.

4.3 Kosten en planning

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
O ver de vo lgende onderdelen bestaat onduide lijkheid  bij de toets ing:

o gedetailleerde toe ts ing  op afschu iv ing van de grasbekleding op het b innenta lud bij in filtra tie . In 
de toe ts ing  w o rd t gesteld dat een stabiliteitsanalyse m oet w orden u itgevoerd. Er is aangegeven 
dat door het freatisch vlak gelijk aan het b innenta lud te nemen, een veilige aanname w o rd t 
gedaan. Rekentechnisch zal er vooral bij kleid ijken pas vo ldoende ve iligheid w orden bere ikt bij 
een ta lud van 1 :5 à 1 :6. D it is in de p raktijk  n iet haalbaar, bovendien w o rd t in de eenvoudige 
toets ing  al goedkeuring  gegeven bij een ta lud flauw er dan 1 :4; 

o toets ing  mechanisme p ip ing , begroeiing in voorland. Volgens het VTV zijn bomen op voorland 
toegestaan mits aan een aantal voorwaarden w o rd t voldaan. Een van deze voorw aarden is dat 
afgestorven bomen moeten w orden ve rw ijderd . V anu it het s tandpun t van Staatsbosbeheer is 
d it tegenstrijd ig . Staatsbosbeheer laat bomen liggen ten behoeve van de n a tuu ron tw ikke ling  
e.d. O ok laat Staatsbosbeheer de na tuur haar gang gaan en voe rt w e in ig  onderhoud aan 
begroeiing u it, te rw ijl in het kader van de toe ts ing  b ijvoorbeeld de hoogte binnen bepaalde 
beperkingen d ien t te blijven.
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Hydraulische randvoorwaarden
V oor de toets ing  op hoogte  en de erosiebestendigheid van de bekledingen is gebru ik gem aakt van het
com pute rprogram m a Hydra-B. Door de beheerder zijn de volgende problem en geconstateerd: 

o in een aantal gevallen gee ft het program m a hogere belastingniveaus dan verw acht.
Contro lebereken ingen geven ook daadw erke lijk  lagere belastingniveaus. De berekeningen die 
het program m a u itvoe rt zijn echter n ie t te contro leren; 

o het VTV en Hydra-B sluiten n ie t vo lled ig  op elkaar aan, Hydra-B gee ft in een aantal gevallen 
andere o u tp u t dan benodigd volgens het VTV; 

o Hydra B gee ft voor de hoogte toets een com binatie  van golfparam eters, w aterstand en kans. D it 
gee ft problem en bij de toe ts ing  van de bekleding, om dat n ie t du ide lijk  is w elke com binatie  van 
randvoorw aarden de m aatgevende is voor de bekleding. Voora lsnog is een naar ve rw ach ting  
conservatieve aanname gedaan. Na het beschikbaar komen van Hydra-BQ  kan de bekleding 
opn ieuw  w orden getoetst.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Hoogheem raadschap A lm  en 
Biesbosch
2 Hoogheem raadschap A lm  en 
Biesbosch
3 Hoogheem raadschap A lm  en 
Biesbosch
4 Provincie N oord-B rabant

Brief aan Provincie Noord Brabant; rapportage 8 -1 1 -20 04
toe ts ing  d ijk ring  23, kenm erk 04 ,2124 /D .B .
Toetsing d ijk ring  23, map 1 /2 , toe ts ingsrapport 6 -1 -2005

Toetsing d ijk ring  23, map 2 /2 , toe ts ingsrapport 6 -1 -2005

Rapportage toe ts ing  prim aire w aterkeringen 
d ijkringgebied  23 (Biesbosch)

7 -3 -2 00 6
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 57,6 46,1 11,5 0,8 45,3 11,5

Dijken en Dammen 57,6 46,1 11,5 11,5

HT Hoogte 57,6 46,1 11,5 43,8 1,4 0,4 11,5

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 57,6 46,1 11,5 26,5 19,6 6,6 4,9

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 57,6 46,1 11,5 46.1 11,5

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 57,6 46,1 11,5 0,5 45,6 11,5

STMI Microstabiliteit 57,6 46,1 11,5 39,7 6,4 11,5

STBK Bekleding:

- steenzetting 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

- asfalt

- grasmat 56,8 45,3 11,5 15,1 30,2 11,5

- overige bekledingen

STVL Voorland:

■ afschuiving 18,0 11,0 7,0 11,0 7,0

- zettingsvloeiing 18,0 11,0 7,0 11,0 7,0

HWO Niet-waterkerende objecten: 57,6 46,1 11,5 46,1 11,5

- bebouwing 57,6 46,1 46.1

- kabels & leidingen 57,6 46,1 11,5 46,1 1,3 10,2

- bomen & overige begroeiing 57,6 46,1 11,5 46.1 11,5

- overige niet-waterkerende objecten 57,6 46,1 11,5 46,1 11,5

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 16 15 1 2 13 1

HT Hoogte 8 8 7 1

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 16 15 1 1

STCO Constructieonderdelen 14 13 1 1 1 11 1

STPH Piping en heave 16 15 1 7 2 6 1

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 16 15 1 2 13 1
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 24, Land van A ltena, lig t in de provincie N oord-Brabant. Het d ijkringgebied  heeft 
volgens de W e t op de w a terkering  een overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. De primaire 
w aterkeringen grenzen in het noorden aan de N ieuwe M erw ede, in het oosten aan de A fgedam de 
Maas. In het zuiden grenst het Land van A ltena  aan de Bergsche Maas en in het westen aan de 
Biesbosch.

De d ijk ring  hee ft een lengte van 57,6  km, waarvan 46,1 van categorie a en 11,5 van categorie c. De 
d ijk ring  bevat 16 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 24, Land van A ltena, hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor 0 ,4 km categorie a 
d ijk m et een te lage hoogte w anneer getoetst w o rd t m et H R 2001. Toetsing m et HR1996 resulteert in 
0,1 km dijk m et een te lage hoogte. Een traject van 500 m k rijg t bij nadere analyse de score 
'onvo ldoende ' voor het beoordelingsspoor STABILITEIT BINNENW AARTS STBI. Tevens krijgen een 
tw eeta l kunstw erken, In laat Peerenboom en In laat Genderen, de score ‘onvo ldoende ' voor het 
toetsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. Grote delen van de w aterkering  hebben de score 
‘geen oordeel' gekregen het b e tre ft hier o.a.: STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI EN BUITENWAARTS STBU, BEKLEDING STBK (asfalt), 
STABILITEIT VO O RLAND STVL, NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  en de STERKTE EN STABILITEIT 
STCG en STCO van een aantal kunstwerken.

V oor de beoordelingssporen STABILITEIT BEKLEDING STBK, PIPING EN HEAVE STPH, M ACRO - EN 
MICROSTABILITEIT kom t het oordeel van de beheerder n iet overeen m et de score volgens de 
toetsingsregels. O p  basis van ervaringen tijdens de hoogw aters van 1993 en 1995 is de beheerder van 
m ening dat het oordeel ‘vo ldoende ' gegeven kan w orden. Tevens is de beheerder van m ening dat voor 
de waterkerende kunstwerken voor de toetsporen; STERKTE EN STABILITEIT STCG EN STCO, 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS en PIPING EN HEAVE STPH het oordeel ‘vo ldoende ' gegeven kan 
w orden.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is gedeelte lijk  u itgevoerd aan de hand van het VTV. Bij de toe ts ing  van 
grasbekledingen is afgeweken van het VTV. V oor een aantal andere beoordelingssporen is de 
onderbouw ing  van de score m atig  to t  slecht en is n ie t du ide lijk  in hoeverre het VTV is gevolgd.

In de sam envattende tabel ontbreken de gegevens voor de toetssporen bebouw ing  (NW O ) en 
STABILITEIT CONSTRUCTIE EN G RONDLICHAAM  STCG (kunstwerken). V oor een aantal kunstwerken is 
de score ‘geen oordeel' gegeven vanwege het ontbreken van on tw erp rapporten .
Het beheerdersoordeel is in een aantal gevallen gebaseerd op het gedrag van de dijk.
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De beheerder hee ft hierbij gekeken naar reeds opgetreden situaties en n ie t naar het gedrag van de dijk 
onder de m aatgevende om standigheden. Het Rijk baseert zich daarom op de technische scores.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
W aterschap Rivierenland s te lt op korte te rm ijn  op basis van de resultaten van de toets ing  een plan van 
aanpak op voor de geconstateerde tekortkom ingen  en leemten in kennis.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek is n iet van toepassing.

4.3 Kosten en planning
Kosten voor het aanpassen van de berm over een strekking van 0,5 km zijn geraamd op 5 m iljoen euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie streeft er samen m et de beheerder naar om to t aan de im plem entatie van de PKB Ruimte 
voor de Rivieren de w aterkeringen tenm inste  te laten vo ldoen aan de eisen op grond van de 
m aatgevende hoogw aterstanden van 1996. T o t die tijd  zullen de w aterkeringen om fo rm ele  redenen 
afgekeurd moeten w orden. M e t betrekking  to t de activ ite iten  die u it de toets ing  volgen s tree ft de 
provincie ernaar dat alle geconstateerde onvo lkom enheden c.q. gebreken binnen voor 1 april 2007 zijn 
opgelost.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Bij het toetsen van de grasbekleding is u its lu itend de staat van de grasm at betrokken, de hydraulische 
belasting is daarbij n ie t toegepast.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Het VTV is ondu ide lijk  bevonden op het gebied van: gebru ik van Hydra B, nieuwe w ijze van toetsen 
van de grasbekleding en de toe ts ing  van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O .

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap Rivierenland Verslag W aterkeringen 2004, D ijkring  24, Land 11-11 -2005
van A ltena

2 W aterschap Rivierenland Toetsing op ve iligheid 2004, D ijk ring  24, Land van 11-11 -2005
A ltena

3 W aterschap Rivierenland Veilighe idstoe ts ing  d ijk ring  24; aanvu lling  op het 30 -3 -20 06
beheerdersoordeel

4 Provincie N oord-B rabant Rapportage toe ts ing  prim aire w aterkeringen 7 -3 -2 00 6
dijkringgebied  24 (Land van A ltena)
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 96,3 44,4 51,9 15,1 4,5 24.8 51,9

Dijken en Dammen 96,3 26,3 51,9 1,3 4,5 20,5 51,9

HT Hoogte 26,3 26,3 22,6 2,8 0,9

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 26,3 26,3 22,8 1,3 2,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 26,3 26,3 26,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 26,3 26,3 24,5 1,8

STMI Microstabiliteit 26,3 26,3 21,6 4,7

STBK Bekleding:

- steenzetting 0,5 0,5 0,5

- asfalt 11,9 11,9 2,8 9,1

- grasmat 22,0 22,0 22,0

- overige bekledingen 0,0 0,0

STVL Voorland:

■ afschuiving 26,3 26,3 13,9 12,4

- zettingsvloeiing 26,3 26,3 16,4 0,9 9,0

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 18,1 18,1 13,8 4,3

DA Duinafslag 18,1 18,1 13,8 4,3

WE Winderosle 18,1 18,1 13,8 4,3

HWO Niet-waterkerende objecten: 18,1 18,1 13,8 4,3

Kunstwerken 14 7 7 1 6 7

HT Hoogte 7 7 1 6

ST Stabiliteit en sterkte 7 7 1 6

STCG Constructie en grondlichaam 7 7 1 6

STCO Constructieonderdelen 7 7 1 6

STPH Piping en heave 7 7 1 6

STVL Voorland 7 7 1 6

BS Betrouwbaarheid sluiting 7 7 1 6
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Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee, lig t in de provincie Zuid Holland. Het d ijkringgebied heeft 
volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 .0 0 0  per jaar. De 
prim aire w aterkeringen van het d ijkringgebied grenzen aan de Noordzee, de H aringvlie t, het Volkerak, 
de Krammer en de Grevelingen.

De w aterkeringen bestaan u it dijken en duinen van de categorie a (26,3 km dijken en 18,1 km duinen) 
en dijken van categorie c (51,9  km).

Verder zijn er 14 kunstwerken aanwezig, waarvan 7 in de categorie a prim aire w a terkering  en 7 in de 
categorie c prim aire w aterkering . O ok de dijken langs het toegangskanaal naar de haven van Zierikzee 
behoren to t de prim aire w aterkering .

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Hollandse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De beoordelingssporen STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MACROSTABILITEIT 
BUITENWAARTS STBU scoren deels 'onvo ldoende '. V oor de sporen GRASBEKLEDING en 
STEENBEKLEDING STBK heeft geen toe ts ing  plaatsgevonden. De score is ‘geen oordeel'.
Van het spoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn de bomen (begroe iing) beoordeeld per 
d ijkvak. Deze scoren ‘goed '. Van de overige N W O 's is geen beoorde ling  beschikbaar, er is al wel een 
inventarisatie  a fgerond van de bebouw ing, maar n ie t van de kabels en leidingen.

Van de kunstwerken is de keersluis M idde lharn is ge toe ts t op basis van de LTV2002. De beoorde ling 
van de overige kunstwerken d ien t nog plaats te vinden.

De beheerder is op de volgende punten afgeweken van het VTV e n /o f H R 2001. Het spoor HOOGTE 
HT van het d ijkvak ‘‘ Flaauwe W e rk " b lijk t ais gevo lg  van de verzwaarde golfbe lastingen voor de kust 
n ie t aan de norm  te vo ldoen. Het d ijkvak is aangewezen ais p rio rita ire  zwakke schakel en een 
planstudie is in 2004  gestart en hee ft ais doei om in 2007  de u itvoe ring  van de d ijkverste rk ing  te 
starten.

V oor de duinen langs de Noordzee is gebru ik gem aakt van nieuwe inzichten in de golfbe lastingen. 
V oo r de beoorde ling van de duinen aan het H aringvlie t is gebru ik gem aakt van een conservatieve 
inschatting  van de hydraulische randvoorw aarden. D it is dezelfde inschatting  die ook bij de eerste 
toetsronde is gehanteerd.

Voor de ASFALTBEKLEDING STBK is, m et u itzondering van dijkvak ‘‘ Flaauwe W e rk ", a fgeweken van het 
VTV: er hee ft onderzoek m et grondradar plaatsgevonden in plaats van het nemen van boorkernen.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p onderdelen is m et een oude 
versie van het VTV (LTV-2002) gew erkt o f heeft de beheerder een aangepaste m ethode van toets ing  
gebru ikt. Bij de eerste stap van toe ts ing  van ASFALTBEKLEDING STBK is een com binatie  van 
va lgew ich t-de flec tiem e tingen  in com binatie  m et g rondradar toegepast.

V oo r de beoorde ling van de hoogte  van de w aterkeringen langs de kust is ook gebru ik gem aakt van 
de nieuwe inzichten o m tre n t de golfbe lasting. D it hee ft voor " het Flauwe W e rk " geleid to t een score 
'onvo ldoende ' voor de HOOGTE HT. Het Rijk neem t de beoorde ling van de w aterkeringen m et 
behulp van de nieuwe inzichten om tre n t de go lfbe lasting  voor de kust van de beheerder en de 
provincie over. V oo r de priorita ire  zwakke schakel het Flaauwe W erk zijn m aatregelen voorzien in het 
pro ject Zwakke Schakels.
O ok voor het overige s lu it het Rijk zich aan bij de bevindingen van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
o Het ‘‘ Flaauwe W e rk " is aangem erkt ais priorita ire  Zwakke Schakel. In het concept

Hoogw aterbescherm ingsprogram m a 2003-2004  is de versterking gepland voor 2007-2008 .
Ais tijde lijke  m aatregel is door R ijkswaterstaat in de periode septem ber-oktober 2004 een 
zandsuppletie u itgevoerd om de ve iligheid op korte te rm ijn  op orde te brengen, 

o De “ Buitenhavendijk M idde lha rn is " zal w orden versterkt. Daarbij zal de aanslu iting  op andere 
aan de locatie gekoppelde projecten w orden m eegenomen (com pensatiewerken kierbesluit, 
secundaire w a terkering  M idde lharn is). 

o De ‘‘ N ieuwe Stadse Zeedijk" d ien t te w orden verbeterd over 1,3 km op de deelsporen 
stabilite it PIPING EN HEAVE en MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS.

4.2 Nader onderzoek
o Nader onderzoek naar de hoogte , daar w aar deze nog n ie t vo ldoe t. Aan de hand van nieuwe 

d ijk ta fe lhoog ten  d ien t lokaal ingezoom d te w orden, 
o Lokaal onderzoek naar de aanwezigheid van de afdekkende laag ten behoeve van STABILITEIT 

PIPING EN HEAVE STPH in tw ee d ijkvakken. Daarnaast onderzoek o f de buitendijkse 
teensloo t ve rb ind ing  m aakt m et de p ip ing  gevoelige zandlaag, 

o G rondw aterstrom ingsberekeningen en onderzoek naar de sam enstelling van de d ijk  en het 
b innentalud m et betrekking to t MICROSTABILITEIT STMI. 

o Beoordeling van de STEENZETTINGEN STBK, d it zal w orden meegenomen in het kader van 
het versterkingsplan.

o H ertoetsing van de asfaltbekledingen en grasbekledingen aan de hand van de nieuwe 
hydraulische randvoorw aarden, zodra deze beschikbaar komen, 

o Nader onderzoek naar AFSCHUIVING VO O R LAN D  AF op verschillende d ijkvakken, in eerste 
instantie door stabilite itsbereken ing  m et veilige aannames, en indien dat n ie t vo ldoe t, door 
aanvullend grondonderzoek, 

o Nader onderzoek naar ZETTINGSVLOEIING ZV.
o H erbeoorde ling van Duinafslag bij beschikbaar komen van een toetsm ethode en b ijbehorende 

hydraulische randvoorw aarden, 
o C om ple te ring  van de toets ing  van bebouw ing, 
o Inventarisatie en toets ing  van de kabels en leidingen.
o Toetsing van de resterende 6 kunstwerken in de categorie a prim aire w aterkering .
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4.3 Kosten en planning
o De kosten voor de verste rking  van het "F laauwe W e rk " is voor 2007 -2008  op 19 m iljoen euro 

geraamd.
o De kosten voor de verbeteringen aan de “ Bu itenhavendijk M idde lharn is  zijn geraamd op 2,5 

m iljoen euro. De ve rbe te ring  zal gaan plaatsvinden in 2008. 
o De verbete ring  van de "N ieuw e  Stadse Zeedijk" is geprognosticeerd op 1,8 m iljoen. Een 

p lann ing  is n ie t beschikbaar.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
De beheerder heeft de het ais een kne lpunt ervaren da t het VTV laat beschikbaar kwam . Door de 
form ele  status van het VTV kan alleen in een beheerdersoordeel w orden afgeweken van de 
voorgeschreven toetsm ethoden , d it te rw ijl nog n iet alle toetsm ethoden geheel u itgekrista lliseerd zijn 
en er nog steeds nieuwe inzichten beschikbaar komen (b ijvoorbeeld het toepassen van n ie t-destruc tie f 
onderzoek bij de beoorde ling van asfaltbekledingen en nieuwe inzichten in de golfbelastingen op de 
kust).

Hydraulische randvoorwaarden
De HOOGTE HT is beoordeeld op basis van een ve rge lijk ing  van de actuele hoogte m et een 
indicatieve hoogte die is gebaseerd op de d ijk ta fe lhoog te  die in 1999 bij de eerste toetsronde is 
bepaald, aangepast aan de w ijz ig ingen in het toetspeil.
De beheerder hee ft het n ie t beschikbaar komen van randvoorw aarden m et betrekking  to t 
bekledingen, categorie c prim aire keringen en voor de beoorde ling van de duinen langs het H aringvlie t 
ais een kne lpunt ervaren. H ierdoor hee ft geen verdere toe ts ing  van de STEENBEKLEDINGEN STBK 
langs het H aringv lie t plaatsgevonden. De beheerder hee ft het laat beschikbaar komen van het 
HR2001 ais kne lpunt ervaren.

Overige ervaringen
De beheerder ervaart het ais positief, da t door de toe ts ing  hernieuwde aandacht is en b lijft gevestigd 
op de w aterkeringen. Naast de onderzoeken die in directe lijn m et de toe ts ing  zijn u itgevoerd , hebben 
diverse activ ite iten  en on tw ikke lingen  op het gebied van w aterkeringen plaatsgevonden die het inzicht 
hebben ve rg roo t. D oorloop tijd  van onderzoek, beschikbare capacite it (zowel financieel ais personeel) 
en n ie t o f n ie t tijd ig  beschikbaar zijn van toetsm ethoden o f hydraulische randvoorw aarden leiden 
ertoe da t nog geen oordeel over de d ijk ring  kan w orden gegeven. Tenslotte m erkt de beheerder op 
da t het n ie t positie f werd ervaren dat de o ffic ië le  rapportage van het Rijk betre ffende de eerste 
toetsronde pas in 2003 beschikbaar kw am , te rw ijl de beheerder al in 1999 aan de provincie 
rapporteerde.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie d ring t er verder voor de 
vo lgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toets instrum enten tijd ig  te laten verschijnen.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie N oord-B rabant

2 W aterschap Goeree- 
O verflakkee
3 Provincie Zu id -H o lland

4 Provincie Zu id -H o lland

5 Provincie Zu id -H o lland

Toetsen op ve iligheid 1 januari 2006 Rapportage 
D ijkringgebied G oeree-O verflakkee (25) 
Ve ilighe idstoe ts ing  d ijk ring  25, Goeree- 
O verflakkee
W e t op de w aterkering : Toetsen op Veiligheid 1 
januari 2006 -Rapportage D ijkringgebied 
G oeree-O verflakkee (25)
Ve ilighe idsrapportage tweede toetsronde, 
peildatum  1 januari 2006  - A lgem ene deel 
Sam envatting  toets ing  prim aire w aterkeringen 
2006  voor Centraal Holland en Zu id -H o lland  c.a.

1 - 1-2006

2 -1 1 -20 04

2 2 -3 -20 06

1 3-4 -2006

1 3-4 -2006
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Dijkringgebied 26, Schouwen Duiveland

He I levo ets II

Mi d del I

Sdiuddebeurs

Z] e rík zee

Goes

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
L ande lijke  R appo rtage  ToetsingW aterw egen W aterschap  Zeeuw s e E ilanden

W ater D . m i l i i :  27 april 2006

Begrenzing hoge gronden 4.500
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 26, Schouwen Duiveland

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 85,7 60,5 14,2 3,0 32,9 10,4 25,2

Dijken en Dammen 43,4 43,4 0,1 0,3 32,5 10,5

HT Hoogte 43,4 43,4 10,2 5,0 4,1 24,1

ST Stabiliteit 43,4 43,4 0,1 0,3 32,4 10,6

STPH Piping en heave 43,4 43,4 10,4 14,8 18,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 42,6 42,6 19,7 1,9 21,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 42,6 42,6 19,3 4,3 19.0

STMI Microstabiliteit 43,4 43,4 29,2 14,2

STBK Bekleding: 43,4 43,4 0,3 0,2 32,4 10,5

- steenzetting 43,0 43,0 0,1 32,4 10,5

- asfalt

- grasmat 43,4 43,4 7,3 12,0 1,8 22,3

- overige bekledingen

STVL Voorland: 43,4 43,4 40,6 1,7 0,4 0,7

■ afschuiving 37,4 37,4 36,5 1,4 0,4 0,2

- zettingsvloeiing 5,0 5,0 4,1 0,4 0,5

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 17,1 17,1 14,1 2,6 0,4

DA Duin afslag 17,1 17,1 14,1 2,6 0,4

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 5 3 2 3 2

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 3 3 3

STCG Constructie en grondlichaam 3 3 3

STCO Constructieonderdelen 3 3 3

STPH Piping en heave 3 3 3

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 3 3 3

155 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 26, Schouwen Duiveland

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 26, Schouwen Duive land, w o rd t gevorm d door het voorm alige eiland Schouwen- 
Duiveland. De prim aire w aterkeringen grenzen aan de Noordzee, de Oosterschelde en het 
G revelingenm eer. De w aterkeringen aan de Noordzee (17,1 km) betreffen vrijw e l alleen duinen. De 
w aterkeringen langs het Grevelingenmeer zijn van de categorie e, het betre ft 25,2 km. De tota le lengte 
van de w aterkeringen is 85,7  km. De overige w aterkeringen zijn van de categorie a. Er zijn 5 
kunstw erken aanwezig, waarvan 3 in de categorie a keringen. De gem iddelde overschrijd ingsfrequentie  
van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor d ijkringgebied  26 is 'onvo ldoende ' voor w a t b e tre ft 32,4 km harde 
bekled ing en voor bij elkaar 4,5 km is een score ‘onvo ldoende ’ gegeven voor de sporen HOOGTE HT 
en STABILITEIT VO O R LA N D  STVL en STABILITEIT BEKLEDING STBK (grasbekleding). Tevens is een 
score ‘onvo ldoende ’ gegeven aan een ko rt tra ject, m inder dan 1 km, van de du inw aterke ring . V oor 
circa 36 km w aaronder de categorie c keringen is de score ‘geen oordeel' gegeven. NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog n ie t getoetst. De 3 kunstwerken in de categorie a 
w aterkeringen scoren 'geen oordeel'.

Naast de dijken en duinen is 2 ,25  km havendam aanwezig, die van belang is voor de ve iligheid . De 
havendam men zijn ge toe ts t op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn ais vo lgt: 

o De overall score is ‘onvo ldoende ' voor 2,15 km en ‘geen oordeel' voor 100 m. 
o STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 2,15 km; STABILITEIT VO O RLAND STVL 

‘onvoldoende' over 700 m; 
o M A C R O - EN MICROSTABILITEIT STBI, STBU EN STMI deels ‘geen oordeel'; 
o O verige trajecten ‘vo ldoende ' o f ‘goed ’ .

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van 
de beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie. Het Rijk neem t het beheerdersoordeel over dat gebaseerd is op de verzwaarde 
randvoorw aarden voor de kust voor zover dat van toepassing is voor de keringen die d irect aan de 
Noordzee grenzen. O p  het N oorderstrand van Schouwen is in 2003 een suppletie u itgevoerd waarm ee 
de duinen te r plaatse vo ldoende bestand zijn tegen de zwaardere golfbe lasting . De 
ondergrensbenadering voor de go lfbe lasting  die de beheerder hee ft toegepast voor de hoogte toets van 
de dijken ten oosten van de Oosterscheldekering kan door het Rijk n ie t w orden beoordeeld. Het Rijk 
neem t de oordelen ten aanzien van de kru inhoogtes die volgens deze m ethode zijn verkregen langs de 
Oosterschelde dan ook n ie t over. A lleen de vakken die onvo ldoende scoren op hoogte volgens de 
HR2001 w orden dan ook door het Rijk overgenom en.
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4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o 35 km harde bekleding; in het kader van het pro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km du inw aterke ring ;
o 4 km kruinhoogte;
o 1 km s ta b ilite it voorland: aanbrengen van bestorting ;
o 2 km grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet;

o Nagaan o f het slu itingsregim e van de O osterscheldekering aangepast kan w orden, om het 
k ru inh o og te teko rt op te lossen.

