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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 dijkringgebieden 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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Gehanteerde 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. 

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: 

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'. 

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 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 
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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 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 nood maatregelen is niet meegenomen omdat de 
actuele toestand van met name de uitgevoerde zandsuppieties 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 (HR1 996) 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 

HR1 996 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 HR1 996 te brengen. Wanneer waterkeringen wel aan de norm zouden voldoen volgens de 
toetsing met HRI 996 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. 
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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 HR1 996 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 
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 

10 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



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. 

11 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Samenvattingen Dijkringgebieden 
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Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog 
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Dijkringgebied 1, 	Schiermonnikoog 

Resultaatstabel d ijkringgebied Veilîgheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
- 	- 

to 
0 	o 

to 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
N!ETA.4N 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 12.5 12,5 8.5 	4.0 

Dijken en Dammen 4.0 4.0 4.0 

hIT Hoogte 'tO 4,0 

ST Stabikteit 4.0 4.0 4.0 

STPH Piping en hoeve 4,0 4.0 4.0 

STBU Maçrs1abili/o/t bio/en weer/s 4 , 0 4.0 4.0 

STEl 	Mecrostabi/iteit binnenwearls 4.0 4.0 4.0 

STMI Microstebiliteit 4,0 4.0 4.0 

STOK Anklcdrrrg 

- stneirzetliitcj 4.0 4.0 2,5 

-asfolt 4.0 40 4.0 

- Çjresmet 4.0 40 0,5 	3.5 

- overige hek/ede gen 

STVL Voor/end. 4.0 4.0 4.0 

- a(050wvurcj 4.0 4.0 4.0 

- zo/ter çjsvlooiing 4.0 

NWO Niet-walo,kerondc obj 00/en 

- beboiiworçj 0 S X 

- kabels & /eicbflcjofl x a 

- bo'nc,r & ovoncjo b00000iin0 

- oiieriçjo ,iiet-wetortrerbitde objecten 

Hoge gronden 

Duinen 8.5 8.0 8.5 

DA Ouwe/slag 8.5 85 8.5 

WE 	OV/000iOSiO 8.5 8.5 8.5 

NWO tJiet-walo,ke,'endc objecten. 

Kunstwerken 1 1 1 

-IT Hoogte 1 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 1 1 1 

STCG COnStructie 0fl qrondlichaain 1 1 1 

STCO 0005(ructieoltderdclen 1 1 1 

STPH Pi'perg 0fl hcev0 1 1 1 

STVL Voor/end 1 1 1 

8$ Betrouwberheld sluiting 1 1 1 
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Dijkringgebied 1, 	Schiermonnikoog 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 1 Schiermonnikoog, ligt in de provincie Friesland. Het dijkringgebied ligt op het 
waddeneiland Schiermonnikoog, met aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de 
Waddenzee. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben 
een gezamenlijke lengte van 12 km. De waterkering bestaat deels uit duin (8 km) en deels uit zeedijk 
(4 km). De primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkering bevindt zich één kunstwerk 
en twee aansluitingsconstructies. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 1, Schiermonnikoog scoren over de gehele lengte van 4,0 km 'voldoende'. Het oordeel 
voor het beoordelingsspoor STABILITEIT BEKLEDING STBK is 'voldoende' vanwege recent uitgevoerde 
verbeteringen. De aanwezige duinen krijgen de score 'goed'. 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 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het oordeel van het Rijk sluit aan 
bij het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder heeft geen verbeteringswerken voorzien. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 

4.3 Kosten en planning 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen bevindingen verwoord. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 
De hydraulische randvoorwaarden bieden voldoende basis. Ter plaatse van de zandige 
kering direct aansluitend op de westelijke beëindiging van de zeedijk zou, gelet op de 
beschutte ligging, een gereduceerde golfrandvoorwaarde meer voor de hand liggen. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
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Dijkringgebied 1, 	Schiermonnikoog 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Fryslân 	 Toetsing Veiligheid Primaire 
Waterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland 

2 Rijkswaterstaat Noord- 	Toetsing Primaire Waterkering 
Nederland, J. Swierstra 

1-12-2005 

5-8-2005 
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Dijkringgebied 2, Ameland 
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Dijkringgebied 2, 	Ameland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriteiium per type 
- 
to 

CD 

c 
0 	o 

0) 	ö 

Categorie_a Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET
NIETAAN 
DENORM 

JG EEN LDOET 
ANDE 
ORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoend oed onvoldoende 

Totaal 35,8 35,8 19,1 16,0 0.7 

Dijken en Dammen 16,5 16,5 15,8 0.7 

HT Hoogte 16.5 

ST 	Stabiliteit 

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

STBU Macrostabiltelt buiten waarts 16,5 16,5 16,5 

STBI 	Macrostabiliteit blnnenwaarts 16.5 16.5 16,5 

STMI 	Mlcrostabilite,t 16,5 16.5 16,5 

STBK Bekleding: 

- steenzetting 15,8 15,8 0,1 15,4 0.3 

- asfalt 

grasmat 16,5 16,5 15,8 0.7 

- overige bekledin gen 

STVL Voorland 

afschuiving 16,5 16,5 16,5 

- zettingsvloeilng 16,5 16.5 16,5 

NWO Niet.waterkerende objecten: 55 55 55 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 3 3 3 

- bomen & overige begroeiing 27 27 27 

- overige niet-waterke rende objecten 25 25 25 

Hoge gronden 

Duinen 19,3 19,3 19,1 0.2 

DA Duinafsiag 19,3 19,1 0,2 

WE 	Winde rooie 

NWO Niet.waterkerende objecten: 

Kunstwerken 1 	3 3 3 

HT Hoogte 3 3 3 

ST Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en grondlichaam 3 3 3 

STCO Constructieonderdelen 3 3 3 

STPH Piping en heave 3 3 3 

STVL Voorland 3 3 3 

BS Betrouwbaarheid sluiting 3 3 3 
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Dijkringgebied 2, 	Ameland 

1 Beschrijving van het gebied 
Dijkringgebied 2, Ameland, ligt in de provincie Friesland. Het dijkringgebied ligt op het waddeneiland 
Ameland, met aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de Waddenzee. Het dijkringgebied 
heeft volgens de Wet op de waterkering gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De 
primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 35,8 km. De 
waterkering bestaat deels uit duin (19,3 km) en deels uit zeedijk (16,5 km). In de waterkeringen 
bevinden zich drie kunstwerken en tussen de zeedijk en de duinen bevindt zich aan beide zijden een 
aansluitingsconstructie. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
De duinwaterkering is in beheer bij Rijkswaterstaat Noord Nederland. De waddenzeedijk is in beheer 
bij Wetterskip Fryslân. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Een totale lengte van 15,8 kilometer van de dijken en 0,2 kilometer van de duinen van dijkringgebied 2, 
Ameland krijgt het oordeel onvoldoende'. De dijken scoren onvoldoende op twee 
beoordelingssporen: STABILITEIT BEKLEDING STBK (steenzettingen en grasmat buitentalud). De 
duinen op DUINAFSLAG DA. Van de dijken scoort 0,7 km geen oordeel', op twee 
beoordelingssporen: STABILITEITBEKLEDING STBK (de steenzettingen en de grasmat). Van de duinen 
scoort 14,8 km goed'. De kunstwerken scoren geen oordeel' op het beoordelingsspoor PIPING 
ENHEAVE STPH. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren geen oordeel'. De resultaten 
van de toetsing komen op alle sporen overeen met het oordeel van de beheerder. Uitzondering is de 
erosiebestendigheid van het binnentalud ten gevolge van golfoverslag, deze scoort volgens de 
toetsing geen oordeel' en krijgt van de beheerder een voldoende' oordeel. Dit heeft geen invloed op 
de eindscore aangezien de grasmat op het buitentalud ook geen oordeel' scoort. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling van de veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het oordeel van het Rijk 
komt overeen met het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
o Dijken: voor 15,8 km van de waterkering zijn verbeteringswerken voorgenomen. De 

steenzetting op de dijk van Ameland zal in zijn geheel vervangen worden. Voor de 
grasbekleding is voorgesteld de weinig-erosiebestendige klei op het buitentalud te vervangen. 

o Duinen: van de duinen scoort 0,2 kilometer onvoldoende, verbeteringsmaatregelen zijn 
opgenomen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma 2006. 

4.2 Nader onderzoek 
De kunstwerken scoren geen oordeel' op het toetsspoor PIPING EN HEAVE STPH. mde derde ronde 
toetsing op veiligheid zal nader onderzoek worden uitgevoerd. NIET- 
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Dijkringgebied 2, 	Ameland 

WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. Deze worden meegenomen in de derde ronde 
toetsing op veiligheid. 

4.3 Kosten en planning 
Geraamde kosten vervanging steenbekleding: 25 miljoen euro (md. BTW). Geraamde kosten vervanging 
kleilaag + grasbekleding: 15 miljoen euro (mcl. BTW). Geraamde kosten voor zandsuppletie binnenduin: 
200.000 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: 
• Dijken: er bestaat grote onzekerheid in de hydraulische randvoorwaarden en de wijze waarop 

daar momenteel mee wordt omgegaan (stopzetten meetprogramma Waddenzee). Enerzijds 
worden er grote financiële inspanningen verricht voor de toetsing, anderzijds ontbreken 
nauwkeurige randvoorwaarden voor het bepalen van de belastingen; 

• Duinen: de hydraulische randvoorwaarden bieden voldoende basis. Voor één sectie is 
uitgegaan van gereduceerde golfrandvoorwaarde gezien de beschutte ligging. Voorschrift 

Toetsen op Veiligheid (VTV): 
o Het VTV geeft onvoldoende praktische basis voor de toetsing van grasbekleding. Eenvoudige 

en gedetailleerde rekenregels geven vaak geen uitsluitsel of ontbreken in het geheel. Hierdoor 
is geavanceerde toetsing benodigd, hier is echter geen eenduidige methode voor beschikbaar. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

Rijkswaterstaat Noord- 	Toetsing Primaire Waterkering 	 5-8-2005 
Nederland, J. Swierstra 	Ameland 

Provincie Fryslân 	 Toetsing Veiligheid Primaire 	 1-12-2005 
Waterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland 
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Dijkringgebied 3, Terschelling 
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Dijkringgebied 3, 	Terschelling 

Resultaatstabel d jkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
03  

- 	-, 
tO 

o 

St 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
N!ETAAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 26,8 26,8 13.0 	10,3 3.5 

Dijken en Dammen 13,8 118 10.3 3.5 

HT Hoogte 13.8 138 13,8 

ST 	Stabiliteit 13.8 13,8 13.8 

STPH Piping en haove 13.8 138 13.8 

STBU Macrostahihteit briilenwoa,ls 13.8 118 13.8 

STBI 	Macrostabr/itcil hi,simrwoarls 13,8 13.8 13,8 

STMI 	Micros(ahifileit 13.8 13.8 13.8 

STBK Bekleding, 13.8 13.8 10,3 3.5 

- sioOfl2eltiItQ 13,2 13.2 2,0 	7.7 3.5 

- asfall 13.8 13.8 13,6 

- gi05;nOt 13,6 136 2.0 	11.8 

- overige belrledirrgon 

STVL Vorland 13.6 136 13.8 

- afschrnvirtg 13.8 118 13,8 

- zettinpsvloeiktg 13.8 138 13.8 

NWO Niet-v,cte,korendo objecten. 28 28 1 28 

bebosWnrç) 

- tickets & leidinqe,t 4 4 4 

- kernen & oven go ho 7;  roenvg 

- oeerige rtiet-Wal&r'kÜre,tCto objeelon 24 24 24 

Moge gronden 

Duinen 13.0 13.0 13.0 

DA Duinutslag 13.0 13,0 13.0 

WE 	Wirtde,'OSie 13.0 130 13,0 

NWO Niol-wate,kscendo objecten. 

Kunstwerken 2 2 2 

HT Hoogte 2 2 2 

ST Stabiliteit en sterkte 2 2 2 

STCS CunSt,uclio sri grrtdbchoarn 2 2 2 

STCO Corrstrrteliaoedecd&eri 2 2 2 

STPH Piping art hoeve 2 2 2 

STVL Vootland 2 2 2 

ES Betrouwbaarlreid sluiting 2 2 2 

23 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 3, 	Terschelling 

1 Beschrijving van het gebied 
Dijkringgebied 3, Terschelling, ligt in de provincie Friesland. Het dijkringgebied ligt op het 
waddeneiland Terschelling, met aan de noordzijde de Noordzee en aan de zuidzijde de Waddenzee. 
Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/2.000 per jaar. De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte 
van 26,8 km. De waterkering bestaat deels uit duin (circa 13 km) en deels uitzeedijk (13,8 km). In de 
waterkeringen bevinden zich 2 kunstwerken en tussen de zeedijk en de duinen bevindt zich aan beide 
zijden een aansluitingsconstructie. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
De duinwaterkering is in beheer bij Rijkswaterstaat Noord Nederland. De waddenzeedijk is in beheer 
bij Wetterskip Fryslân. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Een lengte van 3,5 kilometer van de dijken van dijkringgebied 3, Terschelling heeft de score 
onvoldoende' gekregen in de toetsing. De dijken scoren onvoldoende op één beoordelingspoor: 

STABILITEIT BEKLEDING, steenzettingen STBK. De duinen scoren 'goed', evenals de 
aansluitingsconstructies. De kunstwerken scoren goed'. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO 
scoren 'geen oordeel'. 

De resultaten van de toetsing komen met uitzondering van twee punten overeen met het oordeel van 
de beheerder. De grasbekleding op het binnentalud (tevens eindoordeel hoogtetoets bij overslag) 
scoort volgens de toetsingregels 'geen oordeel' en krijgt van de beheerder een 'voldoende' oordeel. 
Het berekende overslagdebiet is naar mening van de beheerder te klein om aanzienlijke schade te 
veroorzaken. De steenbekleding scoort volgens de toetsingregels goed'. Het beheerdersoordeel is 
'onvoldoende' op basis van opgetreden schade in het verleden. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling van de veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. Het oordeel van het Rijk komt overeen met het oordeel van de 
beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen. 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn tekortkomingen geconstateerd. Voor 3,5 km van 
de waterkering zijn verbeteringswerken voorgenomen. De bestaande granietblokken worden 
vervangen door basalton. 

4.2 Nader onderzoek 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. Deze worden mee genomen in de derde 
ronde toetsing op veiligheid. 

4.3 Kosten en planning 
Geraamde kosten voor het vervangen van de steenbekleding bedragen 8,5 miljoen euro. 
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Dijkringgebied 3, 	Terschelling 

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 
Er bestaat grote onzekerheid in de hydraulische randvoorwaarden en de wijze waarop daar momenteel 
mee wordt omgegaan (stopzetten meetprogramma Waddenzee). Enerzijds worden er grote financiële 
inspanningen verricht voor de toetsing, anderzijds ontbreken nauwkeurige randvoorwaarden voor het 
bepalen van de belastingen. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV geeft onvoldoende praktische basis voor de toetsing van grasbekleding. Eenvoudige en 
gedetailleerde rekenregels geven vaak geen uitsluitsel of ontbreken in het geheel. Hierdoor is 
geavanceerde toetsing benodigd, hier is echter geen eenduidige methode voor beschikbaar, 
bovendien zijn er hoge kosten mee gemoeid. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Wetterskip Fryslân 	 Rapportage 2e ronde Toetsen op 
Veiligheid Waddenzeekering 
Terschelling 

2 Rijkswaterstaat Noord 	Toetsing Primaire Waterkering 
Nederland 	 Terschelling 

1-2-2005 

1-8-2005 

3 Provincie Fryslân 	 Toetsing Veiligheid Primaire 	 1-12-2005 
Waterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland 
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Dijkringgebied 4, Vlieland 
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Dijkringgebied 4, 	Vlieland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriteriurn per type 
- 	- 

(0 

gg 

0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 'OORDEEL 
DE NORM 

f GEEN VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE 
t 

goed onvoldoende 

Totaal 20 2.0 1.1 0.9 

Dijken en Dominee 0.9 0.9 0.9 

HT Hoogte 0.9 0.9 0.9 

ST 	Stabiliteit 0.9 0,9 0.9 

STPH Piping en lieeve 0.9 0.9 0.9 

STBU Mecrostcbit,loit btetcnwaeils 0.9 0.9 0.9 

STel 	Macroslabi/iteit binncnwoerts 0.9 0.9 0.9 

STMI 	M,crostahilile,t 0.9 0.9 0.9 

STBK Bekleding. 0.9 0.9 0.9 

steensotling 0.9 0.9 0.9 

- asfalt 

- ,qIaSiliel 0.9 0.9 0.9 

- OveIiCje belilCdeifjC(i 0.9 0.9 0.9 

STVL Voorlond 

- ofscliwving 0.9 0,9 0.9 

- zellinqsvocon9 0.9 0.9 0.9 

NWO Niot-vale,keiende  

- bchoawin.q 

- keheis & loideigcil  

- bomen & ovengo beçjrooaiig 

- ovenqe mnet-woteikererde objecten 

-109e gronden  

Dui(iCn  

DA Duinetslag  

WE 	Windemosie  

NWO lviet-watc,lmerendo objetmt (1 1.1 1.1 

Kunstwerken 2 2 2 

-IT Hoogte 2 2 2 

ST 	Stabiliteit cr1 alerkte 2 2 1 	2 

STOG Conslmctie ei grondlictiaom 2 2 2 

STCO Constn,cb000derdelen 2 2 2 

STPH Piping Omt beove 2 2 2 

STVL Voodend 2 2 2 

BS Betroowbaarlleid sluiting 2 2 2 
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Dijkringgebied 4, 	Vlieland 

1 Beschrijving van het gebied 
Dijkringgebied 4, Vlieland, ligt in provincie Friesland. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans vanlI2.000 per jaar. De keringen liggen op het 
Waddeneiland Vlieland, met aan de noordzijde de Noordzee, en aan de zuidzijde de Waddenzee. De 
waterkeringen zijn ter kering van direct buitenwater en in de Wet op de waterkering aangemerkt als 
categorie a. Het dijkringgebied Vlieland bestaat uiti ,1 km duin, 0,9 km dijk, 1 coupure (type 1) 1 
duiker (type II) en 2aansluitingsconstructies (type D. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat NoordNederland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Het waterkerende kunstwerk type II op dijkringgebied 4, Vlieland, scoort 'goed' evenals het 
waterkerende kunstwerk type 1. De beide aansluitingsconstructies (type 1) scoren 'goed'. De score voor 
STABILITEIT VOORLAND STVL (zettingsvloeiing) op basis van de toets is 'geen oordeel', nader 
onderzoek is nodig. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling van de veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het Rijk sluit zich aan bij de 
bevindingen van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Er zijn geen verbeteringsmaatregelen verwoord. 

4.2 Nader onderzoek 
Bij de beoordeling van het voorland van de zeedijk is gebleken dat een stroomgeul mde Waddenzee 
plaatselijk dermate dicht bij de teen van de dijk ligt dat nader onderzoek noodzakelijk is. Dit 
onderzoek wordt in 2006 uitgevoerd. 

4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen verbeteringswerken voorzien. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid 
Door toepassing van het VTV kan de voorgaande rapportage niet als basis gehanteerd worden, 
waardoor de toetsing veel inspanning kost. 
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Dijkringgebied 4, 	Vlieland 
HR2001 
De hydraulische randvoorwaarden (HR2001) lijken aan de lage kant. Verwacht wordt dat in HR2006 
hogere randvoorwaarden worden opgenomen. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Rijkswaterstaat Noord- 	Toetsing Primaire Waterkering 	 5-8-2005 
Nederland 	 Vlieland 

2 Provincie Fryslân 	 Toetsing Veiligheid Primaire 	 1-12-2005 
Waterkeringen Schiermonnikoog, 
Terschelling, Ameland en Vlieland 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 
- 	-' 

to 
0 	o 

- 
to 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 

NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 54.6 54.6 5.8 	16.0 18.2 11.6 

Dijken en Dammen 260 260 0.6 18.2 7,2 

t-IT 	1-loogle 260 26.0 19,9 	1.7 1,4 

ST 	Stabiliteit 26,0 260 0.6 18.2 72 

STPH Piping 0fl Itoave 26.0 260 22.7 2.1 1,2 

STBU Macroslobit,teit btiitonwoa,ts 1 	26.0 260 20.7 	1,8 3,5 

STBI 	Macioslabil,te,t hintienwaalls 26.0 26.0 9.5 	1.8 12,6 2.1 

STMI 	Microstahilileit 26.0 26,0 24.0 2.0 

STBI< Bekleding. 26.0 26.0 2.4 	1.2 10,6 11.8 

- ntCCitZOttiltg 21,3 213 5.0 	2.8 1.2 12.3 

- onfa/t 20,2 202 202 

-grasmot 24,2 242 8,2 	1.7 9.5 1.8 

- overige boklodr,tqcri 

STVL VDoi'lerrd, 26.0 26.0 21.7 	1.2 3.1 

- a[sclruivrng 26.0 26.0 21.7 	1.8 2.5 

- zeltingsvloeiirrg 26.0 260 21.7 	1.2 3,1 

NWO Nrot-walor'kemnde objecten. a 0 x 

- b000riwi,t(j a a x 

- kabels 8 leidingcn 3 3 3 

- bomen & overige heg!ociirlg x 0 0 

- 000090 rriet-watrkørefldo objecten x 0 S 

t-lege gronden 

Duinen 28,6 286 5.2 	19,0 4,4 

DA Duinafsiag 28.6 286 52 	19.0 '4.4 

WE 	Wirrdemsie 

NWD Nifll-walcrlrer'orido objecten 

Kunstwerken 9 9 1 	2 5 2 

FIT 1-10091e 9 9 5 	4 

ST 	StabilIteit en sterkte 9 9 5 4 

STCG Coirstwcke 01? g,otrdli0lieeit) 9 9 5 

STCO Conotrrictioonde,'delefl 9 9 2 1 5 

STPFI Pipirtg en heavO 9 9 5 4 

STVL Voollerrd 

ES Betrouwbssrtreid sluiting 5 8 7 1 
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Dijkringgebied 5, 	Texel 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 5, Texel, ligt in de provincie Noord-Holland. Het dijkringgebied ligt op het waddeneiland 
Texel, met aan de westzijde de Noordzee, en aan de oostzijde de Waddenzee. Het dijkringgebied heeft 
volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 54,6 km. De 
waterkering bestaat deels uit duin (28,6 km) en deels uitzeedijk (26,0 km). De primaire waterkering is 
van de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich negen kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De Waddenzeedijk is in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De zandige kust 
(inclusief het Bolwerk Robbengat en de kering rond de vuurtoren Eierland), het Molwerk en de 
veerhaven zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-Holland, waterdistrict Texel. Per 1 mei 2006 zal de 
primaire waterkering die in beheer is bij Rijkswaterstaat Noord-Holland zijn overgedragen aan 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
In dijkringgebied 5, Texel, krijgen 18,2 kilometer van de dijken en 5 kunstwerken de score 
onvoldoende'. De dijken scoren onvoldoende' op vier beoordelingssporen: STABILITEIT PIPING EN 

HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT STMI EN STABILITEIT 
BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren deels onvoldoende op STABILITEIT EN STERKTE ST en 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. 
Van de dijken scoort 7,2 km 'geen oordeel', van de duinen 4,4 km. Twee van de kunstwerken scoren 
'geen oordeel'. Het overige deel van de dijken, duinen en kunstwerken scoort 'goed' of 'voldoende'. 
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTENNWO zijn 3 leidingen nog niet getoetst. De begroeiing, 
bebouwing en overige objecten zijn eveneens nog niet getoetst. 

De resultaten van de toetsing komen grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. Bij de 
toetsing van de Zeedijk Prins Hendrikpolder wordt door de beheerder afgeweken van de toetsing. De 
steenbekleding scoort 'geen oordeel' volgens de technische toetsen is 'voldoende' gekeurd door de 
beheerder op basis van het ontwerprapport. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. 

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

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
• Het vervangen van grasbekleding door meer erosiebestendige bekleding; 
• Het vervangen/versterken van steenbekleding 
• Aanleg van piping- en stabiliteitsbermen; 
• De vijf onvoldoende' scorende kunstwerken worden verbeterd; de toetssporen 

zondereindoordeel worden nader onderzocht, zodat daarmee integrale verbeterplannen kunnen 
worden opgesteld. Het reeds uitgevoerde nadere onderzoek bevestigt de status 'voldoet niet 
aan de norm'. Een deel van de primaire kering scoort 'onvoldoende', maar wordt vooralsnog 
niet verbeterd. 

• Dit betreft keringen waar in zeewaartse richting nog een zogenaamde voorlandkering ligt. De 
primaire kering scoort langs deze trajecten 'onvoldoende' op stabiliteit van de grasmat. De 
invloed van deze voorlandkeringen is echter niet meegenomen in de hydraulische 
randvoorwaarden. Nader onderzoek hiernaar zal nog moeten plaatsvinden. Zie ook ervaringen 
met de toetsing, hydraulische randvoorwaarden. 

4.2 Nader onderzoek 
Verschillende onderdelen scoren 'geen oordeel', In de 3e toetsronde 2006-2011 zullende beheerders 
onder andere de volgende toetsen uitvoeren: 

• Nader onderzoek toetsing kruinhoogte en grasmat binnentalud door geringe hoeveelheid 
golf overslag; 

• Nader onderzoek MACROSTABILITEIT STBI en STBU; 
• Nader onderzoek STABILITEIT VOORLAND STVL; 
• Nader onderzoek PIPING EN HEAVE STPH; 
• Nader onderzoek kunstwerken, STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG en 

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

4.3 Kosten en planning 
Over een lengte van 17,0 km is een verbetering van de Waddenzeedijk met betrekking tot de 
stabiliteit, steenbekleding en vijf kunstwerken voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2011 t/m 
2015 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 37 miljoen euro. 

Over een lengte van 2,8 km is de Prins Hendrikpolderdijk met betrekking tot de steenbekleding 
verbeterd. De werkzaamheden zijn afgerond. De kosten bedragen 3,7 miljoen euro. 
Dit werk is opgenomen vanwege de financiële afhandeling. 

Over een lengte van 0,5 km is een verbetering van het Molwerk met betrekking tot de steenbekleding 
voorzien. De geraamde kosten bedragen 9,3 miljoen euro. De werkzaamheden zijn gepland plaats te 
gaan vinden in 2008-2009. 
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4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Over de volgende onderdelen bestaat onduidelijkheid bij de toetsing: 

• Gedetailleerde toetsing op afschuiving van de grasbekleding op het binnentalud bij infiltratie. In 
het VTV wordt v oor dit onderdeel verwezen naar het 'Technisch rapportwaterkerende 
grondconstructies". In het technisch rapport wordt aangegeven dat voordijken met een zandige 
kern een grondwaterstromingsberekening en stabiliteitsanalyse dient te worden uitgevoerd. Dit 
laat echter nog veel mogelijkheden open. Het is vooralsnog daarom nog onduidelijk hoe deze 
toetsing verder moet worden uitgevoerd; 

• Geavanceerde toetsing op afschuiving steenzettingen (stap 3). In het VTV wordt voor dit 
onderdeel verwezen naar het "Technisch rapport Steenzettingen". In dit rapport wordt 
aangegeven, dat de geavanceerde toetsing uitgevoerd kan worden met Seep/Wen Plaxis. Het 
verschil tussen het uitvoeren van een toets volgens de gedetailleerde methode en de 
geavanceerde methode is zeer groot. In het technisch rapport wordt echter aangegeven dat 
binnenkort een nieuwe meer toepasbare methode zal worden ontwikkeld. Het lijkt zinvol deze 
methode af te wachten. 

Hydraulische randvoorwaarden 
• Voor de zeedij ken aan de oostzijde van Texel zijn geen golflengten en golfperiodes bekend; 
• Voor 2 secties zijn in het geheel geen golfrandvoorwaarden gegeven, dit betreft dijki 16, 

Inlaagdijk 't Horntje en dijk 104, Inlaagdijk van 1938; 
• Voor de toetsing van de steenbekledingen kan voor grote delen geen eindoordeel worden 

gegeven door het ontbreken van de juiste golf randvoorwaarden. De vigerende 
randvoorwaarden schrijven alleen golfhoogtes voor, behorende bij het toetspeil. De 
steenbekleding van Texel ligt echter overal ruim onder toetspeil. Er mag van worden uitgegaan 
dat bij een lagere waterstand de goifbelasting lager ligt. De toetsing is nu uitgevoerd met deze 
(te) hoge golfrandvoorwaarden; 

• Langs de Waddenzeekust van Texel bevinden zich drie inlaagdijken. De gegeven 
randvoorwaarden gelden echter voor de kering die direct aan het buitenwater is gelegen. In de 
huidige randvoorwaarden wordt geen rekening gehouden met de remmende werking van deze 
ke ringen. 

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

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

5 Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier 

Toetsing Waterkering Texel 2005, Hoofdrapport 
Toetsing Waterkering Texel 2005, deelrapport 2 
Toetsing Waterkering Texel 2005, deelrapport 3 
Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire Waterkeringen 
Dijkringgebieden Noord-Holland 
Toetsing primaire waterkeringen 2005 

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

12-11-200 
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Dijkringgebied 6, Friesland en Groningen 
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Dijkringgebied 6, 	Friesland en Groningen 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 3 

to 
(0 
CD 

ç 

CD 

g 	o 

0) 	c 

Categorie_a -  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 277.2 232 	45,2 94.5 43.8 93.7 45.2 

Dijken en Dammen 277.2 232 	45.2 94.5 43.8 93.7 45.2 

HT Hoogte 277.2 232 197,1 	23,5 2.9 8.5 45.2 

ST 	Stabiliteit 

STPH Pipuig en hoave 212,6 212.6 170.0 	36.7 1.0 2.9 

STBU Mucroslebililc,t builenv,aarls 178,9 178.9 171.0 	3.7 4.2 

STBI 	Mecros1bilitn,l binncnwar1s 219.2 2192 1914 	10,8 12.1 2.9 

STMI 	Mict0sthilile,t 221,3 221.3 2159 	2.6 29 

STBK Bekleding.  

- slaeitzellinq 209.9 209.9 87.6 	10.6 20.9 90.8 

aalall 128.1 128 t 112.7 	0.5 10.8 4,2 

-gios,nat 219.1 219,t 134,8 	31.0 3.7 49.8 

- ovntiqo beklcdilt geit 

STVL Voorlwtd 

ü(sc/tw'tatg 194,4 1944 184.4 

- setltttgsvlonnttq 164.4 1644 157,3 7.1 

NWO N,et-woterkc,ondn objeclett 

bChouwing 282 282 27 255 

kabels & loidittgett 64 64 18 7 39 

honne,t 8 ovo,ige begfocnng 51 51 5 46 

- overige ttiet.walerkorwt cle objecten 130 130 9 	t 120 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinn!slg 

WE 	Bllttcierosie 

NWD tviet-wajntkeceitdc objOClett, 

4unstwerkert 9 2 39 

HT Hoogte 41 36 	5 29 	1 4 2 

51' 	Sl8bikteit el .stetkte 

STCG CortSIruchc cli qrondkchoorn 28 28 	5 18 10 

STCO Connlrt,cteondefdolett 27 27 	5 1 	14 	3 1 9 

STPH Ptptng en hoeve 28 28 	5 22 	t 1 4 

STVL Voorlattd 14 14 	5 11 3 

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

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 6, Friesland en Groningen, ligt in drie provincies. Dit zijn met name de provincie Fryslân 
en de provincie Groningen. Een deel van de provincie Drenthe ligt ook in dijkringgebied 6. De 
provincie Drenthe heeft echter geen primaire waterkeringen, wel liggen in Drenthe de hoge gronden 
waar de waterkeringen van het dijkringgebied op aansluiten. Daarnaast grenst een deel van de 
waterkeringen aan de provincies Overijssel en Flevoland alsmede aan Duitsland, dit zijn echter alleen 
waterkeringen van categorie c. 

De provinciale rapportage is gezamenlijk opgesteld door de colleges van Gedeputeerde Staten van de 
provincies Groningen en Fryslân. De rapportage is afgestemd met provincie Drenthe. 

Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/4.000 per jaar. De primaire waterkeringen beschermen tegen de invloed van de Eems, de Dollard, 
de Waddenzee en het Ijsselmeer. De primaire waterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke 
lengte van229,6 km. De primaire waterkeringen van categorie c hebben een gezamenlijke lengte van 
50 km. 

In het dijkringgebied bevinden zich 36 kunstwerken in categorie a waterkeringen en 5 kunstwerken in 
categorie c waterkeringen. 

Dijkringgebied 6, wordt gescheiden van dijkringgebied 7, Noordoostpolder, en dijkringgebied 9, 
Vollenhove, door de dijkringscheidingsdijk die vanaf Lemmernaar de hoge gronden loopt. De lengte 
van deze dijk is ongeveer 27 km. In de dijkringscheidingsdijk bevinden zich verschillende kunstwerken. 
Daarnaast is er een primaire waterkering van categorie c tussen de Dollard en de hoge gronden. Deze 
waterkering loopt langs de Nederlands-Duitse grens en is circa 23 km lang. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De lisselmeerdijk en het Friese deel van de Waddenzeedijk tot Lauwersoog zijn in het beheer bij 
Wetterskip Fryslân, evenals de categorie c kering tussen dijkringgebied 6 en dijkringgebied 7. De 
Groninger Zeedijk vanaf Lauwersoog tot aan de Oude Zeesluis in Delfzijl is in beheer bij Waterschap 
Noorderzijlvest. De Groninger Zeedijk vanaf de Oude Zeesluis in Delfzijl tot de Duitse grens en 
dijkland langs de Westerwoldse Aa zijn in beheer bij Waterschap Hunze en Aa's. De categorie c kering 
tussen dijkringgebied 6 en dijkringgebied 9 is in beheer bij Wetterskip Fryslân. Tenslotte is de 
aansluiting van dijkringgebied 6 met de Afsluitdijk met een lengte van 0,4 km in beheer bij 
Rijkswaterstaat lisselmeergebied. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Op een aantal strekkingen heeft dijkringgebied 6, Friesland en Groningen, de score 'onvoldoende' 
gekregen voor STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. Over een lengte van bijna 21 km voldoen de 
steenzettingen niet en over een lengte van bijna 11 km voldoet de asfaltbekleding niet. Over een 
lengte van 12 km heeft de waterkering de score 'onvoldoende' gekregen voor het beoordelingsspoor 
STABILITEITBINNENWAARTS STBI. Van 8 waterkerende kunstwerken is de 
BETROUWBAARHEIDSLUITING BS als onvoldoende' beoordeeld en van 4 kunstwerken de HOOGTE 
HT. 
Daarnaast scoort een aantal kleinere trajecten en een paar kunstwerken onvoldoende op diverse 
beoordelingssporen. 
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Voor het traject dat in beheer is bij Wetterskip Fryslân komen de resultaten van de toetsing 
grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. Ten aanzien van de asfaltbekleding wijkt het 
oordeel van de beheerder af van het toetsoordeel. In afwachting van het nieuwe model GOLFKLAP 
hebben dijkvakken met een score 'onvoldoende' ten aanzien van de asfaltbekleding de score geen 
oordeel' gekregen. Het betreft hier de dijkvakken op de Waddenzeekering tussen km 10,1 en km 13,0 
en de Lauwersmeerdijk (tussen km 55,3 en km 61,7). De asfaltbekleding tussen het gedeelte W2-
13,00 en W219,00 is krijgt op basis van de geavanceerde toetsing het oordeel 'goed'. Op basis van 
latere visuele inspectie is het beheerdersoordeel voor dit traject 'onvoldoende'. 

Voor het traject dat in beheer is bij Waterschap Noorderzijlvest komen de resultaten van de 
toetsingsregels grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. De HOOGTE HT in 2 
dijkvakken scoort 'onvoldoende volgens de toetsingsregels en is 'voldoende' gekeurd door de 
beheerder. De beheerder is van mening dat de opgelegde hydraulische belasting, met name 
golfhoogte en golf richting, niet realistisch is. Rijkswaterstaat erkent dat hiervoor nader onderzoek 
noodzakelijk is. De steenbekleding in de Eemshaven scoort 'onvoldoende' volgens de toets en is 
'voldoende' gekeurd door de beheerder. De beheerder is van mening dat de bekleding zich in de 
dagelijkse praktijk heeft bewezen. 

Voor het traject dat in beheer is bij Waterschap Hunze en Aas geeft de beheerder aan dat de primaire 
waterkering met de daarin liggende objecten in goede en veilige staat verkeren. 

De 0,4 km in beheer bij beheerder Rijkswaterstaat lisselmeergebied is op alle sporen als goed of 
voldoende beoordeeld. 

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

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van de lisselmeerdijk, het Friese deel van de Waddenzeedijk, het 
gedeelte van de Groninger Zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens en de dijk langs de Westerwoldse 
Aa is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De beoordeling op veiligheid van de Groninger Zeedijk 
tussen Lauwersoog en Delfzijl is uitgevoerd aan de hand van de 'Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV 
1999)". Delen van dit traject zijn tevens beoordeeld aan de hand van het VTV. Op basis van de 
rapporten van de beheerders en de provincies sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de 
bevindingen van de provincies. Het beheerdersoordeel van de steenbekleding in de Eemshaven wordt 
echter niet door het Rijk overgenomen. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeten ngswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. Voor de 
waterkeringen zijn de volgende verbeteringswerken gepland: 

• Verleggen van een dijksloot tussen km 49,70 - km 50,70 van de lisselmeerdijk om kwelweg te 
verlengen; 

• Vervangen van steenzettingen tussen km 29,10 - km 29,15 en km 30,55 - km 30,70 van de 
IJssel meerd ij k 

• Vervangen van asfaltbekleding op de havendammen Stavoren en de westelijke strekdam van 
Lemmer; 
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• Vervangen van kleibekleding tussen km 53,00 - km 54,70 van de lisselmeerdijk 
• Vervangen van basaltbekleding door een zwaardere steenbekleding tussen W2 19,55— 19,60 

van de Waddenzeedijk; 
• Vervangen koperslakblokkenbekleding door een zwaardere steenbekleding tussen W21 1,55 - 

12,95, W2 47,70-49,85, W2 50,40-50,60, W2 50,90-53,70, W2 54,30 —54,40 en W2 
57,30 - 61,77 van de Waddenzeedijk; 

• Vervangen van betonbiokkenbekleding door een zwaardere steenbekleding tussen W2 20,10 
—21,50, W2 38,30-40,60, W2 40,90-41,70 en W2 42,10-42,90 van de Waddenzeedijk; 

• Vervangen van asfaltbetonbekleding door een nieuwe asfaltbeton-/basaltonbekleding tussen 
W2 km 13,00 en 19,00; 

• Verhogen van Groninger Zeedijk (Noorderzijlvest); 
• Vervangen steenbekleding (Noorderzijivest); 
• Vervangen grasbekleding door een steenbekleding (Noorderzijlvest); 
• Uitgraven en volledig verwijderen van drie buiten bedrijf zijnde persleidingen in de dijk nabij 

Delfzijl (vak 1 C); 
• Aanbrengen van een stalen damwand als vervangende waterkering en kwelscherm bij de 

gasleiding in vak 2E ter plaatse van kilometer 54,8; 
• Aanbrengen van een stalen damwand als vervangende waterkering en kwelscherm en het 

gangbaar maken en houden van de afstuitmiddelen van de vuilwaterpersleiding Hoogkerk in 
vak 2G ter plaatse van kilometer 66,3. 

Voor de Groninger Zeedijk van Delfzijl en de Duitse Grens en de dijk langs de Westerwoldse Aa zijn 
voorziene verbeteringsmaatregelen nog niet inzichtelijk gemaakt. 

42 Nader onderzoek 
In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het Wetterskip Fryslân onder andere de volgende toetsen uitvoeren 
voor de lisselmeerdijk: 

• Nader onderzoek kademuren met betrekking tot macrostabiliteit buitenwaarts; 
• Nader onderzoek bekledingen op steile taluds (basalt); 
• Toetsen bekledingen Noorse Steen; 
• Toetsing overige bekledingen; 
• Nader onderzoek naar diverse ontbrekende gegevens over aanwezige kleidikte, zandgehalte, 

korreldiameters e.d.; 
• Verder toetsen van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Inventariseren en toetsen van kabels en leidingen; 
• Gegevens verzamelen van diverse kunstwerken en deze toetsen. 

In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het Wetterskip Fryslân onder andere de volgende toetsen uitvoeren 
voor de Waddenzeedijk: 

• Nader onderzoek op diverse onderdelen waterkering rondom de Industriehaven Harlingen; 
• Toetsen bekleding Noorse Steen; 
• Toetsen overige bekledingen; 
• Nader onderzoek voorland ter plaatse van het Zurichoord; 
• Nader onderzoek naar toplaagstabiliteit en afschuiving binnenbeloop bij keringen met een 

overslag groter dan 0,1 1/m/s; 
• Kabels en leidingen inventariseren en toetsen 
• Toetsen overige NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Gegevens verzamelen van diverse kunstwerken en deze toetsen. 

In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het Waterschap Hunze en Aa's het volgende naderonderzoek 
uitvoeren voor de Groninger Zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens: 

40 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 6, 	Friesland en Groningen 

o Uitvoeren van vijf tot acht raaien van boringen met peilbuizen verspreid over de dijk 

Wanneer de resultaten niet toereikend zijn kunnen binnen enkele maanden na het onderzoek alsnog 
meer monsters beproefd worden om te komen tot een betrouwbaar oordeel. 

Voor de Groninger Zeedijk tussen Lauwersoog en Delfzijl is geen nader onderzoek aangegeven. 

4.3 Kosten en planning. 
De kosten van de hierboven genoemde verbeteringswerken zijn geraamd op: Wetterskip Fryslân: 43,5 
miljoen euro (nog niet van alle verbeteringswerken is een kostenraming beschikbaar). Waterschap 
Noorderzijlvest: 2,4 miljoen euro (nog niet van alle verbeteringswerken is een kostenraming 
beschikbaar). Waterschap Hunze en Aa's: een verbeteringsprogramma is nog niet beschikbaar. 

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 
Waterschap Hunze en Aas constateert dat de hydraulische randvoorwaarden in de Dollard niet 
voldoen. Het waterschap heeft aangepaste randvoorwaarden aangenomen. 

Wetterskip Fryslân constateert dat er grote onzekerheid bestaat over de hydraulische 
randvoorwaarden. Het vertrouwen in de randvoorwaarden wordt verder ondermijnd door de sprong in 
de randvoorwaarden in dijkring 6 op de provinciegrens. Het Wetterskip geeft aan dat er een 
discrepantie is tussen de inspanning die het Wetterskip moet verrichten om de toets uit te voeren en 
onzekerheid in de hydraulische randvoorwaarden, hetgeen versterkt wordt door het stopzetten van 
het meetprogramma op de Waddenzee. 

Met name bij het toetsen van grasbekledingen blijkt dat eenvoudige of gedetailleerde rekenregels 
vaak ontbreken, waardoor alleen een geavanceerde toets overblijft. 

5.2 Provincie 
De provincie Friesland geeft in aanvulling op de ervaringen van de beheerders aan dat er behoefte is 
aan normen voor de dijkringscheidende dijken. Door het ontbreken van normen is nu in feite geen 
oordeel te geven voor deze dijk. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Wetterskip Fryslân Rapportage 2e ronde Toetsen op 5-2-2006 
Veiligheid Waddenzee- en lisselmeerkering 

2 Waterschap Hunze en Aas Toetsing primaire kering Waterschap 1 -9-2004 
Hunze en Aas 

3 Waterschap Hunze en Aas Aanvulling toetsing waterschap 1 -1-2005 
Hunze en Aas 

4 Provincie Groningen Verslag toetsing primaire 15-12-2005 
waterkeringen 2005 

5 Wetterskip Fryslân Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid 1-2-2006 
Waddenzee en lisselmeerkering Friesland: 
Dijkringgebied 6 Friesland en Groningen 

6 Waterschap Noorderzijlvest Eindrapportage Veiligheidstoets 1 -5-2004 
Groninger Zeedijk 

7 Waterschap Noorderzijlvest Toets op veiligheid Groninger Zeedijk, 1 -6-2004 
Hoofdrapport Geotechniek, 
bekledingen, kunstwerken en 
leidingen 

8 Provincie Groningen en Fryslân Toetsing veiligheid primaire 1-12-2005 
waterkeringen dijkringgebied 
nummer 6 

9 Rijkswaterstaat Aansluiting Afsluitdijk op 1-1 -2006 
lisselmeergebied dijkringgebied 6; traject zuidwest 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
- 
(0 
(0 

g 	g 
) 	ö 

Categorje_a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 
- 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 91.7 566 	36.1 55.6 36.1 

Dijken en Dammen 91.7 556 	36.1 55.6 36,1 

HT Hoogte 65,6 55.6 55.6 

ST 	Stabiliteit 55,6 55,6 55.6 

STPF- I Pipinçj mm hosvo 55.6 556 55.6 

STBU Mûcroslabilitcit bmnlenwornls 55.6 55,6 55.6 

STEl 	Mcros3abifiteml hmnemmwaafts 55 55,6 55.6 

STMI 	Mic,ostshililOjt 55,6 55,6 55.6 

STBK Bekleding. 55.6 55.6 55.6 

- stecmm200hmmg 

- os (alt 

- grosmot 

ovcmmçje hoklcdimm gen 

STVL Vflom'lnmtd. 55.6 

- a(s0humiWng 

ttmngsloümtq 

NWO Niot-wstcrke,ondc objocWn 

- bebommwimtg x 0 x 

- kabels & laiciingeit X 0 

- ho,tmn & ovongo hog00mmmmg 0 x 

- ovenge ,miet-walerkeremmde objecten x 0 S 

'lege gronden 

Ouirtetl 

DA Dumt'mefsleg 

WE 	Winderosie 

NWO Nit-wttlm'kefe,mde objecten. 

Kunstwerken 25 17 	5 16 t S 

HT Hoogte 12 12 12 

ST Stabmkteit5nsletkte 17 17 16 t 

STCG Consbuctie cmi g,ondlmclmoaam 15 15 15 

STCO Constrtmctieondocdetetm 17 17 16 1 

STpHPipinge000eve 15 15 15 

STVL Vootltind 11 17 17 

SS Bettotmebaarbeid sluiting 12 12 12 
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1 Beschrijving van het gebied 
Dijkringgebied 7, Noordoostpolder, ligt in de provincie Flevoland. De Noordoostpolder ligt aan het 
IJsselmeer, het Ketelmeer en het Zwartemeer. Daarnaast ligt de Noordoostpolder aan het 
Vollenhoverkanaal, het Vollenhovermeer en het Kadoelermeer. Aan de noordzijde sluiten de 
waterkeringen bij Lemmer aan op dijkringgebied 6, Friesland en Groningen. Aan de oostzijde grenst 
de Noordoostpolder aan dijkringgebied 9, Vollenhove en aan de verbindende waterkering 2, 
Kadoelersluis. De Noordoostpolder heeft 55,6 km waterkeringen van categorie a. Daarnaast heeft de 
Noordoostpolder waterkeringen van categorie c, in totaal 36,1 km, waarvan 10,6 km natte keringen 
aan het Kadoelermeersysteem. In het dijkringgebied liggen 25 kunstwerken. 

Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/4.000 per jaar. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 
Waterschap Zuiderzeeland is beheerder van de Noordermeerdijk, de Westermeerdijk, de waterkering 
in Urk, de Zuidermeerdijk, de Ramsdijk, de Zwartemeerdijk, de Kadoelermeerdijk, de 
Vollenhovermeerdijk en de Vollenhoverkanaaldijk. 

Wetterskip Fryslâri is beheerder van de Grietenijdijk en de Statendijk, dit zijn categorie c 
waterkeringen. 

Waterschap Reest en Wieden is beheerder van de Slijkenburgerdijk, de Oude Blankenhammer Zeedijk, 
de Punterweg, de Hammerdijk, de Blokzijlerdijk en de Kuinderdijk. Dit zijn alle categorie c 
waterkeringen. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 

Waterschap Zuiderzee/and 
De beheerder heeft voor de toetsingsronde volstaan met een eenvoudige toetsing van de recent 
versterkte categorie a primaire keringen (gedeelte Lemmer tot Kadoelerkeersluis, met uitzondering van 
de keileembult Urk). De toetsing heeft bestaan uit een eenvoudige toets op HOOGTE HT, een 
samenvattende notitie van de recent uitgevoerde dijkverbeteringsmaatregelen en een globale 
kwalitatieve toetsing na uitvoering van de dijkverbeteringen. Voor de in uitvoering zijnde keileembult 
Urk is meteen de score onvoldoende' toegekend. Daarnaast is voor het toetsspoor HOOGTEHT op 
een aantal strekkingen een score 'geen oordeel' toegekend. 

Voor de STABILITEIT VAN DE STEENZETTINGEN STBK is overal de score 'goed' gegeven, het zetwerk 
is van zeer recente datum en voldoet aan de eisen. De kwaliteit van de GRASBEKLEDING STBK op de 
recent versterkte dijkvakken wordt door de beheerder als 'onvoldoende' beoordeeld, omdat het gras 
nog niet voldoende tijd heeft gehad om een goede beworteling te ontwikkelen. Voor de STABILITEIT 
STBI, STBU, STPH en STMI is overal de score 'goed' gegeven. 
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De beheerder heeft zich niet willen beperken tot de wettelijke toetsing van de categorie C primaire 
keringen langs het Kadoelermeersysteem (10,7 km). De beheerder heeft een uitgebreide toetsing 
uitgevoerd op basis van aangenomen hydraulische randvoorwaarden en analoog aan het VTV, om 
meer inzicht te verkrijgen in de veiligheid van de bestaande situatie. Bij deze toetsing scoort de 
waterkering op het toetsspoor HOOGTE HT geen oordeel, op het toetsspoor STABILITEIT PIPING 
ENHEAVE STPH 'geen oordeel', op het toetsspoor MACROSTABILITEITBINNENWAARTS STBI 
'voldoende', op het toetsspoor MACROSTABILITEITBUITENWAARTS onvoldoende', en op het 
toetsspoor MICROSTABILITEIT 'geen oordeel'. Voor toetsing van de BEKLEDING is onvoldoende 
informatie voorhanden. Zes WATERKERENDE KUNSTWERKEN zijn beoordeeld, waarvan 4 een score 
'geen oordeel' behalen, 1 een score 'goed' en 1 een score voldoende'. De NlETWATERKERENDE 
OBJECTEN NWO behalen een score onvoldoende'. 

Wetterskip Fryslân en Waterschap Reest en Wieden. 
Wetterskip Fryslân en Waterschap Reest en Wieden hebben vastgesteld dat de waterstaatkundige 
toestand van de categorie c keringen die bij hen in beheer zijn niet is gewijzigd sinds het inwerking 
treden van de Wet op de waterkering. De score voor deze keringen is derhalve 'goed'. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie wijkt voor twee onderdelen van de toetsing naar boven af van het oordeel 
van de beheerder. Dit geldt voor de Noordermeerdijk tussen km 4,5 en km 5,0 waar de kruinhoogte 
tot 6 cm lager is dan de benodigde kruinhoogte die in het kader van de dijkversterking is berekend. In 
het kader van de dijkversterking is besloten om dergelijke marginale dijk verhogingen achterwege te 
laten. Bij het ontwerp van de dijkversterkingsmaatregelen is bovendien de benodigde kruinhoogte 
voor alle dijkenberekend op basis van een maximaal toelaatbaar golfoverslagdebiet van 1 1/m/s. Volgens 
het VTV hangt het maximaal toelaatbare golfoverslagdebiet af van de kwaliteit van de bekleding op 
het binnentalud. Het mag ook groter zijn dan 1 1/m/s. Op grond hiervan is door de provincie op het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT de score goed'/'voldoende' toegekend. 

De waterkering in Urk (km 24,2 - km 25,6) is door de beheerder op alle toetssporen onvoldoende 
beoordeeld, omdat de verbeteringswerken ten tijde van het uitbrengen van de rapportage nog niet 
gereed waren. Door de provincie is de score 'goed'/'voldoende' toegekend, omdat de werken per 1 
januari 2006 waren afgerond, de peildatum van de tweede ronde toetsen op veiligheid. 

De provincie oordeelt dat de jonge, nog niet goed doorwortelde grasbekledingen, die door de 
beheerder als onvoldoende zijn beoordeeld, volgens het VTV toch veilig kunnen zijn bij goed beheer. In 
het kader van de dijkversterking zijn hiervoor afsprakengemaakt over het grasland beheer en het nemen 
van aanvullende beheersmaatregelen, die door de beheerder in het najaar van 2005 zijn uitgevoerd. 
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De aanvaargevoeligheid van de Friese Sluis vanwege het schutten met open brugdek wordt door de 
provincie als te groot beoordeeld. Daarom scoort dit object de score onvoldoende' voor het 
beoordelingsspoor STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO. 

Voor de categorie c droge primaire waterkeringen heeft de provincie geen informatie gerapporteerd 
gekregen waaruit afwijkingen blijken ten opzichte van de eerste rondetoetsen op veiligheid. Daaruit is 
geconcludeerd dat de droge keringen tenminste gelijke veiligheid bieden als op de datum van 
inwerkingtreding van de wet (1996). Daarmee scoort de kering de score goed'. 
Hetzelfde geldt voor de categorie c primaire keringen langs het Kadoelermeersysteem. Het 
hydraulische belastingregime is gelijk ten opzichte van op de datum van inwerkingtreding van de wet. 
Omdat de sterkte niet lager is dan in de vorige situatie is de beoordeling goed'. 
Met de conclusie dat de categorie c primaire keringen langs het Kadoelermeersysteem tenminste 
dezelfde veiligheid bieden als op de datum van inwerkingtreding van de Wet op de waterkering, bestaat 
er nog geen inzicht of het toen aanwezige veiligheidsniveau ook in technische zin volstaat. Om daar 
gevoel voor te krijgen is er aanvullend door Waterschap Zuiderzeeland voor de genoemde 
waterkeringen een toetsing uitgevoerd op basis van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid. De 
hydraulische voorwaarden zijn afgeleid door Waterschap Zuiderzeeland. 
Volgens de provincie is de resulterende score van deze niet-formele toetsing 'onvoldoende'. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De toets is niet uitgevoerd volgens het VTV. Het oordeel is deels gebaseerd op oudere toetsingen, 
welke in hoofdlijn volgens de LTV zijn gedaan en deels op dijkverbeteringswerkzaamheden die de 
afgelopen jaren hebben plaatsgehad. 

Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de provincie voor de categorie a keringen. 

Het Rijk beschouwt verder de door Waterschap Zuiderzeeland niet-formele toetsing van de categorie c 
keringen langs het Kadoelermeersysteem een onderdeel van het uitgebrachte beheerdersoordeel. Het 
Rijk neemt dit oordeel niet over. 

4 Beheerdersmaatregeten 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De beheerder rapporteert de volgende beheermaatregelen: 

o De legger en het beheersregister voor dijkringgebied 7 Noordoostpolder dienen te worden 
opgesteld. 

o De beheerder stelt bouwbeleid op voor nabij waterkeringen in stedelijke gebieden, waarbij 
tevens de keurgrenzen worden bepaald. 

4.2 Nader onderzoek 
Op basis van bovenstaande randvoorwaarden dient concreet te worden geïnventariseerd welke 
informatie nog in het veld nog verzameld moet worden. 

4.3 Kosten en planning 
Voor de verbetering van de Friese Sluis bij Lemmer (aanbrengen van een aanvaarbalk) is een bedrag 
van 220.000 euro geraamd. 

4.4 Bevindingen provincie 
Voor de Friese Sluis en de Voorstersluis dient het bestaande beleid om te schutten met geopend 
brugdek te worden afgebouwd. De provincie is van mening dat het Rijk voor het Kadoelermeersysteem, 
voorafgaand aan de volgende toetsronde, hydraulische randvoorwaarden beschikbaar dient te stellen. 
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5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de dijken van het Zwarte Meer waren geen rekenprogramma's beschikbaar om de hydraulische 
randvoorwaarden te bepalen. Voor de categorie c primaire keringen langs het Kadoelermeersysteem 
zijn door de beheerder (Waterschap Zuiderzeeland), op basis van vuistregels en rekening houdend met 
het sluitpeil van de voorliggende Kadoelersluis, randvoorwaarden afgeleid. Deze randvoorwaarden 
hebben echter geen officiële status. 

Overige ervaringen 
De beheerder geeft aan dat het inwinnen, actualiseren en valideren van de gegevens die nodig zijn 
voor de toetsing een grote inspanning in tijd en capaciteit vraagt. De beheerder heeft naast de formele 
toetsing van de categorie a en c primaire keringen ook een niet-formele toetsing uitgevoerd van de 
natte categorie c keringen langs het Kadoelermeersysteem volgens het VTV. Deze niet-formele 
toetsing resulteert in een score "onvoldoende". De categorie c primaire waterkeringen langs het 
Kadoelermeersysteem blijkt daarmee een aandachtspunt van het waterkeringsysteem rond de 
Noordoostpolder te vormen. 

Beheerder Waterschap Reest en Wieden vindt de oude Zuiderzeedijk belangrijk als cultuurhistorisch 
object, maar niet als primaire waterkering. Het geeft aan dat - omdat het beheersgebied van deze 
beheerder dijkringgebied 9 geheel achter dijkringgebied 7ligt en de norm voor dijkringgebied strenger 
is - de overstromingskans van dijkringgebied 9 verwaarloosbaar klein is. Daarom is voor de beheerder 
het bewaren van het cultuurhistorisch karakter het uitgangspunt. Een aanpassing van de status van dit 
gedeelte is volgens de beheerder gewenst. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Zuiderzeeland Toetsing dijkring 7, Noordoostpolder 15-9-2005 
2 Waterschap Zuiderzeeland Verslag waterkeringen dijkring 7, Noordoostpolder 15-9-2005 
3 Provincie Flevoland Verslag van Gedeputeerde Staten van Flevoland over de 1-2-2006 

twee ronde toetsen op veiligheid van dijkringgebied 7: 
Noordoostpolder 

4 Wetterskip Fryslân Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid Waddenzee 1-2-2006 
en lisselmeerkering Friesland: Dijkringgebied 6 Friesland 
en Groningen 

5 Waterschap Reest en Wieden Toetsing op Veiligheid van de primaire waterkering 23-5-2005 
dijkringgebied 9, Vollenhove 
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Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 

CD Li-  (-) 

9 	g 
' 	j 

(1 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 
______ 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoend goed onvoldoende 

Totuul 141,4 94.8 	46,6 94.8 46.6 

Dijken en Dammen 1414 948 	46.6 94,8 466 

HT Hoogte 1414 948 	46.6 94,6 46.6 

ST Stabmhle4 141.4 948 	46,6 94.8 466 

STPH Piping Cfl lemuve 141,4 94,8 	46.6 94,8 46,6 

STBU Macrosiebijitemt bwtenwoamls 141,4 948 	46,6 94,8 466 

STBI 	Mecmsteb,/8e4 bdsmenryeamts 141.4 948 	46.6 94,8 466 

STMI Mmcioslobil4ed 141.4 948 	46,6 94,8 466 

STEK Bck)oding 141,4 948 	46.6 94,6 466 

- stecnzetting 

- enfo)t 

- giosmnn( 

- ovonçje behlecinmgomm 

STVL Voor?nmrd 141 4 94.8 94,8 46.6 

- n(scimmvim(q 

- 	ettmmrgsvtocminçj 

NWO Nict-v,ajc,kolcimdo nigoolnmm x x a 

- beboswumç n x x x 

- koke/s & /emdnmmjcmm x n S 4 

- bomen & over/ge hcqrnenng x S S 4 

- ovorig6 rnct-wotcfbnmencio nhjnclnmm e S 5 S 

Hogo gronden 

Duinee 

DA Oummnalstsg 

WE 	WîndwDsie 

NWO Nicj-wajembeïcmrdc nheclen 

Kunstwerken 1 	14 11 	12 	2 12 ' 2 

HT Hoogte 12 10 	2 10 2 

ST 	Stabrllleit 611 sterkte 14 12 	2 1 	12 2 

STCG Constructie en gmommdtmcbaar/m 14 12 	2 12 2 

STCO Constructmooncicfdctefl 14 12 	2 12 2 

STPII Pipnmq en 110545 14 12 	2 12 2 

STVL Vnomieed 14 12 	2 12 2 

ES 8etrouwkserlroid sluiting 11 9 	2 9 11  
2 
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Dijkringgebied 8, 	Flevoland 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 8, Flevoland, ligt in de provincie Flevoland. De gemiddelde overschrijdingskans van het 
dijkringgebied is volgens de Wet op de waterkering 1/4.000 per jaar. Het gebied grenst aan het 
Markermeer en de daarmee in verbinding staande randmeren en het IJsselmeer, Ketelmeer en 
Vossemeer. Tevens grenst Flevoland aan het Veluwemeer, Drontermeer, Wolderwijd en het 
Nuldernauw. Het dijkringgebied wordt omsloten door 141,4 km dijk, waarvan 94,8 km van categorie 
a, en de overige 46,6 km van categorie c. Er zijn twaalf kunstwerken die behoren tot de categorie a. 
Twee kunstwerken maken onderdeel uit van de waterkeringen van categorie c. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Zuiderzeeland 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De categorie a keringen zijn getoetst in het kader van de overdracht van de waterkering van het Rijk 
naar het waterschap. Na de toets zijn of worden de waterkeringen versterkt in de periode 2002 - 
2006. Naar verwachting voldoen alle categorie a dijken na dijkversterking. 

Omdat de hydraulische belastingen na de inwerkingtreding van de Wet op de waterkering in 1996 
zijn veranderd, kan voor de categorie c keringen niet meer op eenvoudige wijze worden nagegaan of 
de veiligheid sinds de inwerkingtreding van de Wet gelijk is gebleven. Daarom heeft waterschap 
Zuiderzeeland in 2004 een volledige toets uitgevoerd op basis van niet officieel vastgestelde 
hydraulische randvoorwaarden berekend met het door Rijkswaterstaat ontwikkelde rekenprogramma 
ProMoVera. De voorlopige score is dat de categorie c dijken niet voor alle beoordelingssporen 
voldoen. 

3.2 Bevindingen provincie 
Voor de categorie a keringen is de bevinding van de provincie gelijk aan die van het 
waterschap, met uitzondering van een drietal schutsluizen. De provincie stelt dat een drietal 
schutsluizen ook na de dijkversterking niet voldoet vanwege het ontbreken van enkele specifieke 
bedieningsvoorschriften. Verwacht wordt dat deze bedieningsvoorschriften voor de herfst van 2005 
beschikbaar zijn. 

Samenvattend stelt de provincie dat de score voor de primaire keringen van categorie a goed of 
voldoende is op de peildatum 1 januari 2006, indien de dijkversterkingen en beheermatige acties 
volgens planning verlopen. 

Doordat de sluis in de Knardijk is verwijderd is het hydraulisch regime op de Veluwerandmeren 
gewijzigd. Daardoor was het niet mogelijk om te beoordelen of de aanliggende primaire 
waterkeringen tenminste dezelfde veiligheid bieden als op de datum van inwerkingtreding van de 
Wet. Om toch een beeld te krijgen van de aanwezige veiligheidssituatie is door waterschap 
Zuiderzeeland een toetsing uitgevoerd volgens het VTV, met gebruikmaking van niet-formele 
hydraulische randvoorwaarden. De resulterende score voor de primaire waterkeringen van categorie c 
is onvoldoende. 
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Dijkringgebied 8, 	Flevoland 

3.3 Bevindingen Rijk 
Het Rijk heeft geconstateerd dat de dijkversterkingen en beheersmatige acties daadwerkelijk volgens 
planning zijn afgerond. Het veiligheidsoordeel van het Rijk voorde categorie a keringen komt daarom 
overeen met het oordeel van de provincie. Omdat de hydraulische belasting op de Veluwerandmeren 
is gewijzigd, is het niet voldoende om te beoordelen of de toestand van de waterkeringen 
onveranderd is gebleven. Voor de categorie c keringen komt het Rijk tot de score geen oordeel. Het 
Rijk beschouwt de door het Waterschap Zuiderzeeland uitgevoerde toetsing van de categorie c 
keringen langs de Veluwerandmeren als een onderdeel van het uitgebrachte beheerdersoordeel. Het 
Rijk neemt dit oordeel niet over omdat de toetsing niet met randvoorwaarden uit de HR2001 is 
uitgevoerd. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Voor de categorie a keringen worden de geplande dijkversterkingen als maatregelengenoemd. De 
dijkversterkingen zijn eind 2005 afgerond. 

