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Ten geleide 

Op 15 januari 1996 trad de Wet op de waterkering in werking. Deze Wet schrijft voor dat de 
waterkeringbeheerder iedere vijf jaar aan Gedeputeerde Staten dient te rapporteren over de algemene 
waterstaatkundige toestand van de primaire waterkeringen in zijn beheersgebied. Gedeputeerde 
Staten rapporteert vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over alle primaire 
waterkeringen in zijn provincie. De Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeelt of de toetsing volgens 
de regels is uitgevoerd, geeft een landelijk beeld van de resultaten en biedt dit aan de Minister van 
Verkeer en Waterstaat aan. De Minister informeert uiteindelijk de beide Kamers der Staten-Generaal 
over de waterstaatkundige toestand van alle primaire waterkeringen in Nederland. In 2003 werd voor 
de eerste keer over de toestand van de primaire waterkeringen gerapporteerd. 
 
In september 2006 is de tweede Landelijke rapportage toetsing door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat aan de beide Kamers der Staten-Generaal gestuurd. 
Voor u ligt het “Achtergrondrapport Veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland 2006”, 
met daarin: De inhoudelijke achtergronden met : 

• Uitgangspunten en gehanteerde werkwijzen. 
• De samenvattingen van alle dijkringen en verbindende waterkeringen; 

 
Gezien de omvang is de achtergrondrapportage onderverdeeld in 2 delen; 

• Deel 1, dijkringgebieden 
• Deel 2, verbindende waterkeringen 

 
De begeleiding van het gehele project was in handen van een ambtelijke begeleidingsgroep met 
daarin vertegenwoordigers van waterschappen, provincies en het Rijk.
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TGehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van 
de Landelijke Rapportage Toetsing 2006 
 
 
De Inspectie Verkeer en Waterstaat beoordeelt, vanuit haar onafhankelijke rol in het toezicht, of de 
toetsing volgens de regels is uitgevoerd. Op basis van deze beoordeling wordt het rijksoordeel over de 
verschillende waterkeringen in een dijkringgebied gevormd. 
In deze paragraaf worden de uitgangspunten beschreven op basis waarvan het rijksoordeel is 
opgesteld. 
 
Algemeen uitgangspunt bij de beoordeling van de door de verschillende beheerders uitgevoerde 
toetsingen is het juiste gebruik van de vigerende wettelijke voorschriften; het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid (VTV) en de Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001). 
Daarnaast zijn voor een aantal specifieke gevallen aanvullende uitgangspunten gehanteerd die in het 
vervolg zullen worden toegelicht. 
Tevens zijn de uitgangspunten voor de samenvattingen beschreven.  
 
Tot stand komen van het rijksoordeel 
Dit achtergrondrapport geeft het rijksoordeel weer over de toetsing van de primaire waterkeringen 
met als peildatum 1 januari 2006. Alle toetsresultaten zijn met de betreffende provincies en 
beheerders besproken en zij hebben ingestemd met het rijksoordeel. Bij het vormen van haar oordeel 
heeft de Inspectie de onderstaande uitgangspunten gehanteerd.  
 
Toetsing van categorie a- en b waterkeringen 
In haar rijksoordeel heeft de Inspectie bij keringen van de categorie a en b in beginsel de 
beheerdersoordelen overgenomen. In een enkel geval is daarvan afgeweken omdat de beheerder 
geen of een ontoereikende onderbouwing heeft waarom van het technische voorschrift is afgeweken.  
 
Toetsing van categorie c waterkeringen 
Voor c-keringen geldt een andere toetsmethode dan voor de a en b-keringen. De c-keringen liggen 
achter een categorie a- of b-kering en keren niet direct buitenwater en daarom zijn voor deze 
categorie waterkeringen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen hydraulische 
randvoorwaarden vastgesteld. De beheerders moeten in dit geval daarom controleren of de fysieke 
toestand is veranderd sinds de inwerkingtreding van de Wet op de waterkering in 1996. Voor zover 
de beheerder over een c-kering in vergelijking met de situatie in 1996 als bevinding de score 'voldoet' 
heeft gerapporteerd, is dit overgenomen. Vaak zijn de c-keringen door de beheerders met eigen 
hydraulische randvoorwaarden getoetst. De beheerders achten een oordeel over de c-keringen toch 
noodzakelijk om een compleet beeld te verkrijgen. Hoewel de inzet van de beheerders om een zo 
goed mogelijk inzicht te krijgen in de toestand van de c-keringen prijzenswaardig is, heeft de Inspectie 
in deze gevallen als rijksoordeel gekozen voor de score 'geen oordeel'. Hier is namelijk sprake van een 
toetsmethode die afwijkt van de Wet op de waterkering en geen landelijke uniformiteit heeft. 
 
Toetsing van categorie b waterkeringen 
Wanneer toetsing van een waterkering van de categorie b leidt tot het oordeel 'voldoet niet', dan 
dient een zogenaamde achterlandstudie te worden uitgevoerd. Daarbij wordt het oordeel betrokken 
over de dijken die achter deze verbindende kering liggen. Het resultaat van de achterlandstudie is dan 
bepalend voor het oordeel over de waterkering van categorie b. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
 

1. Het achterliggend gebied wordt begrensd door a-keringen. Indien de achterlandstudie nog 
niet is uitgevoerd, krijgt de b-kering de score ‘geen oordeel’. Indien de achterliggende a-
keringen volgens een achterlandstudie 'voldoen' krijgt de b-kering ook het oordeel 'voldoet'. 
Dit geldt evenzo voor het oordeel ‘voldoet niet’. 
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2. Het achterliggend gebied wordt begrensd door c-keringen. Omdat het Rijk voor de c-keringen 
nog geen hydraulische randvoorwaarden beschikbaar heeft gesteld, kan een achterlandstudie 
niet worden uitgevoerd. De Inspectie neemt dan het oordeel ‘voldoet niet’ over. 

 
Toetsing van de zeekeringen in relatie met de Zwakke Schakels in de kust 
In de eerste Landelijke Rapportage Toetsing is voor alle primaire waterkeringen langs de kust het 
oordeel ‘voldoet aan de norm’ gegeven. De vigerende Hydraulische Randvoorwaarden 2001 zijn voor 
de kustwateren hetzelfde als die waarmee de eerste toetsing is uitgevoerd. Ten tijde van het uitkomen 
van de eerste Landelijke Rapportage Toetsing was al bekend dat deze Hydraulische Randvoorwaarden 
een onderschatting waren van de werkelijk optredende golfbelasting onder maatgevende 
omstandigheden. Niet bekend was echter de mate van onderschatting. Hierover ontstond pas in 2003 
enige duidelijkheid.  
 
Aangezien de nieuwe inzichten volgens deskundigen tot een aanzienlijke verzwaring van de vigerende 
golfrandvoorwaarden konden leiden heeft de staatssecretaris van V&W de beheerders van de 
Zeeuwse en de Noord- en Zuid-Hollandse kust gevraagd na te gaan wat de consequenties zouden zijn 
van de zwaardere belastingen. Voor deze aanvullende beheerdersoordelen zijn tussentijdse 
belastingwaarden afgegeven. Deze beheerdersoordelen zijn conform de procedure die voor een 
formele toetsing wordt gevolgd beoordeeld door het Rijk en voorzien van een Rijksoordeel. Het een 
en ander is vastgelegd in rapport DWW-2003-123. 
 
Uit de beoordelingen volgde dat een aantal locaties langs de kust niet bestand waren tegen deze 
zwaardere belastingen. Op basis van deze inzichten is de scope van het project Zwakke Schakels, 
waarmee V&W samen met provincies en waterschappen al anticipeerde op toekomstige zwakke 
schakels langs de kust, uitgebreid tot 8 prioritaire zwakke schakels: 

• Zandige kust Den-Helder – Callantsoog 
• Pettemer- en Hondsbossche Zeewering 
• Noordwijk 
• Scheveningen 
• Zandige kust Kijkduin - Hoek van Holland 
• Het Flaauwe Werk op Goeree-Overflakkee 
• Zuid-West Walcheren 
• West Zeeuws-Vlaanderen 

 
In het kader van het project Zwakke Schakels worden verbeteringsvoorstellen voor deze acht 
prioritaire zwakke schakels ontwikkeld en uitgevoerd. Naast de veiligheidsopgave dienen de 
verbeterplannen voor de prioritaire zwakke schakels ook een impuls te geven aan de ruimtelijke 
kwaliteit. Behalve de 8 prioritaire zwakke schakels zijn nog een tweetal ‘gewone’ zwakke schakels 
aangewezen waar de waterkeringen niet bestand waren tegen de zwaardere belasting maar waar 
geen verbetering van de ruimtelijke kwaliteit nodig werd geacht. Het betreft de Helderse Zeewering 
en de duinen op Voorne Putten 
 
Op enkele van de bovengenoemde 10 locaties bestond het risico dat de veiligheid op korte termijn al 
in het geding zou kunnen komen. Op die locaties zijn noodmaatregelen genomen, onder meer in de 
vorm van zandsuppleties.  
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Noodmaatregelen zijn getroffen bij: 
• Helderse zeewering (versterken buitentalud)   
• Callantsoog (zandsuppletie); 
• Aansluitingen van de duinen aan de Pettemer en Hondsbossche Zeewering (zandsuppletie); 
• Pettemer Zeewering (damwand ter reductie van overslag); 
• Hondsbossche Zeewering (verruwing buitentalud); 
• Keizerstraat Scheveningen (zandsuppletie); 
• Flaauwe Werk (zandsuppletie) 
• Vijgheter en Zwanenburg (zandsuppletie). 

 
Naast een bevestiging en de uitbreiding van het aantal (prioritaire) zwakke schakels bleken de 
gedefinieerde zandige waterkeringen in de badplaatsen Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Zandvoort 
en Katwijk volgens de vigerende toetsmethodes niet bestand te zijn tegen de zwaardere golfbelasting. 
Hetzelfde geldt voor het Noorderstrand op Schouwen. Op deze locaties was de veiligheid van het 
achterland niet in het geding. 
 
Voor de estuaria, de Ooster- en Westerschelde en de Waddenzee, waren de inzichten in de nieuwe 
golfbelasting nog niet voldoende uitgekristalliseerd om een inschatting van de doorwerking van de 
hogere golven te kunnen bepalen. Voor de toetsingen voor deze gebieden kon derhalve geen 
rekening worden gehouden met de doorwerking van de zwaardere golfbelasting op zee.  
 
De Inspectie verklaart het oordeel Rijk uit 2003 (DWW-2003-123) voor deze toetsrapportage van 
toepassing. Dit betekent concreet dat de hierboven beschreven prioritaire en niet-prioritaire zwakke 
schakels, maar ook de zandige waterkeringen in de genoemde badplaatsen, worden geacht niet aan 
de norm te voldoen. Het effect van de uitgevoerde noodmaatregelen is niet meegenomen omdat de 
actuele toestand van met name de uitgevoerde zandsuppleties niet duidelijk is. Hierop vormt de 
Helderse Zeewering een uitzondering omdat de bekleding van het buitentalud inmiddels vervangen is 
en hiermee volledig is getoetst. 
 
In de nieuwe set hydraulische randvoorwaarden voor de derde toetsronde (2006-2011) wordt de 
nieuwe kennis over de golfbelasting verwerkt voor de Hollandse Kust en de Ooster- en 
Westerschelde. Voor de Waddenzee is een meetcampagne opgezet die in 2011 tot een goede 
operationele set van Hydraulische Randvoorwaarden voor de Friese en Groningse kust moet leiden.  
 
Toetsing van de rivierdijken in relatie met Ruimte voor de Rivier 
De toetsing zoals wordt voorgeschreven middels de Wet op de Waterkering beoogt een actueel beeld 
te geven van de mate waarin primaire waterkeringen aan de wettelijke normen voldoen. In dit licht 
schrijft het VTV voor dat de rivierdijken aan de HR2001 getoetst dienen te worden. In de HR2001 zijn 
namelijk de toetspeilen vastgelegd uitgaande van de, ten opzichte van de vorige toetsronde, 
verhoogde maatgevende afvoer bij Lobith van 16000 m3/s. In de Hydraulische Randvoorwaarden 
1996 (HR1996) werd nog uitgegaan van 15000 m3/s.  
Naast de toetsing met HR2001 wordt in het VTV voorgeschreven om na te gaan of waterkeringen, 
die volgens deze toetsing niet aan de norm blijken te voldoen, wel zouden voldoen wanneer met 
HR1996 getoetst zou zijn.  
Het project Ruimte voor de Rivier (RvdR) beoogt onder andere de maatgevende waterstanden die 
optreden bij een afvoer van 16000 m3/s bij Lobith door met name ruimtelijke ingrepen weer op het 
niveau van HR1996 te brengen. Wanneer waterkeringen wel aan de norm zouden voldoen volgens de 
toetsing met HR1996 dan kan er vanuit worden gegaan dat versterkingsmaatregelen aan deze 
waterkeringen niet nodig zijn omdat deze na uitvoering van RvdR wel weer aan de norm zullen 
voldoen. 
Door de beheerders van waterkeringen in het rivierengebied is op verschillende wijze met de toetsing 
omgegaan. Veelal kon op basis van de toetsrapportages niet eenduidig worden vastgesteld of de 
waterkeringen op HR2001 en/of op HR1996 getoetst waren. 
De Inspectie heeft daarom over het algemeen de beheerdersoordelen in het rivierengebied 
overgenomen. Met het beeld dat hieruit voor het rivierengebied ontstaat wordt derhalve slechts voor 
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een deel de actuele stand van zaken weergegeven. Voor het andere deel wordt de situatie 
weergegeven zoals die zal zijn na uitvoering van RvdR. 
 
Aan de in dit deel opgenomen samenvattingen per dijkringgebied en verbindende 
waterkering liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag: 
 
• Alle samenvattingen kennen een vaste opbouw, allereerst een beschrijving van het gebied, 

vervolgens de verantwoordelijke beheerders, dan de resultaten van de toetsing, dan de 
beheerdersmaatregelen, de ervaring met de toetsing, en afsluitend een overzicht van de 
toetsdocumenten. 

 
• Per dijkringgebied of verbindende waterkering zijn de bevindingen van de beheerder en de 

provincie opgenomen. Deze zijn ontleend aan de ontvangen toetsrapportages. 
 
• Ten behoeve van de ook per dijkringgebied opgenomen “bevindingen Rijk” hebben in 2006 op 

ambtelijk niveau overleggen plaatsgevonden tussen Rijk, provincie en beheerders. Als het Rijk 
afwijkt van de bevindingen van de beheerder en de provincie is dat duidelijk aangegeven. Daarbij 
dient vermeld te worden dat door het Rijk niet opnieuw toetsingen zijn uitgevoerd, maar alleen 
gekeken is naar de gehanteerde uitgangspunten.  

 
• Elke samenvatting is opgebouwd uit 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 kunstwerken, de hoge gronden en de aansluitingen zijn opgenomen als aantallen, de duinen 

en de dijken/dammen als lengte (km). Van de hoge gronden zijn derhalve de aansluitingen op de 
hoge gronden opgenomen en niet de totale lengte van de hoge gronden. 

 
• Bij de aansluitingen wordt over het algemeen een aansluiting tussen een dijk en een duin bedoeld. 

De aansluitingen tussen een grondlichaam van een kunstwerk en het eigenlijke kunstwerk is in 
principe meegenomen bij het grondlichaam, en niet als aansluiting. 

 
• De niet-waterkerende objecten (NWO) zijn, indien de beheerder dit heeft aangeleverd met een 

getal opgenomen. Waar dit niet mogelijk was is een ‘x’ geplaatst. 
 
• Voor een aantal dijkringgebieden was de precieze locatie van de score van een dijkvak niet te 

achterhalen op basis van de door beheerder en provincie aangeleverde informatie. Hier bestaat 
dan ook een (gering) verschil tussen de kaart, tabel en de uiteindelijke totaalscore.  
In dijkringgebied 11 zijn grote delen op de kaart aangegeven met de score geen oordeel. Binnen 
dit traject voldoet echter 11 km wel aan de gestelde norm. De locatie daarvan is op basis van de 
aangeleverde informatie niet te achterhalen. Ten opzichte van de in de kaart gepresenteerde 
resultaten is de totaal score “voldoet” met 11 km naar boven bijgesteld, en de score “geen 
oordeel” met hetzelfde getal naar beneden. 
Ook in dijkringgebied 53 zijn grote delen op de kaart aangegeven met de score geen oordeel. 
Binnen dit traject voldoet echter 32 km wel aan de gestelde norm. De locatie daarvan is op basis 
van de aangeleverde informatie niet te achterhalen. Ten opzichte van de in de kaart 
gepresenteerde resultaten is de totaal score “voldoet” met 32 km naar boven bijgesteld, en de 
score “geen oordeel” met hetzelfde getal naar beneden.  
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Verbindende waterkeringen
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Verbindende waterkering v1, Afsluitdijk 
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Verbindende waterkering v1, Afsluitdijk 
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Verbindende waterkering v1, Afsluitdijk 

 
T1 Beschrijving van het gebied 
 
TVerbindende waterkering 1, de Afsluitdijk, ligt in de provincie Noord-Holland en de provincie 
Friesland. De provincie Noord-Holland is de coördinerende provincie. De verbindende 
waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/10.000 
per jaar voor een belasting vanaf de Waddenzee. Aangezien de Afsluitdijk een verbindende 
waterkering is die onder de directe invloed staat van buitenwater, is de Afsluitdijk van categorie 
b. De Afsluitdijk verbindt dijkringgebied 12, Wieringermeer, en dijkringgebied 6, Friesland, 
Groningen. De Afsluitdijk is in de jaren '30 van de vorige eeuw gebouwd om de Zuiderzee af te 
sluiten. De Afsluitdijk begint aan de westzijde bij Den Oever bij het Stevinsluizencomplex. Aan 
de oostzijde sluit de Afsluitdijk aan op dijkringgebied 6 bij Zürich. Ongeveer 3 km vanaf Zürich 
ligt het Lorentzsluizencomplex. De Afsluitdijk is 31,4 km lang en telt twee scheepvaartsluizen- 
en twee spuisluizencomplexen. De kunstwerken hebben een gezamenlijke lengte van 1,5 km, de 
overige 29,9 km betreft dijken. Daarnaast zijn nog negen lei- en havendammen aanwezig, die 
een functie hebben in het systeem van de waterkering.  
 

T2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
TDe waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. 
 