4.3 Kosten en planning
De kosten voor het aanpassen van de kru inhoog ten  en voor het aanpassen van het grensprofiel zijn 
geraamd op 22,4  m iljoen euro. De werkzaam heden zijn gepland voor 2008 -  2010.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig , inconsistent en onderschatten in een aantal gevallen 
m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het toetsen van 
de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld.
V oo r het opstellen van het beheerdersoordeel is u itgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en 
zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. V oor de overige sporen is u itgegaan van het 
HR2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.
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Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden; 

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap Zeeuwse 
Eilanden

De w aterkering  getoetst, De ve iligheid van 4-11 -2005
noord- en m idden-Zeeland 2005

2 Provincie Zeeland Toetsing op ve iligheid van de primaire 
w aterkeringen. De ve iligheid van de Zeeuwse 
d ijkringen

1 -1 -2006
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Dijkringgebied 27, Tholen en St.PhilipsIand

S c h u d d e b e u rs

S te e n

Halsteren

Y e rs e k e
B e rg e n  o p  Z o

K a p e lle

Typen:
D ijk e n  en  d o m in e n , c a té g o r ie

P ro ject
L a n d e lijk e  R a p p o r ta g e  T o e ts in gW aterw egen W aterschap  Zeeuw s e E ilanden

Water
[O r tu m : 27 april 2006

Begrenzing hoge gronden 3.500
]M ete r

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstw e ik

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 27, Tholen en St. Philipsland

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 73,6 53,0 20,6 0,1 2,0 42,4 8,5 20,6

Dijken en Dammen 73,6 53,0 20,6 0,1 2,0 42,4 8,5 20,6

HT Hoogte 53,0 53,0 35,3 8,0 0,2 9,5

ST Stabiliteit 53,0 53,0 0,1 2,0 42,4 8,5

STPH Piping en heave 53,0 53,0 15,5 19,5 18,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 53,0 53,0 37,1 4,0 11.9

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 53,0 53,0 24,6 6,7 21,7

STMI Microstabiliteit 53,0 53,0 51,0 2,0

STBK Bekleding: 53,0 53,0 3,3 0,7 42,5 6,5

- steenzetting 50,5 50,5 1,6 42,5 6,4

- asfalt

- grasmat 53,0 53,0 24,8 23,4 4,8

- overige bekledingen

STVL Voorland: 53,0 53,0 51,7 1,2 0,1

■ afschuiving 40,2 40,2 39,5 0,6 0,1

- zettingsvloeiing 12,8 12,8 12,2 0,6

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 13 5 8 5 8

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 5 5 5

STCG Constructie en grondlichaam 5 5 5

STCO Constructieonderdelen 5 5 5

STPH Piping en heave 5 5 5

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 5
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Dijkringgebied 27, Tholen en St. Philipsland

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 27, Tholen en St.Philipsland, bestaat u it de voorm alige  eilanden Tholen en 
St.Philipsland. De prim aire w aterkeringen grenzen aan de Oosterschelde en de Schelde-Rijn verb ind ing. 
De w aterkeringen aan de Oosterschelde zijn w aterkeringen van de categorie a, de overige 
w aterkeringen zijn van de categorie c. Er zijn 13 kunstw erken aanwezig, waarvan 5 in de categorie a 
w aterkeringen. De gem iddelde overschrijd ingsfrequentie  van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor d ijkringgebied  27 is 'onvo ldoende ' voor 42,5 km harde bekleding. 
Daarnaast scoort circa 200 m w aterkering  ‘onvo ldoende ’ voor het spoor HOOGTE HT. V oor circa 8,5 
km is de score ‘geen oordeel' gegeven. De kunstw erken in de categorie a w aterkeringen score 'geen 
oordeel'. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van 
de beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o 42,5 km harde bekleding; in het kader van het p ro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o Aanpassen van de kru inhoogte .

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet;

o Nagaan o f het slu itingsregim e van de O osterscheldekering aangepast kan w orden, om het 
k ru inh o og te teko rt op te lossen.
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4.3 Kosten en planning
De kosten voor het aanpassen van de kru inhoog te  zijn geraamd op 2,3 m iljoen euro. De 
w erkzaam heden zijn ingepland voor 2010.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig , inconsistent en onderschatten in een aantal gevallen 
m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het toetsen van 
de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld. V oor het opstellen van het beheerdersoordeel is 
uitgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en de zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. 
V oo r de overige sporen is u itgegaan van het H R 2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden; 

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 W aterschap Zeeuwse 
Eilanden

2 Provincie Zeeland

De w aterkering  getoetst, De ve iligheid van 
noord- en m idden-Zeeland 2005

Toetsing op ve iligheid van de primaire 
w aterkeringen. De ve iligheid van de Zeeuwse 
d ijkringen

4 - 11-2005

1 -1 -2006
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Dijkringgebied 28, Noord-Beveland

Schuddebeurs

Z ie r ik z e e

Goes
Middelburg

Kapelle

jen

Type«:

Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen W aterschap  Zeeuw s e E ilanden

Water DcTtuin: 27 april 2006

Begrenzing hoge gronden 3.500
]M ete r

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 48,6 25,7 22,9 1.0 0.5 19,5 4,7 22,9

Dijken en Dammen 48,6 24,7 22,9 0,5 19,5 4,7 22,9

HT Hoogte 24,6 24,6 18,7 3.4 0,8 1,7

ST Stabiliteit 24,7 24,7 0.5 19,4 4,8

STPH Piping en heave 24,6 24,6 13,4 7.2 4,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 24,7 24,7 19,4 1.5 3,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 24,7 24,7 16,0 3,4 5,3

STMI Microstabiliteit 24,6 24,6 24,6

STBK Bekleding: 25,2 25,2 0,5 19,8 4,9

- steenzetting 24,9 24,9 0.7 19,8 4,4

- asfalt

- grasmat 25,0 25,0 2.0 8,7 14.3

- overige bekledingen

STVL Voorland: 24,7 24,7 20,9 1,9 0,9 1,0

- afschuiving 7,6 7,6 7,5 0,1

- zettingsvloeiing 17,1 17,1 13,4 1,8 0,9 1,0

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels Á leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 1,0 1,0 1,0

DA Duinafslag 1,0 1,0 1,0

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 9 2 7 2 7

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte 2 2 2

STCG Constructie en grondllchaam 2 2 2

STCO Constructieonderdelen 2 2 2

STPH Piping en heave 2 2 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 2 2 2
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Dijkringgebied 28, Noord-Beveland

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 28, Noord-Beveland, w o rd t gevorm d door het voorm alige  eiland Noord-Beveland. De 
prim aire w aterkeringen grenzen aan de Noordzee, het Veersemeer en de Oosterschelde. De 
w aterkeringen langs het Veersemeer zijn van de categorie c (22,9  km), de overige van de categorie a 
(25,7  km). De w aterkeringen langs de Noordzee bestaan deels u it duinen, de overige w aterkeringen zijn 
d ijken. Verder zijn er 9 kunstw erken aanwezig, waarvan 2 in de categorie a w aterkeringen. De 
gem iddelde overschrijd ingsfrequentie  van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor d ijkringgebied  28 is 'onvo ldoende ' voor 19,2 km harde bekleding en 
circa 1 km d ijk hee ft een score ‘onvo ldoende ’ gekregen voor het spoor HOOGTE HT en circa 1 km dijk 
hee ft de score onvo ldoende gekregen voor het spoor STABILITEIT VO O R LA N D  STVL. V oor circa 5 km 
is de score ‘geen oordeel' gegeven.

De kunstw erken in de categorie a w aterkeringen scoren 'geen oordee l'. NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van de 
beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o 19,2 km harde bekleding; in het kader van het p ro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o 800 m kru inhoog te ;
o 900 m s tab ilite it voorland: aanbrengen van bestorting ; 
o 2 km grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet;

o Nagaan o f het slu itingsregim e van de O osterscheldekering aangepast kan w orden, om het 
k ru inh o og te teko rt op te lossen.

166 Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 28, Noord-Beveland

4.3 Kosten en planning
In fo rm atie  over de kosten voor de verbeteringsw erken is n ie t aanwezig.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig , inconsistent en onderschatten in een aantal gevallen 
m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het toetsen van 
de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld.

V oo r het opstellen van het beheerdersoordeel is u itgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en de 
zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. V oor de overige sporen is u itgegaan van het 
HR2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden; 

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- en 4-11 -2005
midden- Zeeland 2005

2 Provincie Zeeland Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. 1-1-2006
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen
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Dijkringgebied 29, Walcheren

Vlissingen

B re s k e n s

Type«:
Dijken en dam m en, categorie

Pi o je  c i

Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen W aterschap  Zeeuw s e E ilanden

Water D .milii: 27 april 2006

Begrenzing hoge gronden 3.500
]M ete r

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 69,2 47,4 21,8 17,9 4,6 8,4 16,7 21,8

Dijken en Dammen 47,8 26,0 21,8 0,1 1,0 8,2 16,7 21,8

HT Hoogte 24,0 24,0 3,6 7,3 0,2 12,9

ST Stabiliteit 26,0 26,0 0,3 4,3 8,2 13,2

STPH Piping en heave 24,0 24,0 13,8 5,5 4,7

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 25,8 25,8 11,2 0,4 14,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 25,8 25,8 6,4 1,2 18,2

STMI Microstabiliteit 23,7 23,7 18,9 4,8

STBK Bekleding: 26,9 26,9 2,0 1,2 8,2 15,5

- steenzetting 26,4 26,4 2,5 0,7 8,2 15,0

- asfalt

- grasmat 23,8 23,8 4,4 4,2 15,2

- overige bekledingen

STVL Voorland: 26,0 26,0 22,2 2,6 0,7 0,5

■ afschuiving 12,3 12,3 10,8 1,2 0,3

- zettingsvloeiing 12,5 12,5 10,2 1,4 0,4 0,5

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 21,4 21,4 17,8 3,4 0,2

DA Duin afslag 21,4 21,4 17,8 3,4 0,2

WE Winderosle 21,4 21,4 17,8 3,4 0,2

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 9 5 3 1 4 3

HT Hoogte 4 4 1 4

ST Stabiliteit en sterkte 5 5 1 4

STCG Constructie en grondlichaam 5 5 1 4

STCO Constructieonderdelen 5 5 1 4

STPH Piping en heave 5 5 1 4

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 1 4
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Dijkringgebied 29, Walcheren

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 29, W alcheren, w o rd t gevorm d door het voorm alige eiland W alcheren. De prim aire 
w aterkeringen grenzen aan de Noordzee, de W esterschelde en het Veersemeer. De categorie a prim aire 
w aterkeringen bestaan u it 26 ,0  km dijken en 21,4  km duinen. Daarnaast zijn 8 kunstw erken aanwezig, 
waarvan 5 in de categorie a keringen. De w aterkeringen aan het Veersemeer (21,8  km) zijn van de 
categorie c. De gem iddelde overschrijd ingsfrequentie  van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden. Het kunstw erk Keersluis 
Vissershaven Vlissingen is in beheer bij R ijkswaterstaat Zeeland w a te rd is tr ic t W esterschelde. De 
Schutsluis Buitenhaven Vlissingen en de coupure Veerstoep Vlissingen zijn in beheer bij de provincie 
Zeeland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor dijkringgebied 29 is 'onvoldoende' voor 7,9 km harde bekleding STBK en 
0 ,7  km heeft de score 'onvo ldoende ' voor het spoor VO O R LA N D  STVL, 0,2 km heeft de score 
'onvoldoende' voor het spoor HOOGTE HT. Tevens is een score ‘onvo ldoende ' gegeven aan een ko rt 
tra jec t van 0,2 km van de du inw a te rke ring  DA. V oor 16,7 km is de score ‘geen oordeel' gegeven. NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog n ie t getoetst. Van de 5 kunstwerken in de categorie a 
keringen heeft één kunstw erk de score 'goed ' gekregen en de overige 4 de score 'geen oordeel'.

Naast de dijken en duinen is ruim  1 km havendam aanwezig, die van belang is voor de ve iligheid. De 
havendam men zijn ge toe ts t op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn ais vo lgt: 

o De overall score is ‘onvo ldoende ' voor 950 m en ‘geen oordeel' voor 100 m.
o STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 950 m;
o M A C R O - EN MICROSTABILITEIT STBI, STBU EN STMI deels ‘geen oordeel';
o O verige tra jecten en sporen ‘vo ldoende ' o f ‘goed'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van de 
beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie. Het Rijk neem t het beheerdersoordeel over dat gebaseerd is op de verzwaarde 
randvoorw aarden voor de kust ten westen van Vlissingen. V oor de priorita ire  zwakke schakel Zuidwest 
W alcheren zijn maatregelen voorzien in het kader van het project Zwakke Schakels.
De ondergrensbenadering voor de go lfbe lasting  die de beheerder heeft toegepast voor de hoogtetoets 
van de dijken ten oosten van Vlissingen kan door het Rijk n ie t w orden beoordeeld. Het Rijk neem t de 
oordelen ten aanzien van de kru inhoogtes die volgens deze m ethode zijn verkregen langs de 
W esterschelde ten oosten van Vlissingen dan ook n ie t over. A lleen de vakken die hier onvoldoende 
scoren op hoogte  volgens de HR2001 w orden dan ook door het Rijk overgenom en.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:
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Dijkringgebied 29, Walcheren

o 7,9 km harde bekleding; in het kader van het p ro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km du inw aterke ring : de noordelijke  aanslu iting  op de d ijk bij W estkapelle  en de 
du invoetverded ig ing  nabij Vlissingen; 

o < 1 km m et betrekking  to t  de hoogte van de d ijk nabij Vlissingen; 
o < 1 km s tab ilite it voorland: aanbrengen van bestorting;

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet;

4.3 Kosten en planning
V oor het aanpassen van de hoogte van de w a terkering  is een bedrag van 3 m iljoen euro geraamd. De 
werkzaam heden zijn gepland in 2008 en 2010.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig  en inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het 
toetsen van de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld.

V oo r het opstellen van het beheerdersoordeel is u itgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en de 
zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. V oor de overige sporen is u itgegaan van het 
HR2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.

V oo r de Keersluis Vissershaven Vlissingen zijn er geen gegevens van de go lfhoog te  in de haven voor de 
sluis. O p basis van ve rge lijk ing  m et de waarden bij het on tw e rp  is de s ign ificante  go lfhoog te  voor de 
sluis conservatief geschat op 2 meter.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de 

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding 
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door 
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden;
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Dijkringgebied 29, Walcheren

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin 
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zeeuwse Eilanden

2 Rijkswaterstaat Bouwdienst

3 Provincie Zeeland

De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- en 4-11 -2005 
midden- Zeeland, 2005

Keersluis Vissershaven Vlissingen, Toetsing 1-10-2005
overeenkomstig het VTV 2004

Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. 1 -1 -2006 
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen
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Dijkringgebied 30, Zuid-Beveland W est

G o e s

Y e rs

K a p e lle

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen W aterschap  Zeeuw s e E ilanden

Water DcTtuin: 27 april 2006

Begrenzing hoge gronden 3.500
]M ete r

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw e rk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 30, Zuid-Beveland West

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 88,6 62,2 26,4 0,7 7,9 21,4 32,2 26,4

Dijken en Dammen 88,6 62,2 26,4 19,8 18,3 0,6 23,5 26,4

HT Hoogte 62,2 62,2 19,8 18,3 0,6 23,5

ST Stabiliteit 62,2 62,2 0,7 9,3 21,1 31,1

STPH Piping en heave 62,2 62,2 29,0 21,1 12,1

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 62,2 62,2 27,6 9,5 25,1

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 62,2 62,2 28,4 5,2 28,6

STMI Microstabiliteit 62,0' 62,0 60,0 1,4 0,6

STBK Bekleding: 61,9 61,9 2,1 4,2 20,6 35,0

- steenzetting 54,9 54,9 9,5 2,8 15,7 26,9

- asfalt

- grasmat 61,9 61,9 16,9 18,7 4,9 21,4

- overige bekledingen

STVL Voorland: 62,2 62,2 44,1 14,0 0,8 3,3

■ afschuiving 39,7 39,7 25,8 11,5 0,6 1,7

- zettingsvloeiing 22,5 22,5 18,3 2,5 0,2 1,6

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 13 9 4 9 4

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 5 5 5

STCG Constructie en grondlichaam 5 5 5

STCO Constructieonderdelen 5 5 5

STPH Piping en heave 5 5 5

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 5
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Dijkringgebied 30, Zuid-Beveland West

1 Beschrijving van het gebied

De prim aire w aterkeringen van het d ijkringgebied  30, Zuid-Beveland W est, grenzen aan de W ester- en 
Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland en het Veerse M eer. De w aterkeringen en de 
scheidingsdijk zijn prim aire w aterkeringen van de categorie c, m et een lengte van 26 ,4  km. De overige 
w aterkeringen, m et een to ta le  lengte van 62,2 km, zijn van de categorie a. Het betre ffen  alle dijken en 
er zijn 13 kunstwerken aanwezig, waarvan 9 in de categorie a keringen. De gem iddelde 
overschrijd ingsfrequentie  van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden, de d ijk langs het kanaal door Zuid- 
Beveland is in beheer bij R ijkswaterstaat w a te rd is tr ic t Zeeuwse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor dijkringgebied 30 is 'onvoldoende' voor bijna 16 km harde bekleding en 
b ijna 5 km hee ft een score ‘onvo ldoende ’ gegeven voor het spoor BEKLEDING STBK (grasbekleding). 
Tevens is een score ‘onvo ldoende ’ gekregen aan een ko rt traject, m inder dan 1 km, voor het spoor 
STABILITEIT VO O RLAND STVL en heeft 0 ,6 km de score 'onvo ldoende ' voor het spoor HOOGTE HT. De 
kunstw erken in de categorie a keringen scoren 'geen oordeel'. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O 
zijn nog niet getoetst.

Naast de dijken is ruim  3 km havendam aanwezig, die van belang is voor de ve iligheid . De 
havendam men zijn getoetst op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn ais vo lg t: 

o De overall score is ‘onvo ldoende ' voor ruim  3 km en ‘goed ’ voor 100 m; 
o STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 3100 m; 
o M A C R O - EN MICROSTABILITEIT STBU, STBI en STMI deels ‘geen oordeel'; 
o O verige tra jecten en sporen ‘vo ldoende ' o f ‘goed ’ .

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van de 
beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o 15,8 km harde bekleding; in het kader van het p ro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km kru inhoog te;
o < 1 km s tab ilite it voorland: aanbrengen van bestorting; 
o 5 km grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer.
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Dijkringgebied 30, Zuid-Beveland West

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet.

4.3 Kosten en planning
M e t betrekking  to t  het spoor HOOGTE HT is op 14 trajecten ve rbe te ring  voorzien.
H iervoor is een to taal bedrag van 29 m iljoen Euro geraamd. De verbeteringsw erken zijn gepland in de 
jaren 2008 to t en m et 2010  plaats te gaan vinden.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig , inconsistent en onderschatten in een aantal gevallen 
m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het toetsen van 
de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld.
V oo r het opstellen van het beheerdersoordeel is u itgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en de 
zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. V oor de overige sporen is u itgegaan van het 
HR2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden; 

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.
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Dijkringgebied 30, Zuid-Beveland West

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- 4-11 -2005
en midden- Zeeland, 2005

2 Provincie Zeeland Toetsing op veiligheid van de primaire 1-1-2006
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dijkringen
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Dijkringgebied 31, Zuid-Beveland Oost

Tholen

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

Beheer:
ü j Waterschap Zes u ia is e  Eilanden 
B: RWS Directie Zeeland

P ro ject
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen

Water Datum: 28 april 2006

Begrenzing hoge gronden

]  Meter
O  (B ijz o n d e r )  w a t er k e re n d  k u n s tw  e ik

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 31, Zuid-Beveland Oost

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 53,2 48,3 4,9 1,9 18,6 27,8 4,9

Dijken en Dammen 53,2 48,3 4,9 1,9 18,6 27,8 4,9

HT Hoogte 48,3 48,3 22,6 9,0 1,6 15,1

ST Stabiliteit 48,3 48,3 0,1 6,5 17,0 24,7

STPH Piping en heave 48,3 48,3 17,8 16,1 14,4

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 48,3 48,3 29,1 9,5 9,7

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 48,3 48,3 24,8 6,0 17,5

STMI Microstabititeit 48,3 48,3 46,8 0,6 0,9

STBK Bekleding: 48,3 48,3 4,7 5,8 17,0 20.8

- steenzetting 45,6 45,6 9,3 2,9 16,5 16,9

- asfalt

- grasmat 48,3 48,3 14,4 21,2 0,5 12,2

- overige bekledingen

STVL Voorland: 48,3 48,3 40,4 7,9

- afschuiving 44,1 44,1 36,6 7,5

- zettingsvioeiing 4,2 4,2 3,8 0,4

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 7 4 3 4 3

HT Hoogte 4 4 4

ST Stabiliteit en sterkte 4 4 4

STCG Constructie en grondlichaam 4 4 4

STCO Constructieonderdelen 4 4 4

STPH Piping en heave 4 4 4

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 4 4 4
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Dijkringgebied 31, Zuid-Beveland Oost

1 Beschrijving van het gebied

De prim aire w aterkeringen van het d ijkringgebied Zuid-Beveland O ost, grenzen aan de W ester- en 
Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland, het spuikanaal bij Bath en ind irect aan het Schelde- 
Rijnkanaal. De w aterkeringen langs het Veerse M eer en de scheidingsdijk zijn prim aire w aterkeringen 
van de categorie c (4,9 km). De overige w aterkeringen zijn van de categorie a (48,3 km). Het betreffen 
alle dijken en er zijn 7 kunstwerken aanwezig, waarvan 4 in de categorie a keringen. De gem iddelde 
overschrijd ingsfrequentie  van de d ijk ring  is 1 /4 .0 0 0  per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Zeeuwse Eilanden, de d ijk langs het kanaal door Zuid- 
Beveland is in beheer bij R ijkswaterstaat Zeeland w a te rd is tr ic t Zeeuwse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score van de beheerder voor d ijkringgebied  31 is 'onvo ldoende ' voor 16,5 km harde bekleding en 
500 m van de w a terkering  heeft de score onvo ldoende gekregen voor het spoor BEKLEDING STBK 
(grasbekleding) en 1,6 km heeft de score onvo ldoende gekregen voor het spoor HOOGTE HT. V oor 
b ijna 30 km is de score ‘geen oordeel' gegeven. De kunstwerken in de categorie a keringen scoren 
'geen oordeel'. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn nog niet getoetst.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van de 
beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o 16,5 km harde bekleding; in het kader van het p ro ject Zeeweringen w orden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o 1,6 km hoogte;
o 500 m grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien: 

o D eta ilbeoorde ling  grasbekleding;
o Verzamelen in fo rm atie  over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
o Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , m et name kabels en 

leid ingen;
o O nderzoek naar waterspanningen, te r aanscherping van de veilige schematisatie volgens het 

VTV; d it onderzoek w o rd t in sam enw erking m et de andere beheerders van w aterkeringen in 
Zeeland opgezet.

4.3 Kosten en planning
M e t betrekking  to t  het spoor HOOGTE HT is op 4 trajecten een verbetering  voorzien.
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Dijkringgebied 31, Zuid-Beveland Oost

Hiervoor is een to taal bedrag van 14,7 m iljoen euro geraamd. De verbeteringsw erken zijn gepland in de 
jaren 2008 to t en m et 2010 plaats te gaan vinden.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
De hydraulische randvoorw aarden zijn onvo lled ig  in inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen m ogelijk  de m aatgevende belasting. In het kader van het pro ject Zeeweringen zijn voor het 
toetsen van de bekleding randvoorw aarden beschikbaar gesteld.

V oo r het opstellen van het beheerdersoordeel is u itgegaan van 35%  toeslag op de duinafslag en de 
zwaardere go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding. V oor de overige sporen is u itgegaan van het 
HR2001.

V oor de hoogte  is u itgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere w aterstanden om dat de toetspeilen n ie t optreden bij de maximale w indsnelheid.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
o V oo r een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de

bestaande rekenregels n ie t toere ikend. D it ge ld t ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil;

o De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toets ing  van grasbekleding
lijk t erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo m ogelijk  een vereenvoudig ing  is gewenst; 

o De onzekerheid van een goed functionerende  grasmat kom t in het VTV n ie t aan bod. Door
diverse externe oorzaken kan een grasm at over een bepaald tra ject, gedurende een bepaalde 
periode, n ie t de optim ale  sterkte hebben. Het VTV gee ft geen rich tlijnen h iervoor. M idde ls een 
meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden w e llich t verdisconteerd w orden; 

o In het VTV is de eis voor het gras op het bu itenta lud  zwaarder dan de eis voor gras op de kruin
en het b innenta lud. Falen van het gras op de kruin en het b innentalud is echter het gevaarlijkst, 
om dat h ie rdoor de sterkte van het d ijklichaam  d irect a fneem t, w aardoor de snelheid van 
bezw ijken exponentieel toeneem t; 

o De schematisatie van w aterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer conservatief.

5.2 Provincie
De provincie be treu rt het dat er n ie t een geschikte set hydraulische randvoorw aarden te r beschikking is 
gekom en, zeker gezien de betrokkenheid  en inzet van de waterkeringbeheerders.

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke voo ru itgang  geboekt binnen het pro ject zeeweringen, w a t ook 
in de toetsresulta ten to t  u iting  kom t.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- 4-11 -2005
en midden- Zeeland, 2005

2 Provincie Zeeland Toetsing op veiligheid van de primaire 1-1-2006
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dijkringen
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

Belgisch grondgebied

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

Beheer:
W aterschap  Zeeuvws-'V \ a a 
tenzij .andere vermeld:
A: RW S Zee land

P ro ject
Lande lijke  R a pp o rtsge  ToetsingW aterw egen

Water D «Hum: 28 april 2006

12.000Bé grenz in g hoge gronden

O  (B ijz o n d e r )  w a te r k e re n d  k u n s tw  e ik

g re n s  b e h e e rd e r
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E L

V O L D O E T  

A A N  D E  

N O R M

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E l

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 86,0' 86,0 7,0 27,2 51.8

Dijken en Dammen 78,8 78,8 51,9 26,9

HT Hoogte 78,8 78,8 65,3 1,3 12,3

ST Stabiliteit 78,8 78,8

STPH Piping en heave 78,8 78,8 77,2 1,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 78,8 78,8 14,2 57,5 7,1

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 78,8 78,8 24,2 54,4

STMI Microstabiliteit 78,8 78,8 78,8

STBK Bekleding: 78,8 78,8

- steenzetting 68,7 68,7 35,0 18,5 15,2

- asfalt 47,8 47,8 42,5 2,9 2,4

- grasmat 77,3 77,3 56,4 20,9

- overige bekledingen 28,9 28,9 20,9 8,0

STVL Voorland: 78,8 78,8 60,7 0,8 17,1

■ afschuiving

- zettingsvloeiing

HWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen 7,2 7,2 6,9 0,3

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 15 15 2 4 9

HT Hoogte 15 15 7 4 4

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 15 15 4 3 8

STCO Constructieonderdelen 15 15 7 5 3

STPH Piping en heave 15 15 10 3 2

STVL Voorland 12 1 2 3 9

BS Betrouwbaarheid sluiting 14 14 11 3
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 32, Zeeuws-V laanderen, lig t in de provincie Zeeland. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de 
W e t op de w a te rke ring  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /4 .0 0 0  per jaar. Het d ijkringgebied
om vat heel Zeeuws-V laanderen. De aangrenzende wateren zijn de Noordzee en de W esterschelde.
Beide zijn aangem erkt ais bu itenw ate r volgens de W e t op de w aterkering . De lengte aan primaire 
w aterkeringen categorie a bedraagt 85,8 km, waarvan 7,2 km duinenkust. O ok alle 15 w aterkerende 
kunstw erken zijn van de categorie a. Het d ijkringgebied is landgrensoverschrijdend en kent daarom ook 
categorie d w aterkeringen; de begrenzing w o rd t gevorm d door de vo lgende w aterkeringen: 

o De d ijk  langs de W esterschelde; 
o De d ijk  langs de Schelde; 
o De hoge gronden in België en N oord-Frankrijk ;
o De zeewerende duinen o f dijken van België, N oord-Frankrijk  en Nederland.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

M e t u itzondering  van de onderstaande rijkskeringen zijn de w aterkeringen op Nederlands grondgebied 
in beheer bij W aterschap Zeeuws-Vlaanderen.

R ijkswaterstaat Zeeland beheert:
o De veerhaven en een gedeelte van de handelshaven in Breskens; 
o Het kunstm atig  duin te Breskens; 
o De sluizen van Terneuzen; 
o Een deel van de Scheldekade te Terneuzen; 
o De veerhaven te Perkpolder.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De dijken vo ldoen n iet op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK 
(steenbekledingen, asfalt en overige /breuksteen) en een ko rt tra ject van 400 m eter vo ldoe t n ie t op het 
deelspoor STABILITEIT VO O R LA N D  STVL. Van de 15 kunstwerken voldoen er 4 n iet aan de HOOGTE HT 
en 3 niet aan de STABILITEIT CONSTRUCTIE EN G R O N D LIC H AAM  STCG. Daarnaast krijgen zowel de 
dijken en kunstwerken een score ‘geen oordee l'. De duinen van d ijkringgebied 32 zijn grotendeels 
‘vo ldoende ’ m et u itzondering  van 0,3 km, die ‘onvo ldoende ’ scoren.

De beoorde ling van de HOOGTE HT is u itgesproken volgens de beoorde lingsm ethod iek van het VTV 
en het beheerdersoordeel is gegeven aan de hand van het Project Zeew ering randvoorw aarden voor de 
W esterschelde kust en de randvoorw aarden vanu it het pro ject Zwakke Schakels voor de Noordzeekust. 
Bij de u itgangspunten is rekening gehouden m et de teen lijn , maar n ie t m et de hoogte  van aanwezig 
strand en /voorland  en overige zandaanvullingen.

Het beheerdersoordeel van de STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK, STEENZETTING is gebaseerd op een 
berekening m et STEENTOETS versie 4 .03 , waarb ij gebru ik gem aakt is van de randvoorw aarden van 
Project Bureau Zeeweringen, om dat gebru ik van HR2001 een n iet realistische score voor ‘onvo ldoende ' 
zou opleveren.