4.2 Nader onderzoek 
Voor de categorie c keringen wordt nader onderzoek voorgesteld. Het betreft gedetailleerd of 
geavanceerd onderzoek met betrekking tot de beoordelingssporen hoogte, macrostabiliteit, 
microstabiliteit, bekleding, waterkerende kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

4.3 Kosten en planning 
Kosten voor verbeteringswerken zijn niet opgegeven. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen aanvullende bevindingen verwoord. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Geconstateerd wordt dat voor de categorie c keringen nog geen officieel vastgestelde hydraulische 
randvoorwaarden beschikbaar zijn. 

VTV 
De aangepaste beoordeling van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO in het VTV ten opzichte van 
de Leidraad toetsen op Veiligheid uit 1999 (LTV) wordt als aandachtspunt vermeld. Verondersteld 
wordt dat de nieuwe wijze van beoordelen tot discussie aanleiding kan geven. Bij de toets is gebruik 
gemaakt van het beoordelingsprofiel zoals dat is de LTV is gedefinieerd. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Flevoland 	 Verslag van Gedeputeerde Staten van Flevoland over 	1-7-2005 
de toetsing op veiligheid van dijkringgebied 8: 
Flevoland 

2 Waterschap Zuiderzeeland 	Verslag Waterkeringen 	 15-10-2004 
3 Waterschap Zuiderzeeland 	Toetsing dijkringgebied 8, categorie C dijken 	15-10-2004 

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 
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Dijkringgebied 9, Vollenhove 
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Dijkringgebied 9, 	Vollenhove 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type ¶ 
- 	-... 

co 

(.. 

0 	o 
j CD'
co 	o 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIET.4AN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET.4.4N 
DENORM 

GEEN 
IOORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Tc4aaI 76.8 34,5 	42,3 34,5 42.3 

Dijken en Dominee 34,5 345 	42.3 34,5 42.3 

HT Hoogte 34,5 345 34,5 

ST 	labiliteit 34,5 34.5 34.5 

STPH Piping 00 hOOvO 1 	34,5 34,5 34,5 

STBU Mucrostsbititcit builenwoa,ls 34.5 34,5 34,5 

STEl 	Mocroslob,Ijtc,t bucnonwaarts 34.5 34,5 34,5 

STMI 	Mic,ostOb,hto,t 34,5 34.5 34,5 

STBI< Boktodwg. 34,5 34.5 34.5 

- stcenzotticicj 

- us!otl 

- q005rnot 

- overige ho.tr/ndrn gon 

STVL Voo,krnd 34,5 34 5 34.5 

- vfsclwivirtg 

- zottingsvlociing 

NWO N,et-waterlrernude object en e 

- bebocrwutq 0 X 0 

- kobe/s & (OiCbfl gon x x x 

- boeren & overige begroeIIng v 0 X 

- onenge ruot-woterlre,'ende objecten x x 

Hoge gronden 2 2 

Duinen 

DA Dwnnrstag 

WE 	Wrnderosie 

NWO Niet -welerkerende objecten. 

Kunstwerken 15u 15 	n 2 	2 3 8 

HT Hoogte 15 15 13 	1 1 

ST Siebditeit en sterkte 15 15 10 	1 3 1 

STCI3 Constructie en grorcdtrchasnt 15 15 1 	11 	1 2 1 

STCO Constructieo,tderdoten 15 15 11 	1 2 1 

STPHPipcngenhonvo 15 14 1 

STVL Voudcrod Li ES Betcouvteerheid sluiting 13 4 	1 1 7 
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Dijkringgebied 9, 	Vollenhove 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 9, Vollenhove ligt in de provincies Overijssel, Drenthe en Friesland. Provincie Overijssel 
is de coördinerende provincie. Het dijkring gebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Vecht en 
aan de westzijde door het Zwarte Water en het Zwarte Meer. Ten noorden van Blokzijl grenst het 
dijkringgebied aan dijkringgebied 7, Noordoostpolder. De oostelijke begrenzing van het dijkringgebied 
bestaat uit hoge gronden. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

De primaire waterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke lengte van34,5 km. In de 
waterkeringen bevinden zich 15 kunstwerken. Daarnaast zijn 42,3 km categorie c keringen en hoge 
gronden aanwezig. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij het waterschap Groot Salland, het waterschap Reest en Wieden, 
Wetterskip Fryslân en Rijkswaterstaat Oost-Nederland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 9, Vollenhove heeft de score 'onvoldoende' behaalt voor 2 kunstwerken en een 
langsconstructie. De kunstwerken scoren onvoldoende' op 3beoordelingssporen: STABILITEIT 
CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG, STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO en 
BETROUWBAARHEIDSLUITING. De langsconstructie scoort onvoldoende' op 2 beoordelingssporen: 
HOOGTE HT en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De dijken scoren 'goed'. De NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren 'goed'. 

De resultaten van de toetsingsregels komen overeen met het oordeel van de beheerder. De categorie 
c keringen hebben de score 'goed'. De toestand is niet achteruitgegaan sinds de inwerkingtreding van 
de Wet op de waterkering. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Voor het beoordelingsspoor 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS is door de beheerder voor alle kunstwerken de score 'goed' 
gegeven. Uit de rapportage volgt dat voor het merendeel nog geen sluitingprocedures aanwezig zijn. 
Het oordeel Rijk is voor dit beoordelingsspoor daarom geen oordeel'. 

De herziene toetsrapportage van de keersluis in het Meppelerdiep bij Zwartsluis is later 
binnengekomen. Uit de rapportage blijkt dat de sluis op BETROUWBAARHEIDSLUITING BS 
onvoldoende scoort. 
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Dijkringgebied 9, 	Vollenhove 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. Voor de 
kunstwerken zijn verbeteringswerken gepland. 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 riviersysteem 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 HR1 996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn 
uitgevoerd, waarna de primaire waterkeringen van dijkringgebied 9 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing 

4.3 Kosten en planning 
Kosten voor verbeteringswerken zijn niet opgegeven. 

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 Waterschap Reest en Wieden 

2 Provincie Overijssel 
3 Wetterskip Fryslân 

Toetsing op Veiligheid van de 23-5-2005 
primaire waterkering dijkringgebied 9, 
Vol len hove 
Toetsing op Veiligheid 6-1 -2006 
Rapportage 2e ronde Toetsen op Veiligheid 1-2-2006 
Waddenzee en lisselmeerkering Friesland: 
Dijkringgebied 6 Friesland en Groningen 
Toetsing op op veiligheid 2005 1-9-2005 
Dijkverbetering achter Ramspol, Toetsing van de 19-6-2003 
bestaande waterkering Zwartsluis-Kadoelersluis 

Dijkverbetering achter Ramspol, Toetsing 1-4-2003 
Kunswerken Zwartsluis- Kadoelersluis, 
Deelgebied 4 

4 Waterschap Groot Salland 
5 Waterschap Wold en 
Wieden/Reest en Wieden 

6 Waterschap Wold en 
Wieden/Reest en Wieden 
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Dijkringgebied 10, Mastenbroek 

Larid 
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Dijkringgebied 10, 	Mastenbroek 

Resultaatstabel dij kri nggebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3'  
- 

tO 

(0 
0 

( 
0) 	7) 

11 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 

OORDEEL 

VOLDOET 

AAN DE 
 NORM 

VOLDOET 
N!ETAAN 
DENORM 

GEEN 

OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 47,6 47,6 14.0 33,6 

Dijken en Dammen 47,6 47,6 14.0 33.6 

HT Hoogte 47,6 47.6 47,6 

ST 	Stabiliteit 47,6 47.6 14,0 33,6 

STPH Piping en heave 47.6 47.6 14.0 33.6 

STBU Maooslabditeit buitenwaarts 47,6 47,6 47,6 

STBI 	Macrostabiiiteit blnnenwaarts 47,6 47,6 47,6 

STMI 	Microstabiiiteit 47,6 47,6 14.0 33,6 

STBK Bekleding: 47,6 47.6 33.0 14,6 

- steenzettlng 0,6 0,6 0,6 

- asfalt 

- grasmat 47.0 47,0 33,0 14.0 

- ovenge bekledin gen 

ST'i'L Voorland; 47.6 47.6 14.0 33.6 

- afsclwiving 

- zettingsvloeiing 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

- bebouwing 0 S X 

- kabels & leidingen x X 

- bomen & overige begroeiing 0 0 

- overige niet -waterke rende objecten x 

Hoge gronden PM PM PM 	PM PM PM 

Duinen 

DA Duinafslag  

WE 	Wlnderosle 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

Kunstwerken 10 10 6 1 3 

HT Hoogte  

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en grondilchaam 

STCO Constructieonderd eten 

STPH Piping en beave 

STVL Vooriand 

ES Betrouwbaarheid nluiting  
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Dijkringgebied 10, 	Mastenbroek 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 10, Mastenbroek ligt in de provincie Overijssel. Het dijkringgebied wordt aan de 
noordzijde begrensd door het Zwarte Meer, aan de oostzijde door het Zwarte Water en aan de zuid- en 
westzijde door de Ijssel. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 47,6 km. De primaire waterkering is 
van de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 11 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Groot Salland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Eén kunstwerk in dijkringgebied 10, Mastenbroek, heeft de score onvoldoende' behaald. Het 
kunstwerk scoort onvoldoende' op het beoordelingsspoor STABILITEITEN STERKTE ST. Daarnaast 
scoren 3 kunstwerken 'geen oordeel'. Ook de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren 'geen 
oordeel. De dijken scoren 'goed'. 

De resultaten van de toetsingsregels komen niet overeen met het oordeel van de beheerder. De 
beheerder kent het oordeel 'voldoende' toe, omdat maatregelen zijn genomen die tot verbetering en 
op termijn tot een goede score leiden. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn goedgekeurd door de 
beheerder. Uit de beheerdersrapportage volgt dat voor de faalmechanismen: STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH, MICROSTABILITEIT STMI, STABILITEIT BEKLEDING STBK en STABILITEIT VOORLAND 
STVL delen 'geen oordeel' scoren. De eindscore voor deze trajecten dient volgens het Rijk 'geen 
oordeel' te bedragen. Voor een deel van de goedgekeurde kunstwerken volgt uit de rapportage dat 
veel belangrijke gegevens ontbreken en dat geen oordeel kan worden gegeven. Daarnaast is 
betrouwbaarheid sluiting voor alle kunstwerken goedgekeurd. Uit de rapportage volgt dat voor het 
merendeel nog geen sluitingprocedures aanwezig zijn. Eindscore van deze kunstwerken is 'geen 
oordeel'. Daarnaast is in de beheerdersrapportage melding gemaakt van een 'onvoldoende' oordeel 
voor kabels en leidingen. 
Er bestond onduidelijkheid over de in de kaart en tabel gepresenteerde resultaten. De beheerder heeft 
daartoe nieuwe informatie aangeleverd (eind juli 2006). Op basis daarvan zijn de kaart en tabel 
aangepast. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Er dienen 71 bomen te worden verwijderd. Verder zijn geen maatregelen gedefinieerd. 
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Dijkringgebied 10, 	Mastenbroek 

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 riviersysteem 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 HR1 996. De 
rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna de primaire 
waterkeringen van dijkringgebied 10 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek wordt uitgevoerd in 2006 

4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen kosten opgegeven voor eventuele verbeteringswerken 

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 bevindingen gerapporteerd. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Overijssel 	Toetsing op veiligheid 
	

1-1-2006 
2 Waterschap Groot Salland 	Toetsing op veiligheid 2005 

	
1 -9-2005 
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Dijkringgebied 11, Iisseldelta 
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Dijkringgebied 11, 	Iisseldelta 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingsciltenum per type 3 
- o 

0) 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETA.AN  
DE NORM 

GEEN 

OORDEEL 

VOLDOET 
A6N DE 

NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 

OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 45,0 33.0 	12,0 6,6 0.1 26,3 8,0 4,0 

Dijken en Dammen 45.e 33,0 	12.0 6,6 0.1 26,3 8.0 4.0 

HT Hoogte 33,0 33.0 6,6 0.1 26,3 

ST 	Stabiliteit 33.0 33.0 6,7 26,3 

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

STBU Macrostabiliteit buitenwaarts 33.0 33,0 6,7 26,3 

STEl 	Macrostabititeit binne,rwaarts 33,0 33.0 6,7 26,3 

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

STEK Sekieding: 33.0 33.0 6,7 26,3 

- steenzetting 

asfalt 

- grasinat 

- overige bekledin gen 

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

- afschuiving 

- zellingovloeiing 

NWO Nie(-waterkerende objecten. 

-bebouwing x 5 X 

- kabels 8 leidingen x 5 25 

- bomen & overige begroeiIng x S S 

- overige niet-waterkerende objecten x X n S 

Hoge gronden 2 1 	1 1 

Duinen 

DA Duinalsiag 

WE 	Winderosie 

NWO Niet-Waterkerende objecten: 

Kunstwerken 54 48 	6 2 2 44 3 3 

HT Hoogte 45 t 44 

ST 	Stabiliteit en sterkte 48 2 2 44 

STCG Constructie en grondiichaam 48 3 1 44 

STCO Conutructieonderdeien 48 2 2 44 

STPH Pipingenkeave 48 3 1 44 

STVL Vooriand 

BS Betrouwbaarheid sluiting 45 2 43 
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Dijkringgebied 11, 	Iisseldelta 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 11, lisseldelta, ligt in de provincies Overijssel en Gelderland. Het dijkringgebied wordt 
aan de noord- en oostzijde begrensd door de IJssel en aan de westzijde door het Vossemeer en 
Drontermeer. De zuidelijke begrenzing van het dijkringgebied bestaat uit hoge gronden. Het 
dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/2.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 45,1 km waarvan 33,1 km categorie a 
en 12 km categorie c primaire waterkeringen. In de waterkeringen bevinden zich 64 kunstwerken, 
waarvan 58 categorie a kunstwerken en 6 categorie c kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij het waterschap Groot Salland en waterschap Veluwe 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 11, lisseldelta, heeft de score onvoldoende' behaald voor 0,1 km van de dijken en 5 
kunstwerken. De dijken scoren onvoldoende' op het beoordelingsspoor HOOGTE HT. De kunstwerken 
scoren 'onvoldoende' op de beoordelingssporen STABILITEIT EN STERKTE ST en BETROUWBAARHEID 
SLUITING BS. Het overige deel van de dijken en kunstwerken scoort 'goed'. De NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO in het beheer van waterschap Veluwe scoren 'goed'. 
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO in het beheer van waterschap Groot Salland scoren 'geen 
oordeel'. 

Conform de Vierde Nota Waterhuishouding dienen de waterkeringen minimaal te voldoen aan de 
HR1 996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1 996 in plaats van 
de HR2001. De resultaten van de toetsingsregels komen overeen met het oordeel van de 
beheerderwaterschap Groot Salland. De resultaten van de toetsingsregels komen grotendeels overeen 
met het oordeel van de beheerder van waterschap Veluwe. Op basis van goede ervaringen is de score 
'geen oordeel' voor MACROSTABILITEIT STBI omgezet in een 'goed/voldoende' score. Op 
MICROSTABILITEIT STMI scoort de dijk over een deel 'geen oordeel' op basis van de toetsingsregels. 
Omdat er sprake is van uitspoeling zonder gronddeeltjes en overdimensionering is het 
beheerdersoordeel 'goed/voldoende'. 

Tenslotte scoort een deel van de kabels en leidingen 'geen oordeel', op basis van goede ervaringen 
tijdens hoogwater is voorlopig een 'goed/voldoende' score toegekend. Categorie c keringen scoren 
voldoende. Deze score is gebaseerd de conditie van de dijk. Drie van de kunstwerken in categorie c 
keringen scoren onvoldoende, omdat sinds het in werking treden van de Wet op de Waterkering de 
toestand is verslechterd. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De 26,3 km dijken in het beheer 
van waterschap Groot Salland zijn goedgekeurd. Uit de beheerdersrapportage volgt dat voor een deel 
van het traject onduidelijkheid bestaat over piping en heave. De score is volgens het Rijk 'geen 
oordeel'. 

66 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 11, 	Iisseldelta 

De 44 kunstwerken in het beheer van Groot Salland zijn goedgekeurd. Uit de rapportage volgt echter, 
dat veel gegevens ontbreken, bovendien blijkt dat voor een groot deel nog geen sluitingprocedures 
aanwezig zijn. De score is volgens het Rijk geen oordeel'. 

Het Rijk geeft drie kunstwerken langs de randmeren, in beheer bij waterschap Veluwe, de score 'geen 
oordeel' wegens gebrek aan informatie. Hiermee wijkt het Rijk af van het beheerdersoordeel dat 
'onvoldoende' is. 

De hoge gronden zijn niet meegenomen in de beoordeling van de beheerder 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. Het 
waterschap Veluwe heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld: 

o voor 0,1 km van de waterkering zijn verbeteringswerken voorgenomen. Het betreft verhoging 
van de keersluis "Het Bastion" bij Hattem; 

o de 2 'onvoldoende' scorende kunstwerken in de categorie a keringen worden verbeterd; 1 van 
de kunstwerken wordt geheel vernieuwd. 

o 24 bomen zijn niet meer vitaal en worden verwijderd. 

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 
riviersysteem 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 
HR1 996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna de 
primaire waterkeringen van dijkringgebied 11 voldoen aan de wettelijke eis. 

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

o nader onderzoek kunstwerken; 
o toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
o nader onderzoek categorie c keringen, metingen hoogte en geometrie. 

4.3 Kosten en planning 
Voor het aanpassen van de hoogte van de dijk en voor verbeteringswerkzaamheden met betrekking tot 
de kunstwerken heeft Waterschap Veluwe een bedrag van 600.000euro geraamd. 

De werkzaamheden zijn ingepland in de periode 2006 - 2008. 

4,4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Afwijken beheerder van HR2001 
Conform de Vierde Nota Waterhuishouding dienen de waterkeringen minimaal te voldoen aan de 
HR1 996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1 996 in plaats van de 
HR2001. 
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Hydraulische randvoorwaarden 
o Voor de categorie c keringen langs de randmeren ontbreken hydraulische randvoorwaarden. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Op de volgende onderdelen is door het waterschap Veluwe afgeweken bij de toetsing: 

o Toetsing op hoogte, door het waterschap is het ontwerperiterium van 1,0 1/m/s overslag 
toegepast. Daarnaast leidt een waakhoogte van minder dan 0,3 meter direct tot een 
onvoldoende' oordeel; 

o Gedetailleerde toetsing op afschuiving van de grasbekleding op het binnentalud bij infiltratie. 
De toetsregels zijn niet praktisch toepasbaar op een bekleding van gras opkiei. Overleg met de 
helpdesk heeft niet geleidt tot een praktische oplossing. Door het waterschap is een 
pragmatischer insteek gekozen. De grasbekleding krijgt over het gehele traject een voldoende' 
oordeel in de wetenschap dat langs het gehele traject een goede grasbekleding op een circa 50 
cm dikke klei- of zavellaag aanwezig is en de taludhelling niet steiler is dan 1:2,5. 

Het Waterschap Groot Salland heeft geen bevindingen verwoord. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geen aanvullende ervaringen verwoord. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Veluwe 	 Dijkring 11 lisseldelta Resultaten tweede 	 1 -9-2005 
toetsingsronde 

2 Waterschap Groot Salland 	Veiligheidstoetsing Dijkring 11: lisseldelta 	 13-9-2005 

3 Provincie Overijssel 	 Toetsing op veiligheid 	 1-1 -2006 
4 Waterschap Groot Salland 	Toetsing op veiligheid 2005 	 1-9-2005 
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Dijkringgebied 12, Wieringen 

Â 

3 

Lg Gnd3 
Typen: 	 Behei: 	 Project 

Watereveen 	Dijken en darnnren. categorie 	 Hoegheernraadschap 	 Landelijke Rappnrtae roetsing 
HolIrid 	rgaojnrtier 

Water 	
A  

C: ______________ 	 flaltuun: 26 npiiI 200& 

Duinen 

VeiIigI1eËtIoor4Ieel: 

Veldoet niet 	
egrenirig hoge grnndn 	 3,500 

IMetr 
1111111 Ot'tn çorggl 

Voldoet 	
: 	(Bijoonder) eoaterkernd knst.edr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 12, 	Wieringen 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3' 	' 

co 

o 

W 	() 

Categorie a Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 66,1 32,3 	33.8 1,6 	3,9 19,6 7,2 33,8 

Dijken en Darmen 66,1 32,3 	33.8 1,6 	3.9 19,6 7.2 33.8 

HT Hoogte 66,1 32,3 26.4 0.8 5,1 

ST 	StObltiteit 66,1 32,3 3,5 	1.9 19,6 7,3 

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

STBU Macrostab,liteit buitenwaarts 66,1 32,3 32.3 

STBI 	Macrostab:tite,t bmnnenwaarts 66,1 32,3 28,3 	4,0 

STMI Microstabiliteit 66,1 32,3 32,3 

STEK Bekleding 66,1 32,3 3,5 	1,9 19,6 7,3 

steenzetting 29,2 29,2 1,6 	1.8 18.1 7.7 

asfalt 8,4 8,4 8,2 0.2 

.grasrnat 32,3 32,3 7,0 	13,6 5.7 6.0 

- ovenge bekledin gen 

STVL Voorland: 66,1 32.3 32,3 

- afsclmuiving 66,1 32,3 32,3 

- zettingsvtoellng 66,1 32.3 32.3 

NWO Niet-waterkerende objecten. x x 	x v x 

bebouwing x x 	x 

kabels & leidingen x 5 	6 

.bomen & overige begroeiing x 5 	6 S 

overige niet.waterkerende objecten 1 	x 5 	X 5 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafsiag 

WE 	Wlnderosle 

NWO Niet-waterkerende objecten 

Kunstwerken 41 7 	34 1 6 34 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCD Constructie en grondllchaarn 

STCO Conctructieonderdeten 

STPH Piping en hee ve 

STVL Voortand 

ES Betrouwbaarheid siulting 
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Dijkringgebied 12, 	Wieringen 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 12, Wieringen, ligt in de provincie Noord-Holland. Aan de noordzijde van het 
dijkringgebied ligt de Waddenzee, aan de oostzijde het IJsselmeer. Aan de west en zuidzijde grenst de 
dijkring aan dijkringgebied 13, Noord-Holland. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 66,1 km. 
Hiervan valt 32,3 km onder primaire keringen in de categorie a en 33,8 km in de categorie c. In de 
waterkeringen bevinden zich 41 kunstwerken, waarvan 7 in de categorie a waterkeringen. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 12, Wieringen krijgt de score onvoldoende' voor 19,6 km van de dijken. De dijken 
scoren 'onvoldoende' op twee beoordelingssporen: HOOGTE HT en STABILITEIT BEKLEDINGEN 
STBK. Het onvoldoende' oordeel voor de STABILITEIT BEKLEDING STBK, betreft zowel de 
steenzettingen als de grasmat op het buitentalud over grote delen van de dijken. Van de dijken scoort 
7,2 km 'geen oordeel'. Het overige deel van de dijken, scoort goed' of 'voldoende'. De kunstwerken 
en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO in dijkringgebied 12 zijn niet getoetst, behoudens één 
coupure, deze scoort 'voldoende'. 

De resultaten van de toetsing komen grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. Bij de 
beoordeling van de steenbekleding is door de beheerder op een aantal locaties afgeweken van de 
toetsing. Het betreft een klinkerbekleding afgedekt met grond, deze is door de beheerder afgekeurd 
op erosiebestendigheid. Ter plaatse van de haven Oude Zeug en Zuiderhaven is de steenbekleding 
door de beheerder respectievelijk 'goed en 'voldoende' gekeurd. Deze bekleding wordt nauwelijks 
belast door golven. De steenbekleding ter plaatse van de Omgelegde Stontelerdijk is door de 
beheerder afgekeurd. 

De categorie c keringen zijn conform het VTV getoetst door de huidige waterkerende kwaliteit te 
vergelijken met de kwaliteit van 10 jaar geleden. Het resultaat is de score 'goed' voor de dijken. De 
kunstwerken in deze categorie c kering zijn nog niet getoetst. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De kunstwerken zijn echter 
grotendeels nog niet getoetst en de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn in het geheel nog 
niet getoetst. 
Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie. 
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Dijkringgebied 12, 	Wieringen 

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: 

o Het vervangen van grasbekleding door meer erosiebestendige bekleding; 
o Het vervangen/versterken van steenbekleding; 
o Repareren asfaltbekleding; 
o Verbeteren grondmechanisme stabiliteit naar aanleiding van aanleg natuurvoorzieningen en 

waterbergingen, dit betreft de categorie c keringen: Oostdijk Anna Paulownapolder, 
Noorderdijk en Oosterdijk van de Wieringerwaard; 

o Verbeteren van de Havendijk Den Oever naar aanleiding van het onvoldoende oordeel op 
Hoogte HT. 

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

o Nader onderzoek toetsing kruinhoogte en grasmat binnentalud; 
o Nader onderzoek erosiebestendigheid van keileem naar aanleiding van 'onvoldoende' oordeel 

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

4.3 Kosten en planning 
Over een lengte van 1,3 kilometer is een verbetering van de Omgelegde Stontelerdijk met betrekking 
tot de steenbekleding voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2013 plaats te vinden en de 

geraamde kosten bedragen 1,5 miljoen euro. 

Verbeteren van de steenbekledingen langs de Wieringermeerdijk. De kosten hiervan worden geraamd 

op 41,4 miljoen euro en de uitvoering zal starten in 2009. 

Over een lengte van 0,8 kilometer is een verbetering van de Wieringer Zeewering met betrekking tot de 
hoogte voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2009 en 2010 plaats te vinden en de geraamde 

kosten bedragen 5 miljoen euro. 

De kosten voor de overige verbeteringswerken zijn nog niet bekend. 

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 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Over de volgende onderdelen bestaat onduidelijkheid bij de toetsing: 

o Gedetailleerde toetsing op afschuiving van de grasbekleding op het binnentalud bij infiltratie. In 
het VTV wordt v oor dit onderdeel verwezen naar het Technisch rapport waterkerende 
grondconstructies". In het technisch rapport wordt aangegeven dat voor dijken met een 
zandige kern een grondwaterstromingberekening en stabiliteitsanalyse dient te worden 
uitgevoerd. Er wordt echter verder niet ingegaan over de toe te passen 
berekeningsmethodieken. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze toetsing verder uitgevoerd 
moet worden; 

o Geavanceerde toetsing afschuiving steenzettingen (stap 3). In het VTV wordt voor dit 
onderdeel verwezen naar het 'Technisch rapport Steenzettingen". In dit rapport wordt 
aangegeven, dat de geavanceerde toetsing uitgevoerd kan worden met Seep/W en Plaxis. Het 
verschil tussen het uitvoeren van een toets volgens de gedetailleerde methode en de 
geavanceerde methode is zeer groot. In het technisch rapport wordt echter aangegeven dat 
binnenkort een nieuwe meer toepasbare methode zal worden ontwikkeld. Het lijkt zinvol deze 
methode af te wachten; 

o Toetsing grasmat buitentalud op golfklap. Het is niet duidelijk met welke getij afwijking 
gerekend moet worden. De snelheid van de waterstandstijging ter plaatse van het te toetsen 
punt is hier namelijk van belang. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij een lagere waterstand de 
tijdsduur dat het te toetsen punt wordt belast groter is dan onder genormeerde stormduur; 

o PC-overslag is gevoelig voor modellering van het voorland. Dit volgt uit de toetsing van de 
haven Den Oever; 

o PC-overslag is gevoelig voor de modellering (afronding) van de kruin van de dijk. Gekozen is 
voor een scherpe hoek in plaats van een flauwe hoek. 

Hydraulische randvoorwaarden 
o Voor de toetsing van de categorie c keringen ontbreken hydraulische randvoorwaarden; 
o Voor de toetsing van de steenbekledingen kan voor grote delen geen eindoordeel worden 

gegeven door het ontbreken van de juiste golfrandvoorwaarden. De vigerende 
randvoorwaarden schrijven alleen golfhoogtes voor behorende bij het toetspeil. De 
steenbekleding langs de Waddenzeekust van de Wieringermeer ligt echter overal ruim onder 
toetspeil. Er mag van worden uitgegaan dat bij een lagere waterstand de golfbelasting lager 
ligt. De toetsing is nu uitgevoerd met deze (te) hoge golfrandvoorwaarden. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Hoogheemraadschap Hollands 	Toetsing primaire waterkeringen 2005 	 12-11-2005 
Noorderkwartier 
2 Provincie Noord-Holland 	Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire 	 1-1 -2006 

Waterkeringen Dijkringgebieden Noord-Holland 
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Dijkringgebied 13, Noord-Holland 

Â 

LGt1d 
TYl)I: Proj1 

Waterunegen 	Dijken en dammen. categorie Hoegheemraadschap Landelijke Rapponlale Toetsing 
HoJIrdc Ijeorde4ma1ier 

Water 	 A  

__________________ c t 	piil zoot 

Duinen 

VeiIKjIteRIsoor.teI: 
Voldoet niet 	Pgrrrzirr 	I.oge gronden 11 501J 

tleter 
Dosn oordsel 

Voldoet 	
C' 	(Bijronder) waterkerend kunstwuerk 

- - - - grens hetieerder 
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Dijkringgebied 13, 	Noord-Holland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterjum per type ' 
- 
cv 

CD 

(. 

o 

cv 	t) 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 2540 175,5 	78,5 54,9 	30,5 50,9 39,2 78,5 

Dijken en Dammen 202,7 124.2 	78,5 10,4 	28.3 50,4 35,1 78,5 

HT Hoogte 202,7 124,2 101.0 	6.5 9.0 7,7 

ST 	Stabiliteit 124,2 124.2 11,7 	27,5 46,3 38,7 

STPH Piping en heave 124,2 1 	124,2 112,3 	11.4 0.5 

STBU Macrostabititeit buitenwaarts 124,2 124,2 106.9 	7,5 4,7 5,1 

sTel 	Macrosfab,Iiteil blnnenwaarts 124,2 124,2 59,0 	18,4 41.7 5,1 

STMI 	M,crostabiliteit 124.2 124.2 115,2 	6.3 0.8 1 	1.9 

STBK Bekleding: 121.4 121.4 27,2 	40,2 7,1 46,9 

- oteenzettlng 102,2 102.2 18,1 	51,3 0,9 31,9 

.asfatt 21,8 21,8 21.3 0.5 

- grasmat 121,0 121,0 82,3 	8.3 6,2 24,2 

overige bekledin gen 

STVL Voorland: 124,2 124.2 112,5 	11.7 

- afschuivrng 1 	124,2 124.2 112.5 	11,7 

.zettingsvloeiing 124,2 124,2 112.5 	11,7 

NWO Niet-waterkerende objecten. x x 	0 0 0 

-bebouwing 0 8 	S S X 

- kabels & leidingen x x 	0 S 

-bomen & overige begroeiing x 5 	s 0 

- ovenge niet-waterhe rende objecten x 0 	0 0 

Hoge gronden 

Duinen 51,3 51,3 44,5 	2.2 4,6 

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

WE 	Wlndntooie 51,3 51,3 51,3 

14W0 Niet-waterkerende objecten: 51,3 0 

Kunstwerken 165 100 	65 3 97 65 

HT Hoogte 28 28 3 25 

ST 	Stabiliteit en sterkte 28 28 3 25 

STCG Constructie en grondlichaam 28 3 1 	25 

STCO Constructieonderdelen 28 3 25 

STPH Plpingenireave 28 3 25 

STVL Voorland 

ES Betrouwbaarheid sluitIng 28 28 3 25 

77 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 13, 	Noord-Holland 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 13, Noord-Holland, ligt in de provincie Noord-Holland. Het dijkringgebied grenst aan de 
westzijde aan de Noordzee. Aan de kop van Noord-Holland grenst het dijkringgebied aan de 
Waddenzee, aan de oostzijde aan dijkringgebied 12 Wieringen en het Ijssel- en Markermeer. Aan de 
zuidzijde wordt het water van het Noordzeekanaal gekeerd (dijkringgebied 44). Het dijkringgebied 
heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 254,0 km. De 
waterkering bestaat deels uit duin (51,3 km) en deels uit dijk (202,7 km). Hiervan valt 124,2 km onder 
primaire keringen in de categorie a en 78,5 km in de categorie c. In de waterkeringen bevinden zich 
165 kunstwerken. Hiervan vallen er 100 in categorie a en 65 in categorie c. 