T3 Resultaten van de toetsing 
 
T3.1 Bevindingen beheerder TT 

TDe toetsing van de Afsluitdijk heeft bestaan uit twee onderdelen. Omdat de toetsing van de 
verbindende waterkering volgens de regels van het VTV voor een deel van de kering de score 
'onvoldoende' opleverde is daarna een achterlandstudie uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het 
systeem van de voorliggende kering in combinatie met de achterliggende dijkringgebieden, een 
'onvoldoende' resultaat oplevert. T 

TDoor falen van de Afsluitdijk kan het toetspeil op het IJsselmeer met enkele decimeters stijgen. 
De achterliggende dijken kunnen deze hogere belasting niet opvangen. Bovendien voldoet een 
aantal kunstwerken in het achterland ook niet zonder de extra belasting. Het oordeel in stap 2 
is daarom 'onvoldoende'. De methode voor de achterlandstudie van de Afsluitdijk is door het 
ENW goedgekeurd. T 

TDe score op basis van de eerste stap, de beoordeling op basis van de toetssporen volgens het 
VTV, levert voor het grootste deel van de dijken de score 'onvoldoende' op hoogte op, 
vanwege onvoldoende erosiebestendigheid van de grasbekleding op de kruin en het 
binnentalud. Voor een groot deel van de steenbekleding is 'geen oordeel' gegeven, omdat v oor 
de aanwezige bekledingstypen geen gedetailleerde toetsmethoden beschikbaar zijn. De dijken 
voldoen aan de norm met betrekking tot de stabiliteit. Van de vier aanwezige kunstwerken 
scoren twee 'onvoldoende' op hoogte, drie 'onvoldoende' op stabiliteit constructie en 
grondlichaam en piping en heave en scoren vier 'onvoldoende' op sterkte constructieonderdelen 
en betrouwbaarheid sluiting. Van de aanwezig NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO voldoet 
ruim de helft aan de norm. Van de resterende objecten is nog onvoldoende informatie 
aanwezig. De lei- en havendammen voldoen alle aan de norm, met uitzondering van de 
bekleding. Twee van de drie havendammen scoren 'onvoldoende' op het aspect bekleding 
terwijl voor drie havendammen nog geen oordeel is gegeven. 
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TVerbindende waterkering v1, Afsluitdijk T 

 
TDe resultaten van de technische toetsing komen overeen met het beheerdersoordeel. T 
THet gedrag van de kering geeft geen aanleiding om af te wijken van de technische beoordeling. 
Ook voor die aspecten waar nog geen oordeel is gegeven, neemt de beheerder dit over omdat 
op basis van de opgetreden omstandigheden geen conclusies TT2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
TTzijn te trekken over het gedrag van de kering onder maatgevende omstandigheden. T 

TDe beheerder merkt op dat de Afsluitdijk naast de functie als primaire, voorliggende kering, nog 
andere functies heeft. Dit betreft bijvoorbeeld de scheiding van zoet/zoutwater en de 
verkeersfunctie. Deze functies zouden voor langere tijd wegvallen onder maatgevende 
omstandigheden, ook indien in stap 2 van de toetsing (de achterlandstudie) wel een voldoende 
score voor de waterkerende functie zou zijn behaald. 
 

T3.2 Bevindingen provincie T 

 
TDe provincie sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder. 
 

T3.3 Bevinding Rijk 
 
TDe beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De hydraulische T 
Trandvoorwaarden zijn in aansluiting op het VTV in 2004 bepaald, omdat het HR2001 nog T 
Tuitgaat van de oude normfrequentie van 1/1.430 per jaar. T 

THet Rijk sluit zich aan bij het oordeel en de bevindingen van de beheerder en provincie. T 

TBij het opstellen van het beoordelingsprofiel voor het toetsen van NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO is de LTV uit 1999 gebruikt en niet het VTV. 
 

T4 Beheerdersmaatregelen T 

 
T4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen T 

TDe volgende maatregelen zijn voor 2006 gepland: 
• TAanpassen beheer- en bedieningsinstructies; 
• TBetrouwbaarheid spui- en schutsluizen verbeteren door de belasting van de waterstand T 

Ten golfaanval beter te verdelen over de waterkerende constructieonderdelen. 
 
TVoor de korte termijnproblemen is een plan van aanpak aanwezig. 
 
T4.2 Nader onderzoek 
TEr wordt een planstudie gestart om tot een structurele oplossing te komen. 
 
T4.3 Kosten en planning 
TDe kosten voor maatregelen op korte termijn zijn geraamd op 0,5 miljoen euro. De T 
Tkosten voor permanente maatregelen worden geschat op 750 miljoen euro. 
 
T4.4 Bevindingen provincie 
TDe provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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T5 Ervaringen met de toetsing T 

 
5.1 Beheerder 
 
THR2001 T 
TDe normfrequentie voor de Afsluitdijk is aangepast na het verschijnen van het HR2001. T 
TBij de nieuwe, strengere, normfrequentie zijn ook nieuwe hydraulische randvoorwaarden T 
Tbepaald, die bij de toets zijn toegepast. T 

TVoorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) T 
TDe toets is goed verlopen, er zijn geen bijzondere ervaringen genoteerd. T 

 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

T6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied  Afsluitdijk, rapportage veiligheid tegen  1-9-2005 

Toverstromen volgens het Voorschrift  
TToetsen op Veiligheid T 

2 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied  Veiligheidstoetsing Afsluitdijk 2005,  1-9-2005 
Ttoets op Veiligheid van de Afsluitdijk  
Ttegen overstromen volgens VTV2004 T 

 
3 Rijkswaterstaat Bouwdienst TProject verkenning kunstwerken   T15-7-2005 

Tafsluitdijk, Deelrapportage Activiteit A T 

4 Rijkswaterstaat Bouwdienst TProject verkenning kunstwerken   T15-7-2005 T 

afsluitdijk, Deelrapportage Activiteit b 
5 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Schutsluis Den Oever  7-9-2005 
 
6 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Spuisluizen Den Oever  7-9-2005 
 
7 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Schutsluizencomplex   7-9-2005 

Kornwerderzand 
 
8 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Spuisluizencomplex   7-9-2005 

Kornwerderzand 
 
9 Provincie Noord-Holland  TProvinciaal Verslag Veiligheid   T1-1-2006 
 

TPrimaire Waterkeringen  
TDijkringgebieden Noord-Holland T 

 
10 Rijkswaterstaat Ijsselmeergebied Achterlandstudie IJsselmeer –   28-2-2006 

TBepaling overhoogte en -sterkte van  
Tkunstwerken T 
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11 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Hydra-M Achterland - consequenties  1-2-2006 
     falen Afsluitdijk en Houtribdijk 
 
12 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Achterlandstudie IJsselmeerdijken –   3-2-2006 

TBepaling overhoogte en oversterkte  
Tvan grondlichamen T 

 
13 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Toetsing Afsluitdijk - Resultaten   20-12-2005 
     Achterlandstudie 
 
14 Expertise Netwerk Waterkeren Brief dd. 31 mei 2006, kenmerk ENW  31-5-2006 

2006-10 
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T1 Beschrijving van het gebied T 

 
De Kadoelersluis is de verbindende waterkering die dijkringgebied 7, de Noordoostpolder,  
verbindt met dijkringgebied 9, Vollenhove. Het betreft een primaire waterkering van de  
categorie b volgens de Wet op de Waterkering met een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per 
jaar. Ten zuidoosten van de kering bevindt zich het Zwartemeer, ten noordwesten het 
Kadoelermeer. Ten tijde van (dreigend) hoogwater op het Zwartemeer dient de Kadoelersluis als 
noodkering. De lengte van de verbindende waterkering bedraagt circa 0,2 km. 
 
TMet de Keersluis te Ramspol (Dijkringverbindende kering 25) kan tijdens maatgevende T 
Tomstandigheden het Zwartemeer van het IJsselmeer en Ketelmeer worden gescheiden. T 
THet Zwartemeer is buitenwater, omdat er via het Zwarte Water een open verbinding is met T 
Thet IJssel-Vechtsysteem.  
 
De toetsing beperkt zich tot de belasting vanuit het Zwartemeer. 
 

T2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland. 
 

T3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De beheerder heeft de dijkringverbindende kering 2: Kadoelersluis voor de toetsing opgedeeld 
in twee grondlichamen en de keersluis, die bestaat uit drie (spui)kanalen en de scheepvaart-
doorgang. Het kunstwerk is door de beheerder als één object beoordeeld, de beide 
grondlichamen zijn afzonderlijk beoordeeld.  
 
Het kunstwerk is op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM 
STCG, STERKTE CONSTRUCTIE STCO, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS getoetst. In verband met onzekerheid over de mate van 
corrosie van de keermiddelen is voor STCO een score 'geen oordeel' gegeven. Voor het spoor 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS wordt door een gebrek aan gegevens ook een score 'geen 
oordeel' gegeven. De twee andere sporen die zijn getoetst behalen een score 'goed' (HT) en 
'voldoende' (STCG).  
 
TDe twee grondlichamen zijn getoetst op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING T 
TEN HEAVE STPH, STABILITEIT BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 
STABILITEIT BEKLEDING STBK (grasbekleding) en daarnaast op het kunstwerkspoor STABILITEIT 
CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG. De toetsing van de beheerder levert voor het spoor 
grasbekleding STBK een score 'onvoldoende' op, voor het spoor STCG een score 'geen oordeel', 
op basis van ervaringen met damwanden van dezelfde ouderdom in Urk. De overige getoetste 
sporen worden 'goed' of 'voldoende' beoordeeld.  



 
 
 

 
 
 

 19 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

TTTVerbindende waterkering TTv2, TTKadoelersluis T 

 
 
De beheerder heeft geen apart beheerdersoordeel gegeven en stemt in met de  
resultaten van de toetsing. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De bevindingen van de beheerder zijn niet opgegeven in waterkeringlengten. Aan de  
hand van de beschrijving die de beheerder bij de eerste ronde toetsen op veiligheid heeft  
opgesteld heeft de provincie deze lengten afgeleid.  
Voor de sporen MICROSTABILITEIT STMI, VOORLAND STVL en NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO heeft de beheerder geen beoordeling uitgevoerd.  
Aan deze sporen is door de provincie de score 'geen oordeel' toegekend.  
Daarnaast heeft de provincie twijfel bij de onderliggende berekeningen van de sporen  
STABILITEIT BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BUITENWAARTS STBU. De  
provincie wijkt daarom af van de scores van de beheerder, en verandert de score voor  
deze twee sporen van 'voldoende' in 'geen oordeel'.  
 
Verder heeft de provincie ervoor gekozen bij de kunstwerken onderscheid te maken in de  
spuikanalen, de scheepvaartdoorgangen en de damwandconstructies van de landhoofden.  
 
De provincie merkt op dat een eindscore kan worden gevonden wanneer de toetsresultaten 
voor de Noordoostpolder in beschouwing worden genomen. In dit dijkringgebied zijn de dijken 
langs het Kadoelermeersysteem getoetst op basis van niet-formele hydraulische 
randvoorwaarden met als resultaat een score 'onvoldoende'.  
Doorvertaling zou ook voor de Kadoelersluis leiden tot een score 'onvoldoende'. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling van de veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Het Rijk neemt de bevindingen van de provincie grotendeels over. Het Rijk is met de  
provincie van mening dat de score voor de sporen STABILITEIT BINNENWAARTS STBI  
en STABILITEIT BUITENWAARTS STBU 'geen oordeel' dient te zijn. Het onderbouwt dit  
op basis van de onzekerheid met betrekking tot de damwandconstructies.  
 
Het Rijk constateert verder dat de kunstwerken niet op achterloopsheid zijn getoetst. De  
score voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE is daarom 'geen oordeel'.  
 
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient  
formeel een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering  
echter categorie C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een  
toestandsvergelijking wordt voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel  
over de voorliggende waterkering tevens als eindoordeel te beschouwen. 
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T4 Beheerdersmaatregelen T 

 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• Verbetering van de grasbekleding STBK, gereed uiterlijk medio 2008, voor zover het Rijk 
tijdig financiële middelen beschikbaar stelt.  

• Opstellen van de legger en het beheersregister in 2006. 
 
4.2 Nader onderzoek 

• Verzamelen van actuele informatie over de kunstwerken en grondlichamen van de  
Kadoelersluis, zodat bij de volgende ronde toetsen op veiligheid een volledige toetsing  
kan worden uitgevoerd, gereed uiterlijk in september 2007. 

• Nadere analyse van de STABILITEIT BUITENWAARTS STBU en de STABILITEIT  
BINNENWAARTS STBI, uit te voeren uiterlijk in september 2006. 

 
4.3 Kosten en planning 
Kosten van de maatregelen zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
 

 
T5 Ervaringen met de toetsing T 

 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn voor de Zwartemeerzijde bepaald volgens het  
model Hydra-M. Voor de Kadoelermeerzijde zijn geen rekenmodellen beschikbaar,  
waardoor geen wettelijk vastgestelde belastingen zijn vastgesteld. In de toetsing van  
dijkringgebied 7, Noordoostpolder, zijn de belastingen vanaf de Kadoelermeerzijde  
vastgesteld, hoewel dit geen wettelijke status heeft. Deze belastingen zijn overgenomen.  
 
Met deze uitgangspunten treedt een maatgevend hoogwater op bij een aanval vanuit het  
Kadoelermeer. Bij een belasting vanuit het Kadoelermeer zal de keersluis echter  
openstaan en treedt geen opstuwing op. Daarom is de situatie met een aanval vanaf het  
Zwartemeer uiteindelijk als maatgevend beschouwd. 
 
5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
 
 

T6 Overzicht toetsdocumenten T 

1 Provincie Flevoland   Verslag van Gedeputeerde Staten   1-2-2006 
van Flevoland over de tweede ronde  
toetsen op veiligheid van de  
verbindende primaire waterkering 2:  
Kadoelersluis 

 
2 Waterschap Zuiderzeeland  Toetsing Kadoelerkeersluis en   23-11-2005 

aangrenzende (grond)constructies 
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T1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 3, Roggebotsluis, ligt op de grens van de provincies Overijssel en 
Flevoland. De provincie Flevoland is de coördinerende provincie. De waterkering verbindt 
dijkringgebied 8, Flevoland, en dijkringgebied 11, IJsseldelta. Dijkringgebied 8 heeft een 
gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar, IJsseldelta 1/2.000 per jaar. De verbindende 
waterkering heeft volgens de Wet op de Waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 
per jaar. Roggebotsluis scheidt het Drontermeer en het Vossemeer. Het Vossemeer staat in 
open verbinding met het IJsselmeer en heeft daardoor de kwalificatie 'buitenwater'. 
 
Gezien vanuit Flevoland, bestaat de Roggebotsluis uit een dijklichaam van ongeveer 75 m,  
een schutsluis en een dijk van ongeveer 225 m met daarin opgenomen een spuimiddel.  
De waterkering heeft een totale lengte van ongeveer 360 m en heeft 2 kunstwerken. 
 

T2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied. 
 

T3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De toetsing voor de verbindende waterkering 3: Roggebotsluis levert voor meerdere  
waterkeringsecties een score 'onvoldoende' op. Dit betreft de volgende beoordelingssporen: 

• dijken: HOOGTE en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK  
• Kunstwerken: HOOGTE en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH van de schutsluis 

 
Nog geen oordeel is gegeven over de volgende beoordelingssporen: 
STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. 
 
Het oordeel van de beheerder komt overeen met de technische toetsing met de volgende  
kanttekening: de bomen aan het begin van het dijkvak zijn mogelijk reeds verwijderd. 
 
Het is nog mogelijk om een achterlandstudie uit te voeren, waarin de gevolgen van  
eventueel falen in beeld worden gebracht. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie wijkt op twee onderdelen af van het oordeel van de beheerder: voor het  
spoor STABILITEIT BUITENWAARTS STBU wordt de score 'onvoldoende' gegeven op  
basis van de scores voor de onderliggende beoordelingssporen, en in aanvulling op de  
rapportage van de beheerder merkt de provincie op dat de score voor STABILITEIT  
BEKLEDING 'onvoldoende' is.  
 
Een eindoordeel voor de Roggebotsluis kan volgens de provincie pas gegeven worden  
na het uitvoeren van een achterlandstudie, waarbij de invloed van het verwachtte 
functioneren van Roggebotsluis wordt meegenomen in de toetsing van de primaire  
waterkeringen van de achterliggende dijkringgebieden 
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3.3 Bevinding Rijk 
De toets is deels nog uitgevoerd op basis van de LTV1999, omdat het VTV ten tijde van  
het uitvoeren van de toets nog niet beschikbaar was. Wel is na het verschijnen van het  
VTV nagegaan of de scores zouden veranderen. Dat bleek niet het geval te zijn. Nadat  
de provincie haar veiligheidsverslag had uitgebracht, is de Roggebotsluis door de  
beheerder aan een aanvullende veiligheidstoetsing onderworpen. Het Rijk heeft deze resultaten 
overgenomen. 
  
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient  
formeel een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering  
echter categorie C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een  
toestandsvergelijking wordt voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel  
over de voorliggende waterkering tevens als eindoordeel te beschouwen. 
 

T4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder heeft een plan van aanpak voor verbeteringen opgesteld, waarin zijn  
opgenomen: 

• Beheermaatregelen: opstellen van een sluitingsprocedure, calamiteitenplan en  
beheerplan; 

• Het aanpassen van de bekleding op het buitentalud en de vleugelmuren van de sluis. 
 
4.2 Nader onderzoek 

• Nader onderzoek met betrekking tot de onderdelen die onvoldoende of geen oordeel  
scoren; tevens nader onderzoek naar mogelijke verbeteringsmaatregelen; 

• Uitvoeren aanvullende toetsing, waarbij een deel van het dijkvak dat na de toetsing is  
verbeterd opnieuw wordt beoordeeld; tevens moeten de resultaten van de toets  
gecontroleerd worden op basis van het VTV. 

 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de genoemde maatregelen zijn geraamd op 2 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
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T5 Ervaringen met de toetsing T 

 
5.1 Beheerder 
Ten tijde van het uitvoeren van de toets was het VTV nog niet beschikbaar. De toets is  
daarom uitgevoerd op basis van de LTV. Na het verschijnen van het VTV is nagegaan of  
de scores zouden veranderen, hetgeen niet het geval bleek te zijn. 
 