Rondom Port Scaldis in Breskens kom t losse breuksteen voor en m et colloïdaal beton gepenetreerde 
breuksteen. De toets ing  (STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK, OVERIGE BEKLEDINGEN) is u itgevoerd to t 
de gedetailleerde m ethode. In een aantal d ijkvakken in O ost-Zeeuw s-V laanderen is gebru ik gem aakt 
van breuksteen ais overlag ing van bestaande tafels zetsteen (vakken M argare tha, Eendracht en 
Kruispolder).
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

Deze toepassing is vrij uniek in Nederland en w o rd t in het VTV n ie t behandeld. In deze beide gevallen 
zal nader onderzoek m oeten plaatsvinden.

De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn gedeeltelijk geïnventariseerd.
H ieru it is vooralsnog n ie t gebleken dat de functie  "w a te rke rin g " in het ged ing kom t. Van alle sinds 
2000  aangelegde leidingen kan gezegd w orden da t ze 'vo ldoende ' o f ‘goed ’ scoren, om dat deze alle op 
sterkte zijn berekend volgens de NEN normen.

Tussen Breskens en het Zw in lig t in to taal 7,2 km du inw aterke ring . O p  meerdere plaatsen lig t in het 
duin een oude zeedijk, een kleikade o f du invoetverded ig ing . A lleen w aar in het on tw erp  gerekend is 
m et de aanwezigheid van deze constructies is deze in de toets meegenomen; in de overige gevallen is er 
sprake van extra veiligheid waarm ee n ie t is gerekend. De toekom stige  ligg ing  van het kritieke 
grensprofie l w o rd t mede beïnvloed door de zandsuppleties voor het handhaven van de basiskustlijn 
(BKL). De beoorde ling van de duinen hee ft p laatsgevonden op basis van DUINAFSLAG DA en 
WINDEROSIE WE. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn n iet meegenomen in de toetsing. De 
technische score volgens het VTV bedraagt ‘vo ldoende ’ , de beheerder hee ft voor 0,3 km een 
‘onvo ldoende ’ score gegeven.

In d ijkringgebied  32 komen 14 AANSLUITINGSCONSTRUCTIES AC voor. Daarvan scoren er 3 
‘vo ldoende ', 8 ‘onvo ldoende ' en 3 ‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

De rapportage van de provincie gaat u it van het beheerdersoordeel om dat d it be trouw baarder en reëler 
w o rd t geacht. Daarnaast is in de toets ing  rekening gehouden m et de bekled ingproblem atiek. O m da t er 
va nu it w o rd t gegaan dat de verbeteringen in het kader van het Project Zeeweringen resulteren in een 
bekled ing die aan de norm  vo ldoe t gee ft de provincie ook een oordeel exclusief de bekledingen.

De provincie m erkt op dat v oor de zeesluis bij Terneuzen ook al in 2001 werd geconstateerd dat de 
hoogte  te gering  is. Er is nog geen plan voor verbetering, en de provincie v in d t d it een pun t van 
aandacht.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Tevens heeft de beheerder de 
nieuwe inzichten in go lfbe lasting  voor W est Zeeuws Vlaanderen m eegenomen in zijn 
beheerdersoordeel. Het Rijk s lu it zich dan ook vo lled ig  aan bij de bevindingen van de beheerder en 
provincie. M aatregelen voor de priorita ire  zwakke schakel W est Zeeuws-Vlaanderen zijn voorzien in het 
pro ject Zwakke Schakels'.

Bij gebrek aan inform atie over tota len heeft het Rijk zich in de tabel gebaseerd op de door de beheerder 
aangeleverde GIS gegevens.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
o De steenbekledingen op onder meer de boulevard Terneuzen, Nijs- en H ooglandpo lder en de 

Handelshaven Breskens zullen w orden verbeterd in het kader van het Project Zeeweringen; 
o De duinen en aanslu itingsconstructies van d ijk op duin die ‘onvo ldoende ' scoren zijn 

opgenom en in de aanpak van de Zwakke Schakels; 
o In het kader van het Project Zwakke Schakels w orden verbeteringen voor de w aterkeringen aan 

de Noordzeekust opgestart; 
o V erbe tering  drainagewerken;
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

o Aanpassing van het kunstw erk Gemaal Cadzand.

4.2 Nader onderzoek

o Aanvullend g rond ,- labora to rium ,- en bureauonderzoek van waterspanningen in het dijklichaam  
ten behoeve van freatische lijnen; 

o U itb re id ing  geotechnisch lengtepro fie l door m iddel van dig italiseren sonderingen en boringen;
o U itb re id ing  ve ldonderzoek grasbekledingen m et klei en vegetatieonderzoek.
o U itb re id ing  sterkteonderzoek grasbekledingen;
o A andacht voor bijzondere w aterkerende constructies;
o U itbreid ing inventarisatie van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O;
o Nader (geavanceerd) onderzoek naar STABILITEIT VO O R LA N D  STVL o f d irect aanpakken van

verbeteringsw erken, w aarb ij aangesloten w o rd t bij het scenario vanu it de kustlijnzorg  t.a .v. de 
bestorting. De ve rhoud ing  tussen de kosten van nader onderzoek en het verw achte  resultaat 
hiervan d ien t in overw eg ing  genom en te w orden; 

o Nader onderzoek naar de m et colloïdaal beton gepenetreerde stortsteen en de overlag ing van
bestaande tafe ls zetsteen m et breuksteen (vakken M argare tha, Eendracht en Kruispolder); 

o O pnem en kante ld ijk en tunnel.

4.3 Kosten en planning
Beheerder R ijkswaterstaat Zeeland gee ft aan dat het een ve rbe te ring  voorz ie t aan de Sluizen van 
Terneuzen. O ver 1,5 km scoren de aansluitende dijken 'onvo ldoende ' op buitenw aartse m acrostab ilite it 
STBU. H iervoor zullen in eerste instantie proeven m et drainage u itgevoerd w orden. Daarna kom t het 
onder pro jectbureau Zeeweringen. De kosten w orden geraamd op 100.000 euro. Daarnaast is er een 
hertoe ts ing  van het sluizencom plex m et de drie schutko lken nod ig  m et n ieuwe randvoorw aarden. 
W aarsch ijn lijk  zal een aanpassing van het sluisplateau en de sluisdeuren nod ig  zijn. De kosten h iervoor 
w orden geraamd op 50.000 euro to t enkele m iljoenen.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Het geven van een kw a lita tie f actuele ve iligheidsbeoorde ling  w o rd t volgens de beheerder bem oe ilijk t 
door inconsistentie en onvo lled ighe id  van de beschikbare hydraulische randvoorw aarden en door 
onvo lled ige gegevens u it lopende onderzoeken. M e t de randvoorw aarden van het Project Zeew ering en 
het Project Zwakke Schakels is de m ethod iek van het VTV toegepast voor de berekening van de 
ve iligheidstra jecten.

Hydraulische randvoorwaarden
V oor een aantal specifieke mechanismen ontbreken de randvoorw aarden, te rw ijl deze voor enkele 
d ijkvakken (en havens) in het geheel n ie t aanwezig zijn. H ierdoor kunnen n ie t alle trajecten op een 
ju iste  w ijze w orden beoordeeld. G etracht is door in terpo la tie  de ontbrekende waarden te bepalen. V oor 
het beheerdersoordeel is u itgegaan van de Project Zeewering en de Project Zwakke Schakels 
randvoorw aarden voor de Noordzee.
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen

Overige ervaringen
De beheerder heeft de grasbekledingen ge toe ts t m et het program m a Grastoets 2004 aan de hand van 
een profie l per 100 meter. Naast de geom etrische invoer heeft de beheerder ook een inventarisatie 
u itgevoerd m et het daarbij behorende w orte londerzoek. Het b lijk t da t het m oe ilijk  is een optim ale  score 
vo o r een grasmat te behalen, om dat een grasmat van vele (vooral natuurlijke) factoren afhankelijk is.

5.2 Provincie
Gedeputeerde Staten spreken hun w aardering  u it over het w erk da t door de w aterkeringbeheerders 
verzet is ten behoeve van de tweede ronde toetsen op ve iligheid . Daarnaast hebben zijn veel 
w aardering  voor het w erk dat in de afgelopen v ijf ja a r  is gedaan ten behoeve van de ve rbe te ring  van de 
zeewering, in het b ijzonder voor het p ro ject Zeeweringen.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Zeeuws- 
Vlaanderen en Rijkswaterstaat 
Zeeland
2 Provincie Zeeland

Toetsing op veiligheid eindrapportage 2005 d ijkring 18-11-2005 
32 Zeeuws-Vlaanderen

Toetsing op veiligheid van de primaire 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dijkringen
Toetsrapport Westsluis Terneuzen 
Toetsrapport Oostsluis Terneuzen 
Toetsrapport M iddensluis Terneuzen 
Naslagwerk Toetsing op veiligheid eindrapportage 
2005 D ijkring 32 Zeeuws-Vlaanderen

1-1-2006

3 Rijkswaterstaat Bouwdienst
4 Rijkswaterstaat Bouwdienst
5 Rijkswaterstaat Bouwdienst
6 Waterschap Zeeuws-

2-11-2005
2-11-2005
2-11-2005
16-11-2005

Vlaanderen & Rijkswaterstaat 
Zeeland
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Dijkringgebied 33, Kreekrakpolder

Hoogerheide

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
L ande lijke  R appo rtage  ToetsingW aterw egen W aterschap Zeeuwus e E ilanden

Water D . m i l i i :  28 april 2006

Begrenzing hoge gronden 2.000
] Meter

O  (B ijz o n d e r )  w a t er k e re n d  k u n s tw  e ik

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 33, Kreekrakpolder

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T o e ts in g s c r ite r iu m  p e r typ e

Aantal of 
lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 16,1 16,1 16,1

Dijken en Dammen 16,1 16,1 16,1

HT Hoogte

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts

STMI Microstabiliteit

STBK Bekleding:

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

■ afschuiving

- zettingsvloeiing

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden 2 2

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 2 2

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdelen

STPH Piping en heave

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 33, Kreekrakpolder

1 Beschrijving van het gebied

Het in terprovincia le  en landgrensoverschrijdende d ijkringgebied  33 lig t in Zeeland, N oord-B rabant en 
deels in België. In N oord-B rabant en België sluiten de w aterkeringen aan op de hoge gronden.
De w aterkering  aan de noordzijde vo rm t de scheidingsdijk van d ijkringgebied  33 en 34. Deze 
w a terkering  lig t langs het M arkiezaatsm eer m et een hoog voorland (voorm alig  schor) en s lu it aan de 
oostzijde in N oord-B rabant aan op de hoge gronden. Verder liggende prim aire w aterkeringen langs het 
Schelde-Rijnkanaal.
In België lig t de prim aire w a terkering  eveneens grotendeels langs d it kanaal en s lu it aan op Belgische 
hoge gronden. Alle prim aire w aterkeringen zijn van de categorie c. In de d ijk ring  komen twee 
waterkerende kunstwerken voor, te w eten het 'Gemaal H ogew aard' en 'De S ifon'.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen in Nederland zijn in beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden en bij W aterschap 
Brabantse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Er is geen score gegeven voor het d ijkringgebied. De beheerder gee ft aan da t alle primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  van de categorie c zijn en n ie t verder beoordeeld hoeven te w orden.

3.2 Bevindingen provincie
Dijkringgebied 33 lig t in de provincies Zeeland en N oord-Brabant. De provincie N oord- Brabant is de 
coördinerende provincie. De provincie gee ft aan dat de w aterkeringen, inclusief de aanslu itingen op de 
hoge gronden, geen veranderingen aan de hoo fda fm etingen  hebben ondergaan sinds inw e rk ing tred ing  
van de W e t op de W ate rkering . De score voor alle toetssporen is daarmee om form ele  reden 'goed '.

3.3 Bevindingen Rijk
O p basis van het verslag van de provincie s lu it het Rijk zich aan bij de bevindingen van de provincie.
Het Rijk neem t daarnaast de lengtes van de dijken en het aantal kunstw erken over vanu it de rapportage 
van de vorige toetsronde.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Er zijn geen verbeteringen voorzien.

4.2 Nader onderzoek
Nader onderzoek is n iet van toepassing.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen kosten voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie heeft geen bevindingen ve rw oord.
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Dijkringgebied 33, Kreekrakpolder

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
O m da t d ijkringgebied 33 slechts bestaat u it categorie c prim aire keringen heeft de beheerder heeft 
geconcludeerd da t de w aterkeringen n ie t hoeven te w orden getoetst. Er zijn daarom geen ervaringen 
m et de toetsing.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Noord-Brabant Rapportage toetsing primaire waterkeringen
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West 
Brabant) en 34a (Geertruidenberg)

2 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- en
m idden- Zeeland 2005

3 Provincie Zeeland Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen.
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen

7-3-2006

4-11-2005

1-1-2006
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Dijkringgebied 34, West-Brabant

Belgisch grondgebied

Legenda

W a t e r w e g e n

Water

Veil iglieidsooideel:

□  Voldoet niet 

I I Ceen «ordes! 

Voldoet

Typen:
Dijken en dämmen, catégorie
A

Begrenzing hoge gronden

Beheer:
A: Waterschap Brabantse Delta 
B: Waterschap Zeeuuuse Eilanden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

 grens beheerder

P ro ject
Lande lijke  F :apportage Toetsing

DcTtuin: 28 april 2006

ÜMete
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Dijkringgebied 34, West-Brabant

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E L

V O L D O E T  

A A N  D E  

N O R M

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G E E N

O O R D E E l

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 100,2 47,8 52,4 17,6 29,1 1,1 4,6 47,8

Dijken en Dammen 100,2 47,8 52,4 17,6 29,1 1,1 4,6 47,8

HT Hoogte 47,8 47,8 39,1 8,7

ST Stabiliteit 47,8 47,8

STPH Piping en heave 47,8 47,8 47,8

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 47,8 47,8 47,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 47,8 47,8 47,8

STMI Microstabiliteit 47,8 47,8 47,8

STBK Bekleding: 47,8 47,8

- steenzetting 12,9 12,9 12,1 0,8

- asfalt 2,2 2,2 2,2

- grasmat 45,1 45,1 30,7 13,3 1,1

- overige bekledingen 15,0 15,0 15,0

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettlngsvloeling

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 33 33 33

- kabels & leidingen 89 73 16 45 28 16

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten 1 1 1

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 31 19 12 6 13 12

HT Hoogte 31 19 12 19

ST Stabiliteit en sterkte 31 19 12

STCG Constructie en grondlichaam 31 19 12 3 13 3

STCO Constructieonderdelen 31 19 12 6 10 3

STPH Piping en heave 31 19 12 16 3

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 31 19 12 6 13
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Dijkringgebied 34, West-Brabant

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 34, W est-B rabant, lig t in de provincie N oord-B rabant en de provincie Zeeland. De 
provincie N oord-B rabant is de coördinerende provincie. Het d ijkringgebied grenst aan de oostzijde aan 
het W ilhe lm inakanaa l, aan de noordzijde aan het Hollands Diep en het Vo lkerak en aan de westzijde 
aan het Schelde-Rijnkanaal. De zu idelijke begrenzing van het d ijkringgebied  bestaat u it hoge gronden. 
Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de W ate rke ring  een gem iddelde overschrijd ingskans van 
1 /2 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van bijna 100 km exclusief de hoge 
gronden. Hiervan va lt 47,8  km onder prim aire keringen in de categorie a en 52,4  km in de categorie c.
In de w aterkeringen bevinden zich 31 kunstw erken. Hiervan vallen er 19 in categorie a en 12 in 
categorie c.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn grotendeels in beheer bij W aterschap Brabantse Delta. U itslu itend 4 ,6 km van de 
categorie c keringen (de H ogew aardpo lderd ijk) is in beheer bij W aterschap de Zeeuwse Eilanden.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 34, W est-Brabant heeft de score 'vo ldoende' gekregen voor 1,1 km dijk en 28 kabels en 
leid ingen. Het technisch oordeel lu id t ‘geen oordee l'. Het overige deel van de dijken en kunstwerken 
scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '. Tevens krijgen 13 kunstw erken in de categorie a kering en 5 kunstwerken 
in de categorie c kering het technisch oordeel ‘onvo ldoende '. Deze kunstw erken scoren ‘onvo ldoende ' 
op BETROUWBAARHEID SLUITING BS, een aantal kunstwerken scoort daarnaast ‘onvoldoende' op 
STABILITEIT CONSTRUCTIE EN G RONDLICHAAM  STCG en STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN 
STCO. Daarnaast is het technisch oordeel voor tw ee NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O : kabels 
en leidingen in de categorie c kering, ‘onvo ldoende '.

De beheerder w ijk t op een aantal punten af van de toets ing, de meest belangrijke punten zijn verw oord  
in de onderstaande tekst:

o grasbekleding scoort ‘geen oordeel' in de toets. De goede staat van de grasmat kan n iet w orden 
aangetoond. Er is een beheersplan opgesteld dat m oet voorzien in de o n tw ikke ling  van een 
erosiebestendige grasmat. O p  basis van het beheerdersoordeel gebaseerd op de verbeteringen 
die in 2005 zijn opgetreden is een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend; 

o steenbekled ing scoort ‘geen oordeel' in de toets door het ontbreken van constructiegegevens.
Er is een inspectie- en m onitoringsplan voor bekledingen opgesteld. O p basis van het 
beheerdersoordeel is een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend; 

o NIET-WATERKERENDE OBJECTEN scoren ‘geen oordeel' in de toets door het ontbreken van
beheergegevens. In 2003 is een on the ffingenbe le id  opgesteld, aan aanleg en beheer van 
objecten zijn voorwaarden verbonden om het w aterkerend verm ogen op peil te houden. 
Daarnaast w orden relevante gegevens ingew onnen. Bij het optredende hoogw ater in 1993 en 
1995 hebben zich geen problem en voorgedaan. O p basis van het beheerdersoordeel is aan deel 
van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend; 

o w aterkerende kunstwerken scoren ‘onvo ldoende ' in de toets door het ontbreken van o n tw e rp 
en aanleggegevens en procedures voor bediening en slu iting . In het vastgestelde beheerplan 
w aterkeringen 2004 -2008  is voorzien in het com pleteren van de beheergegevens en 
beheerinstrum enten. Bij het optredende hoogw ater in 1993 en 1995 hebben zich geen 
problem en voorgedaan. O p basis van het beheerdersoordeel is aan de waterkerende 
kunstw erken een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend.
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Dijkringgebied 34, West-Brabant

3.2 Bevindingen provincie
De provincie N oord-B rabant is de coördinerende provincie.De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen 
van de beheerders. De provincie m erkt op da t de dijken zijn on tw orpen  bij waterstanden volgens 
HR1996. De w aterstanden volgens HR2001 zijn hoger, w aardoor enkele dijken n ie t vo ldoen.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn op één onderdeel na 
'goed ' o f ‘vo ldoende ’ gekeurd. De STABILITEIT BEKLEDING STBK (grasbekleding) scoort ‘geen oordeel' 
voor een to ta le  lengte van 1,1 km.

De STABILITEIT VO O R LA N D  STVL is n iet getoetst. Het beheerdersoordeel m et betrekking  to t  de 
GRASBEKLEDING STBK is gebaseerd op een ve rw ach ting  voor de toekom st, n ie t op de toestand van de 
bekled ing op de peildatum . V oor de toe ts ing  van de STEEN- en ASFALTBEKLEDING STBK is op enkele 
tra jecten onvo ldoende in fo rm atie  aanwezig. V oor deze trajecten w o rd t het beheerdersoordeel 
'vo ldoende ' overgenom en (2,2 km asfa ltbekleding en 0 ,8 km steenbekleding).

De ‘vo ldoende ' score van de beheerder voor een aantal kunstw erken en NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  is onvo ldoende onderbouw d. Volgens de m ethodische toe ts ing  is onvo ldoende 
in fo rm atie  beschikbaar om to t een e indoordeel te kom en, de score volgens het Rijk is daarom 'geen 
oordee l'. In de kaart zijn alle kunstw erken ais 'geen oordeel' gepresenteerd.

De toe ts ing  van de categorie c-keringen heeft, voor zover in beheer bij het waterschap Brabantse Delta, 
bestaan u it een toe ts ing  volgens de detailsporen van het VTV. Het is n ie t du ide lijk  w a t de staat van de 
kering is ten opzichte van de toestand bij inw erk ingtreden van de w et. Daarom w o rd t het oordeel van 
het Rijk hier eveneens 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
kunstw erken zijn de vo lgende verbeteringsw erken gepland:

o O pstellen s lu itingspro toco llen  w aterkerende kunstwerken ais onderdeel van het Beheerplan

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
onder andere de vo lgende toetsen u itvoeren:

o Inspectie en m on ito ren , gras- en steenbekleding, waterkerende kunstwerken en constructies; 
o Inventarisatie en toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O .

4.3 Kosten en planning
De beheerder hee ft geen kosten gerapporteerd.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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Dijkringgebied 34, West-Brabant

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder rapportee rt dat het inventariseren van de gegevens binnen de toets ing  een van de 
belangrijkste stappen is. Het was daarbij n ie t altijd  du ide lijk  welke docum enten actueel zijn. De 
ontbrekende gegevens liggen m et name op het gebied van de w aterkerende kunstwerken en de n iet 
w aterkerende objecten N W O . Vooral van de w ijze van sluiten (Betrouw baarheid S lu iting (BS)) was 
onvo ldoende gedetailleerd vastgelegd. Het fe it da t voor het VTV meer gegevens nod ig  zijn dan bij de 
LTV hee ft vo o r de nodige problem en gezorgd.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Brabantse Delta

2 Waterschap Brabantse Delta

3 Waterschap Zeeuwse 
Eilanden

Verslag W aterkringen toetsing 2005, D ijkring 34 1 -8-2005
"W est-Brabant" en 34a "G eertru idenberg",
Samenvatting toetsresultaten en aanbevelingen 
voor verbetermaatregelen
D ijkring 34 'W est-Brabant' en d ijkring 34a 1-8-2005
'Geertruidenberg' Beoordeling waterkering volgens 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2004

De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- 4-11 -2005 
en m idden- Zeeland 2005

4 Provincie Zeeland

5 Provincie Noord-Brabant

Toetsing op veiligheid van de primaire 1 -1 -2006
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse
dijkringen

Rapportage toetsing primaire waterkeringen 7-3-2006
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West- 
Brabant) en 34a (Geertruidenberg)
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Dijkringgebied 34a,Geertruidenberg

Raamsdonksveer
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Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 9,9 9,9 1,6 7,4 0,9

Dijken en Dammen 9,9 9,9

HT Hoogte 9,9 9,9 2,6 7,3

ST Stabiliteit 9,9 9,9

STPH Piping en heave 9,9 9,9 9,9

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 9,9 9,9 9,9

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 9,9 9,9 9,9

STMI Microstabiliteit 9,9 9,9 9,9

STBK Bekleding: 9,9 9,9

- steenzetting 1,1 1,1 0,9 0,2

- asfalt 0,7 0,7 0,7

- grasmat 9,9 9,9 9,9

- overige bekledingen 3,6 3,6 3,6

STVL Voorland:

■ afschuiving

- zettingsvloeling

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen 36 36 26 10

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten 6 6 1 5

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 2 2 2

HT Hoogte 2 2 2

ST Stabiliteit en sterkte 2 2

STCG Constructie en grondlichaam 2 2 1 1

STCO Constructieonderdelen 2 2 2

STPH Piping en heave 2 2 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 2 2 2
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Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 34a, G eertru idenberg, lig t in de provincie N oord-Brabant. Het d ijkringgebied  grenst aan 
de noordzijde aan het Hollands Diep, aan de oost- en zuidzijde aan de Donge en aan de westzijde aan 
het kanaal naar de Am er. Het d ijkringgebied hee ft volgens de W e t op de w aterkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar.

De prim aire w aterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 9 ,9  km. De prim aire w a terkering  is van 
de categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich 2 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Brabantse Delta.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 34a, G eertru idenberg hee ft de score 'vo ldoende ' gekregen voor 0 ,7 -0 ,9  km van de 
dijken voor het spoor STABILITEIT BEKLEDING STBK. Het technisch oordeel lu id t ‘geen oordee l'. Tevens 
krijgen tien kabels en leidingen en 5 overige n ie t w aterkerende objecten de score ‘geen oordeel'. 
Volgens het technisch oordeel scoort 1 kunstw erk ‘onvo ldoende ' op STABILITEIT CONSTRUCTIE EN 
G R O N D LIC H AAM  STCG. Het overige deel v an de dijken en kunstw erken scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '.

De beheerder w ijk t op een aantal punten af van de toets ing, de meest belangrijke punten zijn verw oord  
in de onderstaande tekst:

o steenbekled ing scoort ‘geen oordeel' in de toets door het ontbreken van constructiegegevens.
Er is een inspectie- en m onitoringsplan voor bekledingen opgesteld. O p basis van het 
beheerdersoordeel is een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend; 

o NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren ‘geen oordeel' in de toets door het ontbreken
van beheergegevens. In 2003 is een on the ffingenbe le id  opgesteld. Aan aanleg en beheer van 
objecten zijn voorwaarden verbonden om het w aterkerend verm ogen op peil te houden. 
Daarnaast w orden relevante gegevens ingew onnen. Bij het optredende hoogw ater in 1993 en 
1995 hebben zich geen problem en voorgedaan. O p basis van het beheerdersoordeel is aan een 
deel van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend; 

o w aterkerende kunstwerken scoren ‘onvo ldoende ' in de toets door het ontbreken van o n tw e rp 
en aanleggegevens en procedures voor bediening en slu iting . In het vastgestelde beheerplan 
w aterkeringen 2 004 -2008  is voorzien in het com plem enteren van de beheergegevens en 
beheerinstrum enten. Bij het optredende hoogw ater in 1993 en 1995 hebben zich geen 
problem en voorgedaan. O p basis van het beheerdersoordeel is aan de w aterkerende 
kunstw erken een ‘vo ldoende ' oordeel toegekend.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie m erkt op dat de dijken 
zijn on tw orpen  bij w aterstanden volgens HR1996. De waterstanden volgens HR2001 zijn hoger, 
w aardoor veel dijken n ie t vo ldoen.
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Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn op een onderdeel na 
'goed ' o f ‘vo ldoende ’ gekeurd. De STABILITEIT BEKLEDING scoort op basis van de toetsingsregels 
‘geen oordeel' over 0 ,7 to t  0 ,9 km. De STABILITEIT VO O R LAN D  STVL is n iet getoetst. De ‘vo ldoende ’ 
score van de beheerder voor een aantal kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is 
onvo ldoende onderbouw d. Volgens de m ethodische toets ing  is onvo ldoende in form atie  beschikbaar om 
to t een e indoordeel te kom en, de score volgens het Rijk is daarom 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
kunstw erken zijn de vo lgende verbeteringsw erken gepland:

o O pstellen s lu itingspro toco llen  w aterkerende kunstwerken ais onderdeel van het Beheerplan

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
onder andere de vo lgende werkzaam heden u itvoeren:

o Inspectie en m on itoren  gras- en steenbekleding, w aterkerende kunstw erken en constructies; 
o Im plem entatie  s lu itingsprotocollen waterkerende kunstwerken en period iek oefenen en testen 

s lu iting  w aterkerende kunstw erken; 
o Inventarisatie en toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O .

4.3 Kosten en planning
De beheerder hee ft geen kosten gerapporteerd.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder rapportee rt dat het inventariseren van de gegevens binnen de toets ing  een van de 
belangrijkste stappen is. Het was daarbij n ie t altijd  du ide lijk  welke docum enten actueel zijn. De 
ontbrekende gegevens liggen m et name op het gebied van de w aterkerende kunstwerken en de n iet 
w aterkerende objecten N W O . Vooral van de w ijze van sluiten (Betrouw baarheid S lu iting (BS)) was 
onvo ldoende gedetailleerd vastgelegd. Het fe it da t voor het VTV meer gegevens nod ig  zijn dan bij de 
LTV hee ft vo o r de nodige problem en gezorgd.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Brabantse Delta

2 Waterschap Brabantse Delta

3 Provincie Noord-Brabant

Verslag W aterkringen toetesing 2005, D ijkring 34 
"W est-Brabant" en 34a "G eertru idenberg", 
Samenvatting toetsresultaten en aanbevelingen 
voor verbetermaatregelen 
D ijkring 34 'W est-Brabant' en d ijkring 34a 
'Geertruidenberg' Beoordeling waterkering volgens 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2004 
Rapportage toetsing primaire waterkeringen 
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West- 
Brabant) en 34a (Geertruidenberg)

1 - 8-2005

1-8-2005

7-3-2006
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Dijkringgebied 35, Donge

Wijk en Aalburg
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Dijkringgebied 35, Donge

Resultaatstabel dijkringgebied Veili gheidsbeoo rdelin g

T oets ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
O ORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvo ldoende

Totaal 33,3 28,3 5,0 19,1 8,4 0,8 5,0

Dijken en Dammen 33,3 28,3 5,0 19,1 8,4 0,8 5,0

HT Hoogte 28,3 28,3 19,1 8,4 0,8

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 28.3 28,3 25,9 1,6 0,8

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 28,3 28,3 27,5 0,0 0,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 28,3 28,3 27,5 0,0 0,8

STMI Microstabiliteit 28,3 28,3 20,8 6,7 0,8

STBK Bekleding:

- steenzetting 0,5 0,5 0,5

- asfalt 2,9 2,9 2,9

- grasmat 23,7 23,7 6,4 16,5 0,8

- overige bekledingen 1,2 1,2 0,3 0,9

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 18 18

- kabels & leidingen 73 73

- bomen & overige begroeiing 15 15

- overige niet-waterkerende objecten 9 9

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 27 27 14 13

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdelen

STPH Piping en heave

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 35, Donge

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 35, Donge, lig t in N oord-Brabant. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /2 .0 0 0  per jaar. De wateren waaraan het 
d ijkringgebied  grenst zijn van oost naar west, het A fwateringskanaal 's H ertogenbosch-D rongelen, de 
Bergsche Maas en het W ilhe lm inakanaal. Aan de zuidzijde w o rd t het d ijkringgebied  begrensd door hoge 
gronden.