Dijkring 13a (IJburg) is niet getoetst. Deze dijkring is gedeeltelijk nog in aanbouw. Informatie van 
dijkring 13b (Marken) is opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
In dijkringgebied 13, Noord Holland, krijgen 46,3 km van de dijken en 13 kunstwerken de score 
'onvoldoende'. De dijken scoren 'onvoldoende' op 6 sporen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNEN- EN BUITENWAARTS STBI EN STBU, MICROSTABILITEIT 
STMI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. Het 'onvoldoende' oordeel wordt voor het grootste deel 
veroorzaakt door de Markermeerdijken (44,6 km 'onvoldoende'). Het betreft voor het merendeel het 
spoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI. Van de dijken scoort 39,2 km 'geen oordeel', van de 
duinen scoort 4,6 km onvoldoende met de verzwaarde randvoorwaarden. Omdat deze niet officieel 
waren vastgesteld heeft de beheerder een score 'geen oordeel' gegeven. Het overige deel van de 
dijken en duinen scoort 'goed' of 'voldoende'. Van de kunstwerken scoren er 13 'onvoldoende' op 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Zes van deze kunstwerken worden vervangen in verband met de 
voorgenomen verbetering van de Zuiderdijk van Drechterland. Van de kunstwerken zijn er 137 nog niet 
getoetst, voor 4 kunstwerken is de score 'geen oordeel' omdat nog nader onderzoek mogelijk is. 11 
kunstwerken scoren 'goed'. De NIET- WATERKERENDE OBJECTEN NWO in dijkringgebied 13 zijn niet 
getoetst. 

De beheerder wijkt op een aantal punten af van de resultaten op basis van de toetsingsregels of de 
HR2001. De meest belangrijke punten zijn verwoord in de onderstaande tekst: 

• Toetsing op hoogte Hondsbossche- en Pettemer Zeewering scoort 'goed' volgens de 
methodiek. Toetsing volgens de nieuwe 'verzwaarde' Hydraulische Randvoorwaarden (Iit.[3]) 
leidt tot een 'onvoldoende' toetsoordeel. Doordat de nieuwe randvoorwaarden nog geen 
toetsnorm zijn, is door de beheerder vooralsnog 'geen oordeel' toegekend. (Dit geldt tevens 
voor de toetsing grasbekleding binnentalud: erosie door overslag); 

• Toetsing op hoogte van de Helderse Zeewering: hier zijn de nieuwe Hydraulische 
Randvoorwaarden toegepast. Gebruik van de nieuwe randvoorwaarden leidt tot een gunstiger 
toetsresultaat dan gebruik van de HR2001. Door de beheerder is vooralsnog 'geen oordeel' 
toegekend; 
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• Toetsing steenbekleding Noordzee- en Waddenzeekust: de steenbekleding scoort grotendeels 
'onvoldoende'. De vigerende randvoorwaarden schrijven echter alleen goifhoogtes voor 
behorende bij het toetspeil. De steenbekleding langs de Noordzee en Waddenzeekust ligt echter 
overal ruim onder toetspeil. Er mag van worden uitgegaan dat bij een lagere waterstand de 
golfbelasting lager ligt. Vooralsnog is geen oordeel' toegekend door de beheerder; 

• Toetsing grasbekleding Koegraszeedijk en Balgzanddijk (Waddenzeekust): de rasbekleding op 
het buitentalud scoort onvoldoende' (Balgzanddijk) en geen oordeel (Koegraszeedijk) volgens 
de toetsing. De Waddenzeedijken in dijkringgebied 13 liggen bij de maatgevende 
noordwesterstorm in de luwte van Den Helder. Vooralsnog is geen oordeel' toegekend door de 
beheerder; 

• Toetsing steenbekleding lisselmeerdijken en Markermeerdijken tussen Hoorn en Enkhuizen: de 
steenbekleding scoort grotendeels geen oordeel'. De bekleding is niet schadegevoelig 
gebleken, door de beheerder is een goed' oordeel toegekend; 

• Toetsing steenbekleding Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam: de steenbekleding 
scoort grotendeels 'goed'. Vanwege onzekerheid in bepaalde parameters bij de toetsing is door 
de beheerder een voldoende' oordeel toegekend. Dit heeft voor het grootste deel van het 
traject geen invloed op de eindscore, omdat de dijken al 'onvoldoende' scoren op 
macrostabiliteit. Op de overige beoordelingssporen komt het oordeel van de beheerder vrijwel 
overal overeen met het toetsoordeel. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van de dijken, duinen en 9 kunstwerken is grotendeels uitgevoerd aan de 
hand van het VTV. Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie, op twee 
onderdelen na. 

Voor 25 kunstwerken is in het kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart' een globale 
faalkansbeoordeling uitgevoerd. De waterkerende kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO zijn nog niet allemaal getoetst. Het Rijk neemt de beoordeling volgens de Veiligheid Nederland in 
Kaart' niet over; de score voor deze 25 kunstwerken wordt geen oordeel. 

Het Rijk neemt het oordeel over voor zover dit is gebaseerd op de nieuwe inzichten in golfbelasting v 
oor de kust. Dit betekent dat voor de strekkingen waar de beheerder een score 'geen oordeel heeft 
toegekend, omdat deze inzichten nog niet officieel waren vastgesteld, wel de scores volgens de 
toetsing met de verzwaarde randvoorwaarden worden overgenomen. Dit betekent dat deze 
duinstrekkingen, inclusief de badplaatsen Bergen- en Egmond aan Zee, 'onvoldoende' scoren en dat de 
hoogte HT bij de Hondsbossche en de Pettemer Zeewering eveneens 'onvoldoende' scoren. Voor de 
Helderse Zeewering neemt het Rijk het beheerdersoordeel 'geen oordeel' over. Het in 2003 
geconstateerde sterktetekort van het buitentalud is weliswaar middels een noodmaatregel opgelost 
maar het Rijk onderschrijft de noodzaak van nadere analyses met de nieuwe Hydraulische 
Randvoorwaarden 2006 teneinde het gunstigere toetsoordeel met de tussentijds afgegeven 
belastingwaarden (2003) ten opzichte van de hydraulische Randvoorwaarden 2001 te verklaren. 
Eventueel aanvullend benodigde maatregelen voor deze niet prioritaire zwakke schakel kunnen in 2011 
via de reguliere weg worden geagendeerd. Voor de prioritaire zwakke schakels Callantsoog en de 
Pettemer en Hondsbossche Zeewering zijn maatregelen voorzien in het kader van het project Zwakke 
Schakels. 

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: 
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o De intentie is om de verbetering van de steenbekleding op de Hondsbossche zeewering te 
integreren met de versterking volgend uit de kustvisie 2050; 

o Verbeteren van de Koegraszeedijk naar aanleiding van het onvoldoende' oordeel voor piping; 
o Aanpassing bekleding Balgzanddijk over 2,5 km; 
o Verbeteren van de Havendijk Den Helder, inclusief twee coupures, naar aanleiding van 

onvoldoende voor macrostabiliteit binnenwaarts, is reeds opgenomen in het HWBP 2005; 
o Verbeteren van de Markermeerdijken op hoogte en grondmechanische stabiliteitsaspecten. 

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

o Nader onderzoek erosiebestendigheid gras en kleibekledingen langs IJsselmeer en 
Markermeerdijken; 

o Nader onderzoek toetsing kruinhoogte en grasmat binnentalud door geringe hoeveelheid 
golfoverslag; 

o Geavanceerde toetsing grondmechanische stabiliteit Markermeerdijk tussen Hoorn en Edam. 
Het onderzoek is inmiddels afgerond en bevestigd de eerdere toetsresultaten; 

o Gedetailleerd onderzoek steenbekleding en onderliggende dijkkern 
o Van de havenkaden in het IJsselmeer en Markermeergebied wordt bepaald of deze in de 

invloedssfeer staan van de primaire waterkering; 
o Nader onderzoek naar de invloed van intensieve bebouwing in de kruin op de standzekerheid 

van de waterkeringen; 
o Toetsing waterkerende kunstwerken en constructies; 
o Toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO (na 2011). 

4.3 Kosten en planning 
Over een lengte van 0,3 kilometer is een verbetering van de Koegraszeedijk met betrekking tot de 
stabiliteit voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2007 plaats te vinden en de geraamde kosten 
bedragen 600.000 euro. 

Over een lengte van 2,5 kilometer is een verbetering van de Balgzanddijk met betrekking tot de 
bekleding voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2008 plaats te vinden en de geraamde kosten 
bedragen 800.000 euro. 

Over een lengte van 2,0 kilometer is een verbetering van de duinen bij Egmond aan Zee voorzien. De 
werkzaamheden zijn gepland in 2007 en 2008 en de geraamde kosten bedragen 5 miljoen euro. 

Over een lengte van 2,0 kilometer is een verbetering van de duinen bij Bergen aan Zee voorzien. De 
werkzaamheden zijn gepland in 2007 en 2008 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 4,6 
miljoen euro. 

Over een lengte van 13,8 kilometer is een verbetering van de Zuiderdijk van Drechterland met 
betrekking tot de stabiliteit, hoogte en zeven kunstwerken voorzien. De werkzaamheden zijn gepland 
in 2006 t/m 2010 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 46 miljoen euro. 

Over een lengte van 14,0 kilometer is een verbetering van de Zuidpolderzeedijk met betrekking tot de 
stabiliteit, hoogte en zes kunstwerken voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2009 t/m 2013 
plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 46,5 miljoen euro. 

80 	Landeliike Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 13, 	Noord-Holland 

Over een lengte van 16,8 kilometer is een verbetering van de Westerdijk van Drechterland met 
betrekking tot de stabiliteit, hoogte en zes kunstwerken voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 
2010 t/m 2014 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 55,5 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 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Over de volgende onderdelen bestaat onduidelijkheid bij de toetsing: 

• Gedetailleerde toetsing op afschuiving van de grasbekleding op het binnentalud bij infiltratie. In 
het VTV wordt v oor dit onderdeel verwezen naar het "Technisch rapport waterkerende 
grondconstructies". In het technisch rapport wordt aangegeven dat voor dijken met een 
zandige kern een grondwaterstromingberekening en stabiliteitsanalyse dient te worden 
uitgevoerd. Er wordt echter verder niet ingegaan over de toe te passen 
berekeningsmethodieken. Het is vooralsnog onduidelijk hoe deze toetsing verder uitgevoerd 
moet worden; 

• Geavanceerde toetsing afschuiving steenzettingen (stap 3). In het VTV wordt voor dit 
onderdeel verwezen naar het "Technisch rapport Steenzettingen". In dit rapport wordt 
aangegeven, dat de geavanceerde toetsing uitgevoerd kan worden met Seep/W en Plaxis. Het 
verschil tussen het uitvoeren van een toets volgens de gedetailleerde methode en de 
geavanceerde methode is zeer groot. In het technisch rapport wordt echter aangegeven dat 
binnenkort een nieuwe meer toepasbare methode zal worden ontwikkeld. Het lijkt zinvol deze 
methode af te wachten; 

• Toetsing grasmat buitentalud op golf klap. Het is niet duidelijk met welke getij-afwijking 
gerekend moet worden. De snelheid van de waterstandstijging ter plaatse van het te toetsen 
punt is hier namelijk van belang. Het is niet onwaarschijnlijk dat bij een lagere waterstand de 
tijdsduur dat het te toetsen punt wordt belast groter is dan onder genormeerde stormduur; 

• Ter plaatse van km raai 2,5 - 4,5, Koegraszeedijk kunnen de hydraulische belastingen die op de 
dijk optreden niet worden bepaald. Voor de primaire kering ligt een voorland met voorlanddijk, 
welke niet in de geleverde toetsinstrumenten kunnen worden beoordeeld; 

• PC-overslag is gevoelig voor de modellering (afronding) van de kruin van de dijk. Gekozen is voor 
een scherpe hoek in plaats van een flauwe hoek; 

• Voor het toetsen van Noorse steen bestaat nog geen formeel vastgestelde methode. Het is 
hierdoor lastig deze bekleding eenduidig te toetsen. 

Hydraulische randvoorwaarden 
In de HR2001 ontbreken de volgende gegevens: 

• Voor de toetsing van de categorie c keringen, Noordzeekanaal en Wieringermeer ontbreken 
hydraulische randvoorwaarden; 

• Voor de toetsing van de steenbekledingen kan voor grote delen geen eindoordeel worden 
gegeven door het ontbreken van de juiste golf randvoorwaarden. De vigerende 
randvoorwaarden schrijven alleen golfhoogtes voor, behorende bij het toetspeil. De 
steenbekleding langs de Noordzee- en Waddenzeekust ligt echter overal ruim onder toetspeil 
Het is waarschijnlijk dat bij een lagere waterstand de golfbelasting lager ligt. De toetsing is nu 
uitgevoerd met deze (te) hoge golf randvoorwaarden; 
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• Voor de Noordzeekeringen zijn de nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden toegepast, zoals 
beschreven in consequenties nieuwe goifbelastingen voor de kust; achtergrondrapport 
belastingen en duinwaterkeringen', DWW-2003-040, DWW-RIKZ, Delft, maart 2003. Deze zijn 
niet opgenomen in de HR2001; 

• De Waddenzeedijken in dijkringgebied 13 liggen bij de maatgevende noordwesterstorm in de 
luwte van Den Helder. Het is niet waarschijnlijk dat de belastingen zoals die in de HR2001 zijn 
opgegeven onder deze omstandigheden zullen optreden. Nieuwe golfrandvoorwaarden voor de 
Waddenzeekust zijn gewenst; 

• De golfbelastingen buiten de haven van Den Helder werken door tot in de havens van Den 
Helder. De beheerder verwacht dat als de belastingen buitengaats naar beneden worden 
bijgesteld, dit binnen de haven ook gebeurt; 

• Bij het berekenen van duinafslag, worden methoden gebruikt om geforceerd de effecten van 
een langere golfperiode in het huidige rekeninstrumentarium in te brengen. Geconcludeerd is 
dat deze methoden niet robuust zijn. Om met enige zekerheid iets te kunnen zeggen over de 
werkelijke effecten van de zwaardere golfrandvoorwaarden op duinafslag is nadere studie en 
verbeterd rekeninstrumentarium benodigd. 

Bij het toetsen van de Waddenzeedijken zijn in de HR2001 de volgende onduidelijkheden en fouten 
gevonden: 
• De golfperiode voor km raai 0 - 2,6 is niet opgegeven; 
• Voor plaatsaanduiding 12 t/m 15 is alleen golfoploop weergegeven, het overslagdebiet kan op 

deze wijze niet bepaald worden; 
• De primaire waterkering heeft voor plaatsaanduiding 15 t/m 17 en andere ligging dan is 

aangegeven; 
• Voor km raai 7,2 - 12,5, Balgzanddijk, is het onduidelijk welke randvoorwaarden van toepassing 

zijn. 

Afwijken beheerder van HR2001 
Voor de beheerdersoordelen van de Hondsbossche Zeewering, Pettemer Zeewering en de Helderse 
Zeewering is gebruik gemaakt van lit.[3]. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Hoogheemraadschap Hollands 	Toetsing primaire waterkeringen 2005 
Noorderkwartier 

2 Provincie Noord-Holland 	Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire 
Waterkeringen Dijkringgebieden Noord-Holland 

3 Rijkswaterstaat DWW-RIKZ 	Consequenties nieuwe golf belastingen voor de kust 

4 Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Veiligheid Nederland in Kaart, Overstromingsrisico 
Waterbouwkunde 	 dijkring 13 Noord-Holland 

5 Hoogheemraadschap Hollands 	Beheerdersoordelen zwaardere golfbelasting 
Noorderkwartier 	 Noordzeekering 

22-11-2005 

1-1-2006 

27-3 -2003 

1-12-2005 

23 -4-2003 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type ' 	' 
- 
to 

0 

8 	8 
0 	o 
j 
to 	(1 

Categorie a Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 

NIETAAN 

DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOE1 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 

NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 8,9 89 29 13 4,7 

Dijken en Dammen 8.9 8,9 2,9 1,3 4.7 

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

ST 	Stabiliteit 8.9 8,9 0,9 

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

STBU Macrostabitite,t buitenwaarts 8,9 8,9 8,9 

STBI 	Macrostabiiiteit binnenwaarts 8,9 8,9 8,0 0,9 

STMI 	Microstab,bteit 8,9 8,9 8,9 

STBK Bekleding: 8,9 8,9 2.9 6.0 

- steenzetting 8,9 8.9 2,9 6.0 

- asfa/t 

- grasmat 

overige bekledingen 

STVL Vooriand: 

- afschuiving 8,9 8,9 8,9 

zettingsvloeiing 8,9 8,9 8,9 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

-bebouwing 0,4 0,4 0.4 

- kabels 8 leidingen 

- bomen 8 overige begroeiing 

-overige niet -woterkerende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Ouinatstag 

WE 	Winderosie 

NWO N/et-waterkerende objecten: 

Kunstwerken 2 2 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit en sterkte 2 2 

STCG Constructie en grondlichaam 2 2 

STCO Constructieonderdelen 2 2 

STPH Piping en heave 2 2 

STVL Vooriand 

BO Betrouwbaarheid sluiting 2 2 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 13b, Marken, ligt in de provincie Noord-Holland. Het dijkringgebied is gelegen in het 
buitenwater Markermeer'. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkering (welke de Omringdijk van Marken genoemd wordt) 
bedraagt 8,9 km en wordt onderverdeeld in de Westkade (2,1 km), de Zuidkade (3,4 km), de 
Noordkade (2,9 km) en de Haven (0,5 km). De gehele waterkering valt onder primaire waterkering in 
de categorie a. In de waterkering bevinden zich twee kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-Holland 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 1 3b, Marken, heeft de score onvoldoende' gekregen voor 1,3 kilometer van de dijken 
De dijken scoren onvoldoende' op twee beoordelingssporen: HOOGTE HT en MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. De kunstwerken scoren geen oordeel'. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling van de veiligheid met betrekking tot de stabiliteitstoets is uitgevoerd aan de hand van 
de Leidraad Toetsen op Veiligheid (LTV1 999). De beoordeling van de veiligheid met betrekking tot 
de kruinhoogtetoets is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Met betrekking tot de toets op hoogte 
en de toets van de grasbekleding op het binnentalud is hiervan deels afgeweken en gebruik gemaakt 
van een overslag van 1 1/m/s. 

Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie, met uitzondering van de 
kunstwerken. De beheerder heeft de 2 kunstwerken de score goed gegeven, voornamelijk gebaseerd 
op het beheer. De invloed op de veiligheid van de waterkering is daarbij niet beschreven. Het oordeel 
van het Rijk is geen oordeel. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. De 
keringen dienen conform de Vierde Nota Waterhuishouding minimaal te voldoen aan de HR1 996. De 
beheerder geeft aan dat de onvoldoende' dijkvakken worden versterkt. 

4.2 Nader onderzoek 
In afwachting van de realisatie van de benodigde versterkingswerken zal het gedrag van met name de 
dijkvakken die onvoldoende scoren inzake stabiliteit nauwlettend worden gevolgd. 

De onderdelen kunstwerken en bekleding scoren geheel en grotendeels geen oordeel'. In de 3e 
toetsronde 2006-2011 zal de beheerder de volgende acties uitvoeren: 

• Inwinnen aanvullende informatie en toetsen harde bekleding; 
• Toetsing kunstwerken. 
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Buiten deze acties worden in de komende jaren de legger en het beheerregister met betrekking tot de 
Omringkade opgesteld. Indien nodig zal in dit kader nog nadere technische informatie, al dan niet van 
derden, worden ingewonnen. 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor verbeteringsmaatregelen zijn geraamd op 3,0 miljoen euro. De werkzaamheden zullen 
worden uitgevoerd tussen 2009 en 2011 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Om de Omringkade v an Marken te kunnen toetsen bleken historische geotechnische data in 
combinatie met actuele karteringsdata niet voldoende te zijn. Dit leidde tot het inwinnen van 
geotechnische data. Het proces - kartering, globale toets stabiliteit, inwinnen nieuwe geotechnische 
gegevens en de gedetailleerde toets macrostabiliteit binnenwaarts - heeft de nodige tijd gevergd. Dit 
en het relatief laat uitkomen van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid hebben er toe geleid dat de 
stabiliteit binnenwaarts alleen is getoetst volgens de Leidraad Toetsen op de Veiligheid. 

De kruinhoogte is in een later stadium getoetst en voor zover als mogelijk was conform het VTV. In de 
LTV werden voor het overslagcriterium nog drie grenswaarden gesteld; 
0,1 1/m/s, 1,01/m/s en 10 1/m/s. In het VTV echter slechts nog twee; 0,1 1/m/s en 10 1/m/s. Gelet op 
het steile binnentalud van de Westkade en de Zuidkade is uit praktische overweging besloten 1,0 
l/m/s als maximum acceptabel overslagdebiet te hanteren. Hierbij is enigszins afgeweken van het VTV 
waarin is gesteld dat als gras bekleding is van het binnentalud en er sprake is van een overslagdebiet> 
0,1 l/m/s de bekleding moet worden getoetst op golfoverslag en afschuiving. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Rijkswaterstaat Noord-Holland 	De Omringkade van Marken, De toets van 	 1-11-2005 
dijkringgebied 13b naar bepaald bij de Wet op de 
Waterkering, Hoofdrapport 

2 Rijkswaterstaat Noord-Holland 	De Omringkade van Marken, De toets van 	 1-11-2005 
dijkringgebied 13b naar bepaald bij de Wet op de 
Waterkering, Bijrapport 

3 Provincie Noord-Holland 	Provinciaal Verslag Veiligheid Primaire Waterkeringen 	1-1 -2006 
Dijkringgebieden Noord-Holland 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetslngscritedum per type 
II 
II 
II 

3 '  

cr 

JJc. 
c 
0 	o 

0) 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANDBIIIORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 240,1 105,9 	134,3 62,6 	5.1 4,2 33,8 62.4 71,9 

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

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

ST 	Stabiliteit 

STPH Piping en heave 43,7 43,7 38,8 	4.5 0,6 

STBU Macros(abilile,t buitenwaarts 43,7 43,7 348 	5,4 2,8 0,8 

STEl 	Macrostabili(eitbinnenwaarts 43,7 43,7 25,3 	15,7 2,0 0,8 

STMI 	Microstabil,teit 43,7 43.7 40.9 	2,5 0.3 

STBK Bekleding: 

- steenzetting 

- asfa/t 

- grasmat 

- overige bekledingen 

STVL Voor/and: 

- afschuiving 

• zeltingsvloeiing 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

- bebouwing 

- kabels 8 leidingen 

- bomen & overige begroeiing 

- overige niet-waterkerende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 62,0 62,0 1 	54,2 	2,0 2.5 3,3 	11 
DA Dulnatslag 21,0 21,0 54,2 	2,0 2.5 3.3 

WE 	Wlnderos!e 21,0 21,0 20,8 0,7 

NWO Niet-waterkerende objecten: 3 3 1 2 

Kunstwerken 57 13 	34 2 	2 1 5 21 

HTHoogte 4 4 2 2 

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCI3 Constwctie en grond/lchaam 12 12 9 3 

STCO Constructieonderdelen 12 12 S 4 

STPH Piping en heave 12 12 12 

SPIL Voor/and 

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

Dijkringgebied 14, Zuid-Holland, ligt in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De 
provincie Zuid-Holland is de coördinerende provincie. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. 

De waterkering langs de Noordzee (categorie a) bestaat voor een klein deel uit dijken (circa 1,3 km) en 
verder zorgen de duinen (62,1 km) voor de bescherming van het achterland. De waterkering tussen de 
Stormvloedkering Hollandsche IJssel (dijkringverbindende kering 10) en Hoek van Holland bestaat uit 
43,7 km dijken van categorie a. Van IJmuiden langs het Noordzee- en Amsterdam- Rijnkanaal en de 
Hollandsche IJssel liggen 134,3 km dijken van categorie c ter bescherming van dijkringgebied Zuid-
Holland. 

Het Noordzeekanaal is een binnenwater volgens de Wet op de waterkering door de aanwezigheid van 
verbindende waterkering 7, sluizencomplex IJmuiden. De Hollandsche IJssel kan worden afgesloten 
door verbindende waterkering 10, de Stormvloedkering Hollandsche IJssel bij Krimpen aan de Ijssel. In 
totaal wordt Zuid-Holland beschermd door 236,2 km waterkeringen. Er zijn 6 aansluitingsconstructies 
van dijk op duin in het dijkringgebied. Aan de Noordzeekust liggen 2 kunstwerken in de waterkering. 
Totaal zijn 39 kunstwerken en bijzondere constructies geïnventariseerd. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij een groot aantal verschillende beheerders, te weten: 
Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap 
Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat Utrecht. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 

Hoogheemraadschap van Delfiand 

De waterkeringen van dijkringgebied 14 Zuid-Holland binnen het beheersgebied van 
hoogheemraadschap van Delfland zijn op enkele korte trajecten van de dijk 'onvoldoende' op het 
spoor HOOGTE HT. Daarnaast voldoen ook een deel van de duinen en één kunstwerk niet aan de 
norm. 
Het beoordelingsspoor HOOGTE HT scoort over een lengte van 0,35 km 'onvoldoende'. Omdat het 
voorland hier hoger ligt dan de maatgevende waterstand is hier geen sprake van een acute bedreiging 
met de noodzaak tot het treffen van dienovereenkomstige maatregelen. 

Stabiliteit 
De MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI en BUITENWAARTS STBU van het grondlichaam krijgt 
over een lengte van 0,8 km de score 'geen oordeel'. Dit vanwege het feit dat tot in zowel het buiten-
als het binnentalud bijna aaneensluitende bebouwing aanwezig is en de veiligheid met de huidige 
leidraden methodisch niet goed te bepalen is. 
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De STABILITEIT VOORLAND STVL krijgt de score 'geen oordeel' over 1,5 km als gevolg van het 
mechanisme ZETTINGSVLOEIING ZV en over 0,2 km als gevolg van Het mechanisme AFSCHUIVING 
AF, omdat de veiligheid hier uitsluitend met (nog niet uitgevoerde) geavanceerde onderzoeks- en 
rekentechnieken te bepalen is. 

De BEKLEDING STBK bestaat hoofdzakelijk uit gras. Omdat de hydraulische randvoorwaarden 
ontbreken krijgen de buitenwaartse- kruin- en binnenwaartse dijkbekledingen op het gedeelte Hoek 
van Holland tot de Maeslantkering de score 'geen oordeel'. Tussen de Maeslantkering en de 
Parksluizen in Rotterdam krijgt de buitenwaartse bekleding de score geen oordeel'. De binnenwaartse 
bekleding en de bekleding op de kruin krijgen hier de score 'goed'. 

Het kunstwerk Keersluis Maassluis krijgt de score 'geen oordeel' vanwege onzekerheid ten aanzien 
van de aansluitende kistdamconstructie. Voor dit kunstwerk geldt bovendien dat de opgestelde 
sluitingsprocedure (BETROUWBAARHEID SLUITING BS) binnen twee jaar moet zijn geïmplementeerd. 
Het kunstwerk Gemaal Westland krijgt een score 'onvoldoende' vanwege de te lage 
achterloopsheidconstructie (STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH). 

Niet waterkerende objecten 
Van alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO (totaal circa 3430 stuks) krijgen 1284 bomen, 467 
woningen/bedrijfsgebouwen, 560 kabels en leidingen, 120 (spoor) wegen en 453 overige objecten de 
score 'geen oordeel' in verband met het ontbreken van een handzame en efficiënte toetsmethodiek. 

Duinen 
Voor de duinen geldt dat de Jarkusprofielen in Scheveningen wel zijn doorgerekend maar niet in de 
beoordeling zijn meegenomen omdat het tracé van de waterkering landinwaarts van de haven is 
gelegen. Qua hoogte heeft die reeds de score 'goed' gekregen. Toetsen op NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO levert de score 'geen oordeel' op omdat nader onderzocht moet worden wat de 
invloed van alle bebouwing is. Dat laatste geldt ook voor de boulevard van Scheveningen. Omdat het 
profiel in Scheveningen ter hoogte van de Keizerstraat 'onvoldoende' is, zal de beheerder het Rijk 
verzoeken om net als bij Ter Heijde een strandsuppletie uit te voeren als tijdelijke maatregel. Voorts 
wordt in het kader van het project "Zwakke Schakels" onderzoek gedaan naar definitieve 
maatregelen. 

Een stuk van de duinen even benoorden Scheveningen krijgt op grond van de berekeningen de score 
onvoldoende', indien gerekend wordt met verzwaarde randvoorwaarden. 

De duinen bij Ter Heijde zijn over een lengte van 1 km als 'onvoldoende' aangemerkt. Zowel de 
duinen zelf als de duinvoetverdediging heeft deze score gekregen. In 2003 zijn tijdelijke maatregelen 
getroffen in de vorm van strandsuppletie teneinde de veiligheid ter plaatse te verhogen. 

Over een lengte van 750 meter is sprake van een score 'onvoldoende' op het beoordelingsspoor 
WINDEROSIE WE. Deze score is gebaseerd op het voorkomen van kale plekken in een steeds minder 
vitaal wordende begroeiing op of nabij het grensprofiel. 

De aansluitingsconstructie tussen de dijk en de duinen krijgt de score 'voldoende', omdat geen 
hydraulische belasting optreedt vanwege het uitgestrekte voorland. 
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Het beheerdersoordeel wijkt op een aantal punten af van de score volgens de toetsingsregels: de 
dijken krijgen het beheerdersoordeel voldoende/goed'. Omdat bij het te lage deel van de dijk geen 
schade verwacht wordt, is het beheerdersoordeel voldoende'. De duinen krijgen het 
beheerdersoordeel 'onvoldoende', terwijl volgens de toetsingsregels en de randvoorwaarden uit 
HR2001 de score 'voldoende' behaald wordt. De reden voor het afwijkende beheerdersoordeel zijn de 
ontwikkelingen in de hydraulische randvoorwaarden. 

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 
Hoogte 
De score voor HOOGTE HT is voor de gehele lengte van de categorie a primaire waterkering 'goed'. 

Stabiliteit 
De score voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH is voor de gehele lengte van de categorie a primaire 
waterkering 'goed'. De score voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU 
is voor circa 1,2 km van de categorie a-kering 'onvoldoende'. Het betreft hier met name gedeelten 
waterkering zonder voorland (schaardijk). Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekeningen zijn 
gebaseerd op de grondparameters die zijn gebruikt bij de berekening van de MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. Grondonderzoek op het buitentalud en op de vooroever is niet beschikbaar. 
Omdat geavanceerd onderzoek nog kan leiden tot een score voldoende, wordt de score 'geen 
oordeel gegeven. 

De STEENZETTINGEN STBK zijn getoetst aan de hand van aangenomen golfrandvoorwaarden. Op 
basis hiervan krijgt een groot deel van de steenzettingen de score 'goed'. De grasmat is getoetst aan 
de hand van de LTV1 999. Op basis hiervan is het beheer aangepast, wat aantoonbare positieve 
resultaten opgeleverd heeft. Asfalt is niet getoetst en komt slechts sporadisch voor. Het onderdeel 
overgangsconstructies is eveneens nog niet getoetst. 

Op het beoordelingsspoor STABILITEIT VOORLAND STVL krijgt de waterkering over een lengte van 
3,8 km de score onvoldoende'. Over een groot deel hiervan is hier een damwand aanwezig als 
kademuur. Als deze voldoende sterkte bezit, blijft nog 1,3 km over met een score 'onvoldoende'. 

Alle grote waterkerende kunstwerken hebben de score 'goed' gekregen. Voor een aantal sluizen geldt 
dat de STABILITEIT VOORLAND STVL nog nader moet worden onderzocht (score: 'geen oordeel'). 
Voor een aantal pijpleidingen van gemalen moeten de afsluitmiddelen nog worden getoetst en is de 
score geen oordeel. 