5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
 

T6 Overzicht toetsdocumenten T 

 
1 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Toetsing op veiligheid van de   9-9-2004 
     Roggebotsluis 
 
2 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Roggebotsluis, toetsing op veiligheid 1-9-1999 
 
3 Provincie Flevoland   Verslag van Gedeputeerde Staten   1-1-2005 

van Flevoland over de tweede ronde  
toetsen op veiligheid van de  
verbindende waterkering 3:  
Roggebotsluis 

 
4 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Roggebotsluis, toetsing op veiligheid 1-9-2005 
 
5 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied Toetsing Roggebotsluis, aanvullingen  7-12-2005 
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T1 Beschrijving van het gebied T 

 
Verbindende waterkering 4, Houtribdijk, ligt tussen de provincies Flevoland en Noord-Holland 
en scheidt het IJsselmeer van het Markermeer. De waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/10.000 per jaar. De waterkering is 26,2 km lang. 
Er zijn 7 kunstwerken aanwezig. 
 

T2 Verantwoordelijke beheerder(s) T 

 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, waterdistrict  
IJsselmeergebied. 
 

T3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De Houtribdijk dient getoetst te worden bij belasting van zowel het IJsselmeer als het  
Markermeer.  
 
Verbindende waterkering 4, Houtribdijk is 'onvoldoende' beoordeeld op verschillende  
toetssporen. Dit geldt voor belasting vanaf het IJsselmeer en voor belasting vanaf het  
Markermeer. De dijk scoort 'onvoldoende' op twee beoordelingssporen: STABILITEIT  
VAN DE BEKLEDING STBK over het grootste deel van de kering en MACROSTABILITEIT 
BUITENWAARTS STBU over 0,2 km, bij belasting vanaf het Markermeer. Bij belasting vanaf het 
IJsselmeer voldoet de stabiliteit van de bekleding niet over een afstand van ongeveer 5 km. 
 
Één van de kunstwerken scoort 'onvoldoende' op BETROUWBAARHEID SLUITING BS. 
De beheerder heeft een reststerktestudie laten uitvoeren, waarbij de reststerkte van het 
grondlichaam is beoordeeld na falen van de bekleding. Vier profielen kunnen op basis van deze 
studie een 'voldoende' oordeel krijgen. Voor vier andere profielen is dat nog niet het geval. 
Voor deze profielen wordt aanbevolen om nader onderzoek te doen naar de hydraulische 
randvoorwaarden en de erosiebestendigheid van het keileem in het dijklichaam.  
 
Met betrekking tot de belasting vanaf het Markermeer is een achterlandstudie uitgevoerd  
om het systeem van voorliggende kering en de achterliggende dijkringgebieden als geheel te 
beoordelen op veiligheid. Uit de studie blijkt dat bij falen van de Houtribdijk rekening gehouden 
dient te worden met een verhoging van het toetspeil van 9 tot 29 cm bij de meest aangevallen 
dijken. Dit zijn de IJsselmeerdijken tussen Hindeloopen en de Roggebotsluis. Grote delen 
hiervan hebben niet voldoende hoogte en/of sterkte om hiervoor te compenseren. Daarmee 
scoort de Houtribdijk 'onvoldoende' in de toets volgens het VTV. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie geeft aan dat de bij de verschillende scores vermelde lengten in de samenvattende 
tabellen niet altijd corresponderen met de lengten die door de provincie zijn afgeleid uit de 
onderliggende rapporten. Voor de volgende scores wijken de lengten die door de provincie zijn  
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gevonden in ongunstige zin af van de lengten die door de beheerder zijn gerapporteerd.  
Voor de belasting vanuit het IJsselmeer wijken de lengten die door de provincie zijn  
gevonden in ongunstige zin af van de lengten die door de beheerder zijn gerapporteerd:  

• De score 'voldoende' voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT  
BINNENWAARTS STBI; 

• De score 'onvoldoende' voor het beoordelingsspoor STABILITEIT BEKLEDING STBK. 
 
Bij de volgende onderdelen is door de provincie naar beneden afgeweken van de door de  
beheerder gegeven scores:  

• De door de beheerder gegeven scores 'goed' op STABILITEIT PIPING EN HEAVE  
STPH en MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU is gewijzigd in 'voldoende'; 

• De ontbrekende scores 'onvoldoende' en 'geen oordeel' op STEENZETTING STBK; 
• De ontbrekende score 'voldoende' voor ASFALTBEKLEDING STBK en STABILITEIT  

CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG; 
• De ontbrekende score 'geen oordeel' voor GRASBEKLEDING STBK. 

 
Voor de belasting vanuit het Markermeer wijken de lengten die door de provincie zijn  
gevonden in ongunstige zin af van de lengten die door de beheerder zijn gerapporteerd:  

• De score 'geen oordeel' voor het beoordelingsspoor HOOGTE HT. 
 
Bij de volgende onderdelen is door de provincie naar beneden afgeweken van de door de  
beheerder gegeven scores:  

• De ontbrekende score 'voldoende' voor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO  
(kabels en leidingen) en voor STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM  
STCG en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH; 

• De ontbrekende score 'onvoldoende' voor STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN  
STCO 

 
De gevonden scores 'geen oordeel' houden enerzijds verband met de keuze van de beheerder 
om geen geavanceerde toetsing uit te voeren als er bij andere toetssporen al scores 
'onvoldoende' zijn gevonden en verder met het ontbreken van voldoende gegevens om de 
toetsing geheel te kunnen uitvoeren (HOOGTE HT en BEKLEDING STBK).  
 
De eindscore is gevonden door de invloed van het verwachte functioneren van de Houtribdijk 
mee te nemen bij de toetsing van de primaire waterkeringen van de achterliggende 
dijkringgebieden: de laagste score van een van deze primaire waterkeringen bepaalt dan de 
score voor de Houtribdijk. Uit deze achterlandstudie voor belasting van de Houtribdijk vanuit 
het Markermeer is gebleken dat er bij meerdere primaire waterkeringen van de achterliggende 
dijkringgebieden geen ruimte aanwezig is om een extra peilstijging op te vangen. Op basis van 
deze informatie is de eindscore voor de Houtribdijk bepaald. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de 
rapportage van de beheerder en van de provincie neemt het Rijk het oordeel van de provincie 
over, en komt daarmee tot de score 'onvoldoende'. Deze score is een combinatie van de 
toetsoordelen van de beide zijden van de Houtribdijk en de uitgevoerde achterlandstudie. Op  



 
 
 

 
 
 

 31 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

TVerbindende waterkering TTv4, TTHoutribdijk T 

  
 
basis van de door provincie en beheerder aangeleverde gegevens waren de precieze locaties 
voor de 'onvoldoende' strekkingen van de Houtribdijk niet goed aan te geven in de figuur. De 
Houtribdijk is dan ook in bijgevoegd figuur integraal als 'onvoldoende' gepresenteerd. 
 

T4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder geeft aan dat verschillende maatregelen zijn genoemd in het plan van aanpak bij 
de aangeboden toetsresultaten. De maatregelen zijn uit de provinciale rapportage in het 
navolgende opgenomen. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 
 
4.3 Kosten en planning 
Kosten voor korte termijn verbeteringswerken voor de IJsselmeerzijde zijn geraamd op  
2,75 miljoen euro. 
 
Voor de verbeteringswerken is door de beheerder een kostenschatting gemaakt van 18  
miljoen tot 90 miljoen euro, waarbij wordt vermeld dat de kosten in dit stadium nog  
moeilijk kunnen worden bepaald. De beheerder geeft aan dat de Houtribdijk in het  
Hoogwaterbeschermingsprogramma opgenomen moet worden. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie geeft aan dat een aantal zaken reeds door de beheerder is opgepakt: 

• Dam A-B is reeds verbeterd in het kader van de dijkversterking van de  
Oostvaardersdijk-noord; 

• De 'onvoldoende' beoordeelde STEENBEKLEDING STBK (terrafix blokken) aan de  
IJsselmeerzijde is reeds verbeterd; 

• Bedienings- en sluitingsprocedures zijn opgesteld; 
• Bij de Krabbersgatsluis wordt bij hoogwater op het Markermeer getrapt gekeerd. 

 
De volgende maatregelen dienen te worden genomen: 

• Verbeteren van de BEKLEDINGEN STBK (steenzettingen, asfalt, breuksteen en gras)  
aan zowel IJsselmeer- als Markermeerzijde; 

• Verbeteren van de BUITENWAARTSE MACROSTABILITEIT STBU over een klein  
gedeelte; 

• Verwijderen van een deel van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO,  
waaronder kabels en leidingen. 
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T5 Ervaringen met de toetsing T 

 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Het Naviduct in Enkhuizen is enkele jaren geleden opgeleverd. Toetsing van het Naviduct  
volgens de huidige hydraulische randvoorwaarden leidt niet tot een oordeel. De 'standaard' 
programmatuur voor het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden (Hydra-M, Hydra-Q) is 
ontoereikend voor de toetsing van waterkerende kunstwerken.  
 
Voor de havendammen zijn niet specifieke hydraulische randvoorwaarden gegeven. Wel is 
gebleken dat de hydraulische randvoorwaarden bij toetspeil ook voor de havendammen  
maatgevend zijn.  
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Het voorschrift voorziet niet in de situatie waarbij water aan beide zijde van de dijk  
aanwezig is.  

• Voor grote overslagdebieten kan volgens het VTV niet tot een positieve score worden  
gekomen terwijl dit in sommige gevallen een minder grote invloed heeft op de veiligheid  
dan het VTV doet vermoeden.  

• Voor de toetsing van de grasbekleding op het binnentalud voor het mechanisme  
afschuiving binnentalud (bij grote overslagdebieten) geeft het VTV een onpraktische  
benadering. Rekentechnisch is er slechts voldoende veiligheid tegen afschuiven bij een  
talud van 1:5 of 1:6. Dit talud is in de praktijk niet haalbaar.  

• In het VTV is geen beoordelingsschema opgenomen voor de toetsing van breuksteen. 
 
Gegevens 
Het verzamelen van de benodigde gegevens heeft door diverse oorzaken meer tijd  
gekost dan vooraf was ingeschat. 
 
5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
 

T6 Overzicht toetsdocumenten T 

 
1 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied,  Houtribdijk, Rapportage Veiligheid  1-8-2005 
waterdistrict IJsselmeergebied tegen overstromen volgens het 
     Voorschrift Toetsen op Veiligheid 
  
2 Provincie Flevoland   Verslag tweede ronde toetsing op   7-4-2006 

veiligheid verbindende primaire  
waterkering 4 (Houtribdijk) 

 
3 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, 2e ronde toetsen op veiligheid:   26-1-2006 
waterdistrict IJsselmeergebied Rapportage Houtribdijk 
 
4 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Toetsing Houtribdijk Resultaten  20-12-2005 
waterdistrict IJsselmeergebied Achterlandstudie-Samenvatting 
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1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 5, Nijkerkersluis, is gelegen op de grens tussen de provincies 
Gelderland en Flevoland en verbindt dijkringgebied 8, Flevoland, met dijkringgebied 45, 
Gelderse Vallei. De sluis bij Nijkerk vormt de scheiding tussen het Nuldernauw en het  
Nijkerkernauw. Het Nijkerkernauw staat via het Eemmeer, Gooimeer en het IJmeer in open 
verbinding met het Markermeer. De verbindende waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar. De lengte van de verbindende 
waterkering bedraagt circa 0,8 km en bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een 
grondlichaam. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, waterdistrict  
IJsselmeergebied. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Verbindende waterkering 5, Nijkerkersluis krijgt een score 'onvoldoende' voor 0,7 km van de 
dijken. De dijken scoren 'onvoldoende' op twee beoordelingssporen: HOOGTE HT en 
STABILITEIT BEKLEDING STBK: steenzettingen en gras. Het overige deel van de dijken scoort 
'voldoende'. De 2 kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren ook 
'voldoende'.  
 
De beheerder heeft in het beheerdersoordeel voor de beoordelingssporen HOOGTE HT,  
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS en STABILITEIT BEKLEDING STBK de score 'voldoende' of 
'goed' gegeven. De afwijking tussen de scores volgens de toetsingsregels en het 
beheerdersoordeel wordt veroorzaakt doordat tijdens visuele inspecties de maatgevende 
omstandigheden niet zijn opgetreden. Voor MICROSTABILITEIT STMI is het beheerdersoordeel 
'geen oordeel', terwijl de score volgens de toetsingsregels 'goed' is. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient  
formeel een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering  
echter categorie C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een  
toestandsvergelijking wordt voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel  
over de voorliggende waterkering tevens als eindoordeel te beschouwen. 
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4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen  
geconstateerd. Voor de waterkering zijn de volgende verbeteringswerken gepland: 

• het aanbrengen/verbeteren van de steenbekleding; 
• op hoogte brengen van grondlichaam (middeneiland). 

 
4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 
 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn geraamd op 1,1 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Gegevens voor de toetsing 
Gebleken is dat technische onderbouwing of andere informatie van het ontwerp van de  
bestaande kering grotendeels ontbreekt. 
 
De randvoorwaarden voor de achterliggende wateren zijn niet vastgesteld. De beheerder  
heeft voor een veilige benadering gekozen. Bij de kunstwerken is met een 10 cm hogere  
waterstand gerekend in verband met opstuwing. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Provincie Gelderland  Beoordelingsrapport Toetsen op   5-12-2005 

Veiligheid, resultaten van de tweede  
ronde toetsen op veiligheid 

 
2 Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, Toetsing op veiligheid Waterkering  9-9-2005 
waterdistrict IJsselmeergebied Nijkerkersluis 
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1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 6, Spooldersluis, ligt in provincie Overijssel en verbindt dijkringgebied 
10, Mastenbroek, met dijkringgebied 53, Salland. De Spooldersluis is de toegang vanuit de 
IJssel naar het Zwolle-IJsselkanaal, dat uitmondt in het Zwarte Water.  
De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 
1/2.000 per jaar. Het sluiscomplex bestaat uit een grondlichaam, de schutssluis, en nog een 
grondlichaam. De aansluitingsconstructie bestaat uit damwandschermen met een betonnen 
deksloof. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De Spooldersluis is in beheer bij Rijkswaterstaat Oost Nederland, district Twente- 
kanalen - IJsseldelta. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Voor het beoordelingsspoor STERKTE CONSTRUCTIEONDERELEN STCO is de score  
'voldoende' gegeven, omdat er nog enige onzekerheid bestaat met betrekking tot de  
grondwaterstanden. Voor alle overige beoordelingssporen is de score 'goed' gegeven.  
Het oordeel van de beheerder komt overeen met de score volgens de toetsingsregels. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel  
en de bevindingen van de provincie. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder heeft geen maatregelen gerapporteerd. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Het kunstwerk scoort 'voldoende' op het toetsspoor sterkte constructieonderdelen. Voor  
een 'goed' oordeel is nader onderzoek benodigd. 
 
4.3 Kosten en planning 
Niet van toepassing. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing  
 
5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen verwoord. 
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Verbindende waterkering Tv6, TSpooldersluis 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Oost Nederland,  Spooldersluis     5-8-2005 
district Twenthekanalen-IJsseldelta 
 
2 Provincie Overijssel   Toetsing op veiligheid   1-1-2006 
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1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 7, het sluizencomplex van IJmuiden, ligt in de provincie Noord-
Holland. De sluizen van IJmuiden beschermen dijkringgebied 13, Noord-Holland, dijkringgebied 
14, Zuid Holland en dijkringgebied 44, Kromme Rijn. De waterkering heeft volgens de Wet op 
de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/10.000 per jaar.  
 
De lengte van de waterkering is 4,1 km waarvan 3,3 km bestaat uit dijken en grondlichamen en 
0,8 km uit kunstwerken. Dit zijn alleen de waterkeringen in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-
Holland. Daarnaast heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier nog 2,3 km in beheer. 
Het sluizencomplex bestaat uit een gemaal, een spuisluis en 4 schutsluizen. Deze kunstwerken 
zijn met elkaar verbonden door grondlichamen. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn deels in het beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier en deels bij Rijkswaterstaat Noord Holland waterdistrict Noordzeekanaal. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
 
Rijkswaterstaat 
Op basis van de beschikbare gegevens is een indicatieve toets op veiligheid uitgevoerd. De 
dijken scoren 'geen oordeel' op de beoordelingssporen: MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 
STBU, MICROSTABILITEIT STMI, STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK: steenzettingen, overige 
bekleding en STABILITEIT VOORLAND STVL. Voor deze beoordelingssporen kan over grote 
delen niet tot een eindoordeel worden gekomen. Het overige deel van de dijken scoort 'goed'. 
 
De kunstwerken scoren 'geen oordeel'. Dit betreft voornamelijk BETROUWBAARHEID  
SLUITING BS. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst omdat er nog 
onvoldoende gegevens zijn.  
 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
De beheerssituatie van de 2,3 km kering op het terrein van Corus is pas onlangs duidelijk 
geworden. De toets heeft daarom nog niet plaatsgevonden en de score is 'geen oordeel'.  
 
De resultaten van de toetsing komen op alle sporen overeen met het oordeel van de beheerder. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie is echter  
van mening dat de beheerder te weinig werk is uitgevoerd. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel  
en de bevindingen van de provincie.
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4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
 
De beheerders hebben geen maatregelen gerapporteerd. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Verschillende onderdelen scoren 'geen oordeel' In de 3e toetsronde 2006-2011 zal de  
beheerder onder andere de volgende toetsen uitvoeren: 

• De beheerder (Rijkswaterstaat Noord-Holland) zal in 2006 een volledig beeld geven over 
de staat van de kering; 

• Nader onderzoek naar de te hanteren golfrandvoorwaarden in de verschillende  
voorhavens; 

• Nader onderzoek bekledingen, erosiebestendigheid en dikte kleilagen; 
• Geavanceerde toetsing golfoverslag en overloop; 
• Gedetailleerde toetsing macrostabiliteit buitenwaarts; 
• Toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

 
4.3 Kosten en planning 
Voor nader onderzoek is een bedrag van 0,15 miljoen euro geraamd. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie en de  
beheerder (Rijkswaterstaat Noord-Holland) hebben afgesproken dat er in 2006 een complete 
toetsing voorligt. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Het randvoorwaardenboek geeft geen volledige set randvoorwaarden voor het noordelijk  
deel van de Hoogovenhaven. 
De zwaardere golfbelastingen voor de kust zijn nog niet in het HR2001 opgenomen. Bij de  
toets is uitgegaan van de vigerende randvoorwaarden. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder.  
 
Deze toetsronde heeft veel informatie opgeleverd over de waterstaatkundige veiligheid. 
Bovendien zijn op diverse locaties onduidelijkheden met betrekking tot de beheersgrenzen 
opgehelderd. 
 