Het aantal kilom eters prim aire w aterkeringen bedraagt 33,3 km dijken. Hiervan is 28,3 km categorie a 
en 5 km categorie c kering. In de w aterkeringen zijn 27 kunstwerken aanwezig.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen van de categorie a z ijn  in beheer bij het W aterschap Brabantse Delta. De 
w aterkeringen van de categorie c zijn in beheer van R ijkswaterstaat Noord-Brabant.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
O p basis van HR2001 vo ldoe t d ijkringgebied 35, Donge, n ie t aan de norm  w a t be tre ft de HOOGTE HT 
binnen een aantal tra jecten. Bij toepassing van het HR1996 vo ldoe t de HOOGTE HT w el. Daarnaast 
w o rd t een ‘onvo ldoende ’ score gegeven voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH in een enkel traject. 
Bij toepassing van HR1996 vo ldoe t het gehele d ijkringgebied  aan de norm.

De categorie c keringen hebben de score ‘goed ’ gekregen.

Het beheerdersoordeel w ijk t af van het technische oordeel op de vo lgende punten:
o Score ‘onvo ldoende ’ voor het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, twee

dijkvakken. De beheerder gee ft het oordeel ‘vo ldoende ', om dat zeer lage polderpeilen zijn 
gehanteerd en in het dagelijkse beheer geen zandm eevoerende wellen zijn geconstateerd, 

o Score ‘onvo ldoende ' voor HOOGTE HT Keersluis Schipdiep, de beheerder gee ft ‘vo ldoende ', op 
basis van de aanwezige kom berging. 

o Score ‘geen oordeel' voor STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De beheerder gee ft het oordeel
‘vo ldoende ', gebaseerd op het beheer, visuele inspecties en ervaringen opgedaan in 1993 en 
1995 en het inzetten van tijde lijke  m aatregelen bij jonge grasm atten, 

o Score ‘geen oordeel' voor de overige waterkerende constructies . De beheerder gee ft het
oordeel ‘vo ldoende ', gebaseerd op jaarlijkse visuele inspecties en ervaringen tijdens de 
hoogw aters van 1993 en 1995. 

o Score ‘geen oordeel' voor de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O . De beheerder gee ft het 
oordeel ‘vo ldoende ', mede op basis van ervaringen in 1993 en 1995.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is grotendeels u itgevoerd aan de hand van het VTV. U itzondering  hierop 
is de beoorde ling van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O .

Het Rijk s lu it zich aan bij het beheerdersoordeel.
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Dijkringgebied 35, Donge

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Er zijn verbeteringsmaatregelen voorzien.

4.2 Nader onderzoek
o Com pleteren van de noodzakelijke beheersinform atie  ten aanzien van de w aterkerende 

constructies en de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O . 
o O ntw ikke len  van geotechnische datasets om zodoende de daadw erke lijk  aanwezige 

eigenschappen van de w aterkeringen beter in beeld te krijgen, 
o Nadere analyse Haven Raamsdonksveer.
o Geavanceerde toets ing  op de trajecten die n ie t vo ldoen bij HR1996 o f die n ie t voldoen aan 

HR2001 en n ie t reeds ge toe ts t zijn bij HR1996. Bezien in hoeverre een w aakhoogte  tussen 0,3 
en 0,5 m acceptabel is.

o Analyse en discussie over de daadw erke lijk  optredende golfaanval (Hydra-B vs DIJKRING) en de 
u itgangspunten die hierbij w orden gehanteerd 

o Analyse s tab ilite it W ilhe lm inakanaal zonder dam wand.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Geconstateerd is da t Hydra-B n ie t overal betrouw bare  resultaten gee ft en in somm ige gevallen 
conservatief is.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Het VTV is ondu ide lijk  bevonden op het gebied van de, n ieuwe w ijze van toetsen van de grasbekleding, 
p ip ing  en de toets ing  van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O .

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Brabantse Delta

2 Waterschap Brabantse Delta

3 Waterschap Brabantse Delta
4 Provincie Noord-Brabant

5 Rijkswaterstaat Noord- 
Brabant

Supplement verslag waterkeringen 2004 D ijkring 35 3-6-2005
'Donge "
Toetsing op veiligheid D ijkring 35 Donge' Verslag 17-9-2004
W aterkeringen
Toetsing op veiligheid 2004 D ijkring 35 'Donge' 17-9-2004
Rapportage toetsing primaire 7-3-2006
w aterkering dijkringgebied 35 (Donge)
Toetsing D ijkring 35; dijkvak P52 - Verslag W aterkering 1 -12-2004 
2004

205  Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De Maaskant

Legenda

W a t e r w e g e n

Water

Veil iglieidsotmleel:

□  V oldoet n ie t

□  Ç sen «orcesi 
|  V oldoet

Typen:
Dijken en däm m en, catégorie

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheei:

W aterschap  A a &  Ma

 grens behee rde r

P ro ject
Lande lijke  F ;apportage Toetsing

Dalum: 28 april 2006

9.000
□  Meter
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Dijkringgebied 36 Land van Heusden/De Maaskant

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 101,5 101,5 98,4 0,7 2,4

Dijken en Dammen 101,5 101,5 98,4 0,7 2,4

HT Hoogte 101,5 101,5 99,0 2,4 0,1

ST Stabiliteit 101,5 101,5

STPH Piping en heave 101,5 101,5 94,3 6,5 0,7

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 101,5 101,5 96,8 3,5 1,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 101,5 101,5 91,4 10,1

STMI Microstabiliteit 99,9 101,5 90,5 9,2 0,2

STBK Bekleding:

- steenzetting 1,2 1,2 1,1 0,1

- asfalt

- grasmat 99,3 99,3 98,9 0,4

- overige bekledingen 1,9 1,9 1,9

STVL Voorland:

■ afschuiving 3,2 3,2 3,2

- zettingsvloeling 3,0 3,0 2,6 0,4

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing > 800 >800 >800 23

- kabels & leidingen > 100 > 100 60 >40

- bomen & overige begroeiing > 600 >600 >600 12

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 45 45 14 7 24

HT Hoogte 17 17 15 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 45 45 9 8 6 22

STCG Constructie en grondlichaam 37 37 11 23 3

STCO Constructieonderdelen 45 45 13 8 24

STPH Piping en heave 44 44 28 5 6 5

STVL Voorland 10 10 10

BS Betrouwbaarheid sluiting 45 45 38 6 1
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Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De Maaskant

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De M aaskant lig t in de provincie N oord- Brabant. Het 
d ijkringgebied  heeft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van
1 / 1 .250 per jaar. D ijkringgebied 36 b e tre ft de linker M aasdijk gelegen tussen Boxmeer in het oosten en 
W aa lw ijk  (het afvoerkanaal 's H ertogenbosch-D rongelen) in het westen. De aangrenzende wateren zijn 
bu itenw ateren . Het d ijkringgebied  om va t in to taal ruim  100 km categorie a prim aire w aterkering . Aan 
de zuidzijde w o rd t de d ijk ring  door hoge gronden begrensd. In d ijkringgebied  36 liggen 45 
w aterkerende kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Aa en Maas.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Een ko rt deel van d ijk ring  36, Land van H eusden/De M aaskant, vo ldoe t n ie t op het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. Tevens krijg t een deel van de d ijk ring  de score ‘geen oordeel' voor 
de beoordelingsporen MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, STABILITEIT BEKLEDING STBK, harde bekleding, gras en STABILITEIT 
VO O R LA N D  STVL, zettingsvloeiing. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , meer dan 1500 in 
to taa l, krijgen 23 panden, meer dan 40 leid ingen en een aantal bomen & overige beplantingen de score 
‘geen oordeel'. Het overgrote  deel van de w aterkeringen scoort goed dan wel vo ldoende. Van de 45 
aanwezige kunstwerken krijgen 7 de score 'onvo ldoende ', waarvan 6 voor het spoor STABILITEIT EN 
STERKTE, PIPING EN HEAVE STPH, en 1 voor het spoor HOOGTE HT.

Er zijn in de afgelopen toetsperiode geen ervaringen geweest, o f w aarnem ingen gedaan die to t een 
a fw ijkend beheerdersoordeel aanle id ing geven.

V oor één trajecten w ijk t de beheerder af van de technische beoorde ling m et betrekking  to t 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI op basis van gegevens die na het opstellen van de 
rapportage beschikbaar zijn gekomen.
In tegenste lling  to t de technische toe ts ing  acht de beheerder het sluitingsproces van de vo lgende 
kunstw erken voldoende gezekerd: Taamsluis Grave, Schutsluis Burg. Deelenkanaal, Teeffelensesluis, 
Gemaal Gewande, Spuisluis Crevecoeur, Spuisluis H enrië ttew aard.

In een paar tra jecten is de oorzaak voor het onvo ldoende oordeel gelegen in het fe it da t de 
w aterstanden volgens HR2001 hoger zijn dan de w aterstanden volgens HR1996.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. Ten aanzien van hoge gronden gee ft 
de provincie de vo lgende aanvulling. Hoge gronden zijn aanwezig in het zuidoosten van de provincie, 
w aar de bedijkte  Maas overgaat op de onbed ijk te  Maas. Er hebben geen vergravingen van de hoge 
gronden plaatsgevonden.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Gebruik is gem aakt van HR1996 en 
H R 2001. Het Rijk sluit zich aan bij de bevindingen van het W aterschap, m et u itzondering van het 
beheerdersoordeel betre ffende de s lu iting  van het genoemde zestal kunstwerken.
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Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De Maaskant

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Ten aanzien van het kw ellengte  te ko rt is een plan voor noodm aatregelen opgesteld. V e rw acht w o rd t 
da t na het nadere onderzoek ten aanzien van p ip ing  ook perm anente maatregelen nodig zijn.

In de trajecten w aar de onvo ldoende ve iligheid veroorzaakt w o rd t door gestegen toetspe ilen, w orden in 
het kader van Ruimte vo o r de Rivier m aatregelen genom en.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Lokaal g rondonderzoek en /  o f een geavanceerde toets m et betrekking  to t bebouw ing;
o G egevensinw inn ing en toets sterkte waterkerende kunstw erken;
o Een geavanceerde toets vo o r de betrouw baarheid  van afs lu itm iddelen;
o G egevensinw inn ing en nadere toets van leidingen.

4.3 Kosten en planning
In eerste instantie w o rd t een bedrag van 75.000 euro geraamd voor nader onderzoek.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
De toetsm ethode voor het aspect zettingsvloe iingen behoe ft nadere aandacht, m et name in het 
rivierengebied. V oor een aantal locaties kan m et de eenvoudige m ethode geen oordeel w orden 
gegeven, te rw ijl er in de p raktijk  geen enkele reden is om aan te nemen dat een ze ttingsvloe iing  to t de 
m ogelijkheden behoort.

Geconstateerd w o rd t dat de beoorde ling van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  strik te r is in het 
VTV in ve rge lijk ing  m et de voorgaande toetsronde. H ierdoor kon voor een aantal objecten nu nog geen 
d e fin itie f oordeel w orden gegeven.

Hydraulische randvoorwaarden
V oor de St. Jansbeek zijn toetspeilen opgesteld op basis van de betrekkingslijnen voor de Maas. Het 
HR2001 gee ft hier geen hydraulische randvoorw aarden.
Een m ethode voor het vaststellen van de go lfrandvoorw aarden  voor de bekleding on tb reekt nog.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De Maaskant

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Aa en Maas

2 Waterschap Aa en Maas
3 Waterschap Aa en Maas

4 Waterschap Aa en Maas
5 Waterschap Aa en Maas

6 Provincie Noord-Brabant

Toetsing Kunstwerken, dijkring 36 'Land van 22-9-2005
Heusden /  De Maaskant
Toets Maasdijken dp 360 -911, Achtergrond rapport 26-9-2005 
Toetsing Maasbandijken dijkring 36, Toetsing 1-10-2005
maasbandijken en kunstwerken dijkring Land van 
Heusden /  de M aaskant 
Toetsing Maasbandijken, d ijkring 36 
Rapportage toetsing op veiligheid van de primaire 
waterkering 2005, D ijkring 36 en 36a (Brief aan 
Provincie Noord-Brabant)
Rapportage toetsing primaire waterkeringen 
dijkringgebied 36 (land van Heusden /  De 
Maaskant) en 36a (Keent)

16-9-2005
6-12-2005

7-3-2006
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Dijkringgebied 3 6 a ,Keent

Typen:
Dijken en däm m en, categorie

P ro ject
L ande lijke  R appo rtage  ToetsingW aterw egen W a t er s ch a p A a & M a æ

Water D «Hum: 28 api ¡I 2004>

510Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  k u n s tw erk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 36a, Keent

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 4,3 4,3 4,1 0,2

Dijken en Dammen 4,3 4,3 4,1 0,2

HT Hoogte 4,3 4,3 4,3

ST Stabiliteit 4,3 4,3 4,3

STPH Piping en heave 4,3 4,3 4,1 0,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 4,3 4,3 4,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 4,3 4,3 4,3

STMI Microstabiliteit 4,3 4,3 4,3

STBK Bekleding:

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 4,3 4,3 4,3

- overige bekledingen

STVL Voorland: 4,3 4,3 4,3

- afschuiving 4,3 4,3 4,3

- zettingsvloeiing 4,3 4,3 4,3

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 6 6 6

- kabels Á leidingen 5 5 5

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 1 1 1

HT Hoogte 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1

STCG Constructie en grondllchaam 1 1 1

STCO Constructieonderdelen 1 1 1

STPH Piping en heave 1 1 1

STVL Voorland 1 1 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 1 1 1
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Dijkringgebied 36a, Keent

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 36a Keent lig t in de provincie N oord-Brabant. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t 
op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar.

D ijkringgebied 36a is een klein gebied gelegen tussen de Maas en een voormalige Maasmeander. D it 
d ijkringgebied om vat 4,3 kilom eter categorie a prim aire w aterkering . In het d ijkringgebied  lig t 1 
w aterkerend kunstwerk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Aa en Maas.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 36a, Keent, hee ft over 150 m eter d ijk de score ‘geen oordeel' gekregen voor het 
beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De aanwezige leidingen krijgen het oordeel 
‘vo ldoende ’ . V oor alle overige beoordelingssporen is de score ‘goed ’ behaald. Het beheerdersoordeel 
s lu it aan bij het oordeel u it te technische toetsing.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De hoogste waarde u it de HR1996 
en HR2001 is genomen voor de toets ing. Het Rijk s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder en 
de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Ten aanzien van het kw ellengte  te ko rt is een plan voor noodm aatregelen opgesteld. V e rw acht w o rd t 
da t na het nadere onderzoek ten aanzien van p ip ing  ook perm anente maatregelen nod ig  zijn.

4.2 Nader onderzoek
Er w o rd t nader onderzoek u itgevoerd naar het aspect pip ing.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen aan m et betrekking  to t de toe ts ing  ve rw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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Dijkringgebied 36a, Keent

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Aa en Maas

2 Provincie Noord-Brabant

Toetsing Maasbandijken dijkring 36a, toetsing 22-
Maasbandijken en kunstwerken dijkring Keent 
(hmO-43)
Rapportage toetsing primaire waterkeringen 7-3
dijkringgebied 36 (land van Heusden /  De 
Maaskant) en 36a (Keent)

9-2005

-2006

214  Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 37, Nederhemert

Wijk en Aalburg

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

Project
Lande lijke  R appo rtage  ToetsingW aterw egen W aterschap  R rivierenland

W a te r D «Hum: 28 ap ril 2004>

500B e g re n z in g  h o g e  g ro n d e n

]  M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

—  grens beheerder
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Dijkringgebied 37, Nederhemert

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

Dijken en Dammen 4,1 1,3 2,8 1,3 2,8

HT Hoogte 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

ST Stabiliteit 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

STPH Piping en heave 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

STMI Mlcrostabilitelt 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

STBK Bekleding: 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

- overige bekledingen

STVL Voorland: 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

- afschuiving 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

- zettingsvloeiing 4,1 1,3 2,8 1.3 2,8

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X X

- kabels Á leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 1 1 1 1

HT Hoogte 1 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1 1

STCG Constructie en grondllchaam 1 1 1 1

STCO Constructleonderdelen

STPH Piping en heave 1 1 1 1

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting
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Dijkringgebied 37, Nederhemert

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 37, Nederhem ert, lig t in de provincie Gelderland en w o rd t gevorm d door de prim aire 
keringen gelegen rondom  de polder van Bern. De kering bescherm t de polder tegen hoge waterstanden 
op de Bergsche Maas en de A fgedam de Maas. De w a terkering  hee ft volgens de W e t op de w aterkering  
een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar.

De to ta le  lengte van de prim aire w aterkeringen bedraagt 4,1 km. Hiervan va lt 1,3 km onder prim aire 
keringen in de categorie a en 2 ,8  km in de categorie c. In de w aterkeringen bev ind t zich 1 kunstwerk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De dijken van d ijkringgebied  37, Nederhem ert, scoren 'g o ed ', het kunstw erk scoort ‘vo ldoende ’ . De 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren ‘goed ’ , het b e tre ft kabels en leidingen en een aantal 
w on ingen . Eén le id ing is goedgekeurd op basis van het beheerdersoordeel. Inventarisatie van overige 
n ie t waterkerende objecten d ien t nog plaats te vinden.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. O m dat de NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  voor een deel nog niet zijn getoetst, is h iervoor het oordeel van het Rijk 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Er zijn geen verbeteringsw erken nodig.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  37 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen zijn nog n ie t beoordeeld. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
de vo lgende toetsen u itvoeren:

o Inventarisatie en toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O. 
o Toe ts ing /nader onderzoek w a te rle id ing  Bern (voora lsnog goedgekeurd op basis van het 

beheerdersoordeel).
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Dijkringgebied 37, Nederhemert

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rivierenland D ijkring 37 Nederhemert, dijkring 38 Bommelerwaard 26-
en dijkring 39 Alem

2 Waterschap Rivierenland Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42 18-
3 Provincie Gelderland Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 5-1

van de tweede ronde toetsen op veiligheid

-2005

-2005
-2005

218  Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 38, Bommelerwaard

Leerdam
Bees d

Geldermalsen

Bral

Zaltöomrriël

Hedí

Rosmalen

Vlij m en
's-HertogeribüsehNieuwkuijk

Waalwijk Drunen Berli
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Dijkringgebied 38, Bommelerwaard

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  p er type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 64,7 49,2 15,5 22,9 22,3 4,0 15,5

Dijken en Dammen 63,7 48,2 15,5 22,9 21,3 4,0 15,5

HT Hoogte 63,7 48,2 15,5 22,9 21,3 4,0 15,5

ST Stabiliteit 63,7 48,2 15,5 22,9 21,3 4,0 15,5

STPH Piping en heave

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts

STMI Microstabiliteit

STBK Bekleding:

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winde rosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 21 16 5 13 1 2 3 2

HT Hoogte 18 13 5 12 1

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 21 16 5 2 13 1

STCO Constructieonderdelen 21 16 5 10 5 1

STPH Piping en heave 21 16 5 12 4

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 18 13 5 13
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Dijkringgebied 38, Bommelerwaard

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 38, Bom m elerwaard, lig t in de provincie Gelderland en w o rd t gevorm d door de prim aire 
keringen langs de W aal, Maas en A fgedam de Maas. De w a terkering  hee ft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar.

De to ta le  lengte van de prim aire w aterkeringen bedraagt 64,7  km. Hiervan va lt 49,2 km onder primaire 
keringen in de categorie a en 15,5 km in de categorie c.
In de w aterkeringen bevinden zich 20 kunstwerken en 1,0 km aan langsconstructies.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
O p basis van de HR2001 voldoen de dijken en langsconstructies langs de W aal deels n ie t aan de norm . 
D it oordeel behoe ft nuancering, de keringen zijn n ie t on tw orpen  op de H R 2001. Toetsing m et de 
HR1996 le id t voor het grootste  gedeelte van de w a te rke ring  m et u itzondering  van de kunstwerken to t 
een oordeel 'goed ' o f 'vo ldoende '. Een deel van de kunstwerken scoort 'geen oordeel', slechts een 
kunstw erk scoort 'onvoldoende.
C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht.

Er is door de beheerder geen vo lledige toets u itgevoerd op basis van de H R 2001. U it de toets ing  
volgens de HR1996 vo lg t da t 1 kunstw erk ‘onvo ldoende ' scoort op STERKTE CONSTRUCTIE 
ONDERDELEN STCO en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Daarnaast scoort de STEENBEKLEDING 
STBK en het merendeel van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  door gebrek aan gegevens 
‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Er is door de beheerder geen 
vo lled ige toets u itgevoerd op basis van de H R 2001, op basis van de HR1996 is wel een vo lled ige toets 
u itgevoerd. De STABILITEIT BEKLEDING STBK (steenbekleding) en het merendeel van de NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is nog n iet getoetst. Het rijk neem t het oordeel van de beheerder en 
de provincie over.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. Het 
w aterschap Rivierenland hee ft h iertoe een plan van aanpak opgesteld, 

o V erbe tering  kunstw erk (Gemaal Stuvers);
o V erbe tering  kunstw erk (Gemaal Baanbreker), in u itvoering;
o Verbeteringsw erken al gepland voor 2006.
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Dijkringgebied 38, Bommelerwaard

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  38 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordee l'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de 
vo lgende toetsen u itvoeren:

o Inventarisatie en toe ts ing  steenbekleding
o Inventarisatie en toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NW O.

4.3 Kosten en planning
De kosten voor de ve rbe te ring  van de kunstw erken, de gemalen Stuvers en Baanbreker zijn onbekend. 
Naast de verbetering  van de kunstwerken zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Gelderland

2 Waterschap Rivierenland

3 Waterschap Rivierenland
4 Waterschap Rivierenland

Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 5-12-2005 
van de tweede onde toetsen op veiligheid
D ijkring 37 Nederhemert, dijkring 38 Bommelerwaard 26-9-2005 
en dijkring 39 Alem
Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42 18-2-2005
Toetsing gemalen Hedel, Stuvers en Alem 22-2-2005
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Dijkringgebied 39, Alem
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Dijkringgebied 39, Alem

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 4,5 4,5 4,5

Dijken en Dammen 4,5 4,5 4,5

HT Hoogte 4,5 4,5 4,5

ST Stabiliteit 4,5 4,5 4,5

STPH Piping en heave 4,5 4,5 4,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 4,5 4,5 4,5

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 4,5 4,5 4,5

STMI Microstabiliteit 4,5 4,5 4,5

STBK Bekleding: 4,5 4,5 4,5

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 4,5 4,5 4,5

- overige bekledingen

STVL Voorland: 4,5 4,5

■ afschuiving 4,5 4,5

- zettingsvloeiing 4,5 4,5

HWO Niet-waterkerende objecten: 4 4 1 3

- bebouwing

- kabels & leidingen 4 4 1 3

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 1 1 1

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1

STCG Constructie en grondlichaam 1 1 1

STCO Constructieonderdelen 1 1 1

STPH Piping en heave 1 1 1

STVL Voorland 1 1 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 1 1 1
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Dijkringgebied 39, Alem

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 39, A lem , lig t in de provincie Gelderland en w o rd t gevorm d door de Alemse dijk. De 
kering bescherm t het eiland Alem bij hoogw ater op de Maas. De w a terkering  hee ft volgens de W e t op 
de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar.

De to ta le  lengte van de prim aire w aterkeringen bedraagt 4 ,5 km. De prim aire w a terkering  is van de 
categorie a. In de w aterkeringen bev ind t zich 1 kunstw erk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De dijken van d ijkringgebied 39, A lem  krijgen de score 'goed ' op alle deelsporen. Het oordeel voor de 
deelsporen KUNSTWERKEN en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is n ie t meegenomen in het 
e indoordeel. Het kunstw erk, gemaal A lem scoort ‘onvo ldoende ’ , maar w o rd t in 2006 gerenoveerd 
w aarna het gemaal aan de norm  vo ldoet. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren er 3 
‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. Het kunstw erk scoort volgens het 
Rijk een 'onvo ldoende ' aangezien de voorgenom en verbete ring  nog n ie t is u itgevoerd op de peildatum .

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn tekortkom ingen  geconstateerd. V oor het 
kunstw erk, een gemaal, zijn in 2006  renovatiewerkzaam heden voorgenom en.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  39 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel' In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de 
vo lgende toetsen u itvoeren:

o Nader onderzoek en toe ts ing  van 3 leidingen
o Inventarisatie en toe ts ing  NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O : bomen en bebouw ing

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.
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Dijkringgebied 39, Alem

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

5-12-2005

26-9-2005 

22-2-2005

1 Provincie Gelderland

2 Waterschap Rivierenland

3 Waterschap Rivierenland

Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid
D ijkring 37 Nederhemert, d ijkring 38 
Bommelerwaard en dijkring 39 Alem 
Toetsing gemalen Hedel, Stuvers en Alem
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Dijkringgebied 40, Heerewaarden

Dreumel

Lith

Type«:
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P ro ject
Land e lijke  Rapp oria ge ToetsingW aterw egen W aterschap  R rivierenland

Water D «Hum: 28 april 2004>

1,000Begrenzing hoge gronden
] M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 40, Heerewaarden

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 12,3 11,4 0,9 6,3 5,1 0,9

Dijken en Dammen 12,3 11,4 0,9 6,3 5,1 0,9

HT Hoogte 12,3 11,4 0,9 6,3 5,1 0,9

ST Stabiliteit 12,3 11,4 0,9 6,3 5,1 0,9

STPH Piping en heave 12,3 11,4 0,9 11,4 0,9

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 12,3 11,4 0,9 11,4 0,9

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 12,3 11,4 0,9 11,4 0,9

STMI Microstabiliteit 12,3 11,4 0,9 11,4 0,9

STBK Bekleding: 11,4 11,4 6,3 5,1

- steenzetting 11,4 6,4 6,3 0,1

- asfalt

- grasmat 11,4 11,4 6,3 5,1

- overige bekledingen

STVL Voorland: 11,4 11,4 11,4

■ afschuiving 11,4 11,4 11,4

- zettingsvloeiing 11,4 11,4 11,4

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 54 54 13 41

- kabels & leidingen 9 9 2 4 3

- bomen & overige begroeiing 28 28 25 3

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 13 13 13

HT Hoogte 13 13 13

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 13 13 4 9

STCO Constructieonderdelen 13 13 7 6

STPH Piping en heave 13 13 9 4

STVL Voorland 13 13 13

BS Betrouwbaarheid sluiting 13 13 13
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Dijkringgebied 40, Heerewaarden

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 40, Heerewaarden, lig t in de provincie Gelderland. Het d ijkringgebied  is een smalle 
land tong  tussen de Maas en de W aal. V oo r de dijkvakken in d ijkringgebied 40 zijn verschillende 
veiligheidsnormen vastgesteld.
V oo r de Heerewaardense A fs lu itd ijk , m et een lengte van 6,1 km, waarvan 5,1 km onderdeel u itm aakt 
van d ijkringgebied  40, is de gem iddelde overschrijd ingskans 1 /2 .0 0 0  per jaar. V oo r de Heerewaardense 
M aasdijk, m et een lengte van 6,3 km, 1 /5 0 0  per jaar. De w a terkering  M oordhu izen -D reum el, m et een 
lengte van 0 ,9  km b iedt tevens bescherm ing aan d ijkringgebied 41, Land van Maas en W aal. Deze 
w a terkering  hee ft een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  per jaar. De prim aire w aterkeringen 
die het gebied om sluiten hebben een gezam enlijke lengte van 13,3 km. De Heerewaardense A fs lu itd ijk  
en M aasdijk behoren to t de prim aire keringen in de categorie a. De w a terkering  M oordhu izen-D reum el 
to t  de categorie c. In het d ijkringgebied  bevinden zich 13 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De Heerewaardense A fs lu itd ijk , m et een lengte van 5,1 km binnen d ijkringgebied 40, scoort 
'onvo ldoende ' op tw ee faalm echanismen: HOOGTE HT en STABILITEIT BEKLEDING STBK van het 
b innenta lud. D it oordeel behoe ft nuancering: de Heerewaardense A fs lu itd ijk  is n ie t ontw orpen  op de 
H R 2001. Toetsing m et de HR1996 le id t voor de gehele w a te rke ring  to t  een score ‘goed ’ , u itgezonderd 
tw ee kleine tra jecten m et basa ltbestorting w elke 'geen oordeel' scoren. C onform  de V ierde Nota 
W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken n ie t opn ieuw  moeten 
w orden verhoogd en verste rkt maar da t meer ru im te in het riviersysteem m oet w orden gezocht. Van de 
M aasdijken scoort 0,1 km een technische score ‘geen oordeel' op het beoordelingsspoor STABILITEIT 
STEENBEKLEDING STBK. Het overige deel van de dijken scoort ‘vo ldoende '. De kunstwerken scoren 
allen ‘goed' o f ‘vo ldoende '. In het d ijkringgebied  zijn 91 NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  
geïdentificeerd. Hiervan krijgen 44 objecten scoren ‘goed' o f ‘vo ldoende ', de overige onderdelen scoren 
‘geen oordeel' vanwege het ontbreken van gegevens.