Niet waterkerende objecten 
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn getoetst op basis van de LTVI 999. In grote lijnen 
resulteerde dit veelal in de score 'goed' voor NWO aan de binnenzijde en 'geen oordeel' voor NWO 
aan de buitenzijde, tenzij er sprake is van hooggelegen voorland. 

Categorie C keringen 
In afwijking van het VTV is het gedeelte van de primaire waterkering categorie c langs de Hollandsche 
IJssel getoetst conform de regels in het VTV voor categorie a waterkeringen. 

Over vrijwel de gehele lengte heeft de primaire waterkering voldoende HOOGTE HT. Op een aantal 
plaatsen over een totale lengte van 500 meter voldoet de categorie c primaire waterkering langs de 
Hollandsche IJssel niet aan de dijktafelhoogte die is gebaseerd op een overslagcriterium van 0,1 1/m/s 
Omdat nog niet is getoetst of het binnentalud voldoende erosiebestendig is, is de score 'geen 
oordeel'. 
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Over 100 meter bestaat het binnentalud uit een vrijwel aaneengesloten huizenrij met daartussen 
flauw aflopende taluds. Hiervoor is de score 'voldoende', 

De score voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU is voor circa 1,9 km 
van de categorie c-kering 'onvoldoende'. Het betreft hier met name gedeelten waterkering zonder 
voorland (schaardijk). Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekeningen zijn gebaseerd op de 
grondparameters die zijn gebruikt bij de berekening van de MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 
STBI. Grondonderzoek op het buitentalud en op de vooroever is niet beschikbaar. Omdat geavanceerd 
onderzoek nog kan leiden tot een score 'voldoende, wordt de score geen oordeel gegeven. 

De categorie c primaire kering krijgt voor STABILITEIT VOORLAND STVL, indien getoetst als categorie 
a conform het VTV, over een lengte van 5,3 km de score 'onvoldoende'. Ook hier geldt dat als de 
damwanden voldoen er nog 3,9 km over blijft met de score 'onvoldoende'. Volgens de 
sam envattingstabel van de beheerder wordt echter een score 'geen oordeel' gegeven. 

Volgens de norm uit de Wet op de waterkering voldoet dit gedeelte primaire waterkering categorie c. 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
De beheerder oordeelt aan de hand van de LTV1 999 de gehele kust (categorie a primaire waterkering) 
een score 'voldoende' tot 'goed' krijgt. De conclusies van het beheerdersoordeel luiden dat 1 km bij 
Noordwijk als 'onvoldoende' moet worden aangemerkt, indien met de zwaardere 
golfrandvoorwaarden wordt gerekend. Overige strekkingen van de zandige kust krijgen de score 
'voldoende' tot 'goed'. 

Bij de toetsing van de strekking IJmuiden - Amsterdam-West (categorie c primaire waterkering) blijkt 
dat in totaal een strekking van 1,3 km 'onvoldoende' scoort op HOOGTE HT. Het resultaat van de 
toets op STABILITEIT ST van de strekking Santpoort - Amsterdam-West is dat: 

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

STBU 
o 7,9 km 'onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

STB 1 
o 0,6 km 'onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor MICROSTABILITEIT STMI 
o De BEKLEDING STBK van de waterkering is 'voldoende' tot 'goed'. 

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft voor het uitvoeren van deze toets zelf hydraulische 
randvoorwaarden afgeleid. Uitgangspunt daarbij is een overstroming van dijkringgebied 44. 

Het tracé IJmuiden - Santpoort is recent in beheer overgenomen van Rijkswaterstaat. Het betreft voor 
het grootste deel een verholen waterkering, waarvoor een stabiliteitstoets niet van toepassing is. 
Overigens is dit tracé nog niet getoetst. 

De noordelijke dijk langs de Hollandsche IJssel (primaire waterkering categorie c) binnen het 
beheersgebied van beheerder hoogheemraadschap van Rijnland is in afwijking van het gestelde in de 
Wet op de waterkering getoetst conform de regels in het VTV voor categorie a waterkeringen. Uit 
deze toetsing bleek dat de HOOGTE HT van de noordelijke dijk op totaal 0,7 km 'onvoldoende' 
scoort. Het resultaat van de beoordeling van de STABILITEIT ST is dat: 
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o 0,8 km onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH 
o 8,3 km onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 

STB U 
o 2,9 km onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

STB 1 
o 0,3 km onvoldoende' scoort op het beoordelingsspoor MICROSTABILITEIT STMI 
o Ook van deze waterkering is de BEKLEDING STBK voldoende' tot 'goed'. 

In de primaire waterkeringen van beheerder Hoogheemraadschap van Rijnland zijn ongeveer 60 
waterkerende kunstwerken aanwezig. Alle waterkerende kunstwerken zijn gei'nventariseerd. Binnen 
het beheersgebied van beheerder Hoogheemraadschap van Rijnland zijn tot nu toe alleen de meest 
urgente kunstwerken getoetst. De damwand bij Halfweg wordt goed' bevonden. Met de vigerende 
randvoorwaarden scoort de Uitwateringssluis in Katwijk ook 'goed'. De Grote Sluis in Spaarndam, de 
buitendijkse muur tussen Halfweg en Gemaal Zijkanaal F, de Keersluis in Gouda, de Volmolenpolders 
in Gouda, de tunnel bij Unichema, de lisselkade en de Coupure in de lisselkade krijgen het oordeel 
'onvoldoende'. 

Daarnaast is er een groot aantal NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, die nog niet allemaal in 
kaart zijn gebracht. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO krijgen de wegen op de 
noordelijke dijk langs de Hollandsche IJssel een score 'goed'. Op de strekking Santpoort - Amsterdam-
West krijgen 28 gebouwen en 14 bomen de score 'onvoldoende'. 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijn landen 
Het oordeel van beheerder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden met betrekking tot de 
categorie c primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel tussen Gouda en Hekendorp is 
'onvoldoende'. Volgens de Wet op de waterkering en de LTV voldoet de waterkering. Er zijn namelijk 
sinds 1996 geen grootschalige wijzigingen opgetreden. De beheerder wijkt echter af in zijn 
beoordeling en geeft de score 'onvoldoende'. 

Omdat het Rijk geen randvoorwaarden heeft vastgesteld voor de waterkering langs de Hollandsche 
lissel heeft de beheerder zelf een overstromingsmodel gebouwd waarmee hydraulische 
randvoorwaarden zijn bepaald. Hieruit blijkt dat de waterkering over zijn gehele lengte te laag is. 

In de Hollandsche lJsseldijk komen 12 niet-afsluitbare waterkerende en bijzondere kunstwerken voor. 
Het afsluitbaar maken van deze kunstwerken zal niet eerder gebeuren dan dat de hydraulische 
randvoorwaarden van het Rijk beschikbaar zijn. Het nu afsluitbaar maken van kunstwerken heeft geen 
zin, zolang de kruinhoogte op veel plaatsen niet voldoet. De kunstwerken zijn verder niet getoetst. 

Rijkswaterstaat Utrecht 
Beheerder Rijkswaterstaat Utrecht heeft voor de Westkanaaldijk langs het Amsterdam- Rijnkanaal een 
toetsing op basis van de geometrie uitgevoerd. De Westkanaaldijk is een categorie c primaire 
waterkering. Uit de toetsing blijkt dat 29,2 km een score 'voldoende' krijgt, en 6,9 km een score 'geen 
oordeel', vanwege het ontbreken van gegevens. Op het traject komen 7 grotere kunstwerken voor, 
die niet zijn getoetst. 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
Beheerder hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vermeld dat voor de categorie c primaire 
waterkering in Amsterdam volstaan kan worden met een controle van de toestand zoals aanwezig bij 
de inwerkingtreding van de Wet op de Waterkering. Er zijn geen of weinig veranderingen opgetreden 
sinds die tijd. 
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De beheerder heeft in 1998 een toetsing uitgevoerd van de hoogte HT aan de hand van voorlopige 
waterstanden die zijn bepaald aan de hand van overstromingsberekening volgens de generieke 
methode. De bestaande hoogte blijkt hieraan te voldoen. Deze bevindingen zijn onverkort ook geldig 
in 2003. 

Met betrekking tot NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, door beheerder "nevenfuncties" 
genoemd of "waterkeringsvreemde constructies", kunnen door het ontbreken van hydraulische 
randvoorwaarden slechts indicatieve rekenslagen gemaakt worden. Voor het toetsen op STABILITEIT 
ST en STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH is het eveneens noodzakelijk om te beschikken over 
hydraulische randvoorwaarden. De score op alle hoofdsporen met uitzondering van HOOGTE HT is 
daarom: 'geen oordeel'. 

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

Ku± 
De kust (62,2 km) voldoet grotendeels aan de eisen. De zwakke schakels van Zuid- Holland: 
Noordwijk, Katwijk, Scheveningen en Delflandse kust, waarvoor momenteel planstudies worden 
uitgevoerd scoren op diverse gedeelten (totaal 3,5 km) uiteraard nog 'onvoldoende'. Voor totaal 2,3 
km kust wordt op basis van de beschikbare gegevens nog een score 'geen oordeel' gegeven. 

Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas 
De waterkeringen langs de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas (categorie a) scoren grotendeels 
een voldoende. Een dijkvak (totaal 0,35 km) en het gemaal Westland komen als 'onvoldoende' uit de 
toetsing. Diverse dijkvakken krijgen de score 'geen oordeel'. 

Hollandsche IJssel 
De Hollandsche IJssel wordt bij hoogwater afgesloten van buitenwater door de stormvloedkering bij 
Krimpen aan de IJssel. De rivierdijk keert het buitenwater zolang de stormvloedkering nog niet is 
gesloten. De achterliggende keringen behoren volgens het Rijk tot categorie c (niet-direct buitenwater 
kerend). De provincie gaat voor het riviergedeelte tot Gouda bij de methode van toetsing echter wel 
uit van de direct buitenwaterkerende categorie a. Gelet op het karakter van deze rivier en de grote 
belangen van een veilige primaire waterkering voor dit deel van dijkringgebied Zuid- Holland wordt dit 
door de provincie gezien als een verantwoorde keuze. Een toetsing enkel op de situatie ten opzichte 
van de Wet op de waterkering-peildatum (15 januari 1996) wordt door de provincie namelijk te simpel 
geacht en niet realistisch. Bij de uitgevoerde toetsing worden voorlopig de randvoorwaarden 
gehanteerd volgens het waterakkoord tussen het hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. 

Categorie c-keringen 
Voor de primaire keringen van de categorie c wijkt het oordeel van Gedeputeerde Staten op een 
aantal onderdelen af van het oordeel van de beheerders. De provincie stelt dat geen oordeel gegeven 
kan worden indien uitsluitend de toestand van de kering is vergeleken met de toestand op het 
moment van inwerking treden van de Wet op de waterkering. Daarnaast stelt de provincie dat 
hooguit de score voldoende' gegeven kan worden indien globaal is getoetst. 
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Bijzondere aandacht binnen dijkringgebied 14 is verder nodig voor alle overige categorie c 
waterkeringen, die niet direct buitenwater keren, maar wel van wezenlijk belang zijn voor het Sluiten 
van het gehele dijkringgebied en daarmee uiteindelijk de complete bescherming voor dit deel van de 
Randstad bieden. Andere voorbeelden hiervoor zijn de Spaarndammerdijk, de Goejanverwelledijk, de 
westelijke kanaaldijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en de dijk langs de gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel. Door de zes waterkeringbeheerders wordt ruim 134 km categorie c-waterkering (inclusief de 
Hollandsche Ijssel) beheerd. Slechts 19 km daarvan krijgt volgens de provincie het eindoordeel 
voldoende'. Onvoldoende' scoort 26 km en voor 90 km kan nog geen definitief oordeel door de 
beheerders worden gegeven. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van de categorie a primaire keringen van dijkringgebied 14 is deels 
uitgevoerd aan de hand van het VTV. 

De beheerders hebben grotendeels gewerkt met de voorgangers van het VTV, namelijk het LTV1 999 
en het LTV2002. 

Categorie c keringen zijn niet alle getoetst volgens het VTV. In een aantal gevallen is uitsluitend het 
resultaat van een toetsing volgens de toetsregels uit het VTV voor categorie a keringen vermeld. Het 
oordeel van het Rijk is gebaseerd op toetsing volgens het VTV. 

Een aantal van de trajecten en kunstwerken die onvoldoende' scoren zijn mogelijk op de toetsdatum 
al verbeterd. Hierover is geen inzicht. Het Rijk neemt het beheerdersoordeel, gebaseerd op de 
zwaardere golfbelasting, voor de duinen en de Keizerstraat in Scheveningen over. De genoemde 
noodsuppletie in Scheveningen is in 2004 uitgevoerd. Daarbij neemt het Rijk ook het oordeel van de 
provincie over met betrekking tot de zandige waterkeringen van de badplaatsen Katwijk en Noordwijk 
en voegt daar, conform de gezamenlijke bevindingen in 2003 de zandige waterkeringen in Zandvoort 
aan toe. Hierbij wordt de opmerking geplaatst dat alleen bij de badplaats Noordwijk de veiligheid van 
het achterland in het geding is. Het beheerdersoordeel aangaande de uitwateringssluis in Katwijk 
neemt het Rijk niet over; het beheerdersoordeel is met te conservatieve uitgangspunten uitgevoerd. 
Het Rijk acht de score voor deze sluis dan ook voldoende'. 
Voor de prioritaire zwakke schakels Ter Heijde, Scheveningen en Noordwijk zijn maatregelen voorzien 
in het kader van het project Zwakke Schakels. 

Voor de categorie a-keringen in beheer bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard kan 
niet worden vastgesteld op welke locaties zich exact de vakken 'geen oordeel', 'onvoldoende' en 
'goed' zich bevinden. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
De volgende verbeteringswerken zijn voorzien: 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn landen 
o Verbetering van de HOOGTE HT voor 25 km categorie c kering van Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden, geraamd op 70 miljoen euro. Er is nog geen planning beschikbaar, de 
verbetering bevindt zich in de onderzoeksfase. 

Hoogheemraadschap van Deifland 
o Verbetering van de achterloopsheid van het kunstwerk Gemaal Westland in de Delflandsedijk. 
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o Ophogen van de Delfiandsedijk over een lengte van 0,35 km. 

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

van de Hollandsche Ijssel. Het gaat om 5,29 km waterkeringen voor in totaal 7,8 miljoen euro 
en 7,53 km waterkeringen voor 7,2 miljoen euro. Er is nog geen planning beschikbaar, de 
verbeteringen zijn in de startfase, 

• Overige objecten en met name bomen die onvoldoende scoren, zullen worden verwijderd. 
Het ingezette maaibeleid voor de grasbekleding wordt Voortgezet. 

Hoogheemraadschap van Ri/niand 
• Verbeteringen aan de achterliggende kering Katwijk en de Boulevard Zandvoort, beide 

geraamd op 15 miljoen euro en plaats te vinden van 2011-2013. 
• Verbetering van de waterkeringen Goejanverwelledijk en Spaarndammerdijk met betrekking 

tot alle mechanismen, verdeeld over de waterkering. Het gaat bij de dijken om een lengte van 
9 km elk. De werken bevinden zich in de planfase en zullen tussen 2006-2009/2011 worden 
uitgevoerd voor een bedrag van respectievelijk 6 en 18,5 miljoen euro. 

• Verbetering van de buitensluis Katwijk over een lengte van 0,5 km. Op dit moment krijgt de 
sluis teveel overslag te verduren. De verbetering bevindt zich in de fase van gedetailleerdere 
toetsing; verbetering is gepland in 2009-2010 en is geraamd op 6 miljoen euro kosten. 

• Voor het gedeelte categorie c primaire waterkering van Santpoort tot aan de aansluiting met 
het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is het Rijk verzocht de 
waterkering aan te merken als een dijkverbeteringsproject in het kader van de Wet op de 
waterkering. In eerste instantie is hierop negatief geantwoord, waarop door de beheerder is 
besloten om onafhankelijk hiervan te starten met een verbeteringsplan. 

• Voor het gedeelte van de categorie c primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel in het 
beheersgebied van beheerder hoogheemraadschap van Rijnland wordt een verbeteringsplan 
opgesteld. 

• Voor een aantal van de onvoldoende getoetste kunstwerken zijn al concrete plannen voor een 
verbetering. Voor de overige zal dit in de komende tijd worden opgepakt. 

Ri/kswaterstaat Utrecht 
o Voor de Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt doorgegaan met het opzetten 

en uitbreiden van de legger en het beheerregister. 

4.2 Nader onderzoek 

Hoogheemraadschap van Delfiand 
• Geavanceerd onderzoek naar ZETTINGSGEVOELIGHEID STVL van het voorland van de 

Delflandsedijk (2004). 
• Geavanceerd onderzoek naar de reststerkte van het voorland van de Delflandsedijk met 

betrekking tot AFSCHUIVING AF (2006). 
• Geavanceerd onderzoek naar de invloed van bebouwing op de Delflandsedijk met betrekking 

tot MACROSTABILITEIT BINNEN- EN BUITENWAARTS STBI/STBU (2005). 
• Geavanceerd onderzoek naar de treksterkte van de ankerstangen van de kistdamconstructies 

bij de Keersluis Maassluis. Dit onderzoek is reeds uitgevoerd en heeft uitgewezen dat de 
totaalscore van de keersluis inclusief kistdammen en aansluitingsconstructies voldoende is. 

• Uitvoeren van herberekeningen van de constructies van de kunstwerken: Gemaal Westland, 
Maassluis, Keersluis Boonerhaven, Schutsluis Vlaardingen, Spuisluis Schiedam, Dijkconstructie 
Lekstraat Schiedam, Buitensluis Schiedam, Keerwand Hudsonstraat Rotterdam en de 
Parksluizen te Rotterdam (2006). 

• Onderzoek naar afsluitmiddelen in de effluentleidingen in/onder de Houtrustweg en naar de 
spuileiding van Gemaal Vlotwatering (2006). 
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o Detailonderzoek naar NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, met name naar de invloed van 
bebouwing op de veiligheid van de waterkering rond de Scheveningse haven en boulevard 
(2004). 

o Onderzoek naar de oorzaak van en de oplossingen voor de verslechterende kwaliteit van de 
helmbegroeiing bij Ter Heijde met betrekking tot WINDEROSIE WE (2006). 

Hoogheemraadschap Sch je/and en de Krimpenerwaard 
o In de periode tot eind 2007 zullen de nog niet getoetste onderdelen in het beheersgebied van 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard worden getoetst en het nadere 
onderzoek voor reeds getoetste onderdelen worden afgerond. 

o Een planning voor verbeteringen wordt opgesteld na de fusie tot Hoogheemraadschap 
Schieland en de Krimpenerwaard per 1 januari 2005. 

Ri/kswaterstaat Utrecht 
o Nader onderzoek en gegevensinwinning ten behoeve van de Legger en het Beheersregister 

(uitbreiding gegevens industrieterrein Lage Weide (2004), gegevens waterkerende 
kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en NIET- WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO (2005), verzamelen gegevens ondergrond en grondopbouw dijklichaam (2005), 
toevoegen gegevens kabels en leidingen en toevoegen kadastrale informatie). 

o Vervolgtoetsing met de nieuwe gegevens, met als doel in de volgende toetsronde een volledig 
beeld te schetsen van de Westkanaaldijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. 

4.3 Kosten en planning 
Zie onder verbeteringswerken. 

4.4 Bevindingen provincie 
Verbetering van de categorie c waterkeringen is door het Rijk tot nog toe afgewezen. Er moet daarom 
in overleg tussen de provincies en beheerders een oplossing worden gezocht. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 

Categorie c keringen 
Diverse categorie c keringen zijn getoetst op basis van de toetsregels uit het VTV. Hiertoe zijn door de 
verschillende beheerders hydraulische randvoorwaarden opgesteld. 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
Vanwege het ontbreken van golf randvoorwaarden ten tijde van rapporteren is voor het grootste 
gedeelte van de bekleding aan de buitenzijde van de waterkering nog geen definitief oordeel te geven. 
Het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden voor de categorie c primaire waterkering langs de 
Hollandsche IJssel wordt als gemis ervaren door de beheerder. De toetsing is nu uitgevoerd op basis 
van waterstanden die volgen uit het Waterakkoord Hollandsche IJssel. 

Hoogheemraadschap van Delfland 
Voor de huidige toetsronde is door de beheerder gestart met HR1 996. Pas in januari 2002 kwamen 
het nieuwe HR2001 uit. Door het Rijk en de Provincie is aangegeven dat deze ook gebruikt dienen te 
worden, met dien verstande dat reeds met oude randvoorwaarden getoetste onderdelen, niet 
opnieuw getoetst hoeven te worden. Een doorkijk met de nieuwe randvoorwaarden is afdoende. Voor 
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Delf land blijken die toetspeilen in HR1 996 niet veel af te wijken van de toetspeilen in HR2001. 
Maximaal is de waterstand 0,15 meter lager, hetgeen een gunstig effect heeft op de beoordeling van 
de faalmechanismen. 
Desondanks is het tussentijds wijzigen van randvoorwaarden tijdens een toetsronde volgens de 
beheerder af te raden. 
Daarnaast is gebleken dat de golf randvoorwaarden langs de kust al jarenlang aan de lage kant waren. 
Nieuwe, door het Rijk gemaakte berekeningen wijzen voor de Delflandse kust uit dat weliswaar niet 
met hogere rekenpeilen, maar wel met langere golf perioden (ruim 14 in plaats van 12 seconden) moet 
worden gerekend. 

Hoogheemraadschap van Rijnland 
Door recent onderzoek is duidelijk geworden dat de energie in zeegolven waarschijnlijk groter is dan 
aangehouden bij het toetsen van de veiligheid van de kust. In opdracht van het Rijk is door de 
beheerders in beeld gebracht wat de zwaardere golfbelasting betekent voor de veiligheid van de 
zeewering. Het opstellen van het beheerdersoordeel is een aanvulling op de periodieke vijfjaarlijkse 
toets. 

Rijkswaterstaat Utrecht 
De beheerder geeft aan dat het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden het uîtvoeren van de 
veiligheidstoetsing bemoeilijkt. Daarnaast zijn er geen meetgegevens voorhanden van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet op de waterkering. 
Er is een aantal recent uitgevoerde studies bekend met betrekking tot de overstromingsmodellering 
van dijkringgebieden 15 en 44. Als de resultaten van deze modelleringen worden doorvertaald naar 
hydraulische randvoorwaarden kan dit voor de Westkanaaldijk grote gevolgen hebben. Met name 
zullen er in verband met de beperkte ruimte veel praktische problemen optreden wanneer de 
waterkering versterkt en verhoogd zou moeten worden. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

Hoogheemraadschap van Delf land 
Uit de doorkijk naar de LTV2002 kwam naar voren dat toetsing met de LTV2002, ten opzichte van de 
toets met de LTV1 999, niet tot een ander uiteindelijk toetsresultaat zal leiden. Uitzondering vormt de 
categorie kunstwerken, waarbij het mogelijk is dat bij oudere kunstwerken (ontwerp van voor 1970) 
een uitgebreide herberekening van de constructie kan leiden tot een andere toetsscore. 
De beheerder geeft aan dat voor diverse toetsonderdelen de LTV2002, de concept leidraad, beter 
aansloot bij de toetspraktijk. De leidraad was echter nog in het stadium van concept en nog 
onderhevig aan wijzigingen. In dit proces zijn aan de beheerder vragen gesteld door de provincie. De 
beheerder heeft dit als zeer positief ervaren, alhoewel er veel tijd mee gemoeid was. De beheerder 
doet de suggestie om goede afspraken te maken over het tijdstip van invoering van leidraden en 
randvoorwaarden voor de desbetreffende toetsronde. Op deze wijze wordt de waterkeringbeheerder 
niet lopende een toetsronde geconfronteerd met al te ingrijpende veranderingen in de 
toetsmethodiek. 
Voor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO in de duinen is nog niet een toetsmethodiek 
beschikbaar. 
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Hoogheemraadschap Schielarid en de Krimpenerwaard 
Naar het oordeel van de beheerder is het vrijwel zeker dat aan de buitenzijde het afslagprofiel als 
beoordelingsprofiel een veel te ruim profiel is. Aangenomen mag worden dat nader onderzoek naar 
een reëler afslagprofiel (het storm- of erosieprofiel) de mate van nog te onderzoeken NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO aanzienlijk zal verminderen. 

Overige ervaringen 
Beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard geeft aan dat de toetsing een schat 
aan gegevens levert waarmee het inzicht in de sterkte van de waterkering aanzienlijk is vergroot. Het 
is daarom uit het zicht van de beheerder een belangrijk instrument om beheermaatregelen mee vast te 
stellen. 

5.2 Provincie 
Zowel het VTV als de HR2001 als andere toetsinstrumenten zoals Hydra-B zijn laat verschenen. Het 
inplannen en tijdig uitvoeren van de toetsingen is hierdoor is hierdoor moeizaam verlopen. 

De bekledingen konden vanwege gebrek aan hydraulische randvoorwaarden niet getoetst worden. 

Een adequate toetsing van de veiligheid van de kust is niet goed mogelijk, aangezien in de vigerende 
randvoorwaarden (HR2001) de verzwaarde golf randvoorwaarden nog niet zijn verwerkt. 

Bij de gehanteerde golfrandvoorwaarden wordt nog uitgegaan van een modelmatige stormduur van 
29 uur. Dit moet worden verhoogd; wellicht in orde van grootte van 33 tot 40 uur. 

De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. In aanvulling daarop maakt de 
provincie zich zorgen om de invloed die een hogere kans op niet-sluiten van de Maeslantkering heeft 
op de peilen in het benedenrivierengebied. De provincie schat in dat het effect op de minimaal 
vereiste hoogte kan oplopen tot 0,5 meter bij Rotterdam. Daarom moeten de uitkomsten van de 
toetsing met enige reserve worden geïnterpreteerd. 

Er moet nog veel werk worden verzet voor de derde toetsronde om zekerheid te krijgen omtrent de 
veiligheid van de categorie c waterkeringen. Daarbij moet nog worden aangetekend dat de normen 
nog niet door het Rijk zijn vastgesteld en dat toetsinstrumenten ontbreken. De provincie wil samen 
met de waterkeringbeheerders een plan van aanpak en planning opstellen om ook de categorie c 
keringen te toetsen. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Zuid-Holland 

2 Hoogheemraadschap van 
Rijnland 
3 Rijkswaterstaat directie Utrecht 

4 Hoogheemraadschap van 
Delf land 
5 Hoogheemraadschap Schieland 
6 Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden 

7 Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht 

Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 	13-4-2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 
Toetsrapportage Primaire Waterkeringen van 	1-11 -2003 
Rijnland, Tweede toetsronde 
Toetsing op veiligheid 	 7-10-2004 
Westkanaaldijk Lekkanaal en 
Amsterdam-Rijnkanaal, DR 14/15 
Toetsing primaire waterkeringen 	 1-1-2003 

2e toetsingsverslag primaire waterkering 
Toetsrapport Dijkringgebied 14- Traject 	 11-12-2003 
gekanaliseerde Hollandse IJssel (Amsterdam- 
Rijnkanaal - Hekendorp) 

Toetsing primaire kering Amsterdam 

8 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 14, 15 en 16 	13-4-2006 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 
- 	 - 

(0 

8 	8 
g 	o 

0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 74,9 47,5 	52.4 12,9 	14,0 15,2 5,4 31,4 21,0 

Dijken en Dammen 74,9 47.5 	52,4 12,9 	14,0 15,2 5,4 31,4 21,0 

HT Hoogte 74,9 47.5 43,3 2.6 1.6 

ST 	Stabiliteit 23,1 23.1 16,5 	5,5 1.1 

STPH Piping en heave 74.9 47.5 34,0 0.1 13,4 

ST6U Macrostabllltelt buitenwaarts 74,9 47,9 33,6 0.1 14,2 

STOI 	Macrostabititeit binnenwaarts 74,9 47,5 33,5 114 2,6 

STMI 	Mlcrostabilitelt 1 	74,9 47,5 30,5 	0.7 0.1 16,2 

STBK Bekleding: 30,7 22.5 2,9 	18,8 1,1 

- steenzetting 20,2 10,1 10,1 

- asfalt 

-grasmat 52,6 42,0 6,1 	5.3 1,1 29,5 

overige bekledingen 

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

- afschulving 

- zettingsvloeilng 

NWO Niet-waterkerende objecten: 24 24 13 3 8 

-bebouwing 1 	18 18 12 3 3 

kabels & leidingen 6 6 1 5 

bomen 4 overige begroeiing 

- overige niet-waterke rende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Ouinafslag 

WE 	Wlndefosie 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

Kunstwerken 49 35 	6 17 	3 1 14 6 

HT Hoogte 30 29 	1 27 	0 1 1 1 

ST Stabiliteit en nterkte 41 34 	6 23 	5 0 6 1 6 

STCG Constructie en grondlichaam 41 35 	6 24 	5 0 6 11 6 

STCO Constfuctleondefdelen 26 20 	6 10 	4 0 6 6 

STPH Pipingenlseave 41 35 	6 30 	1 0 4 1 5 

STVL Voorland 

56 Eetrouwbaarheid nlulting 14 9 	5 3 	1 0 5 5 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 15, Lopiker- en Krimpenerwaard, ligt in de provincies Utrecht en Zuid-Holland. De 
provincie Zuid-Holland is de coördinerende provincie. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. Het dijkringgebied grenst aan de 
Lek en de Nieuwe Maas aan de zuidzijde. Aan de westzijde grenst het gebied aan de Hollandsche Ijssel. 
Aan de oostzijde aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. Aan de noordzijde grenst het gebied 
ten oosten van Gouda aan dijkringgebied 14, Centraal Holland. Alleen de waterkeringen langs de 
Nieuwe Maas en de Lek zijn van categorie a. 

De Hollandsche IJssel wordt afgesloten van buitenwater door de stormvloedkering Hollandsche IJssel, 
de achterliggende waterkeringen zijn van categorie c. De waterkeringen aan de oostzijde zijn tevens 
onderdeel van de primaire waterkeringen van dijkringgebied 44, Kromme Rijn. Samen met de 
waterkeringen die de scheiding met dijkringgebied 14 vormen, zijn zij ook van categorie c. 

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

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

Het oostelijke deel van het gebied wordt beheerd door Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. 
Het westelijke deel is in beheer bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. De 
kunstwerken Waaiersluis nabij Gouda (schutsluis en spuisluis) en de Koninginnensluis bij Nieuwegein 
zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Utrecht. Daarnaast zijn ook de dijken langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
en het Lekkanaal in beheer bij Rijkswaterstaat Utrecht. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijn landen 
De beheerder heeft een volledige toets uitgevoerd van de categorie a primaire waterkeringen langs de 
Lek. Het grootste deel van het getoetste traject scoort daarbij goed'. Voor het deelspoor 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI is de score 'geen oordeel' gegeven vanwege de mogelijke 
invloed van opdrijven van de berm. 

Delen van de GRASBEKLEDING STBK scoren 'onvoldoende' of geen oordeel'. Op het 
beoordelingsspoor VOORLAND STVL heeft de beheerder aan de hand van de methodiek niet een 
oordeel kunnen geven. Omdat er geen indicaties aanwezig zijn voor het optreden van 
ZETTINGSVLOEIING ZF en geen zettingsvloeiing is geconstateerd, is de score voldoende' gegeven. 
De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO krijgen overall een score 'onvoldoende'. Drie 
peilschaalhuizen worden 'onvoldoende' beoordeeld. Enkele woningen, kabels en leidingen en 
begroeiing scoren 'geen oordeel', evenals enkele wegen. 

Door de beheerder worden alle kunstwerken als 'goed' beoordeeld, met uitzondering van drie 
historische kunstwerken, die 'geen oordeel' scoren. 
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Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
De beheerder geeft aan dat een aantal dijkvakken na de toetsing van 1999 verbeterd moesten worden, 
maar dat de benodigde werkzaamheden nog niet zijn gestart. Het gaat om 10,4 km primaire 
waterkering langs de Lek, waar de STABILITEIT BINNENWAARTS STBI niet voldeed en deels de hoogte 
HT eveneens niet. Tot oplevering krijgen deze dijkvakken een score 'onvoldoende' op het spoor STBI en 
geen oordeel' op de overige grondmechanische deelsporen. Daarnaast is er nog een gedeelte van 1,8 

km (Noord en Molendijk) dat nog in uitvoering is en daarom nog niet is getoetst. 