De inspanning die door Rijkswaterstaat is verricht voor het toetsen van de sluizencomplexen 
van IJmuiden en Schellingwoude is onvoldoende. Evenals bij de vorige toetsronde is geen 
inzicht verschaft in de veiligheid van deze waterkerende kunstwerken. Met name voor het 
sluizencomplex van IJmuiden is dit zorgelijk, omdat deze waterkering zowel een verbindende 
waterkering is die de dijkringgebieden 13 en 14 beschermd, als onderdeel uitmaakt van 
dijkringgebied 44. 
 
De provincie geeft de aanbeveling om de VTV voor de volgende toetsronde aan het begin van 
die toetsronde te laten verschijnen, bij voorkeur tegelijkertijd met de HR2006. 
De provincie geeft tevens de aanbeveling om in de nieuwe VTV een standaard inhoudsopgave 
voor de provinciale rapportages op te nemen. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Hoogheemraadschap Hollands  Toetsing primaire waterkeringen 2005 12-11-2005 
Noorderkwartier 
 
2 Rijkswaterstaat Noord-Holland Waterkeringen dijkringgebied 44   1-10-2005 

IJmuiden en Schellingwoude,  
Veiligheid tegen overstromen volgens  
het Voorschrift Toetsen op veiligheid 

 
3 Provincie Utrecht   Veiligheidsverslag tweede ronde   25-1-2006 

toetsing dijkringgebied 44 
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weg/Europoort T 

 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 8, Stormvloedkering Nieuwe Waterweg en Europoort, ligt in de  
provincie Zuid-Holland. De stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg verbindt dijkringgebied 
14, Centraal Holland, met dijkringgebied 19, Rozenburg, via het Europoortgebied. Een 
verbindende waterkering heeft dezelfde gemiddelde overschrijdingskans als de hoogste 
overschrijdingskans van de achterliggende dijkringgebieden. Dijkringgebied 14 heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/10.000 per jaar. Verbindende 
waterkering 8 behoort tot de categorie b waterkeringen. De waterkering bestaat uit de 
stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (SVKW), ook wel Maeslantkering genoemd, met de 
bijbehorende landhoofden en de Europoortkering I tussen de stormvloedkering en 
dijkringgebied 19 Rozenburg. 
 
De stormvloedkering bestaat uit twee sectordeuren die onder normale omstandigheden in een 
dok in de oever zijn opgeslagen. Onder stormcondities worden de deuren in drijvende toestand 
de Waterweg ingevaren en vervolgens afgezonken op een drempel. In gesloten toestand vervult 
de kering de rol van primaire waterkering. Het aangrenzende (buiten)water is de Nieuwe 
Waterweg. De waterkering Europoort I scheidt het Calandkanaal van de Nieuwe Waterweg.  
 
De waterkering heeft een totale lengte van 7,3 km. De lengte van de dijklichamen is 6,9 km. De 
overige 360 m wordt opgevuld door 1 kunstwerk, de Maeslantkering (Stormvloedkering Nieuwe 
Waterweg). In de kering zijn, naast de stormvloedkering, 6 waterkerende constructies 
aanwezig. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland waterdistrict  
Nieuwe Waterweg. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De verbindende kering 8: Stormvloedkering Nieuwe Waterweg en Europoort scoort  
'onvoldoende' op het hoofdspoor HOOGTE HT alsmede op het deelspoor STABILITEIT  
BEKLEDINGEN STBK. Daarnaast worden een groot aantal sporen als 'geen oordeel'  
beoordeeld.  
 
De waterkering scoort op het spoor HOOGTE HT 'onvoldoende'. De aansluiting op de  
Delflandsedijk en de aansluiting op de tuimelkade voldoen niet. Oorzaak is de  
erosiebestendigheid van de grasmat die matig tot slecht is. Een goede grasmat zou wel  
voldoen. De grasmat is onvoldoende sterk, omdat de grasmat nieuw is. Op de  
aansluitingen is het gras vorig jaar ingezaaid, omdat kunststof matten zijn aangebracht  
tegen de graafwerkzaamheden van konijnen. Deze matten en het waterstaatkundige  
grasbeheer dat de beheerder reeds toepast, moeten leiden tot een goede grasmat. 
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De aansluitingen op de Delflandsedijk en de tuimelkade zijn al genoemd onder kruinhoogte. De 
stabiliteit van de GRASBEKLEDING STBK scoort 'onvoldoende', evenals het westelijke deel van 
de Europoortkering I, vanwege erosie door golfoploop. Voor alle grastaluds geldt dat de 
opbouw niet bekend is. De erosiebestendigheid van de grasmat, het zandgehalte in de kleilaag 
en de erosiebestendigheid van de kleilaag dienen onderzocht te worden. 
 
De grondlichamen rond de bedieningsgebouwen krijgen een score 'onvoldoende' op het spoor 
STEENBEKLEDING STBK. Eerst dient een nadere studie naar golfcondities uitgevoerd te worden. 
Vooralsnog is op de meeste andere dijkvakken de score 'geen oordeel'.  
 
De Maeslantkering krijgt een score 'onvoldoende' voor de BETROUWBAARHEID SLUITING BS. 
Het VTV geeft aan dat als de beoordeling 'onvoldoende' is een beoordeling van het systeem 
van kering en achterliggende dijkringgebieden gedaan moet worden. Er dient onderzocht te 
worden welke invloed het verwachte functioneren van de kering op de maatgevende 
randvoorwaarden van het achterland heeft. De resultaten van het eerste onderdeel van de 
achterlandstudie, namelijk het waterstandseffect van de hogere faalkans van de 
Maeslantkering, heeft RIZA opgeleverd en wordt geanalyseerd.  
De verwachting is dat de maatgevende waterstanden niet hoger zijn dan de eisen die gesteld 
zijn in het ontwerp. Dit zijn echter wel hogere waterstanden dan de waterstanden in het 
HR2001, waaraan in deze toetsronde de dijkringen zijn getoetst.  
Het hydraulische effect van de overige onderdelen van de achterlandstudie (faalkans, overloop 
en overslag van de Haringvlietsluizen, alsmede een andere analyse van de stormduur) zal naar 
verwachting in de tweede helft van 2006 gereed zijn, en zal worden gerapporteerd middels een 
integrale rapportage waarin mogelijke keuzes en hydraulische effecten op een integrale manier 
in beeld worden gebracht.  
 
Betrouwbaarheid sluiting 
In de afgelopen periode is de faalkans van de Maeslantkering uitvoerig geanalyseerd. Uit  
deze analyse is naar voren gekomen dat de ontwerpeis aan de faalkans van 1/1000 per  
sluitvraag volgens de huidige inzichten niet haalbaar is. Er kan hooguit een faalkans van  
1/100 per sluitvraag bereikt worden.  
Naast systeem- en constructieve aanpassingen moeten dan wel programma's als  
"menselijk handelen/mens als hersteller" en "probabilistisch beheer & onderhoud" op de  
kering worden geïntroduceerd. Dit is vastgelegd in het document Uitgangspunten  
Europoort Keringen 2003 van juni 2004. 
 
De beheerder heeft een grote inspanning gepleegd om dit voor het komende stormseizoen 
2005-2006 te realiseren. De systeem- en constructieve aanpassingen zijn inmiddels uitgevoerd 
(bijvoorbeeld de bolscharnieren zijn voor ca. 10 miljoen euro aangepast), evenals de introductie 
van het "menselijk handelen". Het volledige programma "probabilistisch beheer & onderhoud" 
wordt naar verwachting voorafgaand aan het stormseizoen 2007-2008 ingevoerd. Binnen de 
eigen organisatie is het beheer & onderhoud nu reeds verbeterd. 
 
De beheerder rapporteert dat de provincie heeft aangegeven te willen weten welke  
noodmaatregelen de beheerder neemt in geval van falen van de kering.  
Noodmaatregelen, zoals aggregaten bij stroomuitval of reservepompen, zijn aanwezig en  
zijn in de faalkans verwerkt. In overleg tussen de beheerder en de provincie zal duidelijk  
worden wat verstaan wordt onder noodmaatregelen. 
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3.2 Bevindingen provincie  
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder volgens [Lit 2]. Reeds bij de 
eerste veiligheidstoetsing (januari 2001) heeft de provincie in de rapportage al aanbevolen om 
de sterkte en de betrouwbaarheid van de Maeslantkering te toetsen op de faalkansen. In het 
bijzonder is daarbij gewezen op de faalkans van het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS), 
aangezien destijds de betrouwbaarheid van de software niet kon worden vastgesteld. Omdat 
het VTV niet geschikt is voor het toetsen van stormvloedkeringen is de Maeslantkering getoetst 
aan de prestatie-eisen (de waterstanden bij Rotterdam en Dordrecht bij gesloten keringen en 
ontwerpeisen (geometrie, sterkte en betrouwbaarheid sluiten en openen kering).  
 
Kans op niet-sluiten 
Zonder maatregelen is de kans op niet-sluiten 1/9 per vraag, wat niet voldoet aan de 
ontwerpeis van 1/1.000. De drie belangrijkste oorzaken hiervan zijn de tegenvallende 
betrouwbaarheid van de software, afhankelijk falen van onderdelen en de invloed van menselijk 
handelen. Uit aanvullende risicoanalyse is gebleken dat na uitvoering van een aantal 
verbeterings- en beheersmaatregelen een kans van 1/100 maximaal haalbaar is. Verlaging van 
de ontwerpeis is enkel acceptabel als aan de prestatie-eisen wordt voldaan en dit voor de 
primaire waterkeringen in het benedenrivierengebied niet leidt tot hogere toetspeilen. De 
rapportage van de beheerder geeft geen uitsluitsel over de kans op niet sluiten op de peildatum 
van 1 januari 2006. Volgens planning zullen alle benodigde maatregelen vóór het stormseizoen 
van 2007-2008 zijn uitgevoerd. Dit is na de peildatum, zodat op dat tijdstip de kans op niet-
sluiten ergens tussen 1/9 en 1/100 per vraag ligt. Door de beheerder wordt op dit moment een 
kans van 1/25 tot 1/50 ingeschat. Het plan van aanpak van de beheerder voorziet een 
achterlandstudie, waarin de gevolgen van de hogere kans op niet-sluiten op de veiligheid van 
de dijkringgebieden in beeld zal worden gebracht. 
  
De beheerder hanteert voor de toetsing een kans op niet-sluiten van 1/100 per vraag en gaat er 
van uit dat daarmee wordt voldaan aan de prestatie-eisen. Bij een kans van 1/25 tot 1/50 is dat 
niet het geval. Bovendien stelt de beheerder dat deze kans geen invloed heeft op de veiligheid 
van het achterland. Gegeven de bandbreedte in de kans op niet-sluiten en de in sommige 
gevallen beperkte hoogte en stabiliteit van de dijken in het benedenrivierengebied vraagt de 
provincie zich af of deze aanname juist is. Om inzicht te krijgen in het effect van de 
bandbreedte in de kans op niet-sluiten op de veiligheid van het achterland zijn door de 
provincie voor een aantal peilmeetstations berekeningen gemaakt met het programma HYDRA-
B. Hieruit blijkt dat de invloed bij Gorinchem en Schoonhoven nihil is en dat het toetspeil bij 
Maassluis toeneemt met 0,2 tot 1,1 meter, wat overeenkomt met een toename van de 
normfrequentie met een factor 3,5 tot 25.  
 
De provincie geeft aan dat dit betekent dat een nadere onderbouwing nodig is van de  
consequenties van de kans op niet-sluiten voor de veiligheid van de dijkringgebieden in het 
benedenrivierengebied. De achterlandstudie zal hierover uitsluitsel moeten geven.  
 
Kans op niet-openen 
De kans op niet-openen is berekend op 1/7 per vraag en voldoet niet aan de ontwerpeis  
van 1/10.000. 
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Kans op constructief falen van de gesloten waterkering 
Voor de kans op constructief falen is niet duidelijk of de ontwerpeis betrekking heeft op  
sluiten en/of openen of op de gesloten kering. Een bottom-up analyse van het systeem is  
niet beschikbaar, zodat nader onderzoek nodig is.  
 
Veiligheid landhoofden Maeslantkering 
Het oordeel van de provincie komt overeen met dat van de beheerder.  
 
Veiligheid Europoortkering I 
De tuimelkade is getoetst als een dijk volgens het VTV. De kerende hoogte HT van 2,5 km kade 
met smal voorland scoort 'onvoldoende' in verband met de erosiebestendigheid van de grasmat 
op het binnentalud. De provincie is van oordeel dat in verband met het grote overslagdebiet er 
maatregelen moeten worden genomen ter verbetering van de erosiebestendigheid, bijvoorbeeld 
door middel van het aanbrengen van een harde bekleding.  
 
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn de wegen door de beheerder goed 
bevonden (beheerdersoordeel). Echter omdat nog controle op scheurvorming moet plaats-
vinden, gaat de provincie er van uit dat nader onderzoek nodig is. De leidingen zijn door de 
beheerder voldoende bevonden. Echter omdat geen actuele controle heeft plaatsgevonden zal 
dit nader worden onderzocht. Voor de bomen geldt dat niet duidelijk is in hoeverre deze 
toelaatbaar zijn in de waterkering. Daarom wordt dit nader onderzocht. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder [DRV 8, 2] en de provincie sluit het Rijk zich aan bij het  
beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie. In afwachting van de resultaten  
van de achterlandstudie kan echter nog geen eindoordeel over de veiligheid worden  
gegeven. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Verbeteringswerken zijn nog niet voorzien, omdat in alle gevallen nader onderzoek nog  
mogelijk is. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek wordt door de beheerder voorzien: 

• Achterlandstudie naar de effecten die optreden omdat de Maeslantkering een grotere  
faalkans heeft dan voorzien in het HR2001. Zowel de kans op falen als de hoeveelheid  
overslag zullen nader worden onderzocht en hiermee zullen nieuwe hydraulische  
randvoorwaarden worden afgeleid. Verder zal worden onderzocht wat de invloed is van  
langere stormduur. Omdat de 'droge' Europoortkering (tuimelkade) 'onvoldoende' 
scoort zal ook hiervan worden nagegaan wat de invloed is op het achterland (2005-
2006). 
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• Het meer inzichtelijk presenteren van de betrouwbaarheidsanalyse door het opzetten  

van een duidelijke handleiding / leeswijzer. Verder aangeven welke informatie in de  
risicoanalyse van belang is voor de toetsing en in welke documenten deze te vinden is,  
hoe deze af te leiden is. 

• Het uitbreiden van de risicoanalyse van Maeslantkering naar alle relevante faalmecha-
nismen van stormvloedkering en landhoofd volgens het VTV. Een vertaalslag tussen de 
toetsing volgens het VTV en de toetsing zoals die binnen de risicoanalyse gehanteerd is. 

• Het vertalen van de prestatie-eisen naar technische eisen aan de kering voor de 
verschillende faalmechanismen. 

• Vastleggen van de kernzone en de invloedszone van de waterkeringen en de eisen die  
eraan gesteld worden in de Legger (2005-2006).  

• Bepalen golfrandvoorwaarden ten behoeve van de bekledingstoets en onderzoek naar  
seiches (langlopend) (2005-2007) 

• Archiefonderzoek naar de grondopbouw van alle dijklichamen, naar de grondwater-
stroming in de tuimelkade, naar staat en opbouw van de steenbekleding, stortsteen en 
asfaltbekleding, archiefonderzoek naar tekeningen van constructie en grondopbouw, 
naar bebouwing en naar overige ontwerpdocumenten (uitgangspunten en 
ontwerpcriteria) (2006). 

• Veldonderzoek naar zettingsvloeiinggevoelige lagen, onderzoek naar grondopbouw (na  
archiefonderzoek), onderzoek naar staat en opbouw van steenbekleding en stortsteen  
(na archiefonderzoek) (2006-2007). 

• Uitvoeren van asfaltinspecties conform het VTV op de Europoortkering (2006). 
• Verzamelen gegevens over de leidingen en uitvoeren van herberekeningen (2006-2007). 

 
4.3 Kosten en planning 
De beheerder heeft geen kosten genoemd, omdat voor de verbindende waterkeringen  
geen fysieke verbetermaatregelen zijn te geven. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
In het HR2001 worden golfrandvoorwaarden gegeven. Het is onduidelijk of het gaat om  
gemiddelde periodes dan wel piekperiodes en wat de verhouding tot de spectrale waarden is. 
Dit is uitgezocht door RIKZ, maar was nog niet beschikbaar bij deze toetsronde. 
 
Voor de toetsing van de stabiliteit van de bekleding zijn specifieke golfrandvoorwaarden  
nodig en dient gebruik gemaakt te worden van geavanceerde programma's vanwege steile 
taluds. De golfrandvoorwaarden bij de teen, die rekening houden met reflecties en voorlig-
gende berm, zijn nodig voor de grastoets van aansluiting op de Delflandse dijk en tuimelkade 
(sectie A1 en C4 van de Maeslantkering). Voor alle secties zijn golfrandvoorwaarden ter hoogte  
van de steenbekleding en stortsteen nodig. Voor de landhoofden van de Maeslantkering 
ontbreekt informatie over de hoek van inval van de golven. 
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Overige ervaringen 
De beheerder geeft aan dat veel controles niet konden worden uitgevoerd omdat  
meetgegevens ontbraken, omdat de juiste hydraulische randvoorwaarden niet  
beschikbaar waren en omdat de risicoanalyse voor de Europoortkering ondoorzichtig  
was. Hierdoor kon de betrouwbaarheid voor de beweegbare stormvloedkering niet goed  
worden afgeleid. 
 
5.2 Provincie 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Bij de gehanteerde randvoorwaarden wordt nog uitgegaan van een modelmatige stormduur van 
29 uur. Volgens de provincie moet dit worden verhoogd; wellicht in de orde van grootte van 33 
tot 40 uur. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
De provincie geeft aan dat het Voorschrift Toetsen op Veiligheid niet tijdig beschikbaar is  
gekomen, maar pas in januari 2004. 
 
Overige ervaringen 
De provincie geeft aan dat zij veel heeft verwacht van de tweede toetsronde, in het bijzonder 
ten aanzien van andere toetssporen dan de HOOGTE HT. Er werd gedacht om in geval van 
twijfel over te gaan tot een geavanceerde toetsing. Van dit alles is echter nog niet veel 
terechtgekomen. Er zijn zelfs meer dijkvakken als twijfelachtig aangemerkt dan eerder werd 
aangenomen. Over de betrouwbaarheid van de Maeslantkering kan de opmerking in de eerste 
provinciale toetsing van januari 2001 onverkort worden meegenomen naar de derde 
toetsronde. Gelet op de mogelijke gevolgen voor de achterliggende rivierdijken moet dat 
volgens de provincie worden gecombineerd met een achterlandstudie. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Directie Zuid  Toetsing dijkringverbindende kering  7-12-2005 
Holland    8, Maeslantkering & Europoortkering I 
 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Plan van Aanpak Toetsing op   1-12-2005 

Veiligheid 
 
3 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidstoetsing dijkringgebieden  22-3-2006 

17 tot en met 22 en 25 
 
4 Provincie Zuid-Holland  Samenvatting toetsing primaire   13-4-2006 

waterkeringen 2006 voor Centraal  
Holland en Zuid-Holland c.a. 