De resultaten van de toets ing  kom en, m et u itzondering  van de toe ts ing  op grasbekleding, overeen m et 
het oordeel van de beheerder. De grasbekleding op de Heerewaardense A fs lu itd ijk  scoort volgens de 
toe ts ing  ‘geen oordee l', door de beheerder is op basis van ervaring het oordeel ‘goed' toegekend.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. Het oordeel van het Rijk 
kom t overeen m et het oordeel van de beheerder. Het Rijk m aakt echter de kantteken ing  da t de score 
vo o r het gedeelte grasbekleding da t in het beheerdersoordeel 'goed ' kreeg w o rd t gew ijzigd in 
'vo ldoende '.
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Dijkringgebied 40, Heerewaarden

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden da t de toetspeilen te ruggebrach t 
w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De riv ierverru im ingsw erkzaam heden dienen 
u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd, waarna de Heerewaardense A fs lu itd ijk  en daarmee d ijkringgebied  40 
aan de w ette lijke eis voldoet.

4.2 Nader onderzoek
o In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de resterende NIET-WATERKERENDE 

OBJECTEN N W O  volledig toetsen, 
o V oor 2007 staat onderzoek naar de steenbestorting  gepland. Deze scoort voora lsnog ‘geen 

oordeel'.

4.3 Kosten en planning
Naast de aanpassingen m et betrekking  to t  het pro ject Ruimte voo r de Rivier zijn geen 
verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder heeft geen ervaringen verw oord.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rivierenland Veiligheidstoetsing van de d ijkring van
Heerewaarden conform  VTV

2 Provincie Gelderland Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid,
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid

30-8-2005

1-10-2005
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Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal
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Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 88,3 88,3 62,3 25,8 0,2

Dijken en Dammen 88,3 88,3 62,3 25,8 0,2

HT Hoogte 86,7 86,7 15,0 71,5 0,2

ST Stabiliteit 86,7 86,7 0,0 62,5 24,2

STPH Piping en heave 86,7 86,7 62,5 24,2

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 86,7 86,7 84,5 2,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 86,7 86,7 86,7

STMI Microstabiliteit 86,7 86,7 86,7

STBK Bekleding: 86,7 86,7

- steenzetting 38,4 38,4 13,3 25,1

- asfalt

- grasmat 86,7 86,7 72,7 14,0

- overige bekledingen

STVL Voorland: 86,7 86,7 86,7

■ afschuiving 86,7 86,7 86,7

- zettingsvloeiing 86,7 86,7 86,7

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing

- kabels & leidingen 17 17 16 1

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten 24 24 24

Hoge gronden 2 2 2

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 16 16 3 9 1 3

HT Hoogte 16 16 10 4 2

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 16 16 6 8 2

STCO Constructieonderdelen 16 16 9 4 1 2

STPH Piping en heave 16 16 12 2 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 16 16 14 2
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Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 41, Land van Maas en W aal, lig t in de provincie Gelderland. Aan de noordzijde van het 
d ijkringgebied  lig t de W aal, aan de w est- en zuidzijde lig t de Maas. De d ijk ring  bestaat u it tw ee dijken, 
te w eten de W aalbandijk  en de M aasbandijk. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar. De prim aire w aterkeringen die 
het gebied -  samen m et de hoge gronden -  om sluiten hebben een gezamenlijke lengte van 88,3 km. De 
prim aire w aterkeringen vallen onder categorie a keringen. In de w aterkeringen bevinden zich 16 
waterkerende kunstwerken en 2 aanslu itingsconstructies op de hoge gronden.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij waterschap Rivierenland. R ijkswaterstaat, w a te rd is tric t N ijm egen- 
Maas is beheerder van de sluiscomplexen W e u rt en Heumen.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
M e t HR2001 scoren 25,8  km d ijk 'onvo ldoende ' voor het spoor STABILITEIT ST alsmede het aspect 
STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO bij één kunstw erk. M e t HR1996 scoren de w a terkering  in 
N ijmegen stad (1,6 km) en het sluiscomplex W e u rt eveneens de score 'onvo ldoende '. Een score ‘geen 
oordeel' is toegekend aan 200 m d ijk (het b e tre ft de hoogte toets), de NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  in de W aald ijken en een tw eeta l kunstw erken. De aanslu itingen aan de hoge gronden 
scoren eveneens ‘geen oordeel'.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerders.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is n ie t geheel u itgevoerd aan de hand van het VTV. Bij de toets op 
HOOGTE HT is bij in a fw ijk ing  van het VTV bij een overslag tussen 0,1 l/m /s  en 1,0 l/m /s  geen 
beoorde ling van de bekleding van het b innentalud u itgevoerd. De aansluitingen aan de hoge gronden 
zijn n ie t getoetst.

Het Rijk s lu it zich voor het overige aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M om entee l vinden er verbeteringsw erken plaats aan de w a te rke ring  in N ijmegen stad. Het d ijkvak 
N ijmegen stad is in het kader van de tw eede ronde toetsen op ve iligheid daarom n ie t getoetst. V oo r het 
sluiscomplex W e u rt zijn eveneens verbeteringsw erken voorzien.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  41 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.
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Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal

4.2 Nader onderzoek
De beheerders hebben in overleg m et de provincie een plan van aanpak opgesteld, da t ertoe d ien t te 
leiden, dat de d ijk ring  bij de vo lgende (derde) ronde toetsen op ve iligheid vo lled ig  kan w orden getoetst. 
De volgende punten zijn opgenom en in het plan van aanpak:

o Door s tijg ing  van het toetspeil op de W aal resulteert voor het toetsspoor NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN N W O  langs de Waal ‘geen oordeel'. Op het m om ent van toetsen is onvoldoende 
du ide lijk  o f objecten zijn gelegen in het beoorde lingsprofie l van de w aterkering . In 2006 -2007  
w orden de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  geïnventariseerd, 

o De aanslu iting op de hoge gronden d ien t in 2006 getoetst te w orden,
o N iet alle toetssporen zijn vo lled ig  conform  het V oorsch rift Toetsen op Veilighe id  getoetst.

Daarnaast b lijk t u it de rapportage da t voor de toe ts ing  gebru ik is gem aakt van aannames. 
U itgangspun t is da t voor de volgende ronde toetsen getoetst w o rd t conform  VTV. 

o D oor gebrek aan constructiegegevens van de keerm iddelen van het gemaal Quarles van U ffo rd
is het resultaat van de toets op ve iligheid voor d it kunstw erk ‘geen oordee l'. A lle v oor de toets 
benodigde gegevens w orden verzameld in 2006-2007 . 

o Coupure de G elderlander is op het toetsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH beoordeeld 
ais ‘geen oordee l'. Nader onderzoek v in d t plaats in 2006-2007 . 

o Van de grondlicham en van de sluiscomplexen W e u rt en Heumen zijn onvo ldoende gegevens
bekend m et betrekking to t de BEKLEDING STBK en STABILITEIT VO O R LAN D  STVL. In 2006 
w orden de ontbrekende gegevens verzameld, waarna de grondlicham en en het voorland 
ge toe ts t w orden.

o De m ogelijkheid van het optreden van PIPING EN HEAVE STPH bij gemaal Heumen w o rd t in
2006  nader onderzocht.

o De invloed van de golfoverslag op de sterkte van de W estsluis van W e u rt w o rd t in 2006  nader
onderzocht.

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
Het VTV gee ft bij de toets ing  van de s tab ilite it aan da t eerst een eenvoudige toe ts ing  m oet w orden 
u itgevoerd (stap 1) en pas daarna de huidige randvoorw aarden w orden vergeleken m et de 
randvoorw aarden w elke golden tijdens het opstellen van het on tw erp . Het lijk t de beheerder e ffectiever 
om te starten m et het beschouwen van de on tw erpm ethod iek  en de randvoorw aarden. Bij de toe ts ing  is 
door de beheerder stap 1 en 2 samengevoegd.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

234  Landelijke Rapportage Toetsing 2006



Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rivierenland
2 Provincie Gelderland

3 Waterschap Rivierenland

4 Rijkswaterstaat Limburg

5 Rijkswaterstaat Limburg

Toets op Veiligheid
Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid
Toetsing d ijkring 41, Tweede toetsing gronddijken 
Land van Maas en Waal
Toetsing sluiscomplexen W eurt, Heumen en Sint- 
Andries

Brief beheerdersoordeel n.a.v. het toetsrapport

1-9-2005
I-1 2 -2 0 0 5

5-10-2005

I I-8 -2 0 0 5

30-8-2005
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Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen

M

Huissen
Achterstehoek

Zevenaar

Elst

Bemmel

Gendt Millingen a/d Rijn

NIJMEGEN Beek

D j i t s  grc rid geb ied

Malden

inberg
Groesbeek

Lege-nda
Typen: Beheer: Project

—  W aterw egen Dijken en dam m en, categorie W aterschap  R M erenland L ande lijke  R apportage  Toetsing

'i.ii.i'a ter D «ninii: 28 «ipiil 2004>

D uinen

Veiligheid » 0 0 1 deel;

V oldoet n ie i Begrenzing hoge gronden 2.000

1______1 Ceen -sortee 1

V cldoe t
O (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

-------grens behee rde r
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Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 17,5 17,5 1.1 12,6 3,8

Dijken en Dammen 17,5 17,5 1,1 12,6 3,8

HT Hoogte 17,5 17,5 4,8 12,6

ST Stabiliteit 4,9 4,9 1,1 3,8

STPH Piping en heave

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts

STMI Mlcrostabilitelt

STBK Bekleding:

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 20 20 20

- kabels Á leidingen 20 20 2 18

- bomen & overige begroeiing > 250 > 250 > 250

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 5 5 2 3

HT Hoogte 5 5 3 2

ST Stabiliteit en sterkte 5 5 2 3

STCG Constructie en grondllchaam 5 5 2 3

STCO Constructleonderdelen 5 5 2 3

STPH Piping en heave 4 4 2 3

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 5
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Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 42, O oij en M illingen , lig t in de provincie Gelderland en deels in de Duitse deelstaat 
N ordrhe in-W estfa len . Het d ijkringgebied hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar. Aan de noord- en oostzijde w o rd t de d ijk ring  begrensd door 
de W aal, de Boven Rijn (Rhein) en het Bijlandsch Kanaal, aan de zu id- en westzijde door de hoge 
gronden van N ijmegen.

De lengte van de in Nederland gelegen w aterkeringen bedraagt 17,5 km. Het be tre ft w aterkeringen van 
de categorie a. De w aterkeringen in Duitsland, m et onbekende lengte, zijn van categorie d. V ijf 
kunstw erken maken deel u it van de w aterkeringen van d ijkringgebied  42, te w eten het Hollandsch- 
Duitsch gemaal en het erbij gelegen loz ingspunt ten behoeve van de ecologische verb indingszone, 
alsmede drie coupures. De kunstwerken liggen alle aan de w es tpun t van d ijkringgebied  42.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rivierenland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
O p basis van HR2001 scoort 12,6 km d ijk 'onvo ldoende ' voor het beoordelingsspoor HOOGTE HT.

O p basis van HR1996 scoren de dijkvakken M illingsebandijk en D uffe ltd ijk  ‘geen oordeel'. Deze score 
‘geen oordeel' w o rd t veroorzaakt door het ontbreken van in form atie  over de beoordelingssporen; 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT 
STMI EN BEKLEDING STEENZETTING STBK. Tevens hebben 18 kabels en le id ing de score 'geen oordeel' 
gekregen wegens het ontbreken van de ontwerpgegevens.

Het beheerdersoordeel w ijk t af van het technische oordeel. De beheerder beoordeelt de hoogte en 
stabilite it van de dijkvakken M illingsebandijk en D u ffe ltd ijk  ais voldoende. D it oordeel is gebaseerd op 
ervaringen u it het recente verleden.

De waterkerende kunstwerken zijn in deze toetsronde voor het eerst form eel getoetst. In de afgelopen 
jaren zijn diverse onderhoudsw erken, aanpassingen en vervangingen aan de kunstwerken u itgevoerd. 
O p  basis van HR2001 scoort de Coupure D ijkgraaf van W ijckw eg  het oordeel 'vo ldoende ' voor hoogte 
en de score ‘vo ldoende /goed ' voor STABILITEIT EN STERKTE STCG en STCO. De Coupure in de brug 
over de u its troom ko lk  van het Hollandsch-Duitsch gemaal k r ijg t de score ‘vo ldoende /goed ' voor 
STABILITEIT EN STERKTE STCG en STCO. W  anneer getoetst w o rd t aan de hand van HR1996 k rijg t de 
Coupure D ijkgraaf van W ijckw eg  de score ‘goed' voo r hoogte. De sam envattende tabel is deels op 
basis van HR2001 en deels op basis van HR1996.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. Een score ‘onvo ldoende ' van de 
beheerder is echter vervangen door een score ‘geen oordee l', voor zover de beoorde ling berust op een 
gebrek aan gegevens.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd aan de hand van het VTV. O p basis van de rapporten van de 
beheerder en de provincie s lu it het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie. De ka a rte n  tabel zijn gebaseerd op HR2001.
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Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Vastleggen van jaarlijkse oefeningen m .b.t. het sluiten van de keerm iddelen, vanaf 2006.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  42 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
o V oor de vo lgende ronde toetsen op ve iligheid dienen de aanslu iting op de hoge gronden en de

toestand van de Duitse w a terkering  getoetst te w orden, 
o O nderzoek naar de M acros tab ilite it Binnenwaarts van de M illingseband ijk . (2007-2008)
o Verzamelen aanvullende inform atie m .b.t. drainagegegevens van de dijkvakken M illingsebandijk II

en D uffe ltd ijk . (2006-2007)

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid
De toets is u itgevoerd conform  het VTV. De beoordelingen zijn voornam elijk  gebaseerd op de 
ontw erpbereken ingen o f op de toets u it 2001, waarb ij is nagegaan o f deze berekeningen conform  de 
u itgangspunten van het VTV zijn. Indien gegevens o f berekeningen ontbraken zijn deze n ie t in het 
kader van deze toets aangevuld.

Hydraulische randvoorwaarden
Bij de toets zijn HR1996 en HR2001 toegepast voor de beoorde ling van de hoogte op de w ijze die in 
het VTV is beschreven. V oor de overige aspecten is in de meeste gevallen geen onderscheid gem aakt 
tussen HR1996 en H R 2001, om dat geen aanvullend onderzoek o f berekeningen hebben 
plaatsgevonden.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rivierenland
2 Provincie Gelderland

Toets op Veiligheid: D ijkring 42 Ooij en M illingen 
Toets op veiligheid: Beoordelingsrapport, D ijkring 
42 Ooij en M illingen
Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42

26-9-2005
1-12-2005

3 Waterschap Rivierenland 18-2-2005
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Duits grondgebied

Lege-nda
Typen: Beheer: Project

—  W aterw egen Dijken en dam m en, categorie A  W aters chap R wie ren land
B: R ij<s w u te rs taa t U trecht

Lan d e lijk e R apportage  Toetsing

W ater " Datum: 22 niei 2006

D uinen

Veiligheid sooi deel:

V oldoet n ie i Begrenzing hoge gronden 10.000

1______1 Geen «ordeel

1  V oldoet
O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

------- grens behee rde r
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Dijkringgebied 43, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

G EEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 193,2 169,2 24,0 8,0 11,5 149,7 24,0

Dijken en Dammen 193,2 169,2 24,0 8,0 11,5 149,7 24,0

HT Hoogte 193,2 169,2 24,0 1,1 32,7 135,4 24,0

ST Stabiliteit 193,2 169,2 24,0 24,0

STPH Piping en heave 193,2 169,2 24,0 41,4 3,6 5.2 119.0 24,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 193,2 169,2 24,0 35,2 133,0 24,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 193,2 169,2 24,0 29,7 0,6 138,9 24,0

STMI Mlcrostabilitelt 193,2 169,2 24,0 57,9 29,8 81,5 24,0

STBK Bekleding: 193,2 169,2

- steenzetting 17,6 17,6 7,0 6,3 4,3

- asfalt

- grasmat 193,2 169,2 124,0 15,6 29,6

- overige bekledingen

STVL Voorland: 193,2 169,2 24,0 51,7 117.5 24,0

- afschuiving 193,2 169,2 24,0 143,6 25,6 24,0

- zettingsvloeiing 193,2 169,2 24,0 51,7 117,5 24,0

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X 852

- bebouwing X X X 836

- kabels Á leidingen X X X 16

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 129 119 10 37 13 2 67 10

HT Hoogte 29 19 10 7 3 2 7 10

ST Stabiliteit en sterkte 29 19 10 10

STCG Constructie en grondllchaam 29 19 10 4 9 1 5 10

STCO Constructleonderdelen 29 19 10 1 11 2 5 10

STPH Piping en heave 29 19 10 7 1 1 1 0 10

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 29 19 10 9 2 1 7 10
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Dijkringgebied 43, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 43 is voor het grootste  deel gelegen in de provincie Gelderland. Een klein deel van het 
d ijkringgebied  lig t in de provincie Zu id -H o lland. De provincie Gelderland is de coördinerende provincie. 
Aan de noordzijde w o rd t d ijkringgebied  43 begrensd door de Neder-Rijn en de Lek, aan de zuidzijde 
door de W aal en de Boven-M erw ede, aan de oostzijde door het Pannerdensch Kanaal en aan de 
westzijde door de D iefd ijk lin ie . Deze D ie fd ijk lin ie  is een categorie c prim aire w a terkering  van 24 
k ilom ete r en bevat 10 kunstw erken. O m da t de D ie fd ijk  bescherm ing m oet bieden aan het 
achterliggende d ijkringgebied  16: Alblasserwaard en de V ijfheerenlanden is h ie rvoor de 
overschrijd ingskans 1 /2000 .
D ijkringgebied 43 Betuwe, T ieler- en C ulem borgerwaarden heeft een gem iddelde overschrijd ingskans 
van 1 / 1 .250 per jaar.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen van d ijkringgebied 43 zijn in beheer bij W aterschap R ivierenland. De tw ee 
sluizencomplexen (Prinses M arijkesluizen en Prins Bernhardsluizen) zijn in beheer bij R ijkswaterstaat 
w a te rd is tric t U trecht. De spoortunnel van de Betuweroute onder het Pannerdensch Kanaal is in beheer 
bij ProRail.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder

Waterschap Rivierenland
De beheerder beoordeelt de aanwezige kerende HOOGTE HT en MACROSTABILITEIT STBI en STBU ais 
'goed '. De grasbekleding w o rd t m inimaal beoordeeld ais ‘vo ldoende ’ . Een deel van de aanwezige 
steenbekled ing w o rd t door de beheerder beoordeeld ais ‘onvo ldoende ’ . De asfa ltbekleding binnen 
d ijkringgebied  43 is beoordeeld op basis van visuele inspecties en aannames en is beoordeeld ais ‘goed ’ . 
In een tw eeta l d ijkvakken zijn verbeteringsw erken in voorbere id ing  om de p ip ingprob lem en op te 
lossen. De w a terkering  w o rd t natuurtechnisch beheerd o f er v in d t extensieve bew eid ing  plaats.

De technische toets ing  door de beheerder levert een score ‘onvo ldoende ' op. De toe ts ing  op HOOGTE 
HT levert bij HR2001 ‘geen oordeel' op voor het g rootste  deel (135,4 km) van het d ijkringgebied. D it is 
het gevolg van het ontbreken van een beoorde ling van het b innenta lud. O ok op de andere 
beoordelingssporen scoort een g ro o t deel van het d ijkringgebied  ‘geen oordeel'. De beheerder gee ft 
aan dat op veel d ijkvakken onvo ldoende gegevens beschikbaar zijn. In to taal w o rd t voor 149,7  km van 
de to ta le  169,2 km een score ‘geen oordeel' gegeven bij H R 2001. M e t betrekking  to t de NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  heeft de beheerder conform  het VTV de toetsregel gevo lgd, dat 
indien een d ijkvak een score ‘geen oordeel' o f ‘onvo ldoende ' scoort, ook N W O  deze score behaalt.

O p  basis van HR2001 vo ldoe t 11,5 km w aterkering  n ie t aan de norm . O p basis van HR1996 vo ldoe t
14,2 km n ie t aan de norm . Deze schijnbare tegenstrijd ighe id  w o rd t verklaard doo rda t enkele delen bij 
HR2001 n iet ge toe ts t zijn en daarom de score ‘geen oordeel' hebben gekregen.

De categorie c prim aire w aterkeringen, de D iefd ijk, hebben de score 'geen oordeel' gekregen.
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Rijkswaterstaat w aterdistrict Utrecht
Binnen d ijkringgebied 43 is R ijkswaterstaat w a te rd is tr ic t U trech t ve ran tw oorde lijk  voor het beheer van 
de kunstwerken Prinses M arijkeslu izen, -keersluis, -gemaal en de Prins Bernhardsluizen. U it de toets 
conform  het VTV resulteert dat de voorhavendijken op alle sporen vo ldoen aan de norm . De 
kunstw erken van de Prinses M arijkesluizen inclusief keersluis en gemaal vo ldoen ook aan de norm . De 
Prins Bernhardsluizen vo ldoen n ie t aan de norm . De beheerder neem t het technische oordeel vo lled ig  
over. De score is 'onvo ldoende '.

ProRail
De veiligheid van de spoortunne l Betuweroute is in het kader van de tw eede ronde Toetsen op 
Veilighe id  n iet gerapporteerd.

3.2 Bevindingen provincie
O p basis van HR2001 vo ldoe t de w a terkering  van d ijkringgebied  43 over een significante lengte niet aan 
de norm. Daarnaast krijg t een aanzienlijk deel van de w aterkering  de score ‘geen oordeel'. Volgens de 
provincie is de beheerder afgeweken van het VTV w aar het b e tre ft de toetsing van de NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN NW O . Indien een dijkvak 'onvo ldoende ' o f 'geen oordeel' scoorde op 
HOOGTE o f STABILITEIT heeft de beheerder deze score overgenom en voor het toetsspoor N W O .

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van VTV. Bij het uitvoeren van de toets op hoogte 
is afgeweken van het VTV. Het ve iligheidsoordeel van het Rijk kom t overeen m et het oordeel van de 
beheerder. V oor de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal is het rijksoordeel ‘geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o V erbe tering  van de d ijk  ten behoeve van de p ip ingprob lem en bij de d ijkvakken ‘‘ Dalwagen- 
Veerw eg" en “ C robd ijk  H aa ften-H erw ijnen 't  R o t"; 

o V erbe tering  aan het kunstw erk ‘‘ in laat stadsgrachten T ie l" ; 
o Verbeteringsw erken voor de ais ‘onvo ldoende ' beoordeelde steenbekledingen; 
o Verbeteren van de Prins Bernardsluizen op de punten HOOGTE HT bu itenhoo fden  van de 

Schutsluis en Duwvaartsluis en de STABILITEIT ST van het bu itenhoo fd  van de Duwvaartsluis.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  43 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ; 
o Tussentijdse toets ing  van het spoor HOOGTE HT conform  het VTV, m et name op de

aandachtspunten: invloed overslagdebiet op het b innenta lud en bergend verm ogen dan wel 
a fvoercapacite it b innendijks en daarnaast de relatie tussen on tw e rphoog te  en overslaghoogte 
en de ju istheid  van de kru inhoog te ;
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o Volled ige toets ing  van de kunstwerken overlaten 1, 2 en 3 te Dalem en de suatiesluis te Dalem;
o O n ts lu itin g  van het archief, opvragen van on tw erp rapporten  o f verzamelen van veldgegevens;
o U nifo rm  beschrijven van de w a te rke ring  ten behoeve van de derde ronde toetsing;
o O nderzoek naar de invloed van het overslagdebiet in relatie to t  het bergend verm ogen dan wel

de a fvoercapacite it b innendijks; 
o O nderzoek naar de berekende overslaghoogte (H ydra-O /H ydra-B ) in relatie to t  de 

on tw e rphoog te  van de d ijkvakken die ontw orpen  zijn op basis van M H W  15.000; 
o Tussentijds onderzoek van de d ijkvakken die op een (deel) spoort van STABILITEIT beoordeeld 

zijn ais ‘geen oordeel': inw innen gegevens, verifiëren aannames; 
o Inventarisatie van de locaties m et asfa ltbekleding, en daarna toetsing;
o O nderzoek naar de KUNSTWERKEN en BIJZONDERE WATERKERENDE CONSTRUCTIES die

beoordeeld zijn ais ‘geen oordeel'; 
o Toetsing alsnog van het kunstw erk Spoortunnel Betuweroute;
o Nader onderzoek naar de ve iligheid van de D ie fd ijk  categorie c prim aire w aterkering .

4.3 Kosten en planning
De kosten voor de m aatregelen in verband m et p ip ing  zijn geraamd op 2 ,8 m iljoen euro. De 
w erkzaam heden zijn ingepland in 2006 en 2007. Kosten voor de overige m aatregelen zijn nog n iet 
geraamd.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
De beheerder gee ft aan da t de kw a lite it en het jaar van opstellen van het on tw e rp  zeer van invloed zijn 
op de betrouw baarheid  van het toets ingsresultaat. Een g ro o t verschil in inzich telijkhe id  in de 
beschrijv ing van de gebru ikte  u itgangspunten zo rg t e rvoor dat bij toe ts ing  op basis van beknopte 
ontw erp rapporten  conform  de Leidraad de dijken snel w orden goedgekeurd, te rw ijl in gedetailleerde 
ontw erp rapporten  eerder fou ten  o f a fw ijk ingen  ten opzichte van het VTV aan het lich t komen. In de 
p rak tijk  blijken de beknopte  rapporten eerder een score ‘goed' te behalen dan de gedetailleerde. De 
beheerder doe t de aanbeveling bij een aantal van de beknopte rapporten herberekeningen u it te 
voeren. De beheerder s tree ft ernaar de derde ronde toetsen zodanig  u it te voeren da t de staat van de 
w a terkering  un ifo rm  beschreven w ord t.