Naast de dijkvakken die worden verbeterd behaalt de waterkering lokaal de score onvoldoende' op de 
sporen HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MICROSTABILITEIT STMI. Geen oordeel' 
wordt gegeven op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, MICROSTABILITEIT STMI, 
GRASBEKLEDING STBK en STABILITEIT VOORLAND STVL. Door de grote hoeveelheid NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO en omdat de invloed van deze elementen op de stabiliteit van de 
waterkering nog onvoldoende bekend is, heeft de beheerder geen aantallen opgenomen in zijn 
resu Itaatstabel. 

Van de 32 kunstwerken die de beheerder in zijn rapportage vermeldt, wordt de beoordeling van 22 
kunstwerken gegeven in de onderliggende toetsing van de kunstwerken. Hieruit blijkt dat 6 
kunstwerken een score 'onvoldoende' behalen, 12 behalen de score 'geen oordeel' en de overige 4 
genoemde kunstwerken scoren 'goed' of 'voldoende'. 

Voor de categorie c waterkering langs de Hollandsche IJssel is in overleg met de provincie een 
uitgebreidere veiligheidstoetsing van de Hollandsche Iisseldijk uitgevoerd volgens de regels voor de 
categorie a waterkeringen. De beheerder onderbouwt dit door er op te wijzen dat de Hollandsche 
IJsseldijk tot de sluiting van de Stormvloedkering Hollandsche IJssel direct buitenwater keert. 

Op een aantal deelsporen is de toetsing in eerste instantie volgens de LTV uitgevoerd. In de gevallen 
dat het VTV afwijkt van de LTV is dit door de beheerder gespecificeerd. 
Bij het deelspoor PIPING EN HEAVE STPH heeft dit geen invloed op het resultaat. Bij het sporen 
STABILITEIT BUITENWAARTS STBU, is de detailtoetsing alsnog volgens het VTV uitgevoerd. De 
toetswijze van het spoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI is in het VTV niet gewijzigd ten 
opzichte van de LTV. De sporen STABILITEIT BEKLEDING STBK, MICROSTABILITEIT STMI, STABILITEIT 
VOORLAND STVL, NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn getoetst volgens het VTV. De 
kunstwerken ten slotte zijn volgens de LTV getoetst, waarbij ook rekening is gehouden met de regels in 
de Leidraad kunstwerken, waarnaar het VTV verwijst. In een aantal gevallen is de wijze waarop de 
scores voor de kunstwerken worden verkregen afwijkend van het VTV, maar dit leidt volgens de 
beheerder niet tot een andere score. 

Ri/kswaterstaat Utrecht 
De Waaiersluis en de Koninginnensluis scoren voor alle relevante beoordelingssporen een score "goed' 
of 'voldoende'. De kunstwerken aan het Amsterdam-Rijnkanaal zijn niet getoetst. 

Het oordeel van de beheerder voor de categorie c keringen is deels 'geen oordeel' en deels 'voldoende'. 
De beheerder heeft voor de dijken aan het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal een vergelijkende 
toets op geometrie uitgevoerd. Uit deze toetsing blijkt dat het resultaat 'voldoende' is voor 6,1 km, de 
overige 2,1 km krijgt de score 'geen oordeel'. 
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3.2 Bevindingen provincie 
De provincie Zuid-Holland heeft v oor het dijkringgebied 15 Lopiker en Krimpenerwaard mede namens 
de provincie Utrecht verslag uitgebracht. 

De provincie wijkt af van de score voldoende' op het deelspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 
STBU, die de beheerder onder enig voorbehoud geeft ter plaatse van de Lekboulevard (dp M24,30 - 
M32,20) en geeft een score 'geen oordeel'. Het gaat om een traject van 0,8 km, Overigens vermeldt de 
beheerder in zijn samenvattingstabel een score goed'. 

De provincie wijkt bij het deelspoor STABILITEIT VOORLAND STVL af van het oordeel van de 
beheerder de Stichtse Rijnlanden: de beheerder heeft hier een score 'voldoende' gegeven omdat er 
geen indicaties aanwezig zijn voor het optreden van ZETTINGSVLOEIING ZV en er deels onvoldoende 
informatie is voor het beoordelen van ZETTINGSVLOEIING ZV en AFSCHUIVING AF. De provincie 
concludeert dat de score 'geen oordeel' dient te zijn. 

De provincie wijkt voor een aantal van de waterkerende kunstwerken af van het beheerdersoordeel. 
Het betreft de Koninginnensluis, de Rijkshulpschutsluis en bijzondere constructies langs de Lek. Om tot 
een definitief oordeel te komen is nader onderzoek nodig, het oordeel volgens de provincie is daarom 
'geen oordeel'. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op basis van de rapporten van 
de beheerders en de provincie sluit het Rijk zich aan bij de beheerdersoordelen en de bevindingen van 
de provincie, met uitzondering van de hierna genoemde onderdelen. 

Van één van de drie historische kunstwerken, de Koninginnensluis, die volgens beheerder 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie een score 'geen oordeel' behaalt op basis 
van de historiciteit van het kunstwerk, is door de eigenlijke beheerder Rijkswaterstaat een oordeel 
voldoende' gegeven op basis van een toetsing volgens het VTV. Deze beoordeling is door de provincie 
niet opgenomen in haar bevindingen en samenvatting. Het Rijk stemt in met het oordeel van de 
beheerder. 

De resultaten van de toetsing van de grasbekleding STBK door beheerder Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijn landen levert een ander beeld op dan in de resultaatstabel van zowel de beheerder als de 
provincie is samengevat. Het Rijk concludeert dat het totaal aan grasbekledingen in beheer bij de 
beheerder 22,2 km bedraagt. Daarvan krijgt 1,1 km een score 'goed'; 5,3 km een score 'voldoende'; 
1,1 km een score 'onvoldoende' en wordt aan 13,7km een score 'geen oordeel' toegekend. 

Bij het deelspoor STABILITEIT VOORLAND STVL neemt het Rijk het oordeel van de provincie over. Het 
Rijk concludeert echter dat de samenvattingstabel van de provincie niet consistent is met dit oordeel. 
Binnen het beheersgebied van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnianden betreft het 22,9 km 
waterkeringen, waarvan 17,4 km een score 'goed' behaalt; 0,3 km een score 'voldoende' en 5,2 km 
een score 'geen oordeel' 

De categorie c-keringen zijn gedeeltelijk getoetst als categorie a keringen. Omdat dit afwijkt van het 
VTV is het oordeel van het Rijk hier 'geen oordeel'. De categorie c-keringen langs het Amsterdam-
Rijnkanaal zijn wel juist beoordeeld. Hier neemt het Rijk het oordeel van de beheerder over. 

Werken die op peildatum nog in uitvoering zijn (Noord- en Molendijk), voldoen niet aan de norm en 
scoren dus 'onvoldoende'. 
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4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

Verbeteringswerken 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijn landen 
o Verbeteringen aan de peilschaalmeethuizen. 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 
o De dijktrajecten Ammerstol-Schoonhoven en Nederlek worden uitgewerkt in een 

versterkingsplan. De beheerder verwacht dat de uitvoering tussen 2006 en 2012 zal 
plaatsvinden; 

o Van een viertal dijkvakken wordt de STABILITEIT BINNENWAARTS STBI in 2005/2006 verbeterd; 
o In één traject wordt een bestaande kleikist uitgebreid in 2005/2006; 
o Het onderhoud van het grasgewas wordt volgens het beheeradvies voortgezet om daarmee 

overal een kwalitatief goede grasmat te krijgen; 
o Van kunstwerken Veerpoort en Keersluis worden de sluitprocedures aangescherpt in 2005; 
o Het uitstroomhoofd en de maalkom van de gemalen Hoeksche Sluis, Langeland Kortland, Nesse 

worden verwijderd/dichtgezet in 2005/2006; 
o Het uitstroomhoofd en de maalkom van de gemalen Kromme Geer en Zijde en Verdoold 

worden verwijderd/dichtgezet. De tijd van uitvoering is onbekend; 
o Bij het kunstwerk Stolwijkersluis wordt de keersluis hersteld of verwijdert in 2006/2007. 

Rijkswaterstaat 
o Aanpassen en compleet maken van de bedieningsinstructies van de Koninginnensluis met de 

procedures die doorlopen moeten worden in geval van weigerende hydrauliek, schotbalkkering 
en dergelijke; 

o Totdat de respons van de stijghoogte op het getij onder de schutsluis Waaiersluis bekend is 
dient het schutten te worden gestaakt indien het verval tussen de Open en de Gekanaliseerde 
Hollandsche IJssel groter wordt dan 1,25 m. Bij groter verval dient de waterstand in de kolk 
verder te worden opgezet, zodat het verval over de deuren niet verder toeneemt; 

o Verlagen van het schutpeil of vervanging van de eb- en vloeddeuren; 
o Oefenen van het waaieren met gesloten schutdeuren, oefenen van de handmatige bediening 

van het hydraulisch sluiten van deuren en schuiven en het eerder stoppen met schutten, zodat 
niet direct water over de binnendeuren loopt. 

4.2 Nader onderzoek 

Hoogheemraadschap de Stichtse Ri/nianden 
o Inventarisatie en toetsing van de kopsloten ten behoeve van het deelspoor PIPING EN HEAVE 

STPH; 
o Onderzoek naar de macrostabiliteit van de Lekboulevard; 
o Peilbuismetingen op het traject 46,5 tot 50,5 ten behoeve van de beoordeling van het 

deelspoor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI. Het is mogelijk dat stabiliteit goed kan 
worden gekeurd als blijkt dat de respons van de stijghoogte van het grondwater ten opzichte 
van de rivierwaterstand lager is dan de berekende respons; 

o Toetsing van de gras- en steenbekledingen aan de hand van officieel v astgestelde hydraulische 
randvoorwaarden, indien deze beschikbaar komen bij de volgende toetsronde; 

o Onderzoek naar de grondopbouw ter plaatse van de onderwatertaluds en meting van de 
onderwatergeometrie ter plaatse van de kribben en voorhavendijken. Regelmatig meten van de 
geometrie om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van eventuele geulen en het risico van 
afschuiving tijdens een hoogwater; 
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o Onderzoek naar de mogelijkheid van ZETTINGSVLOEIING ZV, op basis van het onderzoek dat 
daartoe momenteel gaande is en naar verwachting in 2006 beschikbaar zal zijn; 

o Onderzoek naar de buitendijkse woningen en het effect dat een eventueel bezwijken heeft op 
de waterkering; 

o Informatie-inwirining met betrekking tot leidingen; 
o Inventarisatie van de bomen van 5 meter en hoger in de beschermingszone (50 meter) van de 

waterkering; 
o Toetsing van de historische kunstwerken naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek 

door STOWA; 
o Onderzoek naar de wegbermen en het uitrijden van de bermen door elkaar passerende auto's. 

Hoogheemraadschap Sch je/and en de Krimpenerwaard 
De beheerder voorziet voor een groot aantal deelsporen en dijkvakken nader onderzoek te zullen gaan 
uitvoeren. Voor een groot aantal onderzoeken is in de rapportage van de beheerder vermeldt dat dit 
nog voor de peildatum zou zijn uitgevoerd. Het is echter onduidelijk of deze onderzoeken inderdaad 
hebben plaatsgevonden. Het betreft: 

o Onderzoek ten behoeve van de toets op HOOGTE HT van de erosiebestendigheid van het 
binnentalud, gepland in 2005; 

o Aanvullend grondonderzoek en pipingberekeningen, gepland in het najaar van 2004; 
o Herberekening van damwandconstructies van kunstwerken; 
o Berekeningen bij dp 219, gepland voor 2006, en onderzoeken naar de werking van een 

drainageconstructie en naar de freatische waterstand bij hoogwater ten behoeve van de 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, gepland voor najaar 2004; 

o Aanvullend grondonderzoek, onderzoek naar de werking van de drainageconstructie en 
stabiliteitsberekeningen ten behoeve van MICROSTABILITEIT STMI, tussen najaar 2004 en 
2006; 

o Onderzoek naar beheermaatregelen en toetsing met nieuwe randvoorwaarden van de 
GRASBEKLEDING STBK, respectievelijk in 2005 en 2006; 

o Aanvullend grondonderzoek en geavanceerde berekening van de STABILITEIT VOORLAND 
STVL, gepland in het voorjaar van 2005; 

o Algemeen onderzoek naar de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO op diverse 
stabi liteitsfactoren; 

o Nader onderzoek naar de constructie en stabiliteitsberekeningen van de kunstwerken Stenen 
Beer, Gemetselde keermuur, Damwand Noodhaven en De Kat. Dit onderzoek is gepland plaats 
te gaan vinden in het voorjaar van 2005; 

o Nader onderzoek en eventueel aanscherping van de sluitprocedures (BETROUW BAARHEID 
AFSLUITMIDDEL BS) van kunstwerken Veerpoort en Keersluis, gepland in de winter van 2005 
en het najaar van 2004; 

o Onderzoek naar het toelaatbare overslagdebiet van kunstwerk Keersluis, gepland in het 
voorjaar van 2005; 

o Onderzoek naar PIPING EN HEAVE STPH van de kunstwerken Veerstoep Krimpen aan de Lek, 
Coupure Houthandel en Coupure Sloepwerf, gepland in het voorjaar van 2005. 

Daarnaast is onderzoek voorzien aan de categorie c primaire waterkeringen aan de Hollandsche 
IJssel, in beheer bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: 
o Onderzoek naar de erosiebestendigheid van de het binnentalud van een groot aantal dijkvakken 

ten behoeve van het spoor hoogte HT, gepland in 2005; 
o Onderzoek naar bewezen sterkte op het deelspoor macrostabiliteit binnenwaarts STBI en 

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

o Onderzoek naar de deelsporen MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 
MICROSTABILITEIT STMI en STABILITEIT VOORLAND STVL voor de gehele categorie c 
waterkering, gepland in 2005; 

o Onderzoek naar beheermaatregelen en toetsing met nieuwe randvoorwaarden van de 
GRASBEKLEDING STBK, respectievelijk in 2005 en 2006; 
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o Algemeen onderzoek naar de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO op diverse 
stabiliteitsfactoren en nader onderzoek van objecten in slechte staat, gepland in 2004/2005; 

Ri/kswaterstaat 
o Op orde brengen van het beheer van de Westkanaaldijk langs het Amsterdam- Rijnkanaal. 

Hiervoor worden in Legger en Beheersregister de basis opgenomen waarmee de beheerder in 
de volgende toetsronde een volledige toetsing wil uitvoeren; 

o Inspecteren van de toestand van de aansluiting van de bodembescherming op de keerwand 
van de Waaiersluis; 

o Onderzoek naar de respons van de stijghoogte op het getij onder de schutsluis door het 
plaatsen van peilbuizen. 

4.3 Kosten en planning 
Binnen het gebied van beheerder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn volgens de 
rapportages van beheerder en provincie geen verbeteringswerken voorzien. Toch wordt voor het spoor 
HOOGTE HT van de categorie c primaire waterkering tussen Utrecht en Hekendorp een verbetering 
voorzien, waarvan de kosten worden geraamd op 70 miljoen euro. Niet bekend is wanneer deze 
werken zullen gaan plaatshebben. 

In het gebied van beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard worden op een 
tiental vakken verbeteringswerken met betrekking tot het deelspoor MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI voorzien. Vier van deze vakken zijn deel van de categorie c primaire waterkering 
langs de Hollandsche IJssel (totale lengte 7,5 km, totale kosten geraamd op 7,2 miljoen euro) en zes 
vakken behoren tot de categorie a primaire waterkering langs Lek en Nieuwe Maas (lengte totaal 1,2 
km, totale kosten geraamd op 2,4 miljoen euro). 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Voor de categorie c primaire waterkering heeft beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de 
Krimpenerwaard vooruitlopend op het bekend worden van de inundatienorm voor dijkring 15 ervoor 
gekozen om de waterkering te toetsen als een categorie a waterkering. Op deze wijze wordt inzicht 
verkregen in de sterkte ervan. 

De beheerder geeft aan dat het op zand gebaseerde buitenwaartse afslagprofiel voor de meeste 
rivierdijken zeer ruim genomen is. De definitieve uitwerking van een storm/erosieprofiel kan voor veel 
buitendijkse gebieden een uitgebreide toets van NWO overbodig maken. 

Beheerder Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft de sterkte en stabiliteit van de historische 
kunstwerken niet getoetst in afwachting van de uitkomsten van STOWA-onderzoek naar een 
methodiek om historische kunstwerken beoordelen waarvan de basisgegevens niet in voldoende mate 
te achterhalen zijn. 
Beheerder Rijkswaterstaat geeft eveneens aan dat het aanbeveling verdient om een beter inzicht te 
verkrijgen met betrekking de veiligheid van categorie c primaire waterkeringen. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Beide Hoogheemraadschappen en de provincie geven aan dat de randvoorwaarden voor 
golf belastingen in het HR200I ontbreken. De toetsing is uitgevoerd met aangenomen 
golf randvoorwaarden, op basis van een bovengrens voor de mogelijk optredende golven. 
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In overleg met de provincie Zuid Holland heeft de beheerder voor de toetsing van de categorie c 
primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel gebruik gemaakt van de uitgangspunten volgens het 
rapport 'Stormvloedkering Hollandsche IJssel, deelrapport 1 ", uit december 1996. 

Ook beheerder Rijkswaterstaat geeft aan dat het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden, in dit 
geval voor het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, de veiligheidstoetsing bemoeilijkt. 

Voor de Hollandsche IJssel heeft de provincie Zuid-Holland de minimale kruinhoogte bepaald op basis 
van het maalpeil zoals vastgelegd in het Waterakkoord Hollandsche IJssel. Deze kruinhoogten worden 
door beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard aangehouden als 
dijktafelhoogten. Omdat de polders achter de categorie c primaire waterkeringen langs de Hollandsche 
IJssel tot de diepste van Nederland behoren en de Stormvloedkering Hollandsche IJssel meestal is 
geopend, vindt de provincie het van groot belang dat deze worden getoetst als categorie a primaire 
waterkeringen. 

Gegevens om de toetsing uit te voeren 
Beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard geeft aan dat voor een goede 
beoordeling van de invloed van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO uitgebreid onderzoek nodig is, 
en dat het met de huidige kennis nog niet afdoende kon worden bepaald. 

Overige ervaringen 
Beheerder Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard geeft aan dat in de loop van de 
toetsing enige regelmaat resultaten van nieuwe studies beschikbaar komen die van grote waarde zijn 
voor het bepalen van het toetsoordeel. In afwachting hiervan en ook door het late verschijnen van het 
VTV zelf, heeft de beheerder vaak een score 'geen oordeel' moeten geven, in afwachting van nader 
onderzoek. 

Beheerder Rijkswaterstaat heeft de toetsing op veiligheid van de Waaiersluis op twee wijzen 
uitgevoerd, allereerst op de vergelijkende wijze tussen 1996 en 2005, geldig voor categorie c keringen. 
Dit leidt tot een score voldoende'. De meer uitgebreide methode geeft een onvoldoende resultaat. 
Alhoewel voor categorie c keringen geen norm wordt afgegeven en de berekende faalkans van de 
sluiting dus niet kan worden afgezet tegen een criterium is de faalkans dusdanig hoog dat verbetering 
van het sluitproces hier wordt aanbevolen. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerders. In aanvulling daarop maakt de 
provincie zich zorgen om de invloed die een hogere kans op niet-sluiten van de Maeslantkering heeft 
op de peilen in het benedenrivierengebied. De provincie schat in dat het effect op de minimaal vereiste 
hoogte kan oplopen tot 0,5 meter bij Rotterdam en enkele decimeters bij dijkringgebied 15. Daarom 
moeten de uitkomsten van de toetsing met enige reserve worden geïnterpreteerd. 

Er moet nog veel werk worden verzet voor de derde toetsronde om zekerheid te krijgen omtrent de 
veiligheid van de categorie c waterkeringen. Daarbij moet nog worden aangetekend dat de normen nog 
niet door het Rijk zijn vastgesteld en dat toetsinstrumenten ontbreken. De provincie wil samen met de 
waterkeringbeheerders een plan van aanpak en planning opstellen om ook de categorie c keringen te 
toetsen. 
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Dijkringgebied 15, 	Lopiker- en Krimpenerwaard 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Hoogheemraadschap De 	Achtergrondrapportage Toetsing op Veiligheid 	13-10-2005 
Stichtse Rijnlanden 	 Lekdijk, Dijkring 15 

2 Hoogheemraadschap van de 	Toetsingsverslag primaire waterkering, Dijkring 15, 	1 -9-2004 
Krimpenerwaard 	 gedeelte Krimpenerwaard 

3 Hoogheemraadschap van de 	Toetsing Krimpenerwaard Kunstwerken 	 1-6-2004 
Krimpenerwaard 

4 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsing op Veiligheid Westkanaaldijk Lekkanaal 	7-10-2004 
en Amsterdam-Rijnkanaal, DR 14/15 

5 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsrapport Koninginnensluis, Toetsing in het 	1-11-2005 
kader van de Wet op de waterkering 

6 Rijkswaterstaat Directie Utrecht Toetsrapport Waaiersluis, Toetsing in het kader van 15-12-2005 
de Wet op de waterkering 

7 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 14, 15 en 16 	13-4-2006 

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

2006 voor Centraal Holland en Zuid-Holland ca. 
9 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, 	13 -4-2006 

peildatum 1 januari 2006 - Algemene deel 
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Dijkringgebied 16, Albiasserwaard en de Vijfheerenlanden 
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Dijkringgebied 16, 	Albiasserwaard en de Vijfheerenlanden 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoordeling 

Toetsingscrlterlum per type 3 
- 	- 

ce 

, 

o 

w 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 1080 84,0 	24,0 23.0 61,0 24,0 

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

HT Hoogte 108,0 84.0 	24,0 64.0 20,0 24,0 

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

STPH Piping en heave 108,0 84,0 	24.0 31.9 52,1 24,0 

STBU Macrostabillteit buitenwaarts 108,0 84,0 	24,0 48,0 36,0 24.0 

STOI 	Macrostabiliteitbinnenwaarts 108,0 84,0 	24,0 48,0 17.0 19,0 24,0 

STMI 	Microotabiliteit 108,0 84,0 	24.0 41,6 42,4 24,0 

STOK Bekleding: 16,0 15.0 2,0 13,0 

- steenzettlng 13.0 1 	13.0 1,0 15,0 

- asfalt 

-grasmat 2,0 2,0 1.0 1.0 

- overige bekledin gen 

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

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

- zettingsvioellng 108,0 1 	84,0 	24.0 21,0 	21,0 24,0 

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

-bebouwing 3987 3151 	836 146 	611 2394 836 

- kabels & leidingen 38 22 	16 1 21 16 

- bomen & overige begroeiing 

- overige fliet-waterke rende objecten 

Hoge gronden 

Duwen 

DA Duirrafsieg 

WE 	Winderosie 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

Kunstwerken 71 61 	10 20 	3 38 10 

1-IT Hoogte 71 61 	10 42 19 10 

ST 	Stabiliteit en sterkte 71 61 	10 25 	4 32 10 

STCG Constructie engrondtichaam 71 61 	10 44 	3 14 10 

STCO Constructieonderdelen 71 81 	10 51 10 10 

STPH Plpingenheave 71 61 	10 51 10 10 

STVL Voorland 71 61 	10 41 	0 18 

BS Betrouwbaarheid sluiting 22 12 	10 7 1 5 11 10 
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Dijkringgebied 16, 	Albiasserwaard en de Vijfheerenlanden 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de Vijf heerenlanden, ligt in de provincie Zuid-Holland en voor 
een klein deel in de provincies Gelderland en Utrecht. De provincie Zuid-Holland is de coördinerende 
provincie. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen rond het dijkringgebied liggen langs de rivieren de (Beneden) Merwede, de 
Noord en de Lek, welke alle buitenwateren zijn. De dijkring wordt gesloten door de Diefdijklinie. De 
primaire waterkeringen van het dijkringgebied hebben een totale lengte van circa 108 km, hiervan is 
84 categorie a kering en 24 km categorie c. Het dijkringgebied bevat 61 waterkerende kunstwerken 
van categorie a en 10 waterkerende kunstwerken van categorie c. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, is in beheer bij waterschap Rivierenland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 16, Alblasserwaard en de Vijf heerenlanden, heeft de score onvoldoende' gekregen 
voor een deel van de waterkeringen. Het gaat om de beoordelingssporen hoogte HT en STABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI. Voor de overige beoordelingssporen luidt het beheerdersoordeel voor de dijken 
voldoende'. Het beheerdersoordeel voor de Noordtunnel en Sophiaspoortunnel is onvoldoende' voor 

het beoordelingsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS, omdat nog geen vastgesteld 
sluitingsprotocol beschikbaar is. Voor de coupures Dalempoort en Waterpoort in Gorinchem is het 
beheerdersoordeel eveneens 'onvoldoende', omdat het bij het ontwerp voorziene automatische 
waarschuwingssysteem nog niet gereed is. Voor de overige kunstwerken is het beheerdersoordeel 
overeenkomstig het oordeel van de toetsingsregels en zijn de scores in het algemeen 'goed' of 'geen 
oordeel' en een enkele keer 'voldoende'. 

Naast de hierboven genoemde kunstwerken wijkt het beheerdersoordeel voor het beoordelingsspoor 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI af van de toetsingsregels. Op basis van de toetsingsregels 
is voor deze beoordelingssporen de score 'onvoldoende' gegeven voor 17 km van de dijken. Voor 
MICROSTABILITEIT STMI EN STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK is het beheerdersoordeel voldoende', 
terwijl op basis van de toetsingregels de score 'geen oordeel' is toegekend. 

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

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie wijkt op onderdelen af van het oordeel van de beheerder. Met betrekking tot het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT en STABILITEIT BINNENWAARTS STBI stelt de provincie dat nader 
onderzoek nog mogelijk is, zodat het oordeel 'geen oordeel' is gegeven door de provincie. 
Voor de overige beoordelingssporen gaat de provincie uit van de scores op basis van de 
toetsingsregels. 

De kruinhoogten zijn per dijkvak berekend. De bedoeling was om de kruinhoogten ook met de 
dijkringbenadering te bepalen, maar de resultaten van die berekening lijken nog onbetrouwbaar te 
zijn. 
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Dijkringgebied 16, 	Albiasserwaard en de Vijfheerenlanden 

3.3 Bevindingen Rijk 

De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 16 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Nog niet alle 
waterkeringen zijn echter getoetst, omdat verbeteringswerken aan de orde zijn, of nog een onderzoek 
naar aanleiding van de vorige toets gaande is. De categorie c keringen zijn niet conform het VTV 
getoetst en krijgen daarom de score geen oordeel. 

De 19 kilometer aan verbeterwerken krijgen de score onvoldoende. 

Het Rijk constateert tenslotte dat bijna de helft van de categorie a keringen uitsluitend op hoogte is 
getoetst'. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Diverse dijkversterkingen zijn in voorbereiding of in uitvoering. Naar aanleiding van de toetsing zijn nog 
geen aanvullende verbeteringswerken gepland. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

o Voortzetten toetsing kruinhoogte, waaronder ook begrepen een controle van Hydra_B door 
Rijkswaterstaat; 

o Verzamelen van ontbrekende gegevens; 
o Stabiliteitsberekeningen; 
o Opstellen van een plan van aanpak en waar nodig verbeteringsmaatregelen, naar aanleiding 

van de bevindingen van het hiervoor genoemde nadere onderzoek. 

Naar aanleiding van de vorige toets loopt nog een groot geavanceerd onderzoek. Dit wordt afgerond. 
Ook de veiligheid van de categorie c keringen, de Diefdijk, wordt nader onderzocht. 

4.3 Kosten en planning 
Voor maatregelen ter verbetering van de stabiliteit is een voorlopig bedrag van 25 miljoen euro 
geraamd 

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 HOOGTE HT is getoetst met Hydra_B, waarin ook de invloed van de stormvloedkering in de 
nieuwe waterweg en een minimale waakhoogte van 0,5 m is verwerkt. 
De kruinhoogten zijn getoetst met de HR2001 en met hydraulische randvoorwaarden conform De 
Ruimte voor de Rivier maatregelen. Deze laatste hydraulische randvoorwaarden komen bij benadering 
overeen met HR1 996. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
De methode volgens het VTV voor het toetsen van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO is 
onpraktisch omdat er een aanzienlijke hoeveelheid vaak moeilijk te bepalen parameters bij betrokken 
zijn. 
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Dijkringgebied 16, 	Albiasserwaard en de Vijfheeren landen 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rivierenland 	Toetsing primaire waterkeringen dijkring 16 	1-11-2005 
Albfasserwaard en de Vijfheeren landen 

2 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 13-4-2006 
1 januari 2006 - Algemene deel 

3 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidstoetsing dijkringgebieden 14, 15 en 16 	13-4-2006 

4 Provincie Zuid-Holland 	Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 	13-4-2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 
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Dijkringgebied 17, tisselmonde 
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Dijkringgebied 17, 	Iisselmonde 

Resu taatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 

tO 
(Q 

g 	0 

0) 	0 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
N DE 

NORM 

VOLDOET 
NIET.4AN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 62,0 62,0 54,5 1,0 6,5 

Dijken en Dammen 62,0 62,0 54,5 1,0 6,5 

HT Hoogte 62,0 62.0 62.0 

ST 	Stabiliteit 62,0 62,0 54.8 1.0 6,2 

STPH Piping en heave 62,0 62,0 62,0 

sreu Macrostabiliteit buitenwaarts 62,0 62.0 62,0 

STBI 	Macrostabiliteit binnenwaarts 62,0 62,0 61.0 1.0 

STMI 	M,crostabil,teit 62,0 62,0 62,0 

STBK Bekleding: 6,2 

- steenzetting 6,2 6,2 6.2 

- asfa/t 

grasmat 5 S 

- overige bekledln gen 

STVL Voor/and: 62,0 62,0 62.0 

- afschuiving 62,0 62,0 62,0 

- zeIl ingsvioeiing 62,0 62.0 62,0 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

-bebouwing 400 400 400 

- kabels 8 leidingen S S 5 

- bomen 8 overige begroeiing 13,5 13,5 13.5 

- overige niet-waterke rende objecten x x 1 2 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinatslag 

WE 	Winderosie 

NWO Niet-waterkerende objecten: - 

Kunstwerken 9 9 9 

HT Hoogte 9 9 9 

ST Stabiliteit en sterkte 9 9 9 

STCG Constructie en grondllchaam 9 9 9 

STCO Constructieenderdelel, 9 9 9 

STPH Pipiflgenheave 9 9 9 

STVL Voor/and 9 9 g 

BSBetr0uwbaarheid 0/uiting 9 9 9 
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Dijkringgebied 17, 	Iisselmonde 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 17, lisselmonde, bevindt zich in het zuidwesten van de Provincie Zuid-Holland. Het 
dijkringgebied grenst aan de oostzijde aan de rivier de Noord, aan de zuidzijde aan de Oude Maas en 
aan de noordkant aan de Nieuwe Maas. 

De waterkering heeft een totale lengte van 62 kilometer is valt in categorie a. Het dijkringgebied heeft 
volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. De 
dii kring bevat een aantal kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 17, Iisselmonde heeft de score onvoldoende' gekregen voor 1 km dijk en 0,35 km 
wegen en paden. De dijk scoort 'onvoldoende' op het onderdeel MACROSTABILITEIT BINNENW 
AARTS STBI. Vanwege 0,4 km betonklinkers krijgt het onderdeel NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO de score 'onvoldoende'. Alle overige NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO hebben de score 
geen oordeel' gekregen omdat deze nog niet getoetst zijn. 

Op verschillende plaatsen komen waterkerende constructies in de vorm van damwanden en 
kistdammen voor. Deze constructies zijn geïnventariseerd en worden, vanwege het ontbreken van 
gegevens, pas in de volgende toetsing meegenomen. 