 
5 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidsrapportage tweede   13-4-2006 

toetsronde, peildatum 1 januari 2006 –  
Algemene deel 
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1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 9, Europoortkering II en Hartelkering, ligt in de provincie Zuid-
Holland. De waterkering verbindt dijkringgebied 19 Rozenburg met dijkringgebied 20 Voorne-
Putten. De Europoortkering II begint aan de zuidkant van Rozenburg met een overstroombare 
strook die aansluit op de noordzijde van de Hartelkering. De zuidzijde van de Hartelkering sluit 
door middel van een dijk aan op de Brielse Maasdijk. De totale lengte van de dijkringverbinden-
de kering is 6,5 kilometer. In de verbindende waterkering komen 2 kunstwerken voor; de 
stormvloedkering Hartelkanaal en de bijbehorende sluis. 
 
De Hartelkering en de Europoortkering scheiden de Nieuwe Waterweg van het Calandkanaal en 
het Hartelkanaal. Beide kanalen staan in open verbinding met de Noordzee. 
 
De Wet stelt dat de dijkringverbindende kering minstens dezelfde veiligheid moeten bieden als 
de veiligheidsnorm van de aangrenzende dijkringgebieden. In dit geval is dat een frequentie van 
1/10.000 per jaar (het hoogste veiligheidsniveau van de achterliggende dijkringen). Voor 
verbindende waterkering 9 zijn aanvullende prestatie-eisen van toepassing. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Van de aansluitingsconstructie 
van de Hartelkering met dijkringgebied 20 Voorne-Putten is de beheerssituatie onduidelijk. 
Beheerder Waterschap Hollandse Delta meldt dit in de rapportage voor dijkringgebied 20. 
Daarnaast is de sluis in het Hartelkanaal in beheer bij het Havenbedrijf Rotterdam.  
 
De gehele verbindende waterkering 9, inclusief de aansluitingsconstructie, is gerapporteerd 
door beheerder Rijkswaterstaat Zuid-Holland. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
 
Veiligheid Europoortkering II 
De Europoortkering II krijgt een score 'onvoldoende' op het toetsspoor HOOGTE HT en  
BEKLEDING STBK.  
 
Veiligheid Hartelsluis 
De Hartelsluis krijgt de score 'geen oordeel', omdat de STERKTE EN STABILITEIT ST niet 
beoordeeld konden worden. De faalkans dient nader bepaald te worden. Daarnaast zal 
archiefonderzoek en eventueel veldonderzoek gedaan moeten worden om de sluis op  
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH te beoordelen.  
 
Veiligheid Hartelkering 
Een deel van de kering krijgt een technische score 'onvoldoende' op het hoofdspoor HOOGTE 
HT en op een kort traject voor STEENBEKLEDING STBK. De asfalt- en overige bekledingen 
scoren vrijwel overal 'geen oordeel', met name voor het deelspoor asfalt (6 km). Een deel van 
de waterkering scoort 'geen oordeel' op STABILITEIT VOORLAND STVL, evenals alle NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 
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3.2 Bevindingen provincie  
Het veiligheidsoordeel van de provincie komt niet overeen met het oordeel van de  
beheerder.  
 
Veiligheid Europoortkering II 
De provincie geeft aan dat de erosiebestendige strook is getoetst als dijk volgens het VTV met 
het volgende resultaat: 

• De kerende hoogte is goed, met dien verstande dat verificatie van de toetshoogte aan 
de hand van metingen nog moet plaatsvinden; 

• Van de BEKLEDINGEN STBK zijn de grasmat en de asfaltbekleding goed; de basalton  
en grasbetonsteen zijn voldoende. 

 
Veiligheid Hartelsluis 
De Hartelsluis is getoetst volgens het VTV met de rekenregels uit de Leidraad Kunstwerken. Het 
resultaat van de toetsing van de belangrijkste beoordelingssporen is als volgt: 

• De kerende hoogte is goed; 
• De sterkte constructieonderdelen STCO moet nader onderzocht worden, evenals de  

stabiliteit piping en heave STPH en de stabiliteit constructie en grondlichaam STCG.  
 
Veiligheid Hartelkering 
De provincie vindt de conclusie van de beheerder dat de Hartelkering de score 'goed' verdient 
onvoldoende onderbouwd en komt niet verder dan 'geen oordeel'. 
De BETROUWBAARHEID SLUITING BS is 'onvoldoende'. De kans op niet sluiten is 1/7 per 
vraag en voldoet niet aan de ontwerpeis van 1/1000 per vraag. De kans op niet openen is na 
herstel van de lekkage in de kabeldoorvoeren in de pijlers 1/125. Van de kans op constructief 
falen van de gesloten kering zijn geen gegevens bekend zodat nader onderzoek nodig is.  
De provincie merkt op dat het inwinnen van gegevens moeizaam verloopt en dat nog veel 
gegevens voor het vormen van een definitief oordeel ontbreken, te weten: 

• actuele geometrie, toestand van de kering en de omgeving; 
• hydraulische randvoorwaarden en rekenregels; 
• ervaring toetsing sluis en stormvloedkering; 
• ontoegankelijkheid betrouwbaarheidsanalyses; 
• betrouwbaarheid sluiting en onderbouwing faalkansen. 

 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Op basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij het 
technische oordeel conform het VTV van de beheerder, zoals dit ook is gerapporteerd in de 
samenvattingstabel van de beheerder. 
Dit technische oordeel komt vrijwel overal overeen met de bevindingen van de provincie.  
De bevindingen van de provincie met betrekking tot de Europoort II-kering neemt het Rijk  
echter niet over. Het Rijk oordeelt dat, in tegenspraak met het door de provincie gestelde, de 
score voor HOOGTE HT 'onvoldoende' dient te zijn over een lengte van 0,9 km, en dat de 
scores van de bekledingen van de Europoortkering conform het technische oordeel van de 
beheerder dienen te worden gegeven. 
 
Omdat nog geen achterlandstudie is uitgevoerd is het eindoordeel volgens het Rijk 'geen  
oordeel'. 
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4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De volgende verbeteringswerken zijn voorzien: 

• Vastleggen gewijzigde faalkans Hartelkering (2005-2007); 
• Invoeren beheer & onderhoud gebaseerd op de faalkans (2005-2007); 
• Maken handleiding/leeswijzer bij de faalkansanalyse en vertalen prestatie-eisen naar  

technische eisen aan de kering (2005-2007); 
• Vastleggen van kernzone en invloedszone van de kering en de eisen die gesteld  

worden in de Legger (2005/2006); 
 
4.2 Nader onderzoek 

• Uitbreiden risicoanalyse naar gehele Europoortkering (2005-2007); 
• Archiefonderzoek naar grondgegevens van alle dijklichamen, naar staat en opbouw  

van de steenbekleding, stortsteen, asfaltbekleding (2006); 
• Archiefonderzoek naar tekeningen van constructie en grondopbouw (2006); 
• Archiefonderzoek naar gegevens over bebouwing en naar overige ontwerpdocumenten, 

waaronder uitgangspunten en ontwerpcriteria (2006); 
• Uitvoeren asfaltinspecties conform VTV op de Europoortkering (2006); 
• Veldonderzoek naar zettingsvloeiinggevoelige lagen, ontbrekende gegevens over  

grondopbouw (na archiefonderzoek), naar staat en opbouw van de steenbekleding en  
stortsteen (na archiefonderzoek) (2006/2007); 

• Inmeten lengteprofiel, dwarsprofielen en bodem (2006/2007); 
• Verzamelen gegevens over leidingen en herberekenen (2006/2007). 

 
 
4.3 Kosten en planning 
Voor verbeteringsmaatregelen aan de Europoortkering II is een bedrag van 25.000 euro  
geraamd. De werkzaamheden zijn ingepland voor 2006.  
Voor het overgrote deel van de maatregelen worden geen kosten genoemd, omdat voor de 
verbindende waterkeringen (nog) geen fysieke verbetermaatregelen zijn te geven. 
 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de verbindende waterkering 9 worden in het HR2001 hydraulische randvoorwaarden  
gegeven. Tevens is gebruik gemaakt van het programma Hydra-B voor het beoordelen  
van de kruinhoogte. Hydraulische randvoorwaarden voor het beoordelen van bekledingen  
zijn niet voorhanden. 
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Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV stelt dat bij het toetsen van de Hartelkering het beste uitgegaan kan worden van  
de prestatie-eisen. Voor de toets is in hoofdlijn het volgende spoor gevolgd:  

• de grondkeringen zijn getoetst volgens het VTV, waarbij als uitgangspunt is genomen  
dat deze minstens dezelfde veiligheid moeten bieden als de veiligheidsnorm van de  
aangrenzende dijkringgebieden. In dit geval is dat een overschrijdingskans van 1/10.000  
per jaar; 

• voor de overstroombare Europoortkering is deels op basis van de ontwerpeisen  
getoetst; de verschillende toetssporen uit het VTV worden wel behandeld en waar  
mogelijk zijn ook de rekenregels volgens het VTV gevolgd; 

• de stormvloedkering en sluis zijn getoetst op basis van de prestatie- en ontwerpeisen;  
tevens is nagegaan of alle beoordelingsporen uit het VTV hierbij aan bod zijn gekomen.  

 
Gegevens om de toetsing uit te voeren 
De Hartelsluis is in eigendom bij het Havenbedrijf. Het dagelijks beheer ligt bij de  
gemeente Rotterdam, terwijl het beheer van de waterkering bij Rijkswaterstaat Zuid- 
Holland ligt. Hierdoor is het inwinnen van gegevens voor de sluis moeizaam gebleken.  
 
De vertaling van de prestatie-eisen naar eisen aan de kering dient mogelijk te worden  
gewijzigd. Uit de beschikbare documenten blijkt namelijk dat bij de huidige eisen gesteld  
aan de kering de prestatie-eis bij Dordrecht niet gehaald wordt. 
 
Bij het toetsen aan de prestatie- en ontwerpeisen bleek dat veel gegevens ontbraken, of  
niet toegespitst waren op de toets op veiligheid. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Verbindende waterkering Tv9, TEuropoort/Hartelkering 
 
6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toetsing dijkringverbindende kering  7-12-2005 

9, Europoortkering II & Hartelkering 
 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Plan van Aanpak Toetsing op   1-12-2005 

Veiligheid 
 
3 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidsrapportage tweede   13-4-2006 

toetsronde, peildatum 1 januari 2006 –  
Algemene deel 

 
4 Provincie Zuid-Holland  Samenvatting toetsing primaire   13-4-2006 

waterkeringen 2006 voor Centraal  
Holland en Zuid-Holland c.a. 

 
5 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidstoetsing dijkringgebieden  22-3-2006 

17 tot en met 22 en 25 
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Verbindende waterkering Tv10, TStormvloedkering Hollandsche IJssel 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 10, Stormvloedkering Hollandsche IJssel, ligt in de provincie Zuid-
Holland. De waterkering verbindt dijkringgebied 14, Centraal Holland, met dijkringgebied 15, 
Lopiker- en Krimpenerwaard. De waterkering bestaat uit twee aarden dammen van circa 100 m, 
een sluis en de stormvloedkering zelf. De eigenlijke stormvloedkering wordt gevormd door twee 
hefdeuren. 
 
De kering is dubbel uitgevoerd: bij sluiting van de voorste kering is de lengte 350 meter, bij  
sluiting van de achterste kering alleen heeft de kering een lengte van 490 meter. De totale  
lengte van grondlichamen en kunstwerken bedraagt 660 meter.  
 
De stormvloedkering sluit de Hollandsche IJssel af in geval van hoge waterstanden op de  
Nieuwe Waterweg of Lek. De waterkering ligt in het benedenrivierengebied. 
 
De veiligheid van de waterkerende grondlichamen dient volgens het VTV minstens dezelfde 
veiligheid te bieden als de veiligheidsnorm van de aangrenzende dijkringgebieden. In dit geval 
is dat een gemiddelde frequentie van 1/10.000 per jaar. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterdistrict  
Nieuwe Waterweg. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Op alle toetssporen met uitzondering van stabiliteit PIPING EN HEAVE STPH, MICROSTA-
BILITEIT STMI en STABILITEIT VOORLAND STVL scoort (een deel van) de waterkering 'geen 
oordeel' volgens het VTV, omdat onvoldoende informatie voor de toetsing beschikbaar is.  
 
Veiligheid stormvloedkering 
Bij toetsing van de ontwerpeisen blijkt dat de HOOGTE HT 'goed' is, en de STABILITEIT ST van 
de constructie 'goed'. De belastingen onder toetsomstandigheden zijn beduidend lager dan de 
belastingen die zijn aangehouden in het ontwerp. Er is echter geen expliciete faalkanseis voor 
constructief falen. Met betrekking tot het toetsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS is het 
draaiboek voor sluitingen nog niet aangepast aan het nieuwe waterakkoord. Nader onderzoek is 
noodzakelijk en de score is 'geen oordeel'.  
 
Veiligheid schutsluis 
Voor de schutsluis is voor de HOOGTE HT is een score 'voldoende' gegeven, onderzoek  
naar het toelaatbare overslagdebiet leidt mogelijk tot een hogere score. Omdat geen  
gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de stabiliteit van de constructie en  
grondlichaam, de bodembescherming, de constructieve betrouwbaarheid van de  
keermiddelen en over de procedures met betrekking tot het sluiten van de sluis, wordt  
zowel voor het hoofdspoor STABILITEIT ST als voor BETROUWBAARHEID SLUITING  
BS de score 'geen oordeel' toegekend. 
 
Veiligheid aansluiting Schieland 
De westelijke aansluiting bestaat uit grondlichamen en damwanden. De belangrijkste conclusies 
zijn dat de HOOGTE HT 'goed' is, maar dat voor MACROSTABILITEIT STBI/STBU 'geen 
oordeel' gegeven kan worden evenals voor STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. Ook voor de 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO en de waterkerende constructies (damwanden) was 
onvoldoende informatie beschikbaar.  
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Veiligheid aansluiting Krimpenerwaard 
De oostelijke aansluiting bestaat uit grondlichamen, damwanden en een betonnen muurtje. De 
belangrijkste conclusies zijn dat de HOOGTE HT 'goed' is, met uitzondering van 70 m betonnen 
muur, waarvoor nader onderzoek nodig is. Voor MACROSTABILITEIT STBI/STBU kan eveneens 
'geen oordeel' gegeven worden evenals voor STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. Ook voor de 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO en de waterkerende constructies (damwanden) was 
onvoldoende informatie beschikbaar. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
Het veiligheidsoordeel van de provincie komt deels overeen met het oordeel van de beheerder. 
Op verschillende toetssporen wijkt het oordeel echter af: 
 
Veiligheid stormvloedkering 
De provincie stelt dat:  

• de stabiliteit en sterkte niet zijn getoetst; aanbevolen wordt hiervoor eerst expliciete  
eisen te formuleren; 

• de kans op niet-sluiten is niet getoetst, omdat de eis is geactualiseerd; nader  
onderzoek is nodig. 

Vanwege het ontbreken van een actuele risicoanalyse gaat de provincie er vanuit dat de  
uitspraak van de beheerder dat "de kering voldoet aan de prestatie-eisen" op dit moment  
nog niet mogelijk is. De score wordt 'geen oordeel'.  
 
De provincie concludeert dat er nog veel gegevens ontbreken voor het vormen van een  
definitief oordeel, zoals: 

• actuele geometrie, toestand van de kering en de omgeving; 
• hydraulische randvoorwaarden en rekenregels; 
• ervaring toetsing sluis en stormvloedkering; 
• ontoegankelijke betrouwbaarheidsanalyses; 
• betrouwbaarheid sluiting en onderbouwing faalkansen. 

 
Veiligheid schutsluis 
Vanwege het nog benodigde onderzoek gaat de provincie uit van de score 'geen oordeel'.  
 
Veiligheid aansluiting Schieland 
De provincie geeft aan dat de aanwezige bijzondere constructies en NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO nader dienen te worden onderzocht (score 'geen oordeel'). Naar de mening 
van de provincie wijkt dit af van het beheerdersoordeel, dat uitgaat van de score 'goed'. 
 
Veiligheid aansluiting Krimpenerwaard 
De provincie geeft aan dat de aanwezige bijzondere constructies en NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO nader dienen te worden onderzocht (score 'geen oordeel'). Naar de mening  
van de provincie wijkt dit af van het beheerdersoordeel, dat uitgaat van de score 'goed'. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij de technische score  
van de beheerder en de bevindingen van de provincie.
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4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De volgende verbeteringswerken zijn voorzien: 

• Afstemmen van de sluitpeilen en vastleggen in draaiboek (2006); 
• Opstellen Legger (2005/2006). 

 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

• Actualiseren van de betrouwbaarheidsanalyse afgestemd op het waterakkoord (2006); 
• Uitbreiding van betrouwbaarheidsanalyse naar alle faalmechanismen: behalve  

betrouwbaarheid sluitproces moet ook de hoogte van de gesloten kering en constructief  
falen meegenomen worden (2006); 

• Archiefonderzoek naar grondgegevens, opbouw van de steenbekleding, stortsteen,  
gegevens over bebouwing en overige ontwerpdocumenten (2006); 

• Veldonderzoek naar ontbrekende grondgegevens (na archiefonderzoek), staat en  
opbouw van de steenbekleding en stortsteen, gezondheid van bomen en inmeten van  
lengteprofiel, dwarsprofielen en bodem (2006/2007); 

• Verzamelen gegevens over leidingen en uitvoeren herberekeningen (2006/2007). 
 
 
4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen verbeteringswerken voorzien. Op basis van het nader onderzoek kunnen  
alsnog verbeteringswerken nodig blijken te zijn. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Voor dijkringverbindende kering 10 geeft HR2001 geen waarden. In ieder geval voor de  
grondkeringen zou dit wel wenselijk zijn. Met Hydra-B kunnen sommige waarden, maar niet  
alle, bepaald worden. De toetspeilen dienen bepaald te worden per toetsspoor, waarbij 
rekening wordt gehouden met de kanstoedeling.  
 