De beheerder gee ft ook aan, dat het onderzoek naar de invloed van het overslagdebiet in relatie to t  de 
erosiegevoeligheid van het b innenta lud en in relatie m et het bergend verm ogen, dan wel de 
a fvoercapacite it b innendijks, zal w orden u itgevoerd m et de u itgangspunten Hydra-O/B en HR1996. D it 
onderzoek uitvoeren op basis van H R 2001, de norm , hee ft slechts een theoretische waarde voor een 
beperkte periode. C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  heeft de Rijksoverheid ais beleid 
vastgesteld de dijken n ie t opn ieuw  te verhogen, maar meer ru im te in het riviersysteem te zoeken. D it 
be tekent dat, in plaats van een d ijkve rhog ing , de toetspeilen, u ite rlijk  in 2015, te ruggebrach t w orden 
to t  het niveau zoals aangegeven in de HR1996.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Rijkswaterstaat Bouwdienst

2 Rijkswaterstaat

3 R ijkswaterstaat Bouwdienst
4 R ijkswaterstaat Bouwdienst
5 R ijkswaterstaat Bouwdienst
6 R ijkswaterstaat Bouwdienst

7 Provincie Gelderland

8 W aterschap Rivierenland

9 W aterschap Rivierenland

Toetsrapport Prinses Marijkesluizen, toetsing in het 
kader van de W e t op de W aterkering 
Bodemligging kolken Marijkesluis (brief aan 
R ijkswaterstaat Utrecht, kenmerk 8059-2005,0015) 
Toetsrapport voorhaven Prinses Marijkesluizen 
Toetsrapport Prins Bernhardsluis 
Toetsrapport voorhavendijken Prins Bernhardsluizen 
Riolen Bernhardsluizen (brief aan R ijkswaterstaat 
directie Utrecht, kenmerk 8059-2005,13)
Toetsen op veiligheid 
beoordelingsrapport
Toetsing primaire waterkeringen dijkring 16 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
Toetsing Dijkringgebied 43: Betuwe, Tieler- en 
Culemborgerwaarden. Toetsing op veiligheid 2006

14 - 12-2005

6-10-2005

7-12-2005 
25-3-2005 
7-12-2005 
2-12-2005

1-12-2005

1-11-2005

4-10-2005
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E (sluizen)

Legenda

W a t e r w e g e n

W ater

Veil iglieidsooKleel:

□  V oldoet n ie t 

I I O-een «ordes! 
Voldoet

Typen:
Dijken en däm m en, catégorie

A

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:
Æ H ooghe em ra a dsoh ap 
Am stel. G oo i e n  V ech t 
B: RW S U te c h t  
C: Hoogheem raadschap 
De S t ic  h ts  o  R ¡in lander 
D: Hoogheem raadschap 
v a r  R ¡inland 
E: RW S Noord-H olland  
F: H o o g h e e m rja d s c h jp  
Hm Hands Noord eikiwartier

 g rens behee rde r

Pi oje cl
Lande lijke  F ;apportage Toetsing

D atum : 30 m ei 2006

9.000
I IM ete r

ii
B (sluis)

B  (s lu is )
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T o e ts in g s c r ite r iu m  p e r typ e

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 194.4 56,3 138,1 31,0 25.3 92,5 45,6

Dijken en Dammen 194,4 56,3 138,1 31,0 25,3 92,5 45,6

HT Hoogte 56,3 56,3 56,0 0,3

ST Stabiliteit

STPH Piping en heave 56,3 56,3 56,3

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 56,3 56,3 32,0 19,1 5,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 56,3 56,3 34,3 16,1 5,9

STMI Microstabiliteit 56,2 56,2 54,5 1,7

STBK Bekleding:

- steenzetting 12,6 12,6 1,0 11,6

- asfalt

- grasmat 52,5 52,5 40,9 11,6

- overige bekledingen 1.9 1,9 1,9

STVL Voorland: 56,3 56,3 32,7 21,0 2,6

- afschuiving 25,3 25,3 1,7 21,0 2,6

- zettlngsvloeling 56,3 56,3 32,7 21,0 2,6

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 20,0 20,0 9,0 11.0

- kabels & leidingen 18,0 18,0 18,0

- bomen & overige begroeiing 88,0 88,0 25,0 63,0

- overige niet-waterkerende objecten 56,0 56,0 56,0

Hoge gronden 4 4 4

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 32+x 32 4 13 3 12 X

HT Hoogte 31 31 5 19 7

ST Stabiliteit en sterkte

STCG Constructie en grondlichaam 31 31 4 18 2 7

STCO Constructieonderdelen 31 31 4 18 2 7

STPH Piping en heave 31 31 5 18 8

STVL Voorland 14 14 14

BS Betrouwbaarheid sluiting 27 27 6 9 1 11
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 44, Kromme Rijn, lig t in de provincie N oord -H o lland  en de provincie U trecht en heeft een 
to ta le  lengte van 194,4 km. De provinciale rapportage is gezam enlijk opgesteld door de colleges van 
Gedeputeerde Staten van de provincies N oord-H o lland en U trecht. De provincie U trech t is de 
coördinerende provincie.

Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van
1 / 1 .250 per jaar. Het S luizencomplex IJmuiden (d ijkringverb indende w aterkering  7) m aakt onderdeel u it 
van d ijk ring  44 en hee ft een overschrijd ingskans van 1 /1 0 .000  per jaar. Het d ijkringgebied  lig t tussen 
d ijkringgebied  13 (N oord -H o lland ), d ijkringgebied 14 (Centraal Holland), d ijkringgebied  15 (Lopiker- en 
Krim penerwaard) en de hoge gronden van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Aan de westzijde grenst 
het d ijkringgebied  aan de Noordzee. Aan de noordzijde aan het IJmeer. Aan de zuidzijde grenst het 
d ijkringgebied  aan de Lek en de Nederrijn. De Noordzee, de Lek en de Nederrijn zijn bu itenw ateren . Het 
IJmeer m aakt deel u it van het M arkerm eer. Het M arkerm eer is sinds april 2002 aangem erkt ais 
bu itenw ater.

De prim aire w aterkeringen van het d ijkringgebied  hebben een to ta le  lengte van 194,4  km. De prim aire 
w aterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke lengte van 56,3 km. De prim aire w aterkeringen 
van categorie c hebben een gezamenlijke lengte van 138,1 km.

In het d ijkringgebied  bevinden zich 32 kunstwerken in categorie a w aterkeringen.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De noordelijke  riv ie rw a terke ring  langs de Nederrijn en de Lek is in het beheer bij het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het be tre ft 31 km categorie a w a terkering  waarin 7 
waterkerende kunstwerken voorkom en. De sluizencomplexen Prinses Beatrixsluis en Prinses Irenesluis, 
evenals de voorhavend ijk  van het Lekkanaal, zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Utrecht (W aterd istrict 
Utrecht).

De westelijke kanaaldijk van het Lekkanaal en het Am sterdam -R ijnkanaal, m et een lengte van circa 44 
km is in beheer bij het w aterdistrict Utrecht van Rijkswaterstaat. Het be tre ft categorie c w aterkeringen. 
In de w aterkeringen komen 7 grotere kunstwerken voor.
De verholen w a terkering  door Am sterdam  m et een to ta le  lengte van circa 8,8 km is in beheer bij het 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het b e tre ft een categorie c w aterkering . De w aterkering  
vanaf de Am sterdam se brug (Zeeburg) rich ting  de hoge gronden bij Huizen m et een lengte van 21 
k ilom ete r is ook in beheer bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het is een categorie a 
w a terkering  m et 14 kunstwerken.

De categorie c w a terkering  op het tra ject Am sterdam  W est -  IJmuiden m et een lengte van ca 39 km is 
in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De sluizencomplexen van IJmuiden en 
Schellingwoude m et een lengte van respectievelijk 4,1 en 2,5 km zijn in beheer bij Rijkswaterstaat 
Noord-Holland. Het betreffen categorie a keringen. De sluizencomplexen van IJmuiden zijn ook 
onderdeel van de verb indende w aterkering  7 en ais zodanig zijn het ook categorie b keringen. De 
w a terkering  vanaf de hoge gronden bij IJmuiden to t de a fs lu itd ijk  bij Schellingwoude en de 
Oranjesluizen m et een lengte van circa 46 km is in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Het be tre ft een categorie c w aterkering .
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3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Het d ijkringgebied w o rd t beschreven in onderstaande deeltra jecten:

o De noordelijke  riv ie rw a terke ring  langs de Nederrijn en de Lek (Am erongen-Lekkanaal)
De beheerder is Hoogheem raadschap De Stichtse Rijnlanden.

o Prinses Beatrixsluis en Prinses Irenesluis inclusief voorhavendijken
Het be tre ft de sluizencomplexen en de voorhavendijken. V oor de sluizencomplexen en de 
voorhavendijken, inclusief de daarin aanwezige duikers is de score 'vo ldoende ' gegeven. Het 
oordeel van de beheerder kom t overeen m et de score volgens de toetsingsregels.

o De sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude 
De beheerder is R ijkswaterstaat N oord-H o lland.
De sluizencomplexen en grondlicham en zijn nog n ie t vo lled ig  ge toe ts t vanwege het ontbreken 
van gegevens. V oor het sluizencom plex en de w a terkering  Schellingwoude ge ld t bovendien dat 
er nog geen hydraulische randvoorw aarden in het HR2001 zijn opgenom en, om dat het 
M arkerm eer pas sinds 2002 ais bu itenw ater is aangem erkt. Er zijn hydraulische 
randvoorw aarden afgeleid u it de aangrenzende d ijkringgebieden. V oor het g rootste  deel van de 
dijken en kunstwerken is de score ‘geen oordeel'. V oor de overige dijken en kunstwerken is de 
score ‘goed' o f ‘vo ldoende '. Het oordeel van de beheerder kom t overeen m et de scores volgens 
de toetsingsregels.

o Zeeburg -  Naarden
De beheerder is Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht.
De resultaten van de toe ts ing  komen overeen m et het oordeel van de beheerder. Het tra ject 
scoort ‘onvo ldoende ' voor 2 kunstw erken voor het beoordelingsspoor STERKTE EN STABILITEIT 
KUNSTWERKEN STCG. Het tra ject scoort ‘geen oordeel' op de faalmechanismen STABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, STABILITEIT BUITENWAARTS STBU, STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK en 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O . De beheerder is wel van oordeel dat het dijklichaam  
dusdanig is overgedim ensioneerd dat het d ijklichaam  ruim schoots aan de ve iligheidsnorm  
vo ldoe t, maar s lu it zich aan bij het oordeel op basis van de toetsingsregels.

o De w aterkering  vanaf de hoge gronden bij IJmuiden to t de a fs lu itd ijk  bij Schellingwoude en de 
Oranjesluizen
De beheerder is Hoogheem raadschap Hollands N oorderkw artie r.
Het be tre ft categorie c w aterkeringen, die ook deel u itm aken van d ijkringgebied  13. De 
kw a lite it van deze dijken is sinds de inw e rk ing tred ing  van de w e t op de W ate rke ring  n iet 
verslechterd. De score voor deze w a terkering  is daarmee ‘goed'.

o De verholen w a terkering  door Am sterdam .
De beheerder is Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht.
Het b e tre ft een categorie c w aterkering . De score voor deze w aterkeringen van in het 
beheersgebied van het Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht is ‘goed'. Beheerder 
Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht verm eld dat voor de categorie c prim aire 
w a terkering  in Am sterdam  volstaan kan w orden m et een contro le  van de toestand zoals 
aanwezig bij de inw erk ing tred ing  van de W e t op de W ate rke ring . Er zijn sinds die tijd  n ie t o f 
nauwelijks veranderingen opgetreden.
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M e t betrekking  to t  NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O , door beheerder "neven functies" 
genoemd o f “ w aterkeringsvreem de constructies", kunnen door het ontbreken van hydraulische 
randvoorw aarden slechts indicatieve rekenslagen gem aakt w orden. V oo r het toetsen op 
STABILITEIT ST en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH is het eveneens noodzakelijk om te 
beschikken over hydraulische randvoorw aarden. De score op alle hoofdsporen m et u itzondering  
van HOOGTE HT is daarom: ‘geen oordeel'.

o De w aterkering  op het tra ject Am sterdam  W est -  IJmuiden 
De beheerder is Hoogheem raadschap van Rijnland.
Het b e tre ft een categorie c kering die zowel onderdeel van d ijkringgebied 44 ais van 
d ijkringgebied  14 is. Bedreiging van d ijkringgebied 44 via deze d ijk  kan alleen plaatsvinden ais 
een overstrom ing in d ijkringgebied 14 plaats heeft gevonden. O m da t de gem iddelde 
overschrijd ingskans voor d ijkringgebied  14 1 /1 0 .0 0 0  per jaar is en voor d ijkringgebied 44 
1 /1 .2 5 0 , is de score ‘goed ’ .

o De westelijke kanaaldijk van het Lekkanaal en het Am sterdam -R ijnkanaal 
De beheerder is R ijkswaterstaat U trecht.
Het b e tre ft categorie c w aterkeringen. R ijkswaterstaat U trecht.
Beheerder R ijkswaterstaat U trech t hee ft voor de W estkanaald ijk langs het Am sterdam - 
Rijnkanaal een toets ing  op basis van de geom etrie  u itgevoerd. De W estkanaald ijk is een 
categorie c prim aire w aterkering . U it de toets ing  b lijk t da t 37,2 km een score ‘vo ldoende ’ k rijg t, 
en 6 ,9 km een score ‘geen oordeel', vanwege het ontbreken van gegevens. O p  het tra ject 
komen 7 grotere kunstwerken voor, die n ie t zijn getoetst.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich voor het oordeel van de categorie a keringen aan bij het oordeel van de 
beheerders.

De categorie c keringen kunnen door het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden n ie t worden 
getoetst. De categorie c w aterkeringen in d ijk ring  44 hebben in de p raktijk  geen waterkerende functie  
vanu it de aangrenzende d ijkringgebied  naar d ijkringgebied  44. Ais deze keringen fungeren te r 
bescherm ing van d ijkringgebied 44 zal er w a te r tegen deze keringen m oeten komen te staan in 
d ijkringgebied 13, 14 en 15. Ais alle w aterkeringen op orde zijn kan d it alleen gebeuren ais gevo lg  van 
een gebeurtenis m et een kans op voorkom en hoger dan 1 /1 0 .0 0 0  jaar voor d ijkringgebied  13 en 14 o f 
1 /2 .0 0 0  voor d ijkringgebied 15. D it is hoger dan het vastgestelde w e tte lijke  ve iligheidsniveau van 
d ijkringgebied 44 (1 / 1 .250 per jaar). Een toets van de categorie c keringen vanu it het perspectief van 
d ijkringgebied 44 zal daarom a ltijd  vo ldoen.

D ijkringgebied 44 slu it bij Am erongen en Huizen aan op de hoge gronden van de Utrechtse heuvelrug. 
De aanslu iting vo ldoe t aan de gestelde eisen.

3.3 Bevindingen Rijk
De toe ts ing  is u itgevoerd aan de hand van het VTV door Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht 
en R ijkswaterstaat. D oor Hoogheem raadschap van Rijnland en Hoogheem raadschap de Stichtse 
Rijnlanden is de toe ts ing  u itgevoerd op basis van de LTV. Het Rijk s lu it zich aan bij de bevindingen van 
de beheerders en provincies. Het oordeel van de categorie c keringen in beheer bij Hoogheem raadschap 
van Rijnland is volgens het Rijk echter 'geen oordee l', om dat h ie rvoor geen toets is u itgevoerd.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd. V oor de 
w aterkeringen zijn de volgende verbeteringsw erken gepland:
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o Iperslotersluis en D iemerdammersluis: onderzoek naar de nu t en noodzaak van de sluizen, op 
basis waarvan maatregelen w orden gedefin ieerd; 

o Verplaatsen van de regelapparatuur van de Stenen Beer te M u iden , zodat deze bij extreem 
hoog w a te r n ie t door het w a te r ontrege ld  kan w orden; 

o Risicoanalyse van de coupure W a te rp o o rt te Naarden, op basis waarvan w o rd t besloten o f 
maatregelen noodzakelijk zijn. Hoogheem raadschap van Rijnland is voornem ens de categorie c 
kering tussen Amsterdam en IJmuiden te verbeteren.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Nader onderzoek/gevanceerde toe ts ing  naar de w aterkeringen van beheerder 
Hoogheem raadschap Am ste l, Gooi en Vecht 

o Nader onderzoek naar de grondlicham en en sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude 
(2006);

o O nderzoek naar de w aterspanningen in relatie to t de STABILITEIT BINNEN- en 
BUITENWAARTS STBI en STBU in het tra ject Zeeburg -  Naarden (2006); 

o Toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  in het tra ject Zeeburg -  Naarden na a frond ing  van 
het onderzoek naar de w aterspanningen (2006); 

o Inspectie van de bekled ing in het tra ject Zeeburg -  Naarden (2006); 
o Geavanceerde toets van een aantal kunstw erken in het tra jec t Zeeburg -  Naarden (2006).

4.3 Kosten en planning
De kosten voor verbeteringsw erken aan de Ipenslotersluis en D iem erdam mersluis zijn voorlop ig  
geraamd op 0 ,5 à 2 m iljoen euro. V oor de overige maatregelen zijn geen kosten bekend.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
Het VTV is n ie t du ide lijk  w aar het gaat om de w ijze van bepalen van het beoorde lingsprofie l. Het 
toetsen van historische kunstw erken is moeizaam en vo o r onderdelen die n ie t in het z icht zijn bestaan 
onzekerheden m et betrekk ing  to t  de toestand, die m oeilijk o f n ie t te ondervangen zijn.

Hydraulische randvoorwaarden
V oor de categorie a keringen langs het M arkerm eer (sluizen Schellingwoude) zijn nog geen hydraulische 
randvoorw aarden beschikbaar. Het ontbreken van hydraulische randvoorw aarden voor de categorie c 
keringen bem oeilijkt het uitvoeren van een veiligheidstoetsing.

5.2 Provincie
Deze toetsronde hee ft veel in fo rm atie  opgeleverd over de w aterstaa tkund ige  ve iligheid . Bovendien zijn 
op diverse locaties onduide lijkheden m et betrekking  to t  de beheersgrenzen opgehelderd.

De inspanning die door R ijkswaterstaat N oord-H o lland is ve rrich t voor het toetsen van de 
sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude is onvo ldoende. Evenals bij de vorige toetsronde is 
geen inzicht verschaft in de veiligheid van deze waterkerende kunstw erken. M e t name vo o r het 
sluizencom plex van IJmuiden is d it zorgelijk , om dat deze w a terkering  zowel een verb indende 
w a terkering  is die de d ijkringgebieden 13 en 14 beschermd, ais onderdeel u itm aakt van d ijkringgebied 
44.
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Toetsing van de categorie c keringen aan de situatie op het m om ent van het inw erk ing  treden van de 
W e t op de W ate rke ring  gee ft onvo ldoende inzich t in de w aterstaa tkund ige  ve iligheid . De provincie 
gee ft aan dat ook voor het dagelijks beheer van de categorie c keringen het wenselijk is dat 
hydraulische randvoorw aarden beschikbaar komen.

De provincie w il graag meer du ide lijkheid  over hoe in het kader van de toets ing  omgegaan m oet 
w orden m et categorie-c keringen die tw ee d ijkringgebieden scheiden m et verschillende 
bescherm ingsnivo's. D ijk ring  44 bestaat voor een g ro o t deel u it ca tegorie-c keringen die dienen te r 
bescherm ing van d ijk ring  13, 14 en 15 en n ie t te r bescherm ing van d ijk ring  44. De VTV zou hier nader 
op in moeten gaan.

De provincie gee ft de aanbeveling om het VTV voor de vo lgende toetsronde aan het begin van die 
toetsronde te laten verschijnen, bij voorkeur tege lijke rtijd  m et de HR2006. D oor het late verschijnen van 
de huidige VTV hee ft een aantal beheerders nog m et de LTV getoetst. De provincie gee ft tevens de 
aanbeveling om in de n ieuwe VTV een standaard inhoudsopgave voor de provincia le  rapportages op te 
nemen.

6 Overzicht toetsdocumenten

2 Rijkswaterstaat Bouwdienst

3 Rijkswaterstaat Bouwdienst

4 Rijkswaterstaat Bouwdienst
5 Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden

I Rijkswaterstaat Noord-Holland W aterkeringen dijkringgebied 44 IJmuiden en 1-10-2005
Schellingwoude
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene inlaatduiker 2-11 -2005
Oost
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene inlaatduiker 2-11 -2005
W est
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene 4-11 -2004
Aanvullende veiligheidstoetsing dijkringgebied 44 5-10-2004
traject Am erongen -Lekkanaal

6 Hoogheemraadschap Rijnland Toetsrapportage Primaire W aterkeringen van 1-11-2003
Rijnland

7 Rijkswaterstaat directie U trecht Toetsing op veiligheid W estkanaaldijk lekkanaal en 7-10-2004
Amsterdam-Rijnkanaal

8 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Beatrix 4-11 -2004
9 Rijkwaterstaat directie U trecht Herziening beheerdersoordeel Sluiscomplex Prinses 1-11-2005

Beatrix
10 Hoogheemraadschap Amstel W aterkering langs IJ en Gooimeer -Gedetailleerde 26-8-2005
Gooi Vecht toets op veiligheid, samenvattend rapport
I I  Provincie Utrecht, College van Veiligheidsverslag dijkringgebied 44 25-1-2006
Gedeputeerde Staten
12 Rijkswaterstaat directie second opinion G eodelft inzake STPH Beatrixsluis 5 -10-2005
Utrecht
13 Hoogheemraadschap Stichtse Toetsrapport aanvullende veiligheidstoetsing 1-11 -2004
Rijnlanden dijkringgebied 44 traject Amerongen - Lekkanaal

252 Landelijke Rapportage Toetsing 2006
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Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 38.4 33,7 4,7 5,4 6,4 20,1 1,8 4,7

Dijken en Dammen 38,4 33,7 4,7 5,4 6,4 20,1 1,8 4,7

HT Hoogte 38,4 33,7 4,7 20,8 12,4 0,5 4,7

ST Stabiliteit 38,4 33,7 4,7 5,4 7,3 19,1 1,9 4,7

STPH Piping en heave 38,4 33,7 4,7 8,5 17,5 6,3 1,4 4,7

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 38,4 33,7 4,7 17,7 2,6 12,9 0,5 4,7

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 38,4 33,7 4,7 6,9 23,1 2,8 0,9 4,7

STMI Microstabiliteit 38,4 33,7 4,7 32,8 0,7 0,2 4,7

STBK Bekleding: 38,4 33,7 4,7 14,4 3,3 16,0 4,7

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 38,4 33,7 26,1 7,6

■ afschuiving 38,4 33,7 26,1 7,6

- zettingsvloeiing 38,4 33,7 26,1 7,6

HWO Niet-waterkerende objecten: 42 42 6 14 3 19

- bebouwing 15 15 3 9 3

- kabels & leidingen 22 22 3 17 2

- bomen & overige begroeiing 5 5 5

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden 4 3 1 2 1 1

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 39 37 2 23 13 1 2

HT Hoogte 22 21 1 19 1 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 39 37 2 23 13 1 2

STCG Constructie en grondlichaam 39 37 2 36 1 2

STCO Constructieonderdelen 39 37 2 25 11 1 2

STPH Piping en heave 39 37 2 28 3 5 1 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 35 33 2 13 17 2 1 2
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Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei, lig t in de provincies Gelderland en U trecht. De coördinerende 
provincie is U trecht. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  per jaar. In het zuiden grenst het gebied aan de Nederrijn. Aan de 
w est- en oostzijde w o rd t het gebied begrensd door hoge gronden. Aan de noordzijde grenst het 
d ijkringgebied  aan het Eemmeer en de Eem. De to ta le  lengte van de dijken bedraagt 38,4 km waarvan 
33,7  km bestaat u it w a terkering  categorie a en 4 ,7 km u it w a terkering  categorie c. In de dijken 
bevinden 40 kunstwerken.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Vallei en Eem.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 45, De Gelderse Vallei heeft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor 20,1 k ilom eter v an 
de dijken. De dijken scoren onvo ldoende op zeven beoordelingssporen:
HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT STMI, BEKLEDING STBK EN NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  (bebouw ing).
Van de dijken scoort 12,1 km ‘vo ldoende ’ o f ‘goed ’ . O ver 1,8 km van de dijken is geen oordeel 
gegeven. De categorie c keringen voldoen n ie t aan de norm.

Van de 38 kunstwerken in de categorie a keringen vo ldoen 23 kunstwerken wel en 13 kunstw erken n iet 
aan de norm . O ver 1 kunstw erk is geen oordeel gegeven. De tw ee kunstw erken in de categorie c 
keringen voldoen n ie t aan de norm.

In het d ijkringgebied  zijn 4 aanslu itingen op hoge gronden aanwezig. Beide aanslu itingen van de 
G rebbedijk aan de hoge gronden vo ldoen. De andere aansluitingen voldoen niet.

Het oordeel van de beheerder kom t overeen m et de resultaten van de technische toetsing.

V oor de categorie c dijken ge ld t dat de om standigheden zijn gew ijz igd sinds het in w erk ing  treden van 
de W e t op de W ate rkering . In da t geval m oet w orden aangetoond w a t de invloed daarvan is op de 
w aterkering . O m da t er nog geen form ele  hydraulische randvoorw aarden zijn voor de categorie c kering, 
is het oordeel form eel ‘onvo ldoende ’ .
De beheerder s lu it zich echter aan bij de resultaten van de n ie t fo rm ele  toets ing. De score volgens deze 
n ie t fo rm ele  toets ing  is 'onvo ldoende '.

3.2 Bevindingen provincie
De provincies Gelderland en U trech t sluiten zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid van de w aterkeringen is u itgevoerd aan de hand van de het VTV.

Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie voor de categorie a keringen. 
V oo r de categorie c keringen d ien t form eel de toestand van de keringen vergeleken te w orden m et de 
toestand op het m om ent van inw e rk ing tred ing  van de W e t op de W aterkering. De invloed van 
veranderde hydraulische om standigheden w o rd t hierbij n ie t in betrokken. Ais gevo lg  daarvan is het 
oordeel volgens het Rijk voor de categorie-c keringen daarom 'geen oordeel'.
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Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen

Het waterschap Vallei en Eem is in 2004 gestart m et de voorbere id ingen voor de MER Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren dat zal resulteren in een u itgew e rk t plan voor het realiseren van de ve iligheid van 
d ijk ring  45 en 46. De tussentijdse maatregelen bestaan u it extra  waakzaam heid ten aanzien van 
zandm eevoerende wellen en het eventueel aanbrengen van steunberm en om de macro- en 
m icrostab ilite it te kunnen garanderen. V oor het k ru inhoog te teko rt w o rd t het aanbrengen van 
zandzakken in het ca lam ite itenplan opgenom en. De bediening van a fs lu itm iddelen is door de beheerder 
reeds opgenom en in het ca lam ite itenplan.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
langs de Nederrijn n ie t opn ieuw  moeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar dat meer ru im te in het 
riviersysteem m oet w orden gezocht. Het p ro ject Ruimte voor de Riv ier m oet ertoe leiden da t de 
m aatgevende H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t  het niveau zoals aangegeven in de 
HR1996. De riv ierverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de 
prim aire w aterkeringen van d ijkringgebied  45 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
In het kader van de MER w o rd t nader onderzoek u itgevoerd. D it kan bestaan uit: 

o Nagaan o f een keersluis onderdeel w o rd t van de m aatregelen; 
o G rondonderzoek; 
o Stabilite itsberekeningen; 
o Toetsing van de grasmat; 
o C ontro le  voorzien ingen nabij bomen.

Tevens is nog een verdere gegevensinw inning  m et betrekking  to t enkele le id ing ingepland.

4.3 Kosten en planning
De kosten voor de d ijkve rbe tering  in de d ijkringgebieden 45 en 46 is geraamd op 22 m iljoen euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid
Aanbevolen w o rd t het geactualiseerde V oorsch rift Toetsen op Veiligheid in de vo lgende toetsrondes 
eerder te laten verschijnen.
M e t betrekking  to t het verzamelen van gegevens, inclusief onderhouds- en beheergegevens, van kabels 
en leidingen is geconstateerd da t d it moeizaam verloopt.
De LTV1999 bevat geen aanw ijzingen voor het toetsen van een harde bekleding, die overgroeid is. 
Eveneens zijn geen richtlijnen opgenom en voor het toetsen van Noorse en Drentse steen.

Hydraulische randvoorwaarden
Aanbevolen w o rd t om hydraulische randvoorw aarden a f te geven voor de Putter zeedijk (categorie c 
kering) en voor de Eem, zodat voor de derde toetsronde hiervan gebru ik kan w orden gem aakt.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Vallei & Eem
2 Provincie Utrecht
3 Waterschap Vallei en Eem

Toetsrapport d ijkring 45 en 46 1 -8-2004
Tweede veiligheidstoetsing dijkring 45 26-4-2005
Aanvullende toets d ijkring 45 en 46 Veiligheid tegen 1-11 -2005 
overstromen conform  het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid
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Dijkringgebied 46, Eempolder

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 8,7 8,7 4,1 4,6

Dijken en Dammen 8,7 8,7 4,1 4,6

HT Hoogte 8,7 8,7 8,7

ST Stabiliteit 8,7 8,7 4,1 4,6

STPH Piping en heave 8,7 8,7 0,4 8,3

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 8,7 8,7 5,5 3,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 8,7 8,7 8,7

STMI Microstabiliteit 8,7 8,7 5,2 3,5

STBK Bekleding: 8,7 8,7 8,7

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

■ afschuiving 8,7 8,7 8,7

- zettingsvloeiing 8,7 8,7 8,7

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing 8 8 3 5

- kabels & leidingen 8 8

- bomen & overige begroeiing 8 8 3 5

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden 2 1 1

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 23 23 1 22

HT Hoogte

ST Stabiliteit en sterkte 23 23 2 21

STCG Constructie en grondlichaam 23 23 23

STCO Constructieonderdelen 23 23 2 21

STPH Piping en heave 23 23 13 8 2

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 23 23 2 21
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Dijkringgebied 46, Eempolder

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 46, Eempolder, lig t in de provincie U trech t en deels in de provincie N oord -H o lland. De 
provincie U trech t is de coördinerende provincie. Het d ijkringgebied heeft volgens de W e t op de 
w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar. Het d ijkringgebied  grenst in het 
noorden aan het M arkerm eer/G oo im eer en in het oosten aan de Eem. Aan de w est- en zuidzijde w o rd t 
het d ijkringgebied  begrensd door hoge gronden. De prim aire w aterkeringen bestaan u it circa 8,7 km 
d ijk, waarin zich 23 duikers bevinden. De w aterkeringen van d ijkringgebied 46 zijn allen van categorie 
a.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Vallei en Eem.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 46, Eempolder, hee ft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor 4,1 k ilom eter v an de 
dijken. De dijken scoren onvo ldoende op tw ee beoordelingssporen:
MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MICROSTABILITEIT STMI. O ver 4 ,6  km van de dijken is 
geen oordeel gegeven. Van de 23 aanwezige kunstwerken vo ldoen 22 kunstw erken n ie t aan de norm. 
Aan 1 kunstw erk is het oordeel vo ldoende gegeven.