Het beheerderoordeel sluit aan bij de bevindingen van de technische toetsing. De enige uitzondering 
hierop is de beoordeling van wegen en paden, het oordeel 'onvoldoende betreft het 
beheerderoordeel omdat de score volgens het VTV geen recht doet aan de werkelijke situatie. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 17 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Voor de 
toetsing van het spoor HOOGTE HT is gebruik gemaakt van oude berekeningen, met een toetspeil dat 
hoger is dan het huidige toetspeil. 

Het rapport is niet geheel consistent. De scorekaarten in de bijlage van het rapport vermelden voor 
enkele dijkringsecties dat het beheerderoordeel op het spoor HOOGTE HT afwijkt van het technische 
oordeel. De gehele dijkring heeft een score 'goed' op HOOGTE HT. In het rapport zelf wordt geen 
melding gemaakt van een aangepaste score, en ook kan uit de scorekaarten niet worden afgeleid wat 
het beheerdersoordeel zou moeten zijn. Het Rijk neemt daarom de technische score van de beheerder 
over. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Verbetering MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI in 3 korte trajecten. 
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Dijkringgebied 17, 	Iisselmonde 

4.2 Nader onderzoek 
• Inventarisatie van de gegevens en toets van de Drechttunnel, Metrotunnel Hoogvliet en de 

Maastunnel; 
• Verzamelen van gegevens en toets van waterkerende constructies zoals damwanden en 

kistdammen. 
• Inventarisatie gegevens en toets steenbekledingen 
• Toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

Het nader onderzoek moet leiden tot een volledige toets in de volgende toetsronde. 

4.3 Kosten en planning 
Voor het verbeteren van de stabiliteit van het binnentalud is een bedrag van 2,5 miljoen euro geraamd. 
Een planning voor de werkzaamheden is nog niet beschikbaar. 

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 toetsing heeft plaatsgevonden op basis van HR2001 In de gevallen dat HR2001 lagere 
randvoorwaarden gaf dan HR1996 is het oordeel van de vorige toetsing overgenomen. 

5.2 Provincie 
De provincie heeft geconstateerd dat veel rapportages te laat zijn verstuurd of dat aanvullingen 
nagestuurd werden. De provincie overweegt om bij de volgende toetsronde hiermee rekening te 
houden in de planning. 

De provincie dringt er voor de volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige 
toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap de Hollandse Delta Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 	1-1-2006 
waterkering dijkring 17, lisselmonde 

2 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 13-4-2006 
1 januari 2006 - Algemene deel 

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

4 Provincie Zuid-Holland 	Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 
januari 2006 - Rapportage Dijkringgebied 
lisselmonde (17) 

13-4-2006 

22-3-2006 
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Dijkringgebied 18, Pernis 
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Dijkringgebied 18, 	Pernis 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoorde!ing 

Toetslngscrlterlum per type ¶ 0'  

CD 

C 

c 
o 	o 

) 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

g onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 5,2 5,2 4,3 	0,9 

Dilken en Dammen 5.2 5,2 4.3 	0,9 

HT Hoogte 5,2 5,2 5,2 

ST 	Stabiliteit 5,2 5.2 5,2 

STPH Pipingenheave 5,2 5,2 5,2 

STBU Macrostab,liteit buitenwaarts 5,2 5,2 1 	5,2 

STBI 	Macrostabiliteit binnenwaarts 5,2 5,2 5,2 

STMI 	M,crostabilitelt 5,2 5,2 5,2 

STBK Eekledlng: 5,2 5.2 5,2 

• steenzetting  

- asfalt 

• grasmat 5,2 5.2 5.2 

- overige bek/ed/ogen  

STVL Voor/and: 5,2 

- afschuiving 1 	5,2 5.2 4,3 	0,9 

- zettingsvloeilng 5.2 1 	5.2 5,2 

NWO N/et-water/rerende objecten: 

- bebouwing x x 	1 

- kabels&leidingen 10 10 10 

- bomen & overige begroeiing x S 

- overige niet-wa(erkerende objecten 1 1 1 

Hoge gronden  

Duinen 

DA Duinafslag  

WE 	W/nderosle 

NWO Niet-waterkerende objecten:  

Kunstwerken 

HT Hoogte  

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en grondlichaam 

STCO Constructieonderdelen 

STPH Piping en Sea ve 

SIVL Voor/and 

BS Betrouwbaarheid sluiting  
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Dijkringgebied 18, 	Pernis 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 18, Pernis, ligt in de provincie Zuid-Holland. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op 
de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. Het dijkringgebied ligt aan 
de Nieuwe Maas en aan de Eems- en Prins Willem Alexanderhaven. 

Het dijkringgebied wordt omsloten door 5,2 km primaire waterkering van categorie a. In het 
dijkringgebied komen geen waterkerende kunstwerken voor. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Vanwege voorgenomen werkzaamheden aan de kabels en leiding op een dijkvak wordt op de 
beoordelingsstaat voor zowel leidingen en kabels als voor overige niet-waterkerende objecten de score 
'geen oordeel' gegeven. 

Het beheerdersoordeel sluit aan bij de bevindingen volgens de toetsingsregels. Enige uitzondering is het 
beoordelingsspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, overige niet-waterkerende objecten. Dit 
omdat het VTV geen recht doet aan de werkelijke situatie. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van dijkringgebied 18 is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het Rijk sluit 
zich aan bij de bevindingen van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeten ngswerken en overige maatregelen 
Kabels en leiding in dijkvak hm 8.00 - hm 9.50 hebben invloed op de aanwezige wegen en paden. Na 
de werkzaamheden zullen de betreffende wegen en paden worden voorzien van de voorgeschreven 
verharding. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek naar de aanwezigheid van bestorting op het onderwatertalud is voorzien. 

4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen kosten bekend voor de werkzaamheden. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 18, 	Pernis 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen bevindingen gerapporteerd. 

5.2 Provincie 
De provincie dringt er voor de volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige 
toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Hollandse Delta Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 	1-1-2006 
waterkeringen dijkring 18, Pernis 

2 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 1 	13-4-2006 
januari 2006 - Algemene deel 

3 Provincie Zuid-Holland Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 januari 	22-3-2006 
2006 - Rapportage Dijkringgebied Pernis (18) 

4 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 	13-4-2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 
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Dijkringgebied 19, Rozenburg 
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Dijkringgebied 19, 	Rozenburg 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 

E. 	tO 

0 	o 

Categorie a Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET  
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendt goed onvoldoende 

Totaal 8,1 8,1 8.1 

Dijken en Dammen 8,1 8,1 8.1 

HT Hoogte 8,1 8,1 8.1 

ST 	Stabiliteit 8,1 8,1 8.1 

STPH Pipingen hoeve 8,1 8,1 8,1 

srsu Macrostabititeit buitenwaarts 8,1 8.1 6,6 	1,5 

STBI 	Macrostabilited binnonwaails 8.1 8,1 8,1 

STMI Mlcrostabiliteit 8,1 8,1 8,1 

STBK Bekleding: 8,1 8,1 8,1 

- steenzelting 

- asfalt 

- grasmat 

- overige bekledin gen  

STVL Voorland: 8,1 8,1 8,1 

-afschuiving 8,1 8,1 8,1 

-zettingsvloeiing 8,1 8,1 8,1 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

- bebouwing 1 1 1 

- kabels & leidingen 20 20 20 

- bomen & overige begroeiing 4,2 4.2 2,4 	1,8 

- overige niet-waterke rende objecten x x 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafsiag  

WE 	Wlnderosie 

NWO Niet-waterkerende objecten:  

Kunstwerken 1 1 1 

HT Hoogte 1 1 1 

ST Stabiliteit en sterkte 1 1 1 

STCG Constructie en grondtichaam 1 1 1 

STCO Constructieonderdelen 1 t 1 

STPH Piping en heave 1 1 1 

STVL Vooriand 1 1 1 

BS Betrouwbaarheid siuiting  
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Dijkringgebied 19, 	Rozenburg 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 19, Rozenburg, ligt in de provincie Zuid-Holland. Het dijkringgebied wordt aan de 
westzijde begrensd door het Calandkanaal, aan de zuidzijde door het Europoortgebied, aan de oostzijde 
door het Botlekgebied en aan de noordzijde door de Nieuwe Waterweg. 

Het water langs de dijken aan het Calandkanaal en de zuidzijde van Rozenburg staat in verbinding met 
de Noordzee. De dijken langs de Nieuwe Waterweg en het Botlekgebied liggen tijdens hoogwater 
achter de gesloten stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet 
op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/10.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 8,1 km. De 
primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkeringen bevindt zich 2,4 km aan 
langsconstructies, deze maken onderdeel uit van het dijklichaam. In de tabel is dit aangemerkt als één 
constructie. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
In dijkringgebied 19, Rozenburg, kan door het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden de 
bekleding over het gehele traject niet beoordeeld worden, en krijgt de score geen oordeel. Indien de 
bekleding buiten beschouwing wordt gelaten scoort de dijk over 6,5 km goed', 1,5 km voldoende' en 
0,1 km 'geen oordeel'. De langsconstructie scoort 'goed'. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO scoort de begroeiing 'goed' of 'voldoende'. Bebouwing, kabels en leidingen en overige objecten 
zijn nog niet getoetst. 

De resultaten van de toetsing komen grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. Alleen op 
het beoordelingsspoor HOOGTE HT wijkt het beheerdersoordeel af van de toetsingsregel. Op 
HOOGTE HT scoort de dijk over 0,1 km 'geen oordeel', de beheerder keurt deze strekking goed'. De 
kruin van de dijk is dusdanig breed dat overslag geen rol van betekenis speelt. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
komt overeen met het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Hoewel voor het onderdeel bekledingen nog geen oordeel gegeven kan worden, kan al wel opgemerkt 
worden dat het beheer van de grasmat moet worden verbeterd. De dagelijks beheerder van de grasmat 
is aangeschreven om het onderhoudsbeheer te wijzigen in een waterstaatkundig beheer. 
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Dijkringgebied 19, 	Rozenburg 

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

o nader onderzoek naar de erosiebestendigheid van gras en kleibekledingen; 
o toetsing van alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

4.3 Kosten en planning 
Verbeteringswerken zijn niet aan de orde. 

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 de HR2001 ontbreken de volgende gegevens: voor de toetsing van de bekledingen kan geen oordeel 
worden gegeven door het ontbreken van golfrandvoorwaarden. 

Afwi/ken beheerder van HR2001 
Voor het uitvoeren van de hoogtetoets is waar mogelijk, gebruik gemaakt van Hydra-B. Het 
programma is echter niet in staat de overschrijdingsfrequenties te berekenen voor toetslocaties die zich 
onder directe invloed van de zee bevinden. Voor deze locaties is bij gebrek aan beter gebruik gemaakt 
van de in 1995 berekende dijktafelhoogten. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Over de volgende onderdelen bestaat onduidelijkheid bij de toetsing: 

o toetsing piping en heave: in de vigerende leidraden wordt bij de toets op piping uitgegaan van 
langdurig hoogwater. De waterkering rond Rozenburg ligt in het benedenrivierengebied waar 
de zee-invloed groter is dan de rivierinvloed. Er is in dat geval sprake van een relatief 
kortdurende hoogwaterperiode. In de methodiek wordt hier onvoldoende rekening 
meegehouden; 

o toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, leidingen: bij de toets voor leidingen wordt 
geen melding gemaakt van zogenaamde torsieoplossingen voor leidingen. Deze verdienen 
speciale aandacht. Het is van groot belang dat deze constructies gecontroleerd worden op een 
goede aansluiting tussen constructie en grondlichaam. 

o toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, leidingen: de beheerder beveelt aan om in 
de volgen het VTV een standaardbrief op te nemen, die waterkeringbeheerders kunnen 
gebruiken voor het aanschrijven van leidingeigenaren. De laatste stap in het toetsen betreft de 
controle van het beheer en onderhoud. Een waterkeringbeheerder kan hier niets over zeggen. 
Hij zal daarom bij de leidingeigenaar de juiste gegevens moeten opvragen. Om uniformiteit te 
krijgen in deze vraagstelling is er de behoefte aan een brief, waarin een aantal standaardvragen 
worden geformuleerd. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 
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Dijkringgebied 19, 	Rozenburg 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Hollandse Delta 	Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 	1 -1 -2006 
waterkeringen dijkring 19 Rozenburg 

2 Provincie Zuid-Holland 	Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 	22-3-2006 
januari 2006 - Rapportage dijkringgebied 
Rozenburg (19) 

3 Provincie Zuid-Holland 	Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 2006 	13-4-2006 
voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 

4 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, peildatum 1 13-4-2006 
januari 2006 - Algemene deel 
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Dijkringgebied 20, Voorne-Putten 
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Dijkringgebied 20, 	Voorne-Putten 

Resultaatstabe! dijkringgebied Vei!igheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 	- 

(5 

(0 

00 

) 	ö 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET  
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 71,0 71.0 16.0 9.5 15.5 

Dijken en Dammen 54.0 540 8.5 45.5 

HT Hoogte 54,0 54.0 51.8 2,2 

ST 	Stabiliteit 54.0 

STPH Piperq en hoave 54.0 54.0 53.3 0.7 

STBU Mocroslobiliteii bwtenwoa,ts 54,0 54.0 52,5 	1.4 0,1 

STBI 	Mcroslobiluln,l ljinnonwiaarjs 54.0 540 45,1 	4,3 4.6 

STMI 	Microstabililei( 54,0 540 54.0 

STBK Sekleding. 54,0 540 54.0 

- stOenZCtliflCj 

- asfalt 

- qronrnat 

ovençjc beklodin gen 

STVL Voo,land 

- afschuieing 54.0 540 36.8 	16,5 0.7 

- zet kngsvloeeiiç/ 54.0 54.0 37.0 	14.5 2.5 

NWO Nset-wale,'kerende objecten. 

- bobouwinçj 1 1 1 

- kabCls & !aiduge,t 106 	11 106 75 	16 t 14 

- bomesi & overige begroeiing ID 10 10 

- overige rnct-wolnrkarcnde objecten 202 202 202 

Hoge gronden 

Duinen 17.0 170 16.0 1.0 

DA Duinalsiag lTD 170 16,0 1.0 

WE 	Wlnderosie 17.0 170 16,0 1.0 

NWO N,et-watarkewnde objecten 2.0 2.0 2,0 

Kunstwerken IS 15 15 

HT Hoogte 12 12 9 4 

ST 	Stabitlleit art eterkte 15 15 7 8 

STCG Constructie en grondlichaurn 15 15 8 7 

STCD Conntructieonderdelen 10 10 4 6 

STPH Piping en hoeve 15 15 6 9 

STVL Voor?and 

ES Belrouwaart1etd sluiting 13 13 13 
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Dijkringgebied 20, 	Voorne-Putten 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 20, Voorne-Putten ligt in de provincie Zuid-Holland. Het dijkringgebied heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. De primaire 
waterkering is direct waterkerend en behoort tot de categorie a. De kering bestaat uit ongeveer 54 km 
dijken en 17 km duinen. Het dijkringgebied omvat globaal het eiland Voorne-Putten met aan de 
noordzijde het Hartelkanaal, aan de oostzijde de Oude Maas en het Spui, aan de zuidzijde het 
Haringvliet en aan de westzijde de Noordzee. 

De Noordzee en het Haringvliet zijn buitenwater. Via de Hartelkering en de Europoortkering is dit 
gebied verbonden met dijkring 19, Rozenburg, en via de Haringvlietdam met dijkringgebied 25, Goeree-
Overflakkee. Er zijn 15 waterkerende kunstwerken in het gebied. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score voor dijkringgebied 20, Voorne-Putten, is onvoldoende' over 0,7 km voor het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING AND HEAVE STPH, 4,6 km voor MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, 0,7 km 
STABILITEIT VOORLAND STVL en 1,0 km DUINAFSLAG DA. Tevens heeft 1 van de NWO's de score 
'onvoldoende'. Van de totale lengte aan dijken en dammen heeft 13,3 km de score onvoldoende' en 
40,7 km de score geen oordeel'. 

Van de duinen krijgt 16,0km de score 'voldoende' en 1,0 de score 'onvoldoende'. De duinen die 
onvoldoende scoren zijn aangemeld de landelijke werkgroep op dit gebied. De overige duinen hebben 
van de beheerder de score 'voldoende' gekregen. 

Alle 15 aanwezige kunstwerken krijgen de score 'geen oordeel'. De oorzaak ligt voor een aantal 
kunstwerken in het ontbreken van gegevens over de opbouw en sterkte. 

Er zijn twee aansluitingsconstructies tussen dijken en duinen aanwezig. Beide hebben de score 'geen 
oordeel' gekregen omdat deze nog niet zijn getoetst. Tevens zijn aansluitingsconstructies aanwezig 
tussen de dijken en de verbindende waterkeringen. Hiervoor wordt verwezen naar de rapportages 
betreffende de verbindende waterkeringen. 

De beheerder is op een paar punten afgeweken van het oordeel op basis van de toetsingsregels. Voor 
het beoordelingsspoor HOOGTE HT heeft de beheerder de dijkringbenadering toegepast. Op basis van 
de toetsingsregels zou een lengte van 53, 3 km de score 'goed' krijgen, 0,5 km de score 'voldoende' er 
0,2 km de score 'geen oordeel'. 

Voor het beoordelingsspoor MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU heeft de beheerder de score 
'voldoende' gegeven in plaats van 'goed' voor 0,6 km dijk, omdat toekomstige ontwikkelingen met 
betrekking tot de onderwateroever de stabiliteit nadelig kunnen gaan beïnvloeden. 

Voor het beoordelingsspoor DUINAFSLAG DA heeft de beheerder maximaal de score 'voldoende' 
gegeven, ook als volgens de toetsingsregel de score 'goed' werd gehaald. 
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Dijkringgebied 20, 	Voorne-Putten 

Uit berekeningen met de nieuwe hydraulische randvoorwaarden voor de kust volgt dat een beperkt 
aantal raaien nabij de punt van Voorne op dit moment bij een hogere golfbelasting net niet voldoet aan 
de gestelde veiligheidseis. De beheerder heeft daarom 16 km duin de score voldoende' gegeven 
omdat er veel onzekerheid is omtrent de werkelijk optredende golfbelasting aan de kust. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De door de provincie en beheerder gehanteerde dijkringmethode voor het toetsen van de kruinhoogte 
is niet in overeenstemming met het VTV. De overige beoordelingssporen zijn in hoofdlijn wel conform 
het VTV getoetst. Gebruik is gemaakt van een concept versie van het VTV uit 2002. Het Rijk sluit zich 
aan bij het eindoordeel van de beheerder voor het dijkringgebied, maar neemt voor het spoor 
HOOGTE HT de score over die op basis van toetsing met het VTV is verkregen. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
• De beheerder is van plan om de voor stabiliteit onvoldoende scorende secties te verbeteren. Het 

gaat hier om een veertiental dijken met een totale lengte van 25 km. 
• Trajecten met een onvoldoende score voor macrostabiliteit binnenwaarts zullen worden 

verbeterd. 
• In overleg met Rijkswaterstaat, zullen de onvoldoende scorende duinraaien worden verbeterd. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek zal worden uitgevoerd naar: 

• Dijkvakken die geen oordeel scoren voor het toetsspoor HOOGTE HT dienen opnieuw 
getoetst te worden met de actuele dijktafelhoogten. 

• Piping en heave langs de Aaldijk (2465 - 24,85) 
• Macrostabiliteit buitenwaarts en zettingsvloeiing ter plaatse van trajecten die de score 

voldoende' hebben gekregen. 
• Toetsing van de bekleding op basis van de definitieve randvoorwaarden (HR2006). 
• Geavanceerde toetsing voor de diaboolblokken met uitstekende delen op de Oudenhoornse 

Zeedijk. 
• De invloed van verschillende beheersvarianten op de kwaliteit van de grasbekleding. 
• De aanwezige bomen, bepaald moet worden of ze binnen het beoordelingsprofiel vallen en wat 

het definitieve oordeel is. 

4.3 Kosten en planning 
Geplande verbeteringen met betrekking tot de stabiliteit: 

• Brielse Maasdijk en de Oostbroekdijk in 2004; 
• Schuddebeursedijk in 2005; 
• Aaldijk, Aaldijk Kerkhofsdijk en de Calanddijk in 2006; 
• Krommedijk, Vestingwallen en de Oudenhoornse Zeedijk in 2007; 
• Wolvendijk, Papendijk, Struytse Zeedijk, Plattendijk en Den Oudenhoornse Zeedijk in 2008. 

De gezamenlijke kosten voor deze verbeteringen bedragen ruim 29 miljoen euro. 
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Dijkringgebied 20, 	Voorne-Putten 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie merkt op dat het stabiliteitsprobleem nabij de Schuddebeursedijk een zichtbaar probleem 
vormt. De weg naast de dijk vertoont zichtbaar meer scheuren en de zetting over de afgelopen vijf jaar 
bedroeg 32 cm. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Door het ontbreken van de hydraulische randvoorwaarden voor het toetsen van de bekleding in de 
HR2001 kon de bekleding niet getoetst worden. Het programma HYDRA-B was niet op tijd beschikbaar 
voor het uitvoeren van de hoogtetoets. De hoogtetoets is daarom uitgevoerd op basis van 
dijktafelhoogten uit 1997. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
De toetsing is uitgevoerd aan de hand van eindconcept van de Leidraad Toetsen op Veiligheid 2002. 
Bij het toetsen van leidingen wordt geen melding gemaakt van zogenaamde torsieoplossingen voor 
leidingen die speciaal aandacht verdienen. 
Bij de toets op piping merkt de beheerder op dat de tijdsduur waarover de waterstand tegen de dijken 
staat slechts beperkt is. De beheerder plaatst daarom vraagtekens bij de behaalde score voor piping, op 
basis van de technische toets. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap de Brielse Dij kring Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de 
primaire waterkering rond Voorne Putten 

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

3 Provincie Zuid-Holland 	Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 
1 januari 2006 - Rapportage Dijkringgebied 
Voorne- Putten (20) 

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

16-12 -2003 

13-4-2006 

22-3-2006 

13-4-2006 
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Dijkringgebied 21, Hoeksche Waard 
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Dijkringgebied 21, 	Hoeksche Waard 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiigheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type ¶ 

CD 

CD 
in  

c 

0 	o 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 69,4 694 11.4 13.5 445 

Dijken er? Dammen 69.4 694 11,4 13,5 44.5 

HT Hoogte 69.4 69,4 54,0 15.4 

ST Stabiliteit 

STPI-t Pmpmnqmmlmeeve 69.4 894 41.8 	116 7,0 7,0 

STBU Mocroslabilitemt b/iitDw,000tS 69.4 69.4 67,7 1.7 

STBI 	Macrostbilitemt b,nne,mwoorts 69.4 894 46.2 	8,7 13,5 1,0 

STMI 	MmcmostohililDit 69.4 694 63,7 	0,8 4.9 

STBK &klec!mn,g 

OtoOtmzettinQ 24.9 24,9 24,9 

- os (all 

- g(osrnot 58.0 58.0 58.0 

- OVOi;qe hei<lninmgoim 

STVL Voo,land. 

- 	fsçbinving 69.4 694 67,9 	1,5 

- zoltinqsvloennq 69,4 69.4 47.2 	7,9 14,3 

NWO Niot-waterkernmide objnolcmm 

-00005w/Op 245 245 56 	131 54 4 

- kabels & lCidiJ/9Ot1 138 138 26 	102 t 9 

- ho/no,) & overige begroeiing 47.0 47.0 

overige ,eot-wolorkeroncto objecten 

 17,5 	10 26,5 

8,4117 17 St 51113 St 	4,3 3.1 1 St 

Hoge gronden 

DuiS cml 

DA Duinefalag 
91 

WE 	Windeïosie 

NWO N,et-wetenk0i'Ondo objecten. 

Kunstwerkbn 27 27 11 11 5 

HT Hoogte 6 6 6 

ST Stabiliteit en Sterkte 27 27 

STCI3 Goimsti'actie ei? gi'om?dkChau/vl 27 27 1 	14 9 3 

STCO Constrtictieomttt0tde?Ott 27 27 8 	17 t 1 

STPH Piping OS /10800 27 27 2 	19 5 1 

SP/L Vom/end 27 27 12 	8 7 

BS Betrorbaarheid sk/ting 27 27 26 	t 
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Dijkringgebied 21, 	Hoeksche Waard 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 21 Hoeksche Waard, omvat het eiland de Hoeksche Waard met aan de noordzijde de 
Oude Maas, aan de oostzijde de Dordtse Kil, het Hollands Diep en het Haringvliet aan de zuidzijde en 
het Spui aan de westzijde. De primaire waterkeringen in het gebied hebben een totale lengte van 69,4 
km en vallen allen onder categorie a, direct buitenwaterkerende waterkeringen. Het dijkringgebied 
heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De 
waterkering bevat 27 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij waterschap Hollandse Delta 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score 'onvoldoende' in dit dijkringgebied betreft 7,0 km voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, 
1,7km MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 13,5km MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI 
en 4,9 km MICROSTABILITEIT STMI. De reden voor deze onvoldoende' scores ligt in het krappe profiel. 
De trajecten waarvoor nog geen oordeel is gegeven, zijn nog in onderzoek of liggen langs het Spui. 
Nader gedetailleerd onderzoek van trajecten langs het Spui is opgeschort omdat voorrang wordt 
gegeven aan het oplossen van de problematiek van de zettingsvloeiïngsgevoeligheid. 

Vanwege het ontbreken van een oordeel voor de erosiebestendigheid van de bekleding krijgt 15,4 km 
dijk de score 'geen oordeel'. Voor het beoordelingsspoor STABILITEIT VOORLAND STVL 
(zettingsvloeiing) is de score 'geen oordeel' voor de keringen langs het Spul en de Dordtse Kil. Hier is 
sprake van schaardijken die dicht tegen de diepe geul van het rivierbed liggen. Het grootste deel van de 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO krijgt het oordeel voldoende of goed. 
De toets van de waterkerende kunstwerken is nog niet gerapporteerd. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is grotendeels uitgevoerd aan de hand van het VTV. Delen zijn getoetst 
op basis van het LTV1 999 of op basis van een concept versie van het VTV uit 2002. De beheerder stelt 
dat de resultaten van de toets grotendeels conform het VTV zijn. 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 volgende verbetermaatrege!en worden door het waterschap voorgesteld; 

o Verwijdering van bomen met een te kleine afstand tot de dijk, rekening houdend met LNC-
waarden. Dit geldt voor grote delen van de dijkring. 

o Verbetering van de binnendijkse stabiliteit door verbreding van binnenbermen en eventuele 
verleggingen van aanwezige dijksloten. Deze maatregel geldt ook voor meerdere delen van de 
dijkring (o.a. Simonsdijk en Sassendijk). 
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o Verbetering van de waterkering ter plaatse van bebouwing door het aanbrengen van 
functiescheidende damwand op het traject km 19,46 tot 22,00. 

o Aanleg van een gecombineerde stabiliteits- en pipingberm ter hoogte van de Sassendijk km 
27,90 tot 30,37. 

o Ter hoogte van km 30,37 tot 33,14 saneren van de aanwezige grindweg en het aanbrengen 
van een steunberm om de binnenwaartse stabiliteit te vergroten. Tevens verflauwen van het 
talud om afschuiving van het buitentalud te voorkomen. Aanbrengen van een dikkere kleilaag 
om de microstabiliteit te verbeteren. 

o Verbetering van de stabiliteit (meerdere sporen) voor meerdere trajecten (o.a. km 33,14 tot 

47,12) door het plaatsen van een binnenscherm en het aanbrengen van een dikkere kleilaag op 
het dijklichaam. 

o Aanbrengen van gesloten verharding op onverharde opritten. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek wordt voorgesteld naar: 

o Zettingsvloeiing, het betreft een totale lengte van 14 km waterkering langs het Spui en de 
Dordtse Kil. 
Piping en heave, het betreft ruim 10 km waterkering die in eerste instantie de score 
'onvoldoende' heeft gekregen. 
Bekleding, zowel voor de gras- als de steenbekleding is de voorlopige score nader onderzoek of 

onvoldoende. 
o Onderzoek naar en toetsing van de waterkerende kunstwerken. 

4.3 Kosten en planning 
Voorgesteld wordt om de volgende prioritering in de nadere onderzoeken aan te brengen en in de 
volgende toetsperiode af te ronden: 

o nader onderzoek zettingsvloeiing, afronding in 2004 
o nader onderzoek piping, afronding in 2004 
o nader onderzoek bekleding, afronding 2006 

De voorgestelde maatregelen bevinden zich nog in het voorontwerp stadium. De kosten voor de 
maatregelen worden als volgt geschat: 

o Verbeteringen met betrekking tot stabiliteit (meerder sporen waaronder; macrostabiliteit, 
microstabiliteit en piping) totale lengte van ongeveer 36 km, totaal bedrag 190 miljoen euro. 

o Verbeteringen met betrekking tot zettingsvloeiing, totale lengte 12 km, totaal bedrag 20 
miljoen euro. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie merkt op dat afhankelijk 
van de resultaten van het nadere onderzoek integrale verbeteringsmaatregelen aan de orde kunnen 

zijn, 
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5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
De voorlopige toetsresultaten van de gras- en steenbekleding laten zien dat grote delen van de dijkring 
onvoldoende scoren. Voor grasbekleding geldt in veel gevallen dat de eindscore onvoldoende is, ook 
wanneer de grasmat in goede conditie is. Als dit ertoe leidt dat op grote schaal harde bekleding moet 
worden aangebracht, zijn de (financiële) consequenties enorm. Het waterschap acht het daarom van 
groot belang dat het Rijk zo snel mogelijk goede randvoorwaarden ter beschikking stelt die samen met 
de nieuwe toetsmethode tot betrouwbare toetsresultaten leidt. Wellicht dat ook de toetsmethode in 
relatie tot de randvoorwaarden tegen het licht gehouden moet worden. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Bij de toetsing van harde bekledingen met de huidige toetsmethode is geconstateerd dat al snel 
gedetailleerd (en kostbaar) onderzoek nodig is. Bij grote dijktrajecten met uniforme bekleding is dit 
goed uitvoerbaar. Wanneer de bekleding versnipperd is, is dit geen praktische methode. Bij de 
inventarisatie van de bekledingen van dijkring 21 zijn ongeveer 330 verschillende stroken met 
steenzettingen aangetroffen. Voor kleine stroken is een meer praktische toetsmethode van belang. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Hollandse Delta 	Veiligheidstoetsing dijkring 21 ,Hoeksche Waard, 
2004 

2 Provincie Zuid-Holland 	Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 	22-3-2006 
januari 2006 - Rapportage Dijkringgebied 
Hoeksche Waard (21) 

3 Provincie Zuid-Holland 	Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 	13-4-2006 
2006 voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 

4 Provincie Zuid-Holland 	Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, 	13-4-2006 

peildatum 1 januari 2006 - Algemene deel 
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Dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht 
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Dijkringgebied 22, 	Eiland van Dordrecht 

Resuitaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 0 	o 

0) 	() 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 'OORDEEL 
DE NORM 

1 GEEN VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende 
t 

goed onvoldoende 

Totaal 37.1 37, 1 8.0 	1,3 23,4 4,4 

Dijken en Dammen 37.1 37 1 8.0 	1.3 23.4 4.4 

HT Hoogte 37.1 37.1 340 0.9 2,2 

ST 	Stabil4est 37,1 37.1 

STPH Pmping en hcûvO 37.1 1 	37,1 33,6 3.6 

STBU Macrostabititoit buit eiswooils 37.1 37, 1 35,9 	0,1 1,1  

STEl 	Meoostabm/itomt bijmnenwewls 37.1 37,1 27,0 	3,5 6,2 0,4 

STMI 	Micmostabmiiteil 37,1 37.1 20,2 	16,9 

STBK Bokledmmmg 

-Steemm2ctlimmq 1,9 1.9 1.6 0.3 

- Os!att 

- qrusrnst 26.4 264 3.8 22,6 

- OvOr/qf) hok/Odingcu 

S1'VL Voor?ommd 37.1 37, 1 

- ofscimuivum,q 37.1 1 	37 1 29,7 7.4 

• zottamgsvtocmimm,q 37.1 37.1 31,5 5.6 

NWO Nict-watemkeremmdc objecten 

- beboUwmmmg x x a 

•koheis&teidhm,gcmt 18 18 7 	1 10 

• bommmemm & overige bcc;m'oeiinq 31,2 31 2 16.6 8.9 5.8 

- OVCHCJO mmmüt-wotCi'lmcïeude objecten 

Hoge gmOlmdefl 

Dtmilt Cm) 

OA OLtilelsteg  

WE 	WiimCtCFOSie 

NWO Nmet-watemtsnremmdo objncteir 

KunstweC,çen IT 17 1 	4 	4 4 5 

HT Hoogte ,  17 17 17 

ST 	Stabiliteit en stamiste 17 17 5 	5 4 3 

STCG Constructie csm qrommdtsctmoorn 17 17 6 	7 2 2 

STCO Commstrmmctmcommderd&e,m 17 17 6 	11 

STR- t Pipmnq en hOOvO 17 17 5 	8 3 1 

STVL Vootiemld 17 17 15 	t 1 

ES Betrouwbaarrmemd sluiting 17 17 14 t 2 
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Dijkringgebied 22, 	Eiland van Dordrecht 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht, ligt in de provincie Zuid-Holland. Het dijkringgebied omvat 
het Eiland van Dordrecht. Het gebied wordt aan de noordwestzijde begrensd door de Oude Maas, aan 
de noordoostzijde het Wantij, aan de oostzijde door de Nieuwe Merwede, aan de zuidzijde door het 
Hollands Diep en aan de westzijde door de Dordtse Kil. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 37,1 km. De 
primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 17 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 22, Eiland van Dordrecht heeft de score onvoldoende' gekregen voor 23,4 km van de 
dijken en 4 kunstwerken. De dijken scoren onvoldoende' op drie beoordelingssporen: STABILITEIT 
PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BEKLEDINGEN 
STBK, gras en steenbekleding. De kunstwerken scoren onvoldoende op STABILITEIT EN STERKTE ST en 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. 