Voor de toetsing van de stabiliteit van de bekleding zijn specifieke golfrandvoorwaarden  
nodig en dient gebruik gemaakt te worden van geavanceerde programma's vanwege  
steile taluds.  
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV stelt dat bij het toetsen van de stormvloedkering het beste uitgegaan kan worden  
van de ontwerp- en prestatie-eisen. Voor de toets is in deze rapportage in hoofdlijn het  
volgende spoor gevolgd: 

• de grondkeringen en de sluis zijn getoetst volgens het VTV, waarbij als uitgangspunt is  
genomen dat deze minstens dezelfde veiligheid moeten bieden als de veiligheidsnorm  
van de aangrenzende dijkringgebieden. In dit geval is dat een overschrijdingskans van  
1/10.000 per jaar;  

• de stormvloedkering is getoetst op basis van de prestatie-eisen en de ontwerpeisen;  
tevens is nagegaan of alle beoordelingsporen uit het VTV hierbij aan bod zijn gekomen. 
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5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toetsing dijkringverbindende kering  7-12-2005 

10, stormvloedkering en sluis  
Hollandsche IJssel" 

 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Plan van Aanpak Toetsing op   1-12-2005 

Veiligheid 
 
3 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidstoetsing dijkringgebieden  22-3-2006 

17 tot en met 22 en 25 
 
4 Provincie Zuid-Holland  Samenvatting toetsing primaire   13-4-2006 

waterkeringen 2006 voor Centraal  
Holland en Zuid-Holland c.a. 

 
5 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidsrapportage tweede   13-4-2006 

toetsronde, peildatum 1 januari 2006 –  
Algemene deel 
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Verbindende waterkering Tv11, THaringvlietdam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 11, Haringvlietdam, ligt in de provincie Zuid Holland en verbindt  
dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee met dijkringgebied 20, Voorne-Putten. De Haringvliet-
dam scheidt de Noordzee van het Haringvliet. De waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar.  
 
De waterkering is in totaal 3,5 km lang, waarvan 2,2 km dijken. De Haringvlietdam bevat  
naast de dijken twee kunstwerken, de Haringvlietsluizen, met een lengte van 1,1 km en de  
Goereese sluis met een lengte van 0,2 km. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid Holland, Waterdistrict Haringvliet. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De Haringvlietsluizen scoren 'onvoldoende' op het beoordelingsspoor HOOGTE HT, maar dit 
hoofdspoor wordt door de beheerder als 'goed' beoordeeld. De Goereese sluis scoort 'goed'. De 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS is van beide kunstwerken echter niet getoetst. De dijken 
scoren 'onvoldoende' op het beoordelingsspoor STABILITEIT BEKLEDING STBK, asfaltbekleding, 
0,6 km voldoet niet aan de eisen. Van de dijken scoort 0,7 km 'geen oordeel' op MACROSTA-
BILITEIT BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT VOORLAND STVL. Het overige deel scoort 
'voldoende'.  
 
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren kabels en leidingen 'onvoldoende'. Op 
de Haringvlietdam staan 6 windmolens, deze scoren ook 'onvoldoende'. De windmolens 
voldoen niet aan de eisen voor plaatsing in een primaire kering. De aanwezige bebouwing 
voldoet aan de eisen. 
 
De overgangsconstructies van de dijkbekledingen scoren 'goed', met uitzondering van de  
overgangsconstructies van asfalt op de Goereese sluis. Deze scoren 'onvoldoende'. 
 
Er zijn twee havendammen aanwezig, die van belang zijn voor de veiligheid. Het betreft 2  
havendammen met een totale lengte van 1 km, die ev eneens getoetst zijn. Het oordeel voor de 
westelijke havendam is 'geen oordeel'. Dit betreft 500 m steenzetting en een overgang van de 
steenbekleding op de berm naar de steenbekleding op het talud, waarvoor een geavanceerde 
toets nodig is. De score voor de havendam van het zuidelijke landhoofd is 'voldoende'. 
 
In de buitenhaven Noord Pampus zijn diverse bekledingen aanwezig. Een aantal van de  
bekledingsvakken voldoet niet aan de norm. 
 
De resultaten van de toetsing komen grotendeels overeen met het oordeel van de  
beheerder.  
 
De Goereese sluis scoort in de toetsing 'geen oordeel', door de beheerder is een oordeel 'goed' 
toegekend. De Haringvliet-spuisluizen scoort in de toetsing 'onvoldoende', door de beheerder is 
een oordeel 'goed' toegekend. Bij de toetsing van de dijken is door de beheerder niet 
afgeweken van het toetsoordeel.  
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De overgangsconstructie tussen de Haringvlietdam en Voorne bestaat uit een dam met 
bekleding. Dicht bij de kering is de waterkering op te vatten als een harde constructie, verderop 
richting Voorne is de waterkering op te vatten als een zandig duin. De toetsing is uitgevoerd 
onder de conservatieve aanname dat overal een duin aanwezig is. De score voor de 
overgangsconstructie is 'goed'. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie wijkt op een aantal onderdelen af van de beoordeling van de beheerder. 
 
Voor de hoogte van de spuisluizen geeft de provincie de score 'geen oordeel', terwijl de  
beheerder de score 'goed' geeft. De provincie stemt niet in met het uitgangspunt van de  
beheerder dat bij het ontwerp rekening is gehouden met golfoverslag.  
 
De STERKTE VAN DE CONSTRUCTIE STCO is door de beheerder als 'goed' beoordeeld op basis 
van goed onderhoud en het feit dat geen gebreken zijn geconstateerd. De provincie geeft de 
score 'geen oordeel', overeenkomstig de technische beoordeling van de beheerder, omdat 
cruciale informatie over de ontwerpbelasting ontbreekt. 
 
De BETROUWBAARHEID SLUITING BS is door de beheerder als 'goed' beoordeeld, op basis van 
noodmaatregelen totdat in 2009 verbeteringsmaatregelen aan het besturingssysteem zijn 
voltooid. Deze noodmaatregelen voldoen niet aan de eisen van de provincie. De score van de 
provincie is daarom 'voldoende'. 
 
Voor de zuidelijke dam, tussen de Goereese sluis en Goeree-Overflakkee geeft de provincie de 
score 'geen oordeel' omdat de veiligheid van deze dam niet expliciet is getoetst. De beheerder 
heeft de score van het zuidelijke landhoofd ook aan deze zuidelijke dam toegekend.  
 
Voor een aantal NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO geeft de provincie de score 
'voldoende', in plaats van de score 'goed' die de beheerder geeft.  
 
De toets van de overgangsconstructie tussen de Goereese sluis en Goeree-Overflakkee is 
representatief voor 2004, vanwege de gebruikte gegevens. Dit is voor de peildatum van deze 
toetsronde. Omdat een conservatieve rekenmethode is toegepast geeft de provincie de score 
'voldoende'. Dit wijkt af van het beheerdersoordeel.  
 
Voor alle overige aspecten is het oordeel van de provincie gelijk aan het oordeel van de 
beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij de bevindingen van de  
provincie. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De volgende maatregelen zijn in voorbereiding: 

• Renovatie van de spuisluizen; 
• Herstel asfaltbekleding. 

 
4.2 Nader onderzoek 
- 
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4.3 Kosten en planning 
Kosten voor maatregelen (aanpassen randvoorwaarden Haringvliet en Hollands Diep  
bekken) zijn geraamd op 45,4 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie geeft de volgende aspecten uit het plan van aanpak van de beheerder: 

• Aanpakken van de onvoldoende scores 
• Inventariseren van nog ontbrekende gegevens 
• Aanvullende toetsing volgens het VTV met de nieuwe gegevens 
• Aanpakken eventuele onvoldoendes die volgen uit de aanvullende toetsing 

 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 

• de te hanteren toetspeilen zijn niet eenduidig. Er bestaan relatief, in het randvoor-
waardenboek niet verklaarde, verschillen in toetspeilen die dicht bij elkaar liggen; 

• bij de berekening van het golfoploopniveau met PC-overslag is de invloed van hoog  
voorland niet mee te nemen. Bij een deel van de Haringvlietkering is een hoog voorland  
aanwezig, de berekende waarden zijn hier conservatief; 

• onduidelijk of bij de toetsing rekening moet worden gehouden met buistoten. 
• bij de toets van de overgangsconstructie als duin is een zwaardere golfbelasting in  

rekening gebracht dan in het HR2001 is aangegeven, uitgegaan is van de rapportage 
van DWW uit 2003 (Consequenties nieuwe golfbelastingen voor de kust). 

 
Gegevens 
Het is gebleken dat de gegevens van het ontwerp slecht ontsloten zijn. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat directie Zuid  Toetsing op veiligheid van de  2-6-2005 
Holland    overgangsconstructies tussen de 

Haringvlietdam en Voorne 
 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland,  Kunstwerken Haringvliet toetsing in  18-7-2005 
waterdistrict Haringvliet  het kader van de Wet op de 
     Waterkering 
  
3 Rijkswaterstaat Zuid-Holland,  Gedetailleerde toetsing   11-8-2005 
waterdistrict Haringvliet  Asfaltbekleding Westelijk havendam 
     Noord Pampus Haringvlietkering 
  
4 Rijkswaterstaat directie Zuid  Veiligheid verbindende waterkering  11-8-2005 
Holland    11: Haringvlietdam 
     Achtergrondrapport 
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5 Rijkswaterstaat directie Zuid  Veiligheid verbindende waterkering  11-8-2005 
Holland    11: Haringvlietdam Hoofdrapport 
 
6 Rijkswaterstaat directie Zuid  Haringvliet: beoordeling fundering  30-8-2005 
Holland    windmolens Haringvlietdam 
 
7 Provincie Zuid-Holland  Samenvatting toetsing primaire   13-4-2006 

waterkeringen 2006 voor Centraal  
Holland en Zuid-Holland c.a. 

 
8 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidsrapportage tweede   13-4-2006 

toetsronde, peildatum 1 januari 2006 –  
Algemene deel 

 
9 Provincie Zuid-Holland  Veiligheidstoetsing dijkringgebieden  22-3-2006 

17 tot en met 22 en 25 
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Verbindende waterkering Tv12, TBiesboschsluis 
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Verbindende waterkering Tv12, TBiesboschsluis 
 

 
1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 12, Biesboschsluis, ligt in de provincie Noord-Brabant bij Werkendam. 
De Biesboschsluis is een schutsluis die dijkringgebied 23, Biesbosch, met dijkringgebied 24, 
Land van Altena, verbindt. De verbindende waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/2000 per jaar.  
 
De verbindende waterkering is van categorie b en bestaat alleen uit een sluis. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkering is in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterdistrict Merwede & Maas. 
 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Verbindende waterkering 12, Biesboschsluis, voldoet voor alle toetssporen aan de norm.  
Aandachtspunt is de kerende hoogte van de binnendeuren die niet hoog genoeg zijn om in 
geval van hoogwater in het Steurgat dit hoge water te keren. Gevolg hiervan is dat de kolk over 
kan lopen indien hoogwater op het Steurgat optreedt. Dit heeft echter geen gevolgen voor de 
veiligheid. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie geeft aan dat uit 
berekening van het overslagdebiet blijkt dat het aan de Merwedezijde in een 12-uurs-storm 
overslaande debiet verwaarloosbaar is. De constructiehoogte voldoet dus aan de voorwaarde. In 
het geval van een hoogwater aan de Steurgatzijde zal de sluiskolk vollopen. Rondom de 
schutsluis is een dijk aangelegd die bij overstromen van de schutkolk het achterliggende gebied 
voldoende beschermd. Het gedrag van de sluis voldoet. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
De aansluitingsconstructies tussen de sluis en de dijkringgebieden zijn niet benoemd. Er  
is eveneens niet op achterloopsheid getoetst. De score is 'geen oordeel'. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Door de beheerder zijn geen verbeteringsmaatregelen gerapporteerd. 
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4.2 Nader onderzoek 
De beheerder heeft geen aanvullend onderzoek gerapporteerd 
 
4.3 Kosten en planning 
Er zijn door de beheerder geen kosten en planning gerapporteerd. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende bevindingen verwoord. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen gerapporteerd. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toetsing waterkering 12,    1-9-2005 

Biesboschsluis 
 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland,  Toetsing Biesboschsluis Werkendam, 22-8-2005 
Waterdistrict Merwede en Maas toetsing van verbindende waterkering 
     nr. 12 conform VTV 
 
3 Provincie Noord-Brabant  Rapportage toetsing op veiligheid   7-3-2006 

schutsluis in verbindende waterkering  
12 (Biesboschsluis) 



 
 
 

 
 
 

 77 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv13, TWilhelminasluis en Afsluitdijk 
Andel 
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Verbindende waterkering Tv13, TWilhelminasluis en Afsluitdijk Andel 
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Verbindende waterkering Tv13, TWilhelminasluis en Afsluitdijk Andel 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 13, Wilhelminasluis en Afsluitdijk Andel, ligt op de provinciegrens  
tussen Gelderland en Noord-Brabant in de Afgedamde Maas. De Afsluitdijk met daarin de  
Wilhelminasluis vormt de verbinding tussen de dijkringgebieden 24, Land van Altena, en 38, 
Bommelerwaard. De waterkering scheidt de stroomgebieden van de Maas en de Waal.  
De verbindende waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde  
frequentie van 1/2.000 per jaar. De lengte van de verbindende waterkering bedraagt circa  
0,8 km. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De Wilhelminasluis en Afsluitdijk zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterdistrict 
Merwede & Maas. De coördinerende provincie is Noord-Brabant. 
 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De waterkering is in 2002 aangepast om te kunnen fungeren als primaire waterkering. Er is een 
hoger ontwerppeil toegepast dan in het HR2001 is opgegeven. Bij de beoordeling voldeed de 
eenvoudige toetsing in het merendeel van de gevallen.  
 
De resultaten van de toetsing komen op alle sporen overeen met het oordeel van de beheerder. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Het veiligheidsoordeel van het Rijk komt overeen met het oordeel van de beheerder en de  
provincie. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder voorziet geen maatregelen. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 
 
4.3 Kosten en planning 
Er worden geen verbeteringen en nader onderzoek voorzien. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende bevindingen verwoord.
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5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen gerapporteerd. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toetsing Wilhelminasluis en    25-7-2005 

afsluitdijk Andel, Toetsing van de  
verbindende kering nr.13 conform de  
VTV 

 
2 Provincie Noord-Brabant  Rapportage toetsing op veiligheid   7-3-2006 

verbindende waterkering 13,  
(Wilhelminasluis en afsluitdijk Andel) 
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 82 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv14, TBrouwersdam 
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Verbindende waterkering Tv14, TBrouwersdam  
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 14, Brouwersdam, ligt tussen de provincies Zeeland en Zuid-Holland. 
De provincie Zeeland is de coördinerende provincie. De Brouwersdam verbindt de 
dijkringgebieden 25 (Goeree-Overflakkee) en 26 (Schouwen-Duiveland) en heeft als  
aangrenzende wateren de Noordzee en het Grevelingenmeer. 
De Brouwersdam is een primaire verbindende waterkering van categorie b en heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar. De dam heeft een 
lengte van 5,8 km en bevat een waterkerend kunstwerk, de Brouwersspuisluis. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Over een lengte van 5,8 km heeft de harde bekleding de score 'geen oordeel' gekregen.  
Voor het spoor hoogte HT is de score 'goed' gegeven, voor de andere sporen de score  
'voldoende'. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel  
en de bevindingen van de provincie. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Verbeteringswerken zijn niet voorzien. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  

volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet. 
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Verbindende waterkering Tv14, TBrouwersdam  
 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
 
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoorwaar-
den voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project zeeweringen, 
wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Brouwersspuisluis, toetsing van de   1-10-2005 

waterkering overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Verbindende waterkering Tv15, THellegatsdam en 
Volkeraksluizen 
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Verbindende waterkering Tv15, THellegatsdam en Volkeraksluizen 
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Verbindende waterkering Tv15, THellegatsdam en Volkeraksluizen 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 15, Hellegatsdam en Volkeraksluizen, ligt op de grens van de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. De Hellegatsdam en Volkeraksluizen scheiden het 
Haringvliet en het Hollands Diep van het Volkerak. De waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar. De lengte van waterkering is 
ongeveer 7 km. De waterkering telt 5 kunstwerken: 3 beroepsvaartsluizen, een inlaatsluis en 
een jachtensluis. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, waterdistrict  
Haringvliet. 
 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Van de kunstwerken krijgen er 3 een beoordeling 'geen oordeel'. Er is nader onderzoek nodig 
naar de fundering en de aanwezigheid van onder- en achterloopsheidschermen ter plaatse van 
de sluizen voor de beroepsvaart. De Hellegatsdam scoort over de gehele lengte van 7,0 km 
'onvoldoende'. Het betreft de STABILITEIT VAN DE BEKLEDING STBK. De asfaltbetonbekleding 
voldoet momenteel niet m aar wordt binnenkort hersteld.  
 
De beheerder wijkt af van het resultaat van de technische toetsing en stelt dat de kering  
voldoet aan de gestelde eisen. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
Het veiligheidsoordeel van de provincie komt niet overeen met het oordeel van de beheerder. 
Voor de Hellegatsdam geeft de provincie een oordeel 'onvoldoende', met betrekking tot de 
bekleding van asfaltbeton. De aanpassing van de asfaltbetonbekleding aan de zijde van het 
Haringvliet is, in tegenstelling tot hetgeen in de toetsing van de beheerder is aangegeven, nog 
niet hersteld. De beheerder heeft aangegeven dat de herstelwerkzaamheden in elk geval in 
2006 worden uitgevoerd. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de provincie, maar wijkt af voor het onderdeel 
STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO en STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GROND-
LICHAAM STCG met betrekking tot de sluizen. Voor deze beoordelingssporen is een voorlopige 
score gegeven, in afwachting van het verschijnen van aanvullende richtlijnen met betrekking tot 
de actuele sterkte. Voor het beoordelingsspoor STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GROND-
LICHAAM STCG met betrekking tot de beroepsvaartsluizen is nog nader onderzoek nodig naar  
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de fundering. Voor de spuisluis is nader onderzoek naar de deuren nodig. Volgens het Rijk is de 
score voor deze onderdelen 'geen oordeel'. 
 
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• Renovatie van de Volkeraksluizen is voorzien; 
• Herstel van de asfaltbetonbekleding is voorzien. 