3.2 Bevindingen provincie
De provincies U trech t en N oord-H o lland  sluiten zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op veiligheid  van de w aterkeringen is u itgevoerd aan de hand van het VTV.

Het Rijk s lu it zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
Het waterschap Vallei en Eem is in 2004 gestart m et de voorbere id ingen voor de MER Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren dat zal resulteren in een u itgew e rk t plan vo o r het realiseren van de ve iligheid van 
d ijk ring  45 en 46. In da t kader w o rd t een geactualiseerde toe ts ing  u itgevoerd aan de hand van de 
nieuwe hydraulische randvoorw aarden. De tussentijdse maatregelen bestaan u it extra waakzaam heid 
ten aanzien van zandm eevoerende wellen en het eventueel aanbrengen van steunberm en om de 
m icrostab ilite it te kunnen garanderen. De m aatregel is reeds opgenom en in het calamiteitenplan.
M e t betrekking  to t de duikers w orden m aatregelen genom en, bestaande u it het verw ijderen van 
duikers o f het aanbrengen van afsluiters en kwelschermen.

Voorgenom en is dat de w a terkering  in 2010  aan de ve iligheidsnorm  van de W e t op de W aterkering 
d ient te voldoen. M om enteel is n iet inzichtelijk w a t de defin itieve verbeteringsw erken zullen zijn.
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4.2 Nader onderzoek
In het kader van de MER w o rd t nader onderzoek u itgevoerd. D it kan bestaan uit: 

o Nagaan o f een keersluis onderdeel w o rd t van de m aatregelen; 
o G rondonderzoek; 
o Stabilite itsberekeningen; 
o Toetsing van de grasmat; 
o C ontro le  voorzien ingen nabij bomen.

Tevens is nog een verdere gegevensinw inning  m et betrekking  to t enkele le id ing ingepland

4.3 Kosten en planning
De kosten voor de d ijkve rbe tering  in de d ijkringgebieden 45 en 46 zijn geraamd op 22 m iljoen euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

VTV
Aanbevolen w o rd t het geactualiseerde V oorsch rift Toetsen op Veiligheid in de vo lgende toetsrondes
eerder te laten verschijnen.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Vallei & Eem
2 Provincie Utrecht
3 Waterschap Vallei en Eem Aanvullende toets d ijkring 45 en 46 Veiligheid tegen 1-11 -2005

overstromen conform  het Voorschrift Toetsen op
Veiligheid

Toetsrapport d ijkring 45 en 46 
Tweede veiligheidstoetsing dijkring 46

1-8-2004
26-4-2005
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Dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 14,3 14,3 7,1 0,7 6,5

Dijken en Dammen 14,3 14,3 7,1 0,7 6,5

HT Hoogte 14,3 14,3 11,2 0,3 2,8

ST Stabiliteit 14,3 14,3 8,7 0,3 5,3

STPH Piping en heave 14,3 14,3 12,9 1,4

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 14,3 14,3 11,9 0,1 2,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 14,3 14,3 10,6 3,7

STMI Microstabiliteit 14,3 14,3 12,9 1,4

STBK Bekleding: 14,3 14,3 11,8 0,3 2,2

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 9,1 9,1 9,1

■ afschuiving

- zettingsvloeiing

HWO Niet-waterkerende objecten: X X X X X

- bebouwing X X X X

- kabels & leidingen X X X X X

- bomen & overige begroeiing X X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X X

Hoge gronden 2 2 2

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 4 4 4

HT Hoogte 4 4 2 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 4 4 1 2 1

STCG Constructie en grondlichaam 4 4 1 2 1

STCO Constructieonderdelen 4 4 1 2 1

STPH Piping en heave 4 4 3

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 4 4 1 3
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Dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek, lig t in de provincie Gelderland. Het d ijkringgebied  grenst 
aan de IJssel en Nederrijn. Aan de w est- en de oostzijde sluiten de w aterkeringen aan op de hoge 
gronden van de Veluwe. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  per jaar.

De to ta le  lengte van de prim aire w aterkeringen bedraagt 14,3 km en va lt geheel in categorie a. In de 
w aterkeringen bevinden zich v ier kunstwerken en 3,4 km aan langsconstructies.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rijn en IJssel.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek heeft de score 'onvo ldoende ' gekregen voor w a t be tre ft
6,5 k ilom eter van de dijken, 2 ,7 km langsconstructies en 4 kunstw erken. De dijken scoren 
'onvo ldoende ' op v ijf  beoordelingssporen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, 
MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, 
MICROSTABILITEIT STMI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren onvo ldoende op 
HOOGTE HT, STABILITEIT CONSTRUCTIE STCG, STERKTE CONSTRUCTIE STCO
en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Twee kunstwerken scoren 'geen oordeel' op STABILITEIT STCG 
en STERKTE STCO. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn geen aantallen bekend, deze 
zijn deels getoetst.

De resultaten van de toets ing  komen m et u itzondering  van drie punten overeen m et het oordeel van de 
beheerder. De s tab ilite it b innenta lud scoort volgens de toe ts ing  ‘vo ldoende' en krijg t van de beheerder 
over 3,7 km een ‘onvoldoende' oordeel. Een kadem uur k r ijg t op basis van het beheerdersoordeel de 
score ‘goed' in plaats van ‘vo ldoende '. Een deel van de kabels en leidingen k rijg t op basis van het 
beheerdersoordeel een ‘onvo ldoende ' oordeel.

Toetsing m et de HR1996 le id t to t  een iets gunstiger oordeel. D it w o rd t voornam elijk  veroorzaakt door 
het e indoordeel van de langsconstructies. Het e indoordeel van de dijken w ijz ig t nauwelijks.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is in 2003, in eerste instantie u itgevoerd aan de hand van de 
LTV1999. Na het beschikbaar komen van het VTV heeft het waterschap in 2005, aanvullend, conform  
het VTV de toets uitgevoerd. Toetsing van de BEKLEDINGEN STBK vo rm t hier een u itzondering  op. O p 
basis van de rapporten van de beheerder en de provincie s lu it het Rijk zich aan bij het 
beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd.
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C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  47 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

Het waterschap Rijn en IJssel hee ft h iertoe een plan van aanpak opgesteld. A fhanke lijk  van de aard van 
de tekortkom ingen  w orden ook verbetervoorste llen  gedaan om aan de normen conform  HR2001 te 
voldoen.

o V oor de w a terkering  zijn verbeteringsw erken voorgenom en, na vo lto o iin g  in 2008 vo ldoe t het 
g rootste  deel aan de normen conform  HR1996; 

o Één van de kunstwerken w o rd t geheel vervangen (Gemaal de V o lha rd ing ), één van de 
kunstw erken w o rd t verw ijderd  o f afgesloten (het b e tre ft een duiker).

4.2 Nader onderzoek
Een aantal onderdelen scoort ‘geen oordeel' en de bekleding is n iet getoetst volgens het VTV. In de 
derde toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de vo lgende toetsen uitvoeren: 

o De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  volledig; 
o De bekleding conform  het VTV, 2007; 
o Stabilite it en sterkte van de O verstort Velp.

4.3 Kosten en planning
O ver een lengte van 2,7 kilom eter is een verbetering van de dijk m et betrekking to t de s tab ilite it
voorzien. De werkzaam heden zijn gepland in 2006  plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen
810 .000  euro. D it bedrag is exclusief de voorgenom en verbetering W estervoortsedijk fase 2 (laatste 
dijkvak Deltaplan Grote Rivieren), vervang ing  gemaal De V o lha rd ing  en het d ichten van de du iker in de 
A348.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
Bij de toe ts ing  zijn de in het Hydraulische randvoorw aardenboek gegeven w aterstanden doorvertaald 
naar de dijk. De in de HR opgegeven w aterstanden gelden voor de as van de rivier. M e t behulp van 
stroom baankaarten u it 1986 zijn de waterstanden aan de d ijk bepaald.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
H oogtetoets
De beheerder is bij de hoogte toe ts ing  afgeweken van het VTV. Om  de hoeveelheid toe tsw erk te 
verm inderen hee ft de beheerder in a fw ijk ing  van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s /m  een 
a lternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken.

Veel dijken zijn on tw orpen  op een overslagcriterium  van 1,0 l/s /m  en een ta ludhe lling  van 1:2,5 (o f 
flauw er) en een bekled ing van zavel en gras op het b innenta lud. O m da t overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de ta ludhe lling  n ie t ste iler is dan 1 :2, was m et de h iervoor 
genoemde criteria  een u itgebreide toe ts ing  n ie t nodig.
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O m da t van het VTV werd a fgew eken, is bij de betre ffende dijkvakken a ltijd  de score 'vo ldoende ' 
toegekend en n iet de score ‘goed'.

Daarnaast beoordeelt de beheerder een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m ais onvo ldoende, om dat de 
optredende overslag dan gem iddeld meer dan 5 l/s /m  zal bedragen. De optredende schade en overlast 
w o rd t va nu it het "ve ilighe idsgevoe l" ais ontoelaatbaar gezien.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rijn en IJssel

2 Waterschap Rijn en IJssel

3 Provincie Gelderland

Tweede toetsing D ijkring 47: Arnhemse en 30-10-2003
Velpsebroek
Tweede toetsing D ijkring 47: Arnhemse en 1 -8-2005
Velpsebroek, Aanvullingen peildatum
Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 1 -10-2005
resultaten van de tweede ronde toetsen op
veiligheid
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEI

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 53,0 53,0 29,2 23,8

Dijken en Dammen 53,0 53,0 29,2 23,8

HT Hoogte 53,0 53,0 48,2 4,8

ST Stabiliteit 53,0 53,0

STPH Piping en heave 53,0 53,0 53,0

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 53,0 53,0 53,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 53,0 53,0 53,0

STMI Microstabiliteit 53,0 53,0 53,0

STBK Bekleding: 53,0 53,0 30,1 22,9

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 50,8 50,8 30,1 20,7

- overige bekledingen 2,2 2,2 2,2

STVL Voorland:

- afschuiving 53,0 53,0 53,0

- zettingsvloeiing 53,0 53,0 53,0

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing

- kabels Á leidingen

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten

Hoge gronden 1 1 1

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten

Kunstwerken 8 8 1 6 1

HT Hoogte 8 8 7 1

ST Stabiliteit en sterkte 8 8 7 1

STCG Constructie en grondllchaam 8 8 7 1

STCO Constructieonderdelen 8 8 7 1

STPH Piping en heave 8 8 7 1

STVL Voorland 8 8 7 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 7 7 6 1
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Dijkringgebied 48, Rijn en IJssel

1 Beschrijving van het gebied

Het Nederlandse deel van d ijkringgebied  48 Rijn en IJssel lig t in de provincie Gelderland en loop t vanaf 
de grens m et Duitsland via Lobith, langs het Pannerdensch Kanaal, de IJssel en de O ude IJssel to t aan 
de hoge gronden in Doetinchem . V oor alle w aterkeringen in het d ijkringgebied ge ld t da t ze behoren to t 
categorie a. V oor de prim aire w a terkering  van d ijk ring  48 is de ve iligheidsnorm  vastgesteld op 1 /1 2 5 0  
per jaar.

De prim aire w aterkeringen van d it d ijkringgebied  hebben een lengte van 53,0 km. Er zijn in to taa l 8 
kunstw erken; een tunnel, 2 gemalen, 1 com binatie  van gemaal en duiker, 2 duikers, een coupure en een 
voorm a lig  defensiekunstwerk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rijn en IJssel.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De beheerder gee ft aan da t er bij vorige hoogw aters geen problem en zijn geweest m et betrekking  to t 
de s tab ilite it van de dijken. Bij de laatste schouw zijn alleen lokaal geringe tekortkom ingen  aan de 
bekled ing geconstateerd, w aarvoor m aatregelen zullen w orden ge tro ffen  in de vorm  van aangepast 
beheer. V oor de Oude IJssel zijn de randvoorw aarden in voorbere id ing  en naar ve rw ach ting  beschikbaar 
in 2006, zodat het beheerdersoordeel hier tw ijfe la ch tig  b lijft to t  en m e t de derde toetsingsronde in 
2010 .

Het beheerdersoordeel w ijk t af van de technische score op de sporen NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  en w aterkerende kunstw erken, STERKTE EN STABILITEIT ST. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  zijn nog n ie t ge toetst en voor BETROUW BAARHEID SLUITING BS is op basis van het VTV de 
score 'onvo ldoende ' gegeven aan 6 kunstwerken.

3.2 Bevindingen provincie
O p basis van HR2001 vo ldoe t d ijkringgebied  48 voor de belangrijkste toetssporen HOOGTE HT en 
STABILITEIT ST aan de norm . D it ge ld t zowel voor de dijken ais voor de kunstw erken. De 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS van een aantal kunstwerken is op het m om ent van rapportage nog 
onvo ldoende geform aliseerd. Daarnaast zijn de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  beoordeeld ais 
‘geen oordeel'.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd op basis van het VTV, m et u itzondering  van het toetsspoor 
HOOGTE HT. O p basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij 
oordeel van de provincie.

Een rapportage over de tunnel onder het Pannerdens kanaal on tb reekt. In het rapport van de provincie 
w o rd t d it kunstw erk wel genoemd en w o rd t op basis van de VNK studie het oordeel 'goed ' gegeven.
De score van het Rijk is 'geen oordeel'.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o Het vastleggen van de sluitingsprocedures van de kunstwerken en het jaarlijks oefenen van de 
s lu iting  van de kunstw erken;
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o Het tegengaan van het aanrijdrisico van de coupure Tolkam er door het plaatsen van obstakels 
tijdens hoogw ater; 

o V erbe tering  beheer van de bekleding.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n iet opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  48 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ; 
o Toetsing van de aanslu iting  van de prim aire w aterkering  op de hoge gronden; 
o Karakterisering van de Duitse w aterkering .

4.3 Kosten en planning
Er zijn geen verbeteringsw erken voorzien.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid  

H oogtetoets
De beheerder is bij de hoogte toe ts ing  afgeweken van het VTV. De beheerder is van m ening dat de 
sprong tussen een overslagdebiet van 0,1 en 1,0 l/s /m  een te g ro te  sprong voor stedelijk gebied. In 
a fw ijk ing  van het VTV is daarom voor een a lternatieve benadering gekozen bij een overslag tussen 0,1 
en 1,0 l/s /m . De beheerder v in d t de sprong tussen 0,1 l/s /m  naar 1 l/s /m  te g ro o t voor stedelijk gebied. 
Daarnaast is voor een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m van het VTV afgeweken.

Veel dijken zijn on tw orpen  op een overslagcriterium  van 1,0 l/s /m  en een ta ludhe lling  van 1:2,5 (o f 
flauw er) en een bekled ing van zavel en gras op het b innenta lud. O m da t overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de ta ludhe lling  n ie t ste iler is dan 1 :2, was m et de h iervoor 
genoemde criteria  een u itgebreide toe ts ing  n ie t nodig.

O m da t van het VTV werd a fgew eken, is bij de betre ffende dijkvakken a ltijd  de score 'vo ldoende ' 
toegekend en n ie t de score 'goed '.

Daarnaast beoordeelt de beheerder een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m ais onvo ldoende, om dat de 
optredende overslag dan gem iddeld meer dan 5 l/s /m  zal bedragen. De optredende schade en overlast 
w o rd t va nu it het "ve ilighe idsgevoe l" ais ontoelaatbaar gezien.
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A fschu iv ing  bekledingslaag
De beheerder gee ft aan da t de toe ts ing  op AFSCHUIVING VAN DE BEKLEDINGSLAAG van het 
bu itenta lud  (GAF) nogal ondu ide lijk  is ve rw erk t in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels n ie t 
praktisch toepasbaar op een bekledingslaag van klei m et een grasmat.
Volgens de beheerder gee ft een toe ts ing  op basis van praktisch toepasbare grondmechanische 
rekenregels aan da t a fschu iv ing in theorie  zeer vaak zou m oeten optreden, w a t in de w erkelijkhe id  n iet 
het geval is. De beheerder verzoekt de toetsm ethode m et betrekking  to t  a fschu iv ing d ijkbekled ing  
nader in het VTV u it te werken.

Hydraulische randvoorwaarden
V oor de O ude IJssel zijn de hydraulische randvoorw aarden nog in voorbere id ing  en naar ve rw ach ting  
pas beschikbaar in 2006. De beheerder tw ijfe lt  eraan o f de d ijkvakken langs de O ude IJssel aan de 
n ieuw  afgeleide randvoorw aarden zullen vo ldoen.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rijn en IJssel
2 Provincie Gelderland

Tweede toetsing D ijkring 48: Rijn en IJssel 
Veiligheid dijkring 48, Rijn en IJssel

13-5-2005
1-12-2005
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

G EEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 36,6 33,3 3,3 6,0 20,0 7,2 3,3

Dijken en Dammen 36,6 33,3 3,3 6,0 20,0 7,2 3,3

HT Hoogte 33,3 33,3 29,9 2,1 1,3

ST Stabiliteit 33,3 33,3 6,0 21,3 5,9

STPH Piping en heave 33,3 33,3 28,8 4,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 33,3 33,3 33,3

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 33,3 33,3 33,1 0,1

STMI Microstabiliteit 33,3 33,3 33,3

STBK Bekleding: 33,3 33,3 6,0 26,5 0,8

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 33,3 33,3 6,0 26,5 0,8

- overige bekledingen

STVL Voorland: 33,3 33,3 32,8 0,5

■ afschuiving 33,3 33,3 32,8 0,5

- zettingsvloeiing 33,3 33,3 33,3

HWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden 2 1 1 1 1

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosle

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 10 10 4 6

HT Hoogte 10 10 10

ST Stabiliteit en sterkte 10 10 6 4

STCG Constructie en grondlichaam 10 10 10

STCO Constructieonderdelen 10 10 2 5 3

STPH Piping en heave 10 10 9 1

STVL Voorland 10 10 9 1

BS Betrouwbaarheid sluiting 10 10 10
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 49, IJsselland, lig t geheel in de provincie Gelderland. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de 
W e t op de w a te rke ring  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar. Het d ijkringgebied 
w o rd t om sloten door de O ude IJssel en de IJssel. D it zijn prim aire w aterkeringen van de categorie a m et 
een lengte van 33,3 km. Tevens is op de scheiding m et d ijk ring  50 een categorie c kering m et een 
lengte van 3,3 km aanwezig.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rijn en IJssel.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 49 scoort op de meeste onderdelen 'vo ldoende ' o f ‘goed ’ . De technische scores van de 
dijken op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT STPH, STBI, STBK en STVL is deels 'onvo ldoende '. O ok 
de waterkerende kunstwerken scoren ‘onvo ldoende ' op de sporen CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO 
en VO O R LAN D  STVL en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
N W O  zijn nog niet getoetst.

De beheerder w ijk t op de vo lgende beoordelingssporen af van de technische scores:
o V oor de lou te r geotechnische bezwijkm echanism en is het oordeel van de beheerder ‘goed'; 
o De erosiebestendigheid van de m et rundvee beweide groene dijken k rijg t het beheerdersoordeel 

‘onvo ldoende '.

De beheerder gee ft aan da t er sinds 1950 geen doorbraken zijn geweest. Tijdens het hoogw ater van 
1995 zijn er geen opm erkelijke problem en geweest m et u itzondering  van de toen nog onverbeterde 
w a terkering  in Doesburg. O p enkele plaatsen was sprake van kwel waarvan het voorm alige 
defensiewerk ais meest opm erkelijke kan w orden aangem erkt. Lokaal is geringe afslag opgetreden. De 
schuif in het Stroom kanaal van H ackfort is in 1995 n ie t gesloten geweest. Er is wel ve rw eking  van de 
kades langs het Stroom kanaal geconstateerd, w a t zorgen baarde maar n ie t heeft geleid to t bezw ijken.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie hee ft de aanslu iting op de 
hoge gronden beoordeeld ais 'geen oordeel'.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV, m et u itzondering van een deel van 
de toets op hoogte . O p basis van de rapporten van de beheerder en de provincie s lu it het Rijk zich aan 
bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o De ligg ing  van het d ijkvak D rem pt-H oog  Keppel dp 91 -94. Deze w o rd t opgenom en in de legger 
en het beheersregister. Door het theoretische profie l van de w a terkering  enkele meters te 
verschuiven rich ting  het hoger gelegen achterland vo ldoe t de kering aan de norm . De maatregel 
w o rd t in 2007  u itgevoerd; 

o Het beheer van de dijkvakken die beweid w orden m et runderen. Het gaat om de d ijkvakken dp 
49-81 en dp 158-332 . Het beheer w o rd t in 2006 aangepast;
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Dijkringgebied 49, IJ ssel land

o De grasmat tussen dp 110-117 . D oor het huidige gebru ik (struiken en hagen) is geen goede 
grasm at aanwezig. Het beheer m oet w orden gew ijz igd, o f de w a terkering  w o rd t opgenom en in 
hoog land, w a t in de legger w o rd t opgenom en; 

o De legger en het beheersregister com pleteren;
o De fo rm alisering  en het oefenen van de sluitingsprocedures van de kunstw erken; 
o De steenbestorting  te r plaatse van d ijkvak industrie terre in  Doesburg dp 135-139  en jachthaven. 

D oor het aanbrengen van de steenbestorting  zal ook kunstw erk "d u ike r K oppe lw eg" dp 139 
aan de norm  vo ldoen;

o Het verbeteren van de s tab ilite it van het b innenta lud te r plaatse van de Stadsgracht op het 
d ijkvak “ B likfabriek-S tadsw al" dp 164-165.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n iet opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  49 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nader onderzoek is voorzien:

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ;
o Toetsing van de aanslu iting  van de prim aire w aterkering  op de hoge gronden;
o Toetsing van de noordelijke  kade van het Stroom kanaal van H ackfort aan de n ieuw  afgeleide

inundatiew aterstanden;
o M eer gedetailleerde kle ikarte ring  en nader onderzoek op het d ijkvak Zwarte Schaar-"D orado

Beach" dp 203 -206  en d ijkvak N 314/D en  Elterweg dp 322 -327  m et een to ta le  lengte van 0.8 
k ilom ete r voor toetsspoor PIPING EN HEAVE STPH; 

o Aanvullende inspectie en eventuele verbetering  van de kerende constructieonderdelen van de
gemalen “ G rote Beek" en “ Baakse Beek" en de s tuw  "Stroomkanaal van H ackfort"; 

o O nderzoek naar de kunstw erken van het d ijkvak Doetinchem  stad dp 1-18. O nderzoch t w o rd t 
o f de w a te rke ring  verlegd d ien t te w orden (aanpassing legger) o f dat de kunstw erken verbeterd 
dienen te w orden.

4.3 Kosten en planning
V oor de keringen van d ijkringgebied  49 zijn op drie trajecten verbeteringsm aatregelen m et betrekking  
to t de s tab ilite it voorzien. Het gaat om een tra ject van 0.1 k ilom eter bij de Stadsgracht en twee 
trajecten van to taal 0 .8 k ilom eter. De kosten bedragen in to taal 360 .000  euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid  

H oogtetoets
De beheerder is bij het spoor HOOGTE HT afgeweken van het VTV. Om  de hoeveelheid toe tsw erk te 
verm inderen hee ft de beheerder in a fw ijk ing  van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s /m  een 
a lternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken.
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Veel dijken zijn on tw orpen  op een overslagcriterium  van 1,0 l/s /m  en een ta ludhe lling  van 1:2,5 (o f 
flauw er) en een bekleding van zavel en gras op het b innenta lud. O m da t overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is (eventueel na beë indig ing van de rundveebew eid ing) en de 
ta ludhe lling  n ie t ste iler is dan 1 :2, was m et de h ie rvoor genoemde criteria  een u itgebreide toe ts ing  niet 
nodig.

O m da t van het VTV werd a fgew eken, is bij de betre ffende dijkvakken a ltijd  de score 'vo ldoende ' 
toegekend en n ie t de score 'goed '.

Daarnaast beoordeelt de beheerder een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m ais onvo ldoende, om dat de 
optredende overslag dan gem iddeld meer dan 5 l/s /m  zal bedragen. De optredende schade en overlast 
w o rd t va nu it het "ve ilighe idsgevoe l" ais ontoelaatbaar gezien.

A fschu iv ing  bekledingslaag
De beheerder gee ft aan da t de toe ts ing  op AFSCHUIVING van de bekledingslaag van het bu itenta lud  
(GAF) nogal ondu ide lijk  is ve rw erk t in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels n ie t praktisch 
toepasbaar op een bekledingslaag van klei m et een grasmat.
Volgens de beheerder gee ft een toe ts ing  op basis van praktisch toepasbare grondmechanische 
rekenregels aan da t a fschu iv ing in theorie  zeer vaak zou m oeten optreden, w a t in de w erkelijkhe id  n iet 
het geval is. De beheerder verzoekt de toetsm ethode m et betrekking  to t  a fschu iv ing d ijkbekled ing  
nader in het VTV u it te werken.

Hydraulische randvoorwaarden
V oor de O ude IJssel zijn geen randvoorw aarden beschikbaar. Daarom is op basis van het advies van het 
Rijk [R ijkswaterstaat] bij de eerste toets ing  u itgegaan van het M H W  bij Doesburg (kmr. 902). De 
beheerder m erkt op da t de ontw erpw ate rs tand, die in 1972 door Haskoning werd bepaald op basis van 
een a fvoer van 184 m 3/s  op de O ude IJssel, hoger lig t dan het M H W  16.000.

De beheerder gee ft aan da t er onduide lijkheden zijn m et betrekking  to t het bepalen van de 
m aatgevende w aterstand op het Stroom kanaal van H ackfort. De kade kan w orden ge toetst aan de hand 
van het M H W -n iveau  te r plaatse van de s tuw  in het Stroom kanaal H ackfort o f op het niveau 
corresponderend m et de laagste hoogte  van de kruin van de w aterkeringen binnen d ijk ring  49, maar d it 
is n ie t de w erkelijke  inundatiew aterstand.

Daarom w orden door de beheerder de vo lgende kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de 
m aatgevende waterstand:

o Het w a te r zal in eerste instantie door de zu idelijke kade w orden tegengehouden. W anneer de 
zuidelijke kade doorbreekt, is het zeer waarsch ijn lijk  dat de noordelijke  kade ais gevo lg  van 
erosie binnen korte tijd  bezw ijkt. De zuidelijke kade is dus een w ezenlijk  onderdeel van de 
w aterkering  ondanks da t d it in de w e t n ie t zo is aangegeven, 

o Na een doorbraak zal het w a te r onder de zuidelijke kade door kwellen en zal het kanaal zich 
vullen. Het is ondu ide lijk  to t w e lk niveau het w a te r kan stijgen, 

o W e llich t is het m ogelijk  da t een hoge waterstand op het kanaal ze lf m aatgevend is, aangezien 
de kans van voorkom en hiervan vrij g ro o t is, althans g ro te r dan de kans op een d ijkdoorbraak.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rijn en IJssel
2 Provincie Gelderland

Tweede toetsing D ijkring 49: IJsselland 
Veiligheid D ijkring 49 IJsselland

15-12-2005
1-12-2005
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

T o e ts in g s c r ite r iu m  p e r typ e

A
antal of 

lengte 
[km 

/ 
st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
O ORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NO RM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

G EEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 14,1 10,8 3,3 4,1 0.7 2,7 3,3 3,3

Dijken en Dammen 14,1 10,8 3,3 4,1 0,7 2,7 3,3 3,3

HT Hoogte 14,1 10,8 5,6 1,5 1,4 2,3

ST Stabiliteit 14,1 10,8 6,3 1,8 13 1,4

STPH Piping en heave 14,1 10,8 10,2 0,6

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 14,1 10,8 10,4 0,4

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 14,1 10,8 9,9 0,9

STMI Microstabiliteit 14,1 10,8 9,8 1,0

STBK Bekleding: 14,1 10,8 oo ui oo 0,5

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 14,1 10,8 10,4 0,4

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 6 6 6

HT Hoogte 6 6 4 1 1

ST Stabiliteit en sterkte 6 6 4 1

STCG Constructie en grondlichaam

STCO Constructieonderdelen

STPH Piping en heave 5

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 5
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 50, Zutphen, lig t in de provincie Gelderland. Het d ijkringgebied  grenst aan de riv ie r de 
IJssel in het westen, aan het Twenthekanaal in het noorden en het groene kanaal van H ackfort in het 
zuiden. De ooste lijke begrenzing van het d ijkringgebied w o rd t gevorm d door de hoge gronden van de 
Achterhoek. De w a terkering  heeft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  perjaa r.

De to ta le  lengte van de prim aire w aterkeringen bedraagt 16,3 km. Hiervan va lt 13,0 km onder primaire 
keringen in de categorie a en 3,3 km in de categorie c. In de w aterkeringen bevinden zich v ijf 
kunstw erken en 2,2 km aan langsconstructies. Deze langsconstructies zijn ais één kunstw erk 
opgenom en in de tabel.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rijn en IJssel.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Dijkringgebied 50, Zutphen heeft de score 'onvo ldoende ' voor w a t be tre ft 2 ,7 k ilom eter van de dijken,
1.1 km langsconstructies en 5 kunstw erken. De dijken vo ldoen n ie t aan de norm op vier 
faalmechanismen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren onvo ldoende op 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Een van de kunstwerken scoort ‘geen oordeel' op STABILITEIT EN 
STERKTE STCG/STCO en een op HOOGTE HT. Van de dijken scoort 3,3 km ‘geen oordee l', van de 
kunstw erken 0,2 km. Het overige deel van de dijken en kunstwerken scoort ‘goed' o f ‘vo ldoende '. Van 
de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  zijn geen aantallen bekend, deze zijn nog n ie t getoetst.

De resultaten van de toets ing  komen m et u itzondering  van tw ee punten overeen m et het oordeel van 
de beheerder. De grasbekleding bu itenta lud  scoort volgens de toets ing  ‘vo ldoende ' en k rijg t van de 
beheerder over 0,5 km een ‘onvo ldoende ' oordeel (schade). Door te veel overslag w o rd t de score 
‘vo ldoende ' op basis van het beheerdersoordeel over 0 ,7 km om gezet in een ‘onvo ldoende ' oordeel.

Toetsing m et de HR1996 le id t to t  een gunstiger oordeel. Delen scoren echter nog steeds ‘onvo ldoende '

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling van de ve iligheid is in 2003, in eerste instantie u itgevoerd aan de hand van de 
LTV1999. Na het beschikbaar komen van het VTV heeft het waterschap in 2005, aanvullend, conform  
het VTV de toets uitgevoerd. Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
O p basis van de u itgevoerde toets op ve iligheid zijn diverse tekortkom ingen  geconstateerd.
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C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  50 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

Het waterschap Rijn en IJssel hee ft h iertoe een plan van aanpak opgesteld. A fhanke lijk  van de aard van 
de tekortkom ingen  w orden ook verbetervoorste llen  gedaan om aan de normen conform  HR2001 te 
voldoen.

o V oor 2 ,7 km van de w a terkering  zijn verbeteringsw erken voorgenom en. Het be tre ft 
verhog ingen en de aanleg van p ip ing- en stabilite itsberm en; 

o V oor alle kunstwerken w orden slu itingsprocedures opgesteld, daarnaast w orden eventuele 
aanpassingen u itgevoerd aan enkele kunstwerken (coupures).

4.2 Nader onderzoek
Verschillende onderdelen scoren ‘geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de 
vo lgende toetsen u itvoeren:

o Nader onderzoek bekleding, conditie  ta lud filte r; 
o G edetailleerde toets ing  m icrostab ilite it; 
o Volledige toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ; 
o Geavanceerde toets m acrostab ilite it bu itenw aarts; 
o Toetsing grasbekleding bu itenta lud .

V oor de vo lgende getoetste onderdelen w o rd t nader onderzoek u itgevoerd: 
o Nader onderzoek gemetselde m uren, Zutphen;
o Aanvullende sonderingen toe ts ing  stalen dam wand en grondkerende constructies.

4.3 Kosten en planning
Er w orden op vier locaties verbeteringsw erken voorzien. Het b e tre ft d ijkpaal 33-53 , 63-66 , 132-134  en 
145-146 . Het gaat om een tra ject van in to taa l 2 ,7 k ilom ete r lang w aar een verbetering van hoogte 
e n /o f stab ilite it staat gepland voor 2006 voor een bedrag van 325 .000  euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)

H oogtetoets
De beheerder is bij de hoogte toe ts ing  afgeweken van het VTV. Om  de hoeveelheid toe tsw erk te 
verm inderen hee ft de beheerder in a fw ijk ing  van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s /m  een 
a lternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een w aakhoogte  van m inder dan 0,5 m van het 
VTV afgeweken.

Veel dijken zijn on tw orpen  op een overslagcriterium  van 1,0 l/s /m  en een ta ludhe lling  van 1:2,5 (o f 
flauw er) en een bekled ing van zavel en gras op het b innenta lud. O m da t overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de ta ludhe lling  n ie t ste iler is dan 1 :2, was m et de h iervoor 
genoemde criteria  een u itgebreide toe ts ing  n ie t nodig.
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Dijkringgebied 50, Zutphen

O m da t van het VTV werd a fgew eken, is bij de betre ffende dijkvakken a ltijd  de score 'vo ldoende ' 
toegekend en n ie t de score ‘goed'.

Daarnaast beoordeelt de beheerder een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m ais onvo ldoende, om dat de 
optredende overslag dan gem iddeld meer dan 5 l/s /m  zal bedragen. De optredende schade en overlast 
w o rd t va nu it het "ve ilighe idsgevoe l" ais ontoelaatbaar gezien.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rijn en IJssel
2 Waterschap Rijn en IJssel

Tweede toetsing D ijkring 50: Zutphen
Tweede toetsing D ijkring 50: Zutphen, aanvullingen
peildatum
Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 
van de tweede ronde toetsen op veiligheid

3-11-2005
1-8-2005

3 Provincie Gelderland 14-11-
2003
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Dijkringgebied 51, Gorssel

Legenda

W a t e r w e g e n

Water

Type«:
D ijk e n  en  d a m m e n , c a te g o r ie

A

Veil i'jlieitl sooi Oeel:

□  V o ld o e t n ie t

□  Ç sen «orteel 

V o ld o e t

Begrenzing hoge gronden

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

Beheer:
W aterschap  Rijn en Ijssel

 g re n s  b e h e e rd e r

Project
Lande lijke  F :apportage Toetsing

Dalum: 28 april 2006

1.500
□Meter

Zutphen

Warnsveld

Deventer

Bath men
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Dijkringgebied 51, Gorssel

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling

Toetsingscriterium per type

A
antal of 

lengte 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
OORDEEL

VOLDOET 
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

GEEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 23,6 23,6 12,6 8,3 2,7

Dijken en Dammen 23,6 23,6 12,6 8,3 2,7

HT Hoogte 23,6 23,6 18,1 3,8 1,7

ST Stabiliteit 23,6 23,6 16,1 6,3 1,2

STPH Piping en heave 23,6 23,6 23,1 0,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 23,6 23,6 22,4 1,2

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 23,6 23,6 23,1 0,5

STMI Microstabititeit 23,6 23,6 23,6

STBK Bekleding: 23,6 23,6 17,3 6,3

- steenzetting

- asfalt

- grasmat 23,6 23,6 17,3 6,3

- overige bekledingen

STVL Voor/and: 23,6 23,6 23,6

- afschuiving 23,6 23,6 23,6

- zettingsvloeiing 23,6 23,6 23,6

NWO Niet-waterkerende objecten: X X X

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten X X X

Hoge gronden 1 1 1 1

Duinen

DA Duin afslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 6 6 6

HT Hoogte 6 6 4 2

ST Stabiliteit en sterkte 6 6 4 2

STCG Constructie en grondlichaam 6 6 5 1

STCQ Constructieonderdelen 6 6 5 1

STPH Piping en heave 6 6 5 1

STVL Voor/and 6 6 6

BS Betrouwbaarheid sluiting 6 6
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Dijkringgebied 51, Gorssel

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 51, Gorssel lig t voor het g rootste  deel in de provincie Gelderland, een klein gedeelte is 
gelegen in de provincie Overijssel. De gehele w a terkering  bestaat u it categorie a keringen. In het 
noordoosten s lu it d ijkringgebied 51 aan op hoge gronden. In het zuiden slu it het d ijkringgebied aan op 
de s tuw  van het Twenthekanaal. V oor de prim aire w a terkering  van d ijk ring  51 is de ve iligheidsnorm  
vastgesteld op 1 /1 .2 5 0  perjaa r.

De prim aire w aterkeringen van d it d ijkringgebied  hebben een lengte van 23,6  km. Er zijn in to taa l 6 
kunstwerken: 3 duikers, een a flaa tw erk, een gemaal en een coupure.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Rijn en IJssel.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
Bij HR2001 is de erosiebestendigheid van de verholen w aterkeringen en de erosiebestendigheid van de 
m et rundvee beweide groene dijken onvo ldoende. Een verholen w a terkering  is een grondm assief van 
na tuurlijke  o f kunstm atige aard, dat n ie t ais hoge grond is aangem erkt, maar da t zodanig om vangrijk  is 
da t de w a terkering  n ie t du ide lijk  herkenbaar is.

V oo r alle overige toetsonderdelen lu id t het beheerdersoordeel 'goed '. Het beheerdersoordeel w ijk t 
daarmee af van de technische score op de sporen HOOGTE HT ('onvo ldoende '), STABILITEIT ST (dijken 
en kunstw erken) (beide 'onvo ldoende ') en BETROUWBAARHEID SLUITEN BS (van de kunstwerken - 
'onvoldoende'). Daarnaast zijn de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  niet ge toe ts t en vermeld 
(technische score 'geen oordeel'). Bij HR1996 voldoen volgens de beheerder alle toetssporen.

3.2 Bevindingen provincie
O p basis van HR2001 w o rd t n iet aan de norm  voldaan op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT 
ST(dijken) en BETROUWBAARHEID SLUITING BS (kunstw erken). D it is conform  het technische oordeel 
van de beheerder. Het deelspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is beoordeeld ais ‘geen 
oordeel'. In to taal 6 kunstw erken maken deel u it van de w aterkering  van d ijkringgebied  51 Gorssel. 
Hiervan vo ldoen 4 van de 6 op de toetssporen HOOGTE HT en STABILITEIT ST aan de ve iligheidsnorm . 
Coupure Veerw eg vo ldoe t n ie t aan de norm  w a t b e tre ft STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De 
duiker D ortherbeek vo ldoe t n ie t w a t be tre ft de sterkte van de kerende CONSTRUCTIEONDERDELEN 
STCO. Van alle 6 de kunstwerken is het toetsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS beoordeeld ais 
‘onvo ldoende '. De beheerder onderschrijft het oordeel van de provincie.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoorde ling op ve iligheid is u itgevoerd op basis van het VTV, m et u itzondering  van het toetsspoor 
k ru inhoog te . O p basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij 
oordeel van de provincie.
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Dijkringgebied 51, Gorssel

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
M aatregelen moeten w orden genom en m et betrekking  to t:

o Het beheer van de dijken die m om enteel nog beweid w orden m et runderen;
o De form alisering  en het oefenen van de sluitingsprocedures van de kunstw erken;
o De bescherm ing van het ta lud te r plaatse in een enkel tra ject door een grasmat. H iervoor

dienen de bewoners te w orden aangesproken door de beheerder; 
o Het opnem en van de w a terkering  in legger en beheersregister;
o De ta ludhe lling  op de dijkvakken Twenthekanaal 1 (dp 1 -5) en Twenthekanaal 4 (dp 26-32).

Deze m oet w orden aangepast; 
o Het vervangen van de houten wachtdeuren van kunstw erk Dortherbeek.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  51 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
Het vo lgende nadere onderzoek is voorzien:

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ;
o Toetsing van de aanslu iting van de prim aire kering op de hoge gronden
o Nader onderzoek naar de dijkvakken w aar in het verleden afslag (dp 88-89) o f

zandm eevoerende wellen (dp 16-26) zijn geconstateerd. Het b e tre ft de dijkvakken 
Twenthekanaal en de verholen w a terkering  bij Gorssel.

4.3 Kosten en planning
De twee aan te passen dijkvakken langs het Twenthekanaal zijn begroot op 845 .000  euro.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Hydraulische randvoorwaarden
V oor het Twenthekanaal zijn geen toetsw aterstanden beschikbaar. V oor de toe ts ing  is de 
toetsw aterstand van de IJssel bij de ingang van het Twenthekanaal gebru ikt.

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
H oogtetoets
De beheerder is bij de hoogte toe ts ing  afgeweken van het VTV. Om  de hoeveelheid toe tsw erk te 
verm inderen hee ft de beheerder in a fw ijk ing  van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s /m  een 
a lternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken.

Veel dijken zijn on tw orpen  op een overslagcriterium  van 1,0 l/s /m  en een ta ludhe lling  van 1:2,5 (o f 
flauw er) en een bekled ing van zavel en gras op het b innenta lud. O m da t overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de ta ludhe lling  n ie t ste iler is dan 1 :2, was m et de h iervoor 
genoemde criteria  een u itgebreide toe ts ing  n ie t nodig.
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Dijkringgebied 51, Gorssel

O m da t van het VTV werd a fgew eken, is bij de betre ffende dijkvakken a ltijd  de score 'vo ldoende ' 
toegekend en n iet de score ‘goed'.
Daarnaast beoordeelt de beheerder een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m ais onvo ldoende, om dat de 
optredende overslag dan gem iddeld meer dan 5 l/s /m  zal bedragen. De optredende schade en overlast 
w o rd t va nu it het "ve ilighe idsgevoe l" ais ontoe laatbaar gezien.

A fschu iv ing  bekledingslaag
De beheerder gee ft aan da t de toe ts ing  op afschu iv ing van de bekledingslaag van het bu itenta lud  (GAF) 
nogal ondu ide lijk  is ve rw erk t in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels n ie t praktisch toepasbaar 
op een bekledingslaag van klei m et een grasmat. Volgens de beheerder gee ft een toets ing  op basis van 
praktisch toepasbare grondmechanische rekenregels aan da t a fschu iv ing in theorie  zeer vaak zou 
m oeten optreden, w a t in de w erkelijkhe id  n ie t het geval is. De beheerder verzoekt de toetsm ethode m et 
betrekking  to t  a fschu iv ing d ijkbekled ing  nader in het VTV u it te werken.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Rijn en IJssel Tweede toetsing D ijkring 51 : Gorssel 7-6-2005
2 Provincie Gelderland Toetsen op veiligheid Beoordelingsrapport: 1-12-2005

Veiligheid D ijkring 51: Gorssel
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Dijkringgebied 52, O ost-Veluw e

DenHâtem

Oostendorp

h-yiendwm

Njueidal

Hohen

Gorssel

Vilder

Type«:
Dijken en däm m en, categorie

Project
L a n d e lijke  R a p p ortage ToetsingW aterw egen W a t er s ch a p V e l uw e

Water D «Hum: 28 april 2004>

5.000Begrenzing hoge gronden
]  M eter

O  (B ijzonde r) w a te rkerend  kunstwerk

—  grens behee rde r
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Dijkringgebied 52, Oost-Veluwe

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e oordeling

T o e ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

len
g

te
 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
O ORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NO RM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO RM

G EEN
OORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 63,0 63,0 40,8 22,2

Dijken en Dammen 63,0 63,0 40,8 22,2

HT Hoogte 63,0 63,0 63,0

ST Stabiliteit 63,0 63,0 40,8 22,2

STPH Piping en heave 63,0 62,5 0,5

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 63,0

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 63,0

STMI Microstabiliteit 63,0

STBK Bekleding: 40,8 22,2

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland:

- afschuiving

- zettingsvloeiing

NWO Niet-waterkerende objecten: 163 163 97 66

- bebouwing

- kabels & leidingen 159 159 93 66

- bomen & overige begroeiing

- overige niet-waterkerende objecten 4 4 4

Hoge gronden 2 2 2

Duinen

DA Duinafslag

WE Winderosie

NWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 12 12 5 7

HT Hoogte 12 12 12

ST Stabiliteit en sterkte 12 12 5 7

STCG Constructie en grondlichaam 10 10 6 4

STCO Constructieonderdelen 12 12 6 6

STPH Piping en heave 12 12 8 4

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 12 12 12
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Dijkringgebied 52, Oost-Veluwe

1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 52, O ost-V e luw e, lig t in de provincie Gelderland en deels in de provincie Overijssel. De 
provincie Gelderland is de coördinerende provincie. Het d ijkringgebied  lig t op de w estoever van de riv ier 
de IJssel. Het d ijkringgebied  loop t van het Apeldoorns Kanaal in Dieren to t en m et de keersluis ‘ Het 
Bastion' ten zuidoosten van Hattem .

De d ijk ring  hee ft een to ta le  lengte van 63,0  km, bevat tw a a lf kunstwerken en va lt geheel in de 
categorie a. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de W e t op de w a terkering  een gem iddelde 
overschrijd ingskans van 1 /1 .2 5 0  perjaa r.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap Veluwe.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
O p basis van HR2001 heeft d ijkringgebied 52, O ost-V e luw e, de score ‘onvo ldoende ’ voor het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT over een lengte van 6,2 km. De andere sporen zijn n ie t getoetst op 
basis van H R 2001. Bij de toets ing  op basis van HR1996 ontbreken de gegevens voor circa 40%  van de 
leid ingen. De beheerder gee ft de score ‘vo ldoende ’ vanwege het u itb lijven  van problem en gedurende 
de hoogw aterperioden in de ja ren  negentig.

Het beheerderoordeel w ijk t af van de score volgens de technische toe ts ing  voor de toetssporen 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en STABILITEIT BEKLEDING STBK. Voor STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH scoort 0,5 km dijkvak het technische oordeel ‘onvo ldoende ', vanwege m ogelijk aanwezige 
kleilagen. De beheerder is echter van m ening da t de kleilagen een geringe om vang hebben en geen 
gevaar vorm en v oor PIPING EN HEAVE. Tijdens de hoogw aterperioden in de jaren negentig  hebben 
zich geen problem en voorgedaan.

De gehele d ijk is bekleed m et gras, alleen op de kruin kom t asfalt voor. De kw a lite it van de grasmat 
w o rd t beoordeeld ais goed. In verband m et de leeftijd  krijgen enkele dijvakken de score ‘vo ldoende '.

De aanslu iting van de w a terkering  aan de hoge gronden vo ldoe t aan de norm . De hoge gronden zijn in 
de legger opgenom en ais d ijk en ook ge toe ts t ais dijk.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd conform  het VTV, maar overwegend op basis van HR1996 en 
n ie t op basis van H R 2001. De beheerder heeft h ie rvoor gekozen in overleg m et de provincie. D it is 
gebeurd vanwege de score ‘onvo ldoende ' voor het toetsspoor HOOGTE HT voor een deel van de 
w a terkering  bij HR2001.

V oor het toetsspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  is geen onderscheid gem aakt tussen goed 
en vo ldoende. O p basis van de rapporten van de beheerder en provincie s lu it het Rijk zich aan bij het 
beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie.

In de tabel zijn de resultaten gebaseerd op HR1996 gepresenteerd.
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Dijkringgebied 52, Oost-Veluwe

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
V oor tw ee kunstwerken zijn in 2005 verbeteringsw erken u itgevoerd.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  52 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
M e t betrekking  to t het toetsen van de leidingen w o rd t in overleg m et de leid ingbeheerders naar een 
praktische oplossing gezocht.

4.3 Kosten en planning
O ver een lengte van 0,5 kilom eter is een verbetering van de dijk voorzien voor het spoor p ip ing  en heave 
STPH. De kosten h ie rvoor w orden geschat op 1 m iljoen euro. De ve rbe te ring  is gepland voor 2013.

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder
De beheerder is bij toe ts ing  van de Hoogte HT afgeweken van het VTV m et betrekking  to t  de 
bu itenkru in lijn . Aanwezige verkeerswegen hebben vaak een hoogte  die aanzienlijk g ro te r is dan de 
bu itenkru in lijn . Het waterschap, en de provincie, beschouwen een w aakhoogte  van m inder dan 0,3 m, 
ge toe ts t aan HR1996, ais onvo ldoende, in tegenste lling  to t het VTV. Tevens is een pragm atischere 
aanpak gekozen voor de toets ing  van het b innenta lud.
Het overslagdebiet van 10 l/s /m  dat het VTV ais maximum stelt, w o rd t ais te onveilig  ervaren.

De toets op afschuiven van de grasbekleding op het bu itenta lud  volgens het VTV is n ie t toepasbaar.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

6 Overzicht toetsdocumenten

1 Waterschap Veluwe D ijkring 52, O ost-Veluwe, resultaten tweede 
toetsingsronde

1-9-2005

2 Provincie Gelderland Toetsen op Veiligheid,Beoordelingsrapport, 
D ijkring 52, Oost-Veluwe

1-12-2005
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsb e o or del in g

T oe ts ingscrite rium  per type

A
antal of 

le
n

g
te

 

[km 
/ 

st]

C
ategorie 

c 

C
ategorie 

a

Categorie a Categorie c

VOLDOET AAN DE NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  NO R M

GEEN
OORDEEL

VO LD O ET  
AAN DE 
NORM

V O LD O E T  
N IE T  A A N  
D E  N O R M

GEEN
O ORDEEl

goed voldoende onvoldoende goed onvoldoende

Totaal 70,7 70,7 1,3 69,4

Dijken en Dammen 70,7 70,7 1,3 69,4

HT Hoogte 70,7 70,7 70,7

ST Stabiliteit 70,7 70,7 1,3 69,4

STPH Piping en heave 70,7 70,7 1,3 69,4

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 70,7 70,7

STBI Macrostabiliteit binnenwaarts 70,7 70,7

STMI Microstabiliteit 70,7 70,7

STBK Bekleding: 70,7 70,7

- steenzetting

- asfalt

- grasmat

- overige bekledingen

STVL Voorland: 70,7 70,7 70,7

- afschuiving

- zettingsvloeling

HWO Niet-waterkerende objecten:

- bebouwing X X X

- kabels & leidingen X X X

- bomen & overige begroeiing X X X

- overige niet-waterkerende objecten 2 2 2

Hoge gronden X X X X X X X X X X

Duinen

DA Duin afslag

WE Winde rosie

HWO Niet-waterkerende objecten:

Kunstwerken 26 26 10 7 9

HT Hoogte 26 26 26

ST Stabiliteit en sterkte 26 26

STCG Constructie en grondlichaam 26 26 21 5

STCO Constructieonderdelen 24 24 22 2

STPH Piping en heave 26 26 17 9

STVL Voorland

BS Betrouwbaarheid sluiting 24 24 24
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1 Beschrijving van het gebied

Dijkringgebied 53, Salland, lig t in de provincie Overijssel. Het d ijkringgebied w o rd t aan de westzijde 
begrensd door de IJssel en aan de noordzijde door het Zw arte  W a te r en de Overijsselsche Vecht. De 
oostzijde grenst aan de hoge gronden van de Sallandse Heuvelrug. Het d ijkringgebied  hee ft volgens de 
W e t op de w a terkering  een gem iddelde overschrijd ingskans van 1 / 1 .250 per jaar. De prim aire 
w aterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 70,7  km. De prim aire w a terkering  is van de 
categorie a. In de w aterkeringen bevinden zich 24 kunstwerken en een b ijzonder w aterkerend 
kunstw erk.

2 Verantwoordelijke beheerder(s)

De w aterkeringen zijn in beheer bij W aterschap G roo t Salland.

3 Resultaten van de toetsing

3.1 Bevindingen beheerder
De score voor dijkringgebied 53, Salland is 'onvoldoende' voor 1,3 km van de dijken en 7 kunstw erken. De 
dijken scoren ‘onvo ldoende ’ m et betrekking  to t het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE 
STPH. Enkele kunstwerken scoren ‘onvo ldoende ’ op het beoordelingsspoor STABILITEIT CONSTRUCTIE 
EN G R O N D LIC H AAM  STCG en STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO. Het overige deel van de 
dijken en kunstwerken scoort ‘goed ’ . De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O  scoren deels ‘goed ’ 
en deels ‘geen oordeel'.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  dienen de w aterkeringen m inimaal te vo ldoen aan de 
HR1996, De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1996 in plaats van de 
H R 2001. Resultaten van de toe ts ing  m et HR2001 zijn wel beschikbaar.

V oo r het beoordelingsspoor STABILITEIT ST ontbreken gegevens m et betrekk ing  to t de toets op 
s tab ilite it van d ijk  en voorland en pip ing. M e t betrekking  to t  p ip ing  is n ie t een goede toetsm ethode 
voorhanden in die gevallen waarin meerdere zandlagen voorkom en. O p basis van het 
beheerdersoordeel is de score ‘vo ldoende ' gegeven. M e t betrekking  to t de erosiebestendigheid van de 
grasm at is een score ‘vo ldoende ' gegeven, mede op basis van maatregelen die zijn ge tro ffen  om 
tekortkom ingen  in de grasm at op korte te rm ijn  te herstellen.

M e t betrekking  to t  MICROSTABILITEIT STMI is op het tra ject Spooldersluis -  brug Dalfsen een 
beheerdersoordeel 'goed ' gegeven op basis van beheerm aatregelen.
V oor gebouwen en kabels en leidingen (NIET-WATERKERENDE OBJECTEN N W O ) is op basis van het 
beheerdersoordeel de score ‘vo ldoende ' gegeven. Er zijn n ie t vo ldoende gegevens voor een vo lledige 
toets. Het beheerdersoordeel is gegeven om dat de afgelopen 10 jaar geen problem en zijn 
geconstateerd.

3.2 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

3.3 Bevindingen Rijk
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.

De dijken scoren ‘goed ’ m et u itzondering  van 1,3 km m et betrekking  to t het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. U it de beheerdersrapportage vo lg t dat voor een deel van het 
tra jec t nog onduide lijkhe id  bestaat over STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MICROSTABILITEIT 
STMI.
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Het oordeel Rijk voor s tab ilite it is derhalve 'geen oordeel'. Tevens is een aantal van de NIET- 
WATERKERENDE OBJECTEN N W O  nog n iet getoetst vanwege ontbrekende gegevens.

Van een deel van de goedgekeurde kunstwerken vo lg t u it de rapportage dat veel gegevens ontbreken, 
bovendien b lijk t da t voor een g ro o t deel nog geen slu itingprocedures aanwezig zijn. De score volgens 
het Rijk is geen oordeel voor deze kunstw erken. De hoge gronden zijn n ie t ge toe ts t door de beheerder 
o f de provincie. De score h ie rvoor is volgens het Rijk ‘geen oordeel'.

Het Rijk m erkt op da t de gepresenteerde resultaten betrekking  hebben op HR1996.
O p basis van beschikbare in fo rm atie  ve rw ach t het Rijk da t bij een beoorde ling volgens HR2001 
ongeveer 40 kilom eter n iet voldoet.

4 Beheerdersmaatregelen

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen
V oor één d ijkvak langs de IJssel bij W indesheim  zijn m aatregelen te r verbetering  van de stabilite it en 
pip ing in voorbereiding.

C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  hee ft de rijksoverheid ais beleid vastgesteld, da t de dijken 
n ie t opn ieuw  m oeten w orden verhoogd en ve rste rkt maar da t meer ruim te in het riviersysteem moet 
worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier m oet ertoe leiden dat de maatgevende 
H oogw aterstanden te ruggebrach t w orden to t het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De 
riv ie rverru im ingsw erkzaam heden dienen u ite rlijk  2015 te zijn u itgevoerd , waarna de primaire 
w aterkeringen van d ijkringgebied  53 vo ldoen aan de w e tte lijke  eis.

4.2 Nader onderzoek
De beheerder heeft geen nader onderzoek ve rw oord.

4.3 Kosten en planning
Er is een bedrag van 0 ,8 m iljoen euro geraamd voor maatregelen m et betrekking  to t  p ip ing. Deze 
w erkzaam heden zijn gepland voor 2006-2007 .

4.4 Bevindingen provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

5 Ervaringen met de toetsing

5.1 Beheerder

Afw ijken beheerder van HR2001
C onform  de V ierde Nota W ate rhu ishoud ing  dienen de w aterkeringen m inimaal te vo ldoen aan de 
HR1996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1996 in plaats van de 
H R 2001. Toetsing op basis van HR2001 hee ft wel plaatsgevonden.

5.2 Provincie
De provincie s lu it zich aan bij de bevindingen van de beheerder.

De exacte aanslu iting  van de prim aire w aterkeringen op de hoge gronden is nu n ie t exact vastgelegd en 
zal in de komende toetsronde, in overleg tussen beheerder, provincie en Rijk m oeten worden 
vastgesteld.
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6 Overzicht toetsdocumenten

1 Provincie Overijssel Toetsing op Veiligheid
2 Waterschap G root Salland Toetsing op op veiligheid 2005

6-1-2006
1-9-2005
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