 
4.2 Nader onderzoek 
De komende jaren zal nog nader archiefonderzoek plaatsvinden om nog ontbrekende  
gegevens te achterhalen. 
 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de renovatie van de Volkeraksluizen zijn geraamd op 25 miljoen euro. De  
kosten voor het aanpassen van de asfaltbekleding zijn geraamd op 0,5 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende maatregelen gerapporteerd. Rijkswaterstaat heeft  
telefonisch aan de provincie doorgegeven dat het herstel van de asfaltbekleding in 2006  
plaatsvindt. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Het randvoorwaardenboek geeft niet aan of rekening gehouden moet worden met  
buistoten bij de toetsing van deze kering. De golfrandvoorwaarden die in het HR2001 zijn  
opgenomen zijn conservatief omdat geen rekening is gehouden met de windcondities  
tijdens het optreden van het toetspeil. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

 
6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toetsing Hellegatsdam en    31-8-2005 

Volkeraksluizen 2005 
 
2 Rijkswaterstaat Zuid-Holland Toets op de waterkerende    6-9-2005 

verbindende waterkering 15,  
Hellegatsdam en Volkeraksluizen 

 
3 Provincie Noord-Brabant  Rapportage toetsing op veiligheid   7-3-2006 

verbindende waterkering 15  
(Hellegatsdam en Volkeraksluizen) 
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Verbindende waterkering Tv16, TGrevelingendam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 16, Grevelingendam, ligt tussen de provincies Zeeland en Zuid-
Holland. De provincie Zeeland is de coördinerende provincie. De Grevelingendam beschermt de 
dijkringgebieden 25 (Goeree-Overflakkee) en 26 (Schouwen-Duiveland) tegen stormvloed op 
de Oosterschelde en heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 
1/4.000 per jaar. 
 
De waterkering heeft een lengte van 5,9 km. Hiervan is 4,6 km waterkering van de categorie b 
en 1,3 km waterkering van de categorie c. Aangrenzende wateren zijn het Zijpe/Krammer (een 
uitloper van de Oosterschelde), de Krammer en het Grevelingenmeer. De Philipsdam 
(verbindende waterkering 17) sluit haaks aan op de Grevelingendam op circa 1,3 km vanaf 
Goeree-Overflakkee. Tussen deze aansluiting en Schouwen-Duiveland is de waterkering van de 
categorie b. Het gedeelte tussen de aansluiting met de Philipsdam en Goeree-Overflakkee is 
van de categorie c. In de dam komen 2 waterkerende kunstwerken voor, te weten de 
Grevelingensluis en de Hevel Grevelingendam. Deze kunstwerken zijn van de categorie b. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse Delta. 
 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Het oordeel van beheerder met betrekking tot 1,6 km harde bekleding is 'onvoldoende'.  
Van de overige steenzettingen heeft 2,7 km de score 'geen oordeel' gekregen en 0,3 km de 
score 'goed'. Voor alle andere sporen is een score 'goed' of 'voldoende' gegeven.  
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 
 
Bij de Hevel Grevelingendam is de hevel opgenomen in het dijklichaam. In de hevelconstructie 
is het afsluitmiddel een overdrukinstallatie. Daarnaast is de hoeveelheid water, dat bij 
overschrijden van het open keerpeil in kan stromen, door de beheerder geaccepteerd op basis 
van het kombergend vermogen.  
 
De beheerder geeft aan dat het kunstwerk Grevelingensluis op het spoor STERKTE 
WATERKERENDE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO wat betreft de sluisdeuren net voldoet. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen.
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4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• 1,6 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk. 

 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met name 

kabels en leidingen; 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie volgens 

het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van 
waterkeringen in Zeeland opgezet;  

• Nagaan of het sluitingsregime van de Oosterscheldekering aangepast kan worden, om 
het kruinhoogtetekort op te lossen. 

 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
 
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoor-
waarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid. 
 
Bij de Hevel Grevelingendam en Grevelingensluis is geen toeslag voor seiches/bui-oscillaties 
toegepast omdat het hier gaat om een landwaarts gelegen gedeelte van een zeearm. Voor de 
Hevel is als maatgevende situatie op het Grevelingenmeer het uitzonderlijk optredend 
minimumpeil van -0,5 m NAP aangehouden als binnenwaterstand ten opzichte van een peil op 
de Zijpe van 3,70 m NAP. Bij de sluis geldt als buitenwater ook de Zijpe, en een binnenwater-
stand op het Grevelingenmeer van -0,2 m NAP.
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Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen 
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project  
zeeweringen, wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Hevel Grevelingendam, Toetsing van  1-10-2005 

de veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 



 
 
 

 
 
 

 95 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv17, TPhilipsdam 

 



 
 
 

 
 
 

 96 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv17, TPhilipsdam 
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Verbindende waterkering Tv17, TPhilipsdam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 17, Philipsdam, ligt in de provincie Zeeland. De Philipsdam verbindt 
de verbindende waterkering 16 (Grevelingendam) met dijkringgebied 27 (Tholen en St. 
Philipsland) en heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4000 
per jaar. De Philipsdam is een primaire verbindende waterkering van de categorie b en heeft 
een lengte van 7,8 km. De dam beschermt het achterland tegen het buitenwater van het 
Zijpe/Krammer, een uitloper van de Oosterschelde. Verder grenst de dam aan het Krammer/-
Volkerak. Grotendeels is een breed voorland aanwezig. De dam bevat twee waterkerende 
kunstwerken: de Krammersluizen en schuivengebouw Krammer.  
Deze kunstwerken bestaan uit vier sluizen en de gemalen met de schuivengebouwen die  
in open verbinding staan met het buitenwater van het Zijpe. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 

 
3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor verbindende waterkering 17 is 'onvoldoende' voor 3,3 km 
harde bekleding. Van de overige steenzettingen heeft 2,2 km de score 'geen oordeel' gekregen 
en 2 km de score 'goed'. De grasmat scoort deels 'geen oordeel'. Ook voor de sporen 
MACROSTABILITEIT STBI en STBU en HOOGTE HT is voor een deel van de waterkeringen de 
score 'geen oordeel' gegeven. Voor alle andere trajecten en sporen is een score 'goed' of 
'voldoende' gegeven. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst.  
De Krammersluizen bestaan uit 4 kunstwerken: de duwvaartsluizen, de jachtensluizen,  
een gemaal en schuivengebouwen bij de duwvaartsluizen en een gemaal bij de  
jachtensluizen. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
 
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
c waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen. 

 
4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
 
3,3 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen  
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk.
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4.2 Nader onderzoek 
 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met name 

kabels en leidingen. 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie volgens 

het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van 
waterkeringen in Zeeland opgezet; 

• Nagaan of het sluitingsregime van de Oosterscheldekering aangepast kan worden, om 
het kruinhoogtetekort op te lossen. 

 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoorwaar-
den voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid. 
 
Bij de Krammersluizen hoeft geen toeslag voor seiches/bui-oscillaties te worden toegepast 
omdat het gaat om een landwaarts gelegen gedeelte van een zeearm. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief.



 
 
 

 
 
 

 99 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv17, TPhilipsdam 
 
5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter 
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project  
zeeweringen, wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat   Krammersluizen, Toetsing van de   1-10-2005 

veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Verbindende waterkering Tv18, TStormvloedkering Oosterschelde 
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Verbindende waterkering Tv18, TStormvloedkering Oosterschelde 
 

 
1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 18, Stormvloedkering Oosterschelde, ligt in de provincie Zeeland  
en vormt de verbinding tussen dijkringgebied 26, Schouwen-Duiveland, en dijkringgebied 28, 
Noord-Beveland. Naast deze dijkringgebieden biedt de stormvloedkering ook bescherming 
tegen stormvloeden vanaf de Noordzee aan dijkringgebied 27 (Tholen en St. Philipsland), 30 
(Zuid-Beveland west) en 31 (Zuid-Beveland oost). De verbindende waterkering is van de 
categorie b en heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 
per jaar. De stormvloedkering vormt de scheiding tussen de Noordzee en de Oosterschelde. 
 
De stormvloedkering bestaat uit twee delen: een vast deel en een beweegbaar deel. Het vaste 
deel van de waterkering bestaat uit 4 damvakken met een lengte van 8,8 km, een waterkerende 
constructie (een sluis) en twee aansluitingsconstructies tussen de damvakken en de sluis. Verder 
zijn er 6 aansluitingsconstructies, die de verbinding vormen tussen de beweegbare en de vaste 
kering. Het beweegbare deel van de kering bestaat uit pijlers met beweegbare schuiven die over 
een lengte van in totaal 2,8 km zijn aangebracht (62 schuiven), deze worden beschouwd als één 
kunstwerk. De totale lengte van de kering bedraagt 11,6 km. 
 

 
2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse Delta. 

 
3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Het VTV geeft aan dat het ontwerp en de toetsing van stormvloedkeringen maatwerk is. In het 
VTV zijn hiervoor geen toetsregels opgenomen. De beheerder heeft de toetsing uitgevoerd 
uitgaande van de ontwerpfilosofie waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij elementen uit het 
VTV.  
 
Het beheerdersoordeel voor de Oosterschelde is 'voldoet aan de norm'. De Oosterscheldekering 
biedt in 2005 nog steeds dezelfde mate aan veiligheid zoals is geconcludeerd in het uitgebreide 
toetsingsrapport in 2000.  
 
In 2000 heeft voor de Oosterscheldekering een uitgebreide toetsing plaatsgevonden. De 
huidige tweede toetsing is beperkt gebleven tot de onderdelen die de score 'voldoende' 
haalden in 2000. De resterende onderdelen (die in 2000 'goed' scoorden) zijn niet opnieuw 
getoetst voor de tweede ronde toetsen op veiligheid.  
 
Omdat er geen aanwijzingen zijn voor een verslechtering houdt de beheerder voorlopig vast 
aan de beoordeling van 2000 met betrekking tot de beoordeling van het beweegbare deel van 
de kering (BS), totdat de risicoanalyse van de kering door NRG klaar is (deze wordt in de loop 
van 2006 opgeleverd).  
 
De beheerder heeft met behulp van het computerprogramma PC-Ring het "Maatgevend Hoog 
Water" (MHW ) in de Oosterschelde berekend. De berekende MHW's liggen orde 2 decimeter 
lager dan de Hydraulische Randvoorwaarden 2001. Dit betekent dat de Stormvloedkering 
Oosterschelde aan de prestatie-eis voldoet. Bij de berekening van de MHW's is echter nog geen 
rekening gehouden met een eventueel falen van de kering. Als dat wel gebeurt, kunnen de 
MHW's hoger uitvallen. De invloed van het falen van de kering op de MHW's wordt nog 
onderzocht.
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De beheerder geeft met betrekking tot de stabiliteit van de bekledingen aan dat er geen  
zettingen zijn geconstateerd en daarom nader geotechnisch onderzoek niet noodzakelijk wordt 
geacht. 
 
De resultaten van de jaarlijkse deformatiemetingen aan de peilers geven geen relevant verschil 
in meetwaarden, waaruit de beheerder concludeert dat de stabiliteit van de kering uitstekend is. 
Een onderzoek naar de chloride-indringing in de betonconstructies geven aan dat deze de 
komende 5 jaar ruimschoots aan de gestelde eisen voldoen. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
Het VTV geeft aan dat de toetsing van stormvloedkeringen maatwerk is en dat er daarom geen 
toetsregels opgenomen zijn. Het Rijk is van mening dat verschillende relevante toetssporen op 
basis van de prestatie-eisen hadden moeten worden getoetst.  
Het Rijk geeft voor de beweegbare delen van de Oosterscheldekering de score 'geen oordeel'. 
Voor de overige delen volgt het Rijk de bevindingen van de beheerder. 
 
Alle beweegbare delen van de Oosterscheldekering tellen samen als één kunstwerk. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen  
- 
 
4.2 Nader onderzoek 

• Nieuwe risicoanalyse van de faalkansen van de beweegbare delen van de kering.  
Deze analyse zal worden opgeleverd in 2006. 

 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor het opstellen van de risicoanalyse zijn geraamd op 0,3 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Bij de Roompotsluis is een conservatieve binnenwaterstand van de Oosterschelde van +1,0 m 
aangehouden. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV geeft aan dat het ontwerp en de toetsing van stormvloedkeringen maatwerk is.  
In het VTV zijn hiervoor geen toetsregels opgenomen. De beheerder heeft de toetsing 
uitgevoerd uitgaande van de ontwerpfilosofie waarbij zoveel mogelijk is aangesloten bij  
elementen uit het VTV. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Roompotsluis, Toetsing van de   1-10-2005 

veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Rijkswaterstaat Zeeland  Rapportage 2e ronde toetsing op   1-11-2005 

veiligheid primaire waterkering (brief  
aan Provincie Zeeland, kenmerk 7339 

 
3 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen. De veiligheid van de  
Zeeuwse dijkringen 
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Verbindende waterkering Tv19, TOesterdam 
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Verbindende waterkering Tv19, TOesterdam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 19, Oesterdam, ligt in de provincie Zeeland. De Oesterdam verbindt 
de dijkringgebieden 27 (Tholen en St. Philipsland) en 31 (Zuid-Beveland oost) en heeft een 
lengte van 11,5 km. De Oesterdam is een primair verbindende waterkering van categorie b en 
heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4000 per jaar. De 
aangrenzende wateren zijn de Oosterschelde (buitenwater) en de Schelde-Rijnverbinding (geen 
buitenwater). De dam bevat één waterkerend kunstwerk: de Bergsediepsluis. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor ruim 11 km harde bekleding van verbindende waterkering 19 is 
'onvoldoende'. Voor een deel van de grasmat is de score 'geen oordeel' gegeven, evenals voor 
een 1,1 km voor het spoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en 0,7 km voor het 
spoor HOOGTE HT. Voor de overige trajecten en sporen is de score 'voldoende' of 'goed' 
gegeven.  
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• 11,1 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden  
maatregelen voorbereid en uitgevoerd door het Rijk. 

 
4.2 Nader onderzoek 
 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  

volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet; 
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• Nagaan of het sluitingsregime van de Oosterscheldekering aangepast kan worden,  

om het kruinhoogtetekort op te lossen. 
 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere 
golfrandvoorwaarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid.  
 
Er hoeft geen toeslag voor seiches/buioscillaties te worden toegepast omdat het hier gaat om 
een landwaarts gelegen deel van een zeearm. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project  
zeeweringen, wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 
 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Berge diepsluis, Toetsing van de   1-10-2005 

veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Verbindende waterkering Tv20, TVeersedam 
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Verbindende waterkering Tv20, TVeersedam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 20, Veersedam, ligt in de provincie Zeeland. De Veersedam verbindt 
de dijkringgebieden 28 (Noord-Beveland) en 29 (Walcheren) en heeft een lengte van 2,8 km. 
De dam is een primaire verbindende waterkering van categorie b en heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4000 per jaar. De Veersedam ligt tussen de 
Noordzee (buitenwater) en het Veersemeer (niet-buitenwater).  
De dam is een volledige zanddijk met in de stroomgaten een caissonkern die afgedekt is  
met een toplaag van asfalt. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor 1,6 km harde bekleding op verbindende waterkering 20 is 
'onvoldoende'. In het resterende traject heeft de harde bekleding de score 'goed' gekregen. 
Voor de andere sporen is de score 'voldoende' toegekend. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO zijn nog niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• 1,6 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk. 

 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  
volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet.
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4.3 Kosten en planning 
De kosten voor nader onderzoek en het eventueel aanpassen van de asfaltbekleding zijn  
geraamd op 0,2 Ã  1,5 miljoen euro. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoor-
waarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid.  
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
2 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Verbindende waterkering Tv21, TZandkreekdam 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 21, Zandkreekdam, ligt in de provincie Zeeland. De Zandkreekdam 
verbindt de dijkringgebieden 28 (Noord-Beveland) en 30 (Zuid-Beveland west) en heeft een 
lengte van 0,9 km. De Zandkreekdam is een primaire verbindende waterkering van categorie b 
en heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde frequentie van 1/4.000 per jaar.  
In de dam zijn twee waterkerende kunstwerken aanwezig: de Zandkreeksluis en het Doorlaat-
middel Zandkreekdam. De bekleding van de dam bestaat voornamelijk uit betonblokken. De 
aangrenzende wateren zijn het Veersemeer en de Oosterschelde, waarbij de laatste als 
buitenwater is aangemerkt. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 

 
3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor 800 m harde bekleding van verbindende waterkering 21 is 
'onvoldoende'. In het resterende traject heeft de harde bekleding de score 'goed' gekregen. 
Voor het spoor MACROSTABILITEIT STBI en STBU is over 100 m de score 'geen oordeel' 
gegeven. Voor de andere trajecten en sporen is de score 'goed' of 'voldoende' toegekend. 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
Aangezien deze verbindende waterkering (op onderdelen) onvoldoende scoort, dient formeel 
een achterlandstudie te worden uitgevoerd. Aangezien zich achter deze kering echter categorie 
C waterkeringen bevinden (waarvoor bij de toetsing slechts een toestandsvergelijking wordt 
voorgeschreven) heeft het Rijk er voor gekozen het oordeel over de voorliggende waterkering 
tevens als eindoordeel te beschouwen. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• 800 m harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen  
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk. 

 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  

volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet; 
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• Nagaan of het sluitingsregime van de Oosterscheldekering aangepast kan worden,  

om het kruinhoogtetekort op te lossen. 
 
4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig, inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor 
het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoor-
waarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid.  
 
Er hoeft geen toeslag voor seiches/buioscillaties te worden toegepast omdat het hier gaat om 
een landwaarts gelegen gedeelte van een zeearm. Voor de binnenwaterstand is een conser-
vatieve waarde voor het streefpeil op het Veerse Meer aangehouden van -0,70 m NAP. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 
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• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project zeeweringen, 
wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
 

 
6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Doorlaatmiddel   2-11-2005 

Zandkreekdam, toetsing in het kader  
van de wet op de waterkering 

 
2 Rijkswaterstaat Bouwdienst Zandkreeksluis, Toetsing van de   1-10-2005 

veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
3 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
4 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Hansweert 
  
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 22, Sluizen kanaal door Zuid-Beveland, ligt in de provincie Zeeland. 
De waterkering verbindt de dijkringgebieden 30 (Zuid-Beveland west) en 31 (Zuid-Beveland 
oost) en heeft een lengte van 1 km. De verbindende waterkering 22 is een primaire 
verbindende waterkering van categorie b en heeft volgens de Wet op de waterkering een 
gemiddelde frequentie van 1/4000 per jaar. De sluizen bevatten 2 waterkerende kunstwerken, 
de schut- en spuisluis van het kanaal door Zuid-Beveland (Sluizen Hansweert). Verder bestaat 
de verbindende waterkering uit grondlichamen. Het aangrenzende water is de Westerschelde en 
het kanaal door Zuid-Beveland. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse  
Delta. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor 100 m harde bekleding van verbindende waterkering 22 is 
'onvoldoende'. In het resterende traject heeft de harde bekleding de score 'geen oordeel' 
gekregen. Voor het spoor MACROSTABILITEIT STBI en STBU en PIPING EN HEAVE STPH is voor 
een deel van de dam de score 'geen oordeel' gegeven. Voor de andere trajecten en sporen is de 
score 'goed' of 'voldoende' toegekend. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet 
getoetst. 
Omdat de beide sluizen identiek zijn, zijn de 2 kunstwerken in de toetsing samen beoordeeld. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het Rijk deelt het  
oordeel van de provincie. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

• 100 m harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen  
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk. 

 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
• Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  

volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet. 
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4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbeteringswerken zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig en inconsistent en onderschatten in een 
aantal gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen 
zijn voor het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoor-
waarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan 
van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid.  
 
Voor de sluizen bij Hansweert hoeft geen toeslag voor seiches/buioscillaties te worden toe-
gepast, omdat het hier gaat om landinwaarts gelegen gedeelte van een zeearm. Voor de 
significante golfhoogte is een conservatieve waarde van 1,0 m aangehouden. Tijdens maat-
gevende omstandigheden is de Oosterscheldekering gesloten, en ontstaat op het Kanaal door 
Zuid-Beveland een minimaal peil van 1,0 m NAP. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

• De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief. 

 
5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project zeeweringen, 
wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Sluizen Hansweert. Toetsing van de   1-10-2005 

waterkering overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 23, Zeedijk Paviljoenpolder, ligt in de provincie Zeeland. De Zeedijk 
Paviljoenpolder verbindt de dijkringgebieden 31 (Zuid-Beveland oost) de Belgische grens en 
heeft een lengte van 4,2 km. De verbindende waterkering 23 is een primaire verbindende 
waterkering van categorie b en heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
frequentie van 1/4.000 per jaar. Aangrenzende wateren zijn de Schelde-Rijnverbinding en als 
buitenwater de Westerschelde. De waterkering bevat 2 waterkerende kunstwerken, spuisluis 
Bathse spuikanaal en suatiesluis Bath. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden en  
Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Westerschelde. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De score voor in totaal 1,4 km van de verbindende waterkering 23 is 'geen oordeel'. Delen van 
dit traject hebben de score 'geen oordeel' gekregen voor de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT 
BEKLEDING STBK (grasmat), STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MACROSTABILITEIT STBI 
en STBU. Voor de overige trajecten en sporen is de score 'voldoende' of 'goed' gegeven. De 
spuisluis scoort 'voldoende' en de suatiesluis scoort 'geen oordeel'.  
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de  
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel  
en de bevindingen van de provincie. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Detailbeoordeling grasbekleding; 
• Verzamelen informatie over de aanwezigheid van drainageconstructies; 
• Verzamelen van gegevens van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met  

name kabels en leidingen; 
Onderzoek naar waterspanningen, ter aanscherping van de veilige schematisatie  
volgens het VTV; dit onderzoek wordt in samenwerking met de andere beheerders van  
waterkeringen in Zeeland opgezet.
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4.3 Kosten en planning 
Niet van toepassing. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
De hydraulische randvoorwaarden zijn onvolledig en inconsistent en onderschatten in een 
aantal gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen 
zijn voor het toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld.  
Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van de zwaardere golfrandvoor-
waarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het HR2001. 
 
Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is  
uitgegaan van lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale  
windsnelheid.  
 
Voor de Bathse Spuisluis is de significante golfhoogte niet gegeven. Op basis van het optreden 
van het toetspeil bij wind uit het noordwesten, zullen golven weinig invloed hebben. Op basis 
hiervan is aangenomen dat de significante golfhoogte 0,5 m bedraagt. 
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de  
bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde  
bekleding boven toetspeil; 

• De bepaling van de belastingduur in de zone rond toetspeil voor de toetsing van  
grasbekleding lijkt erg conservatief. Aanpassing hiervan en zo mogelijk een  
vereenvoudiging is gewenst; 

• De onzekerheid van een goed functionerende grasmat komt in het VTV niet aan bod.  
Door diverse externe oorzaken kan een grasmat over een bepaald traject, gedurende 
een bepaalde periode, niet de optimale sterkte hebben. Het VTV geeft geen richtlijnen  
hiervoor. Middels een meer probabilistische aanpak kunnen onzekerheden wellicht  
verdisconteerd worden; 

• In het VTV is de eis voor het gras op het buitentalud zwaarder dan de eis voor gras op  
de kruin en het binnentalud. Falen van het gras op de kruin en het binnentalud is echter  
het gevaarlijkst, omdat hierdoor de sterkte van het dijklichaam direct afneemt, waardoor  
de snelheid van bezwijken exponentieel toeneemt; 

De schematisatie van waterspanningen volgens het VTV is voor zeedijken zeer  
conservatief.
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5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter  
beschikking is gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 
 
Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project  
zeeweringen, wat ook in de toetsresultaten tot uiting komt. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Bouwdienst Bathse Spuisluis, Toetsing van de   1-10-2005 

veiligheid overeenkomstig het VTV  
2004 

 
2 Provincie Zeeland   Toetsing op veiligheid van de primaire  1-1-2006 

waterkeringen 
 
3 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid  4-11-2005 

van noord- en midden-Zeeland 2005 
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Verbindende waterkering Tv24, THeerewaardense Afsluitdijk + 
Schutsluis St Andries 
 
 

1 Beschrijving van het gebied  
 
De verbindende waterkering Heerewaardense Afsluitdijk en de schutsluis Sint Andries is gelegen 
tussen de Waal en de Maas. De dijkringverbindende kering bestaat uit de dijkvakken 
Kloosterdijk aan de westzijde, de schutsluis St. Andries en de Heerewaardense Afsluitdijk aan de 
oostzijde van de schutsluis. De verbindende waterkering verbindt dijkringgebied 38 met 
dijkringgebied 41. De waterkering van de verbindende waterkering 24 loopt voor een deel 
samen met de waterkering van dijkringgebied 40. De verbindende waterkering 24 keert water 
van de Waal en voorkomt daarmee dat de keringen langs de Maas bij hoge waterstanden op de 
Waal ook belast worden. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een 
gemiddelde frequentie van 1/2.000 per jaar. De waterkering is 7,1 km lang, er is 1 kunstwerk 
aanwezig. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. De schutsluis Sint Andries is in 
beheer bij Rijkswaterstaat Limburg, waterdistrict Nijmegen-Maas. 
 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Het oordeel van de beheerder voor de verbindende waterkering 24 is 'onvoldoende' over een 
lengte van 6,1 km met betrekking tot het beoordelingsspoor HOOGTE HT. Over de resterende 
km (de Kloosterdijk) is de score 'geen oordeel' vanwege een gebrek aan gegevens bij het 
toetsen van de harde bekleding. Bij toepassing van het HR1996 is het oordeel van de beheerder 
voor de gehele verbindende waterkering 'geen oordeel'.  
 
Voor de STABILITEIT BEKLEDING STBK (steenzetting) en voor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO is de score 'geen oordeel' gegeven, zowel bij toepassing van het HR2001 als bij 
toepassing van het HR1996. 
 
Voor de schutsluis Sint Andries is de score 'geen oordeel' gegeven voor alle beoordelingssporen 
met uitzondering van STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, waarvoor de score 'goed' is 
behaald. Het beheerdersoordeel wijkt af van de scores volgens de toetsingsregels. De beheerder 
stelt dat het de sluis voor het beoordelingsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS voldoet.  
 
De aansluitingsconstructies tussen de sluis en het grondlichaam zijn niet getoetst. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie komt in overleg met de beheerder tot een aangepast oordeel voor 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS van de sluis: het oordeel van de provincie is 'geen oordeel' . 
 
3.3 Bevinding Rijk  
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De erosiebestendigheid 
van het binnentalud van de Heerewaardense Afsluitdijk is echter niet volgens het VTV getoetst. 
De score volgens het Rijk is 'geen oordeel', omdat nader onderzoek naar de erosiebestendigheid 
van het binnentalud en naar de gevolgen van de golfoverslag mogelijk is. Het Rijk neemt 
daarnaast het beheerdersoordeel met betrekking tot de BETROUWBAARHEID SLUITING BS van 
de schutsluis St. Andries niet over. 



 
 
 

 
 
 

 132 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv24, THeerewaardense Afsluitdijk + 
Schutsluis St Andries 
 
Er is geen achterlandstudie uitgevoerd; volgens het VTV zou wanneer een kering onvoldoende 
scoort een achterlandstudie moeten worden uitgevoerd om de gevolgen van eventueel falen 
van de verbindende waterkering te onderzoeken. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Keersluis Sint Andries: 

• Specificaties voor de bediening van de afsluitmiddelen opstellen  
 
Conform de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de rijksoverheid als beleid vastgesteld, dat de 
dijken niet opnieuw moeten worden verhoogd en versterkt maar dat meer ruimte in het rivier-
systeem moet worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier moet ertoe leiden dat de 
maatgevende Hoogwaterstanden teruggebracht worden tot het niveau zoals aangegeven in de 
HR1996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna 
de primaire waterkeringen van dijkringverbindende kering 24 voldoen aan de wettelijke eis. 
 
Overige maatregelen zijn niet van toepassing. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Keersluis Sint Andries: 

• Verzamelen informatie over de bekleding op de grondlichamen; 
• Ontbrekende informatie over het voorland verzamelen. 

 
Nader onderzoek ten aanzien van de bekledingen is niet beschreven. 
 
4.3 Kosten en planning 
Kosten voor de maatregelen zijn niet bekend. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
Ervaringen met de toetsing zijn niet verwoord. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder.. 
 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Rijkswaterstaat Limburg  Beheerdersoordeel    30-8-2005 
 
2 Rijkswaterstaat Limburg  Toetsing sluiscomplexen Weurt,   11-8-2005 

Heumen en Sint Andries 
 
3 Provincie Gelderland  Toetsen op Veiligheid,    1-12-2005 

beoordelingsrapport, verbindende  
waterkering 24, Heerewaardense  
Afsluitdijk en Schutsluis Sint Andries 
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4 Waterschap Rivierenland  Toets op Veiligheid, Dijkring 37   26-9-2005 

Nederhemert, dijkring 38  
Bommelerwaard en dijkring 39 Alem 

 
5 Waterschap Rivierenland  Veiligheidstoetsing van de dijkring   5-8-2005 

van Heerewaarden conform VTV 
 



 
 
 

 
 
 

 134 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv25, TKeersluis te Ramspol 

 



 
 
 

 
 
 

 135 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv25, TKeersluis te Ramspol 
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Verbindende waterkering Tv25, TKeersluis te Ramspol 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 25, Keersluis te Ramspol, ligt in de provincie Overijssel. De 
waterkering verbindt dijkringgebied 7, de Noordoostpolder met dijkringgebied 10, 
Mastenbroek. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
frequentie van 1/4.000 per jaar. De lengte van waterkering is 9,9 km. De waterkering telt 5 
kunstwerken. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Groot Salland. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren 'geen oordeel', evenals één van de 
kunstwerken. De dijken en overige kunstwerken scoren 'voldoende'. 
 
De beheerder is op diverse onderdelen afgeweken van de resultaten op basis van de  
toetsregels. Het betreft met name een score 'geen oordeel' vanwege ontbrekende  
gegevens voor de dijken op het spoor STABILITEIT ST, NIET-WATERKERENDE  
OBJECTEN NWO en kunstwerken. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV.  
Uit de beheerderrapportage volgt dat voor een deel van het traject onduidelijkheid bestaat over 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De score dient volgens het Rijk 'geen oordeel' te 
bedragen.  
Van de 5 kunstwerken zijn er 4 goedgekeurd. Uit de rapportage volgt echter, dat voor 3 van de 
4 kunstwerken veel gegevens ontbreken en dat nog geen sluitingprocedures aanwezig zijn. De 
score hiervoor dient volgens het Rijk 'geen oordeel' te bedragen in plaats van voorlopig 
'voldoende'. 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Vaststelling alarmerings- en sluitingsprocedure voor de kunstwerken. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Verschillende onderdelen scoren 'geen oordeel'. In de 3 P

de
P  toetsronde 2006-2011 zal het  

waterschap onder andere de volgende toetsen uitvoeren: 
• toetsing en inventarisatie kunstwerken; 
• toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

 
4.3 Kosten en planning 
Niet van toepassing. 
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4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
 
Hydraulische randvoorwaarden 
Bij deze dijkringverbindende kering hoort een normfrequentie van 1/4.000 per jaar volgens het 
hydraulisch randvoorwaardenboek. Hydraulische randvoorwaarden worden in HR2001 niet 
gegeven. De kering is getoetst bij een waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/500 
per jaar. Bij deze frequentie moet de waterkering overstromen. Bij waterstanden met een 
frequentie tussen 1/500 en 1/2.000 (of 1/4.000 volgens HR2001) per jaar mag de kering niet 
bezwijken.  
 
Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
De beoordeling op piping is niet geheel uitgevoerd, vanwege het ontbreken van een toets-
methode op piping in geval meerdere zandlagen aanwezig zijn, zoals hier het geval is. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 

6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Provincie Overijssel   Toetsing op Veiligheid   6-1-2006 
 
2 Waterschap Groot Salland  Toetsing op op veiligheid 2005  1-9-2005 
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Verbindende waterkering Tv26, TKeersluis Heusdensch kanaal 
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Verbindende waterkering Tv26, TKeersluis Heusdensch kanaal 
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Verbindende waterkering Tv26, TKeersluis Heusdensch kanaal 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 26, Keersluis Heusdensch kanaal, ligt in de provincie Gelderland  
en in de provincie Noord Brabant. De provincie Gelderland is de coördinerende provincie.  
De waterkering ligt aan de Bergsche Maas en verbindt dijkringgebied 24, het Land van Altena 
met dijkringgebied 37, Nederhemert. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering 
een gemiddelde frequentie van 1/2.000 per jaar. De kering bestaat uit een keersluis (Kromme 
Nol), een gronddijk met een lengte van 2,7 km ten oosten van de keersluis en een gronddijk 
met een lengte van 0,3 km ten westen van de keersluis. In de gronddijk is nog een duiker 
aanwezig. 
 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
De Keersluis Heusdensch kanaal en de dijk ten westen van de keersluis is nog niet getoetst en 
krijgen daarom een score 'geen oordeel'. De overige dijken scoren 'goed' op alle beoordelings-
sporen, de duiker scoort 'voldoende'. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren 
'goed'. Het betreffen bomen die in de overhoogte van de dijk staan. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. In aanvulling op de rapportage 
van de beheerder heeft de provincie aangegeven dat de keersluis en de dijk ten westen van de 
keersluis nog niet getoetst zijn. Vanwege de recente datum van oplevering van de keersluis 
verwacht de provincie dat het kunstwerk volledig aan de norm voldoet. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De keersluis, de dijk ten 
westen van de keersluis en de eventuele NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet 
getoetst. Op basis van de rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij de 
bevindingen van de provincie. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Conform de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de rijksoverheid als beleid vastgesteld, dat de 
dijken niet opnieuw moeten worden verhoogd en versterkt maar dat meer ruimte in het rivier-
systeem moet worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier moet ertoe leiden dat de  
maatgevende Hoogwaterstanden teruggebracht worden tot het niveau zoals aangegeven in de 
HR1996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna 
de primaire waterkeringen van dijkringverbindende kering 26 voldoen aan de wettelijke eis.
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4.2 Nader onderzoek 
 
Verschillende onderdelen scoren 'geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het 
waterschap onder andere de volgende toetsen uitvoeren: 

• toetsing resterende grondlichaam en keersluis; 
• toetsing resterende Niet-waterkerende objecten. 

 
4.3 Kosten en planning 
Niet van toepassing. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
 

5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen verwoord. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

 
6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Provincie Gelderland  Toetsen op Veiligheid, beoordelings- 1-1-2006 

rapport, verbindende waterkering 26 
Keersluis Heusdensch kanaal 

 
2 Waterschap Rivierenland  Toets op Veiligheid, Dijkring 37   26-9-2005 

Nederhemert, dijkring 38  
Bommelerwaard en dijkring 39 Alem 



 
 
 

 
 
 

 142 Landelijke Rapportage Toetsing 2006  

Verbindende waterkering Tv27, TBergse Maasdijk 
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Verbindende waterkering Tv27, TBergse Maasdijk 
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Verbindende waterkering Tv27, TBergse Maasdijk 
 
 

1 Beschrijving van het gebied 
 
Verbindende waterkering 27, Bergse Maasdijk, ligt in de provincie Gelderland. De waterkering 
ligt aan de Bergsche Maas en verbindt dijkringgebied 37, Nederhemert met dijkringgebied 38 
Bommelerwaard. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
frequentie van 1/2.000 per jaar. De lengte van waterkering is 0,7 km en er zijn geen 
waterkerende kunstwerken aanwezig. 
 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
 
De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 
 

3 Resultaten van de toetsing 
 
3.1 Bevindingen beheerder 
Verbindende waterkering 27, Bergse Maasdijk heeft de score 'goed' gekregen op alle 
toetssporen. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO of waterkerende kunstwerken zijn niet 
aanwezig in de waterkering. 
 
3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
 
3.3 Bevinding Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de 
rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de 
bevindingen van de provincie. 
 
 

4 Beheerdersmaatregelen 
 
4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Conform de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de rijksoverheid als beleid vastgesteld, dat de 
dijken niet opnieuw moeten worden verhoogd en versterkt maar dat meer ruimte in het rivier-
systeem moet worden gezocht. Het project Ruimte voor de Rivier moet ertoe leiden dat de 
maatgevende Hoogwaterstanden teruggebracht worden tot het niveau zoals aangegeven in de 
HR1996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna 
de primaire waterkeringen van dijkringverbindende kering 27 voldoen aan de wettelijke eis. 
 
4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 
 
4.3 Kosten en planning 
Verbeteringsmaatregelen zijn niet nodig. 
 
4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder.
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5 Ervaringen met de toetsing 
 
5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen verwoord. 
 
5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

 
6 Overzicht toetsdocumenten 
 
1 Provincie Gelderland  Toetsen op Veiligheid,    1-1-2006 

beoordelingsrapport, verbindende  
waterkering 27 Bergse Maasdijk 

 
2 Waterschap Rivierenland  Toets op Veiligheid, Dijkring 37   26-9-2005 

Nederhemert, dijkring 38  
Bommelerwaard en dijkring 39 Alem 

 
 