De HOOGTE HT van de waterkering ter plaatse van de Voorstraat ligt onder de vereiste hoogte. De 
beheerder heeft aangegeven dat met behulp van vloedschotten voldoende hoogte kan worden 
gewaarborgd en de hoogte volgens de beheerder 'voldoende scoort. 

Van de dijken scoort 4,4 km geen oordeel', 5 kunstwerken scoren geen oordeel'. Het overige deel van 
de dijken en kunstwerken scoort goed' of voldoende'. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO scoort de begroeiing onvoldoende'.Over een traject van 8,9 km voldoet de begroeiing op de 
waterkering niet aan de eisen. Een deel van de begroeiing en kabels en leidingen scoort geen oordeel'. 
Alle bebouwing scoort geen oordeel'. 

De resultaten van de toetsing komen grotendeels overeen met het oordeel van de beheerder. Bij de 
toets op MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI wijkt de beheerder voor enkele dijkvakken af van 
de toetsingsregels. Enkele vakken scoren geen oordeel' maar krijgen een beheerdersoordeel 
voldoende'. Bij falen van het dijklichaam is voldoende restbreedte aanwezig. De dijk langs de 
Dordtsche Kil scoort op basis van het beheerdersoordeel onvoldoende' in plaats van geen oordeel'. 
Geavanceerd onderzoek leidt naar verwachting van de beheerder niet tot een goede score. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie merkt echter op dat de 
beheerder in haar rapport slechts één vloedschot heeft getoetst. De hierbij gehanteerde toetsmethode 
is echter niet geschikt voor een stelsel van een groot aantal vloedschotten (meer dan 100). 
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Gezien de uitgevoerde analyse moet worden geconcludeerd dat het systeem niet voldoet aan de 
minimaal vereiste faalkans, Er dient dan ook teruggegrepen te worden op de bestaande afspraak dat de 
gemeente Dordrecht door het herstraten van de Voorstraat het straatniveau weer op de minimaal 
vereiste hoogte brengt. 
Zolang er voor de Voorstraat geen structurele duurzame oplossing is gerealiseerd, dient het 
vloedschotten-systeem te blijven functioneren als een noodmaatregel in verband met de minimale 
reserve ten aanzien van de hoogte. Uitgangspunt is dat de Voorstraat door herstraten voor de 
peildatum van de 3e  toetsronde weer voldoet aan de minimale eisen ten aanzien van de hoogte. De 
Voorstraat krijgt in overleg tussen beheerder en provincie een score geen oordeel. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
komt overeen met het oordeel van de provincie. Tenslotte komt het Rijk op basis van de beschikbare 
informatie voor de Voorstraat tot de score geen oordeel. 

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: 

• Verbreding van piping- en stabiliteitsbermen, verleggen van watergangen/partijen; 
• Het vervangen van steenbekleding; 
• Het nemen van beheersmaatregelen voor de peildatum van de 3e toetsronde, zodat de 

Voorstraat door herstraten weer voldoet aan de eisen ten aanzien van de minimale hoogte; 

4.2 Nader onderzoek 
Verschillende onderdelen scoren geen oordeel'. In de 3e toetsronde 2006-201 1 zal het waterschap 
volgende toetsen uitvoeren: 

• Nader onderzoek toetsing gevoeligheid voor zettingsvloeiing over 7,5 km. Onderzoek is al 
gestart; 

• Nader onderzoek toetsing bebouwing, in eerste instantie inmeten kelderdieptes om te bepalen 
of het beoordelingsprofiel wordt doorsneden; 

• Nader onderzoek bekleding naar aanleiding van voorlopig onvoldoende' oordeel 
• Vervolg toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Verder onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van de vloedschotten in de Voorstraat; 
• Onderzoeken van een structurele en duurzame oplossing van de hoogte bij de Voorstraat in de 

nabije toekomst. 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor verbeteringswerken worden geraamd op 250 miljoen euro. Hiervan komt 220 miljoen 
euro voor rekening van het verbeteren van de buitenwaartse stabiliteit en hoogte van de waterkering 
langs de Voorstraat. Een planning voor de realisatie van de verbeteringswerken is nog niet beschikbaar. 

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 

Hydraulische randvoorwaarden 
• In de HR2001 ontbreken hydraulische randvoorwaarden voor de toetsing van de gras- en 

steenbekledingen. 
• De nu gehanteerde hydraulische randvoorwaarden zijn geleverd door de provincie Zuid-

Holland, maar hebben geen officiële status. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
• Toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO: toetsing van grote aantallen bebouwing kost 

veel inspanning. Het is ondoenlijk om ieder waterkerend element in stedelijk gebied te 
beoordelen. Er is behoefte aan een methode met een meer praktische benadering. Daarnaast 
leidt het "wegdenken" van een niet waterkerend object in veel gevallen tot afkeuring. De 
beheerder verzoekt dit uitgangspunt tegen het licht te houden en indien mogelijk, bij te stellen. 

• Toetsing stabiliteit bekleding: bij de toetsing van harde bekleding is geconstateerd dat al snel 
gedetailleerd en kostbaar onderzoek benodigd is. Bij dijktrajecten met uniforme bekleding is dit 
goed uitvoerbaar. Wanneer de bekleding versnipperd is, is dit geen goede methode. 

• De voorlopige toetsresultaten van de bekleding laten zien dat grote delen 'onvoldoende' 
scoren. De grasmat scoort in veel gevallen onvoldoende, ook wanneer de grasmat in goede 
conditie is. Indien dit ertoe leidt dat op grote schaal harde bekleding moet worden aangebracht, 
zijn de (financiële) consequenties groot. Het waterschap acht het daarom van groot belang dat 
het Rijk zo snel mogelijk goede randvoorwaarden ter beschikking stelt. Wellicht dat ook de 
toetsmethode in relatie tot de randvoorwaarden tegen het licht gehouden moet worden. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Hollandse Delta Vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing van de primaire 	1 -1-2006 
waterkeringen dijkring 22 Eiland van Dordrecht 

2 Waterschap Hollandse Delta Veiligheidstoetsing dijkring 22, Eiland van 	1-12-2005 
Dordrecht, 2005 

3 Provincie Zuid-Holland Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 	22-3-2006 
1 januari 2006 - Rapportage Dijkringgebied 
Eiland 
van Dordrecht (22) 

4 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, 	13-4-2006 
peildatum 1 januari 2006 - Algemene deel 

5 Provincie Zuid-Holland 	Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 	13-4-2006 
2006 voor Centraal Holland en Zuid-Holland c.a. 
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Dijkringgebied 23, Biesbosch 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeooïde!iflg 

Toetsingscriterium per type 3- 
- 

CD 

0 	o 

at 

Categorie_a Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET.4AN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 20,9 209 0.8 	6,2 12,5 1,4 

Dijken en Dammen 20,9 209 0,8 	6,2 12,5 1,4 

FIT Hoogte 20.9 20,9 8,7 	11.8 0,4 

ST 	Stabiliteit 20,9 209 

STPH Pping en heave 20.9 209 17,4 	0.2 3.3 

STBU Mocrostabikteit buitcnmoarts 20.9 20.9 18.5 2.4 

STBI 	Mocronlabililait bjnno,iwaaçts 20,9 209 16.9 4.0 

STMI 	Microstabiirte,t 20,9 209 20.9 

STeK Boklecling. 20.9 20.9 

- stec,izettirig 

-asfalt 6,2 6.2 6,2 

- cpasrnat 19,8 19.8 ' 	4,0 	5,8 10.0 

over,c/e heklaciingon 0.9 0,9 0.6 0.3 

STVL Voo,iand. 20.9 209 

- ofscl'uiving 20.9 209 ' 	19,8 	1.1 

- zetti,tgsvlocan,q 20,9 20.9 18.0 	1.1 1.8 

NWO Niot-waterhej'onda objecten. 

- bebouwing 4 

- kabels & teidaigen 8.5 8.5 8,0 0.3 0.2 

- bomen 8 overige hogi'oaiing 14.5 145 4.0 10,5 

- overige m,iot-wûtcrke,'o,mde objeclen 4.7 4 T 4,7 

Hoge gronden 

Demlen 

DA Dmumlefsl'ag  

WE 	Windemsie 

NWD Nmet-wate,kemn.mndc obecteim 

Kanalwefnen 6 6 2 2 2 

HT Hoogte 6 6 2 	4 

ST Stabiliteit en sterkte 6 6 2 2 2 

STCG Constructie en g,ondlmchaont 6 6 4 	1 

STCO Commstructieomtrterdetetr 6 6 3 1 2 

STPFI Pip,ncj art hoeve 6 6 5 	11 

STVL Voo,laûd 

OS Betromjvjoaarrmeid sluiting 4 1 	4 3 1 
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Dijkringgebied 23, 	Biesbosch 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 23, Biesbosch, ligt in de provincie Noord-Brabant. Het dijkringgebied wordt aan de 
west- en noordzijde begrensd door de Nieuwe Merwede, aan de oostzijde door het Steurgat en aan de 
zuidzijde door de Biesbosch. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een 
gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 20,9 km. De 
primaire waterkering is van de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 6 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 23, Biesbosch heeft de score onvoldoende' gekregen voor in totaal 12,5 km van de 
dijken en 2 kunstwerken. De dijken scoren 'onvoldoende' op 5 beoordelingssporen: 0,4 km HOOGTE 
HT voldoet niet aan de norm, 3,3 km waterkering voldoet niet aan STABILITEIT PIPING EN HEAVE 
STPH, en respectievelijk 2,4 km en 4,0 km voldoen niet aan MACROSTABILITEIT BUITEN- en 
BINNENWAARTS STBU en STBI. Over een lengte van 10 km voldoet de waterkering niet op STABILITEIT 
BEKLEDINGEN STBK: GRAS en 0,3 km OVERIGE BEKLEDINGEN scoort onvoldoende. De kunstwerken 
scoren 'onvoldoende' op STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO, STABILITEIT CONSTRUCTIE 
EN GRONDLICHAAM STCG en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Van de dijken scoort 1,4 km 'geen 
oordeel', 2 kunstwerken scoren 'geen oordeel'. Het overige deel van de dijken en kunstwerken scoort 
'goed' of 'voldoende'. 
Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren de begroeiing en de kabels en leidingen 
'onvoldoende'. Over een traject van 10,5 km voldoet de begroeiing op de waterkering niet aan de 
eisen. Van de kabels en leidingen voldoet 0,3 km van de dijken niet aan de eisen, over 0,2 km kan geen 
eindoordeel worden gegeven. De resultaten van de toetsing komen overeen met het oordeel van de 
beheerder. 

Toetsing met het HR1 996 leidt tot een enigszins gunstiger oordeel, 11,3 km van de dijken scoort echter 
nog steeds 'onvoldoende'. Op het oordeel van de kunstwerken heeft de toetsing met het HR1996 geen 
invloed. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk 
komt overeen met het oordeel van de beheerder en de bevindingen van de provincie. 
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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 riviersysteem moet 
worden gezocht, waardoor de Maatgevende Hoogwaterstanden teruggebracht worden tot het niveau 
zoals aangegeven in de Hydraulische Randvoorwaarden 1996. Het volledige gebied van dijkring 23 is 
betrokken bij de maatregelen in het kader van het Project Ruimte voor de Rivier. De dijkring zal 
ontmanteld worden en ophouden te bestaan. De besluitvorming hierover is in een vergevorderd 
stadium. Het waterschap verwacht de maatregelen binnen enkele jaren uit te voeren in samenwerking 
met het Rijk. Het Waterschap Rivierenland heeft daarom niet de intentie, activiteiten te ontwikkelen voor 
nader onderzoek aan of verbetering van deze dijkring. 

4.2 Nader onderzoek 
Er is geen nader onderzoek voorzien. 

4.3 Kosten en planning 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Over de volgende onderdelen bestaat onduidelijkheid bij de toetsing: 

o gedetailleerde toetsing op afschuiving van de grasbekleding op het binnentalud bij infiltratie. In 
de toetsing wordt gesteld dat een stabiliteitsanalyse moet worden uitgevoerd. Er is aangegeven 
dat door het freatisch vlak gelijk aan het binnentalud te nemen, een veilige aanname wordt 
gedaan. Rekentechnisch zal er vooral bij kleidijken pas voldoende veiligheid worden bereikt bij 
een talud van 1 :5 á 1:6. Dit is in de praktijk niet haalbaar, bovendien wordt in de eenvoudige 
toetsing al goedkeuring gegeven bij een talud flauwer dan 1:4; 

o toetsing mechanisme piping, begroeiing in voorland. Volgens het VTV zijn bomen op voorland 
toegestaan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een van deze voorwaarden is dat 
afgestorven bomen moeten worden verwijderd. Vanuit het standpunt van Staatsbosbeheer is 
dit tegenstrijdig. Staatsbosbeheer laat bomen liggen ten behoeve van de natuurontwikkeling 
e.d. Ook laat Staatsbosbeheer de natuur haar gang gaan en voert weinig onderhoud aan 
begroeiing uit, terwijl in het kader van de toetsing bijvoorbeeld de hoogte binnen bepaalde 
beperkingen dient te blijven. 
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Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de toetsing op hoogte en de erosiebestendigheid van de bekledingen is gebruik gemaakt van het 
computerprogramma Hydra-B. Door de beheerder zijn de volgende problemen geconstateerd: 

• in een aantal gevallen geeft het programma hogere belastingniveaus dan verwacht. 
Controleberekeningen geven ook daadwerkelijk lagere belastirigniveaus. De berekeningen die 
het programma uitvoert zijn echter niet te controleren; 

• het VTV en Hydra-B sluiten niet volledig op elkaar aan, Hydra-B geeft in een aantal gevallen 
andere output dan benodigd volgens het VTV; 

• Hydra B geeft voor de hoogtetoets een combinatie van golfparameters, waterstand en kans. Dit 
geeft problemen bij de toetsing van de bekleding, omdat niet duidelijk is welke combinatie van 
randvoorwaarden de maatgevende is voor de bekleding. Vooralsnog is een naar verwachting 
conservatieve aanname gedaan. Na het beschikbaar komen van Hydra-BQ kan de bekleding 
opnieuw worden getoetst. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Hoogheemraadschap Alm en Brief aan Provincie Noord Brabant; rapportage 	8-11 -2004 
Biesbosch toetsing dijkring 23, kenmerk 04,2124/DB. 
2 Hoogheemraadschap Alm en Toetsing dijkring 23, map 1/2, toetsingsrapport 	6-1-2005 
Biesbosch 
3 Hoogheemraadschap Alm en Toetsing dijkring 23, map 2/2, toetsingsrapport 	6-1-2005 
Biesbosch 
4 Provincie Noord-Brabant Rapportage toetsing primaire waterkeringen 	7-3-2006 

dijkringgebied 23 (Biesbosch) 
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Dijkringgebied 24, Land van Altena 
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Dijkringgebied 24, 	Land van Altena 

Resultaatstabel dijkringgebied Veilîgheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 

c. 

0 	o 

0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 57,6 413.1 	11,5 0.8 45.3 11.6 

Dijken en Dammen 57.8 461 	11.5 11.5 

HT Hoogte 5T6 461 	11,5 43,8 	1.4 0,4 11.5 

ST 	Stabiliteit 

STPI- I Piping en tiesve 57.6 46,1 	11.5 26.5 19,6 6,6 4,9 

STBU Mecrostebiliteit buit cnwoe,ls 57,6 46.1 	11.5 161 11.5 

STEl 	Macrostebititeit bj,nienweerts 57,6 461 	11.5 0,5 45.6 11.5 

STMI 	Microstabilitoit 57.6 46.1 	11,5 39.7 6,4 11,6 

STBK 8ekleding. 

- stoenzetting 0.4 0.2 	02 0.2 02 

- asfalt 

-qwsmat 56.8 453 	11,5 15.1 302 11.5 

- overige bekledniçen 

STVL Voo,land 

- afsctui ViI)9 18.0 110 	TO 11.0 7,0 

- zettiitgsvtoeung 18.0 11.0 	7.0 11,0 7.0 

NWO Niet-msterkerendn objecten 57,6 46.1 	11,5 46,1 11 5 

- bebouwing 57.6 46 1 46.1 

-kabels &teiciinqen ST,6 461 	115 4(3,1 1,3 10.2 

boeien & ov6Tqe begroeiing 57,6 46 t 	11.5 46.1 11 5 

- overige niet-wat eike,e,ide objecten 57.6 46 1 	11.5 46.1 11 5 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Dtunatslag  

WE 	Winderosie 

NWO Niet-weto,knm,ido objecten 

Kunstwerken 16 15 	1 2 13 1 

HT Hoogte 8 8 7 1 

ST Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en giondlic/ioain 16 15 	1 1 

STCO Censtruclieonderdelen 14 13 	1 1 	1 11 1 

STPH Pipinrj cii heevo 16 15 	1 7 2 6 1 

STVL Voorlend 

BS Betrot.rwbsartloid stuitirig 16 15 	1 2 13 1 
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Dijkringgebied 24, 	Land van Altena 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 24, Land van Altena, ligt in de provincie Noord-Brabant. Het dijkringgebied heeft 
volgens de Wet op de waterkering een overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De primaire 
waterkeringen grenzen in het noorden aan de Nieuwe Merwede, in het oosten aan de Afgedamde 
Maas. In het zuiden grenst het Land van Altena aan de Bergsche Maas en in het westen aan de 
Biesbosch. 

De dijkring heeft een lengte van 57,6 km, waarvan 46,1 van categorie a en 11,5 van categorie c. De 
dijkring bevat 16 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivieren land. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 24, Land van Altena, heeft de score 'onvoldoende' gekregen voor 0,4 km categorie a 
dijk met een te lage hoogte wanneer getoetst wordt met HR2001. Toetsing met HR1 996 resulteert in 
0,1 km dijk met een te lage hoogte. Een traject van 500 m krijgt bij nadere analyse de score 
'onvoldoende' voor het beoordelingsspoor STABILITEIT BINNENW AARTS STBI. Tevens krijgen een 
tweetal kunstwerken, Inlaat Peerenboom en Inlaat Genderen, de score onvoldoende' voor het 
toetsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. Grote delen van de waterkering hebben de score 
'geen oordeel' gekregen het betreft hier o.a.: STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI EN BUITENWAARTS STBU, BEKLEDING STBK (asfalt), 
STABILITEIT VOORLAND STVL, NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO en de STERKTE EN STABILITEIT 
STCG en STCO van een aantal kunstwerken. 

Voor de beoordelingssporen STABILITEIT BEKLEDING STBK, PIPING EN HEAVE STPH, MACRO- EN 
MICROSTABILITEIT komt het oordeel van de beheerder niet overeen met de score volgens de 
toetsingsregels. Op basis van ervaringen tijdens de hoogwaters van 1993 en 1995 is de beheerder van 
mening dat het oordeel 'voldoende' gegeven kan worden. Tevens is de beheerder van mening dat voor 
de waterkerende kunstwerken voor de toetsporen; STERKTE EN STABILITEIT STCG EN STCO, 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS en PIPING EN HEAVE STPH het oordeel 'voldoende' gegeven kan 
worden. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is gedeeltelijk uitgevoerd aan de hand van het VTV. Bij de toetsing van 
grasbekledingen is afgeweken van het VTV. Voor een aantal andere beoordelingssporen is de 
onderbouwing van de score matig tot slecht en is niet duidelijk in hoeverre het VTV is gevolgd. 

In de samenvattende tabel ontbreken de gegevens voor de toetssporen bebouwing (NWO) en 
STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG (kunstwerken). Voor een aantal kunstwerken is 
de score 'geen oordeel' gegeven vanwege het ontbreken van ontwerprapporten. 
Het beheerdersoordeel is in een aantal gevallen gebaseerd op het gedrag van de dijk. 
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De beheerder heeft hierbij gekeken naar reeds opgetreden situaties en niet naar het gedrag van de dijk 
onder de maatgevende omstandigheden. Het Rijk baseert zich daarom op de technische scores. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Waterschap Rivierenland stelt op korte termijn op basis van de resultaten van de toetsing een plan van 
aanpak op voor de geconstateerde tekortkomingen en leemten in kennis. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 

4.3 Kosten en planning 
Kosten voor het aanpassen van de berm over een strekking van 0,5 km zijn geraamd op 5 miljoen euro. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie streeft er samen met de beheerder naar om tot aan de implementatie van de PKB Ruimte 
voor de Rivieren de waterkeringen tenminste te laten voldoen aan de eisen op grond van de 
maatgevende hoogwaterstanden van 1996. Tot die tijd zullen de waterkeringen om formele redenen 
afgekeurd moeten worden. Met betrekking tot de activiteiten die uit de toetsing volgen streeft de 
provincie ernaar dat alle geconstateerde onvolkomenheden c.q. gebreken binnen voor 1 april 2007 zijn 
opgelost. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Bij het toetsen van de grasbekleding is uitsluitend de staat van de grasmat betrokken, de hydraulische 
belasting is daarbij niet toegepast. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV is onduidelijk bevonden op het gebied van: gebruik van Hydra B, nieuwe wijze van toetsen 
van de grasbekleding en de toetsing van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rivierenland Verslag Waterkeringen 2004, Dijkring 24, Land 	11 -11 -2005 
van Altena 

2 Waterschap Rivierenland Toetsing op veiligheid 2004, Dijkring 24, Land van 	11 -11-2005 
Altena 

3 Waterschap Rivierenland Veiligheidstoetsing dijkring 24; aanvulling op het 	30-3-2006 
beheerdersoordeel 

4 Provincie Noord-Brabant Rapportage toetsing primaire waterkeringen 	7-3-2006 
dijkringgebied 24 (Land van Altena) 
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Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee 
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Dijkringgebied 25, 	Goeree-Overflakkee 

Resultaatstabel dijkringgebied Vejligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 	- 

ID 

(0 

0 	o 

) 	Ö 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
N!ET.4AN 
DENORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoend goed onvoldoende 

Totaal 96,3 444 	51.9 15.1 4.5 24.8 519 

Dijken en Dammen 96.3 26,3 	51.9 1.3 4.5 20.5 5 1 9 

HT Hoogte 26.3 263 22.5 2.8 0.9 

ST 	Stabiliteit 

STPH Piprnçjon heave 26.3 263 22.8 1,3 2,2 

STBU Macrostabilltcit bcnle,lwO8rts 26,3 26,3 26.3 

STEl 	Macrosleb,/ite,t b,nnenwnarls 26.3 263 24.5 1,8 

STMI 	Microstabiliteit 26,3 263 21.6 4.7 

STBK Beklediitçj  

• steenzelling 0.5 0.5 0,5 

-asfalt 11,9 119 2.8 	9,1 

- qrasmal 22.0 22,0 22.0 

- ovenrjo hoklod,,i gen 0.0 0,0 

STVL Voor/and. 

- sfacitiivinçj 26.3 263 13.9 12.4 

- zollingsvloenng 26,3 26.3 16.4 	0.9 9,0 

NWO Niot-v,ale,kerendc objecten. 

- beboiiwiilg a a n 

- kabels & loiclingcn 0 x 

- bomen & overige begroeiing x a 

- oVen'ge ,t,et-wate,1ierenc1a objecten 

Hoge gronden  

Duinen 18.1 181 13.8 4,3 

DA Duinafalag 181 181 13,8 4.3 

WE 	Wiederosic 18,1 181 13,5 43 

NWO N,et-weterkerende objecten 18,1 18,1 13.5 4,3 

Kunstwerken 14 7 	7 1 6 T 

HT Hoogte 7 7 1 S 

ST 	Stabiliteit en sterkte 7 7 1 S 

STCD Constructie en grondlichaarn 7 7 1 8 

STCO Constructioondordelen 7 7 1 S 

STPH Piping en heavo 7 7 1 6 

STVL VOorlorid 7 7 1 6 

ES betrouwbaartleid sluiting 7 7 1 6 
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Dijkringgebied 25, 	Goeree-Overflakkee 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 25, Goeree-Overflakkee, ligt in de provincie Zuid Holland. Het dijkringgebied heeft 
volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. De 
primaire waterkeringen van het dijkringgebied grenzen aan de Noordzee, de Haringvliet, het Volkerak, 
de Krammer en de Grevelingen. 

De waterkeringen bestaan uit dijken en duinen van de categorie a (26,3 km dijken en 18,1 km duinen) 
en dijken van categorie c (51,9 km). 

Verder zijn er 14 kunstwerken aanwezig, waarvan 7 in de categorie a primaire waterkering en 7 in de 
categorie c primaire waterkering. Ook de dijken langs het toegangskanaal naar de haven van Zierikzee 
behoren tot de primaire waterkering. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Hollandse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De beoordelingssporen STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MACROSTABILITEIT 
BUITENWAARTS STBU scoren deels 'onvoldoende'. Voor de sporen GRASBEKLEDING en 
STEENBEKLEDING STBK heeft geen toetsing plaatsgevonden. De score is 'geen oordeel'. 
Van het spoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn de bomen (begroeiing) beoordeeld per 
dijkvak. Deze scoren 'goed'. Van de overige NWO's is geen beoordeling beschikbaar, er is al wel een 
inventarisatie afgerond van de bebouwing, maar niet van de kabels en leidingen. 

Van de kunstwerken is de keersluis Middelharnis getoetst op basis van de LTV2002. De beoordeling 
van de overige kunstwerken dient nog plaats te vinden. 

De beheerder is op de volgende punten afgeweken van het VTV en/of HR2001. Het spoor HOOGTE 
HT van het dijkvak "Flaauwe Werk" blijkt als gevolg van de verzwaarde golfbelastingen voor de kust 
niet aan de norm te voldoen. Het dijkvak is aangewezen als prioritaire zwakke schakel en een 
planstudie is in 2004 gestart en heeft als doel om in 2007 de uitvoering van de dijkversterking te 
starten. 

Voor de duinen langs de Noordzee is gebruik gemaakt van nieuwe inzichten in de golfbelastingen. 
Voor de beoordeling van de duinen aan het Haringvliet is gebruik gemaakt van een conservatieve 
inschatting van de hydraulische randvoorwaarden. Dit is dezelfde inschatting die ook bij de eerste 
toetsronde is gehanteerd. 

Voor de ASFALTBEKLEDING STBK is, met uitzondering van dijkvak "Flaauwe Werk", afgeweken van het 
VTV: er heeft onderzoek met grondradar plaatsgevonden in plaats van het nemen van boorkernen. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Op onderdelen is met een oude 
versie van het VTV (LTV-.2002) gewerkt of heeft de beheerder een aangepaste methode van toetsing 
gebruikt. Bij de eerste stap van toetsing van ASFALTBEKLEDING STBK is een combinatie van 
valgewicht-deflectiemetingen in combinatie met grondradar toegepast. 

Voor de beoordeling van de hoogte van de waterkeringen langs de kust is ook gebruik gemaakt van 
de nieuwe inzichten omtrent de golfbelasting. Dit heeft voor het Flauwe Werk geleid tot een score 
onvoldoende voor de HOOGTE HT. Het Rijk neemt de beoordeling van de waterkeringen met 
behulp van de nieuwe inzichten omtrent de goifbelasting voor de kust van de beheerder en de 
provincie over. Voor de prioritaire zwakke schakel het Flaauwe Werk zijn maatregelen voorzien in het 
project Zwakke Schakels. 
Ook voor het overige sluit het Rijk zich aan bij de bevindingen van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
• Het "Flaauwe Werk' is aangemerkt als prioritaire Zwakke Schakel. In het concept 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2003-2004 is de versterking gepland voor 2007-2008. 
Als tijdelijke maatregel is door Rijkswaterstaat in de periode september-oktober 2004 een 
zandsuppletie uitgevoerd om de veiligheid op korte termijn op orde te brengen. 

• De "Buitenhavendijk Middelharnis" zal worden versterkt. Daarbij zal de aansluiting op andere 
aan de locatie gekoppelde projecten worden meegenomen (compensatiewerken kierbesluit, 
secundaire waterkering Middelharnis). 

• De "Nieuwe Stadse Zeedijk" dient te worden verbeterd over 1,3 km op de deelsporen 
stabiliteit PIPING EN HEAVE en MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS. 

4.2 Nader onderzoek 
• Nader onderzoek naar de hoogte, daar waar deze nog niet voldoet. Aan de hand van nieuwe 

dijktafelhoogten dient lokaal ingezoomd te worden. 
• Lokaal onderzoek naar de aanwezigheid van de afdekkende laag ten behoeve van STABILITEIT 

PIPING EN HEAVE STPH in twee dijkvakken. Daarnaast onderzoek of de buitendijkse 
teensloot verbinding maakt met de piping gevoelige zandlaag. 

• Grondwaterstromingsberekeningen en onderzoek naar de samenstelling van de dijk en het 
binnentalud met betrekking tot MICROSTABILITEIT STMI. 

• Beoordeling van de STEENZETTINGEN STBK, dit zal worden meegenomen in het kader van 
het versterkingsplan. 

• Hertoetsing van de asfaltbekledingen en grasbekledingen aan de hand van de nieuwe 
hydraulische randvoorwaarden, zodra deze beschikbaar komen. 

• Nader onderzoek naar AFSCHUIVING VOORLAND AF op verschillende dijkvakken, in eerste 
instantie door stabiliteitsberekening met veilige aannames, en indien dat niet voldoet, door 
aanvullend grondonderzoek. 

o Nader onderzoek naar ZETTINGSVLOEIING ZV. 
o Herbeoordeling van Duinafslag bij beschikbaar komen van een toetsmethode en bijbehorende 

hydraulische randvoorwaarden. 
• Completering van de toetsing van bebouwing. 
• Inventarisatie en toetsing van de kabels en leidingen. 
• Toetsing van de resterende 6 kunstwerken in de categorie a primaire waterkering. 
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4.3 Kosten en planning 
o De kosten voor de versterking van het 'Flaauwe Werk" is voor 2007-2008 op 19 miljoen euro 

geraamd. 
o De kosten voor de verbeteringen aan de 'Buitenhavendijk Middelharnis zijn geraamd op 2,5 

miljoen euro. De verbetering zal gaan plaatsvinden in 2008. 
o De verbetering van de Nieuwe Stadse Zeedijk" is geprognosticeerd op 1,8 miljoen. Een 

planning is niet beschikbaar. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
De beheerder heeft de het als een knelpunt ervaren dat het VTV laat beschikbaar kwam. Door de 
formele status van het VTV kan alleen in een beheerdersoordeel worden afgeweken van de 
voorgeschreven toetsmethoden, dit terwijl nog niet alle toetsmethoden geheel uitgekristalliseerd zijn 
en er nog steeds nieuwe inzichten beschikbaar komen (bijvoorbeeld het toepassen van niet-destructief 
onderzoek bij de beoordeling van asfaitbekledingen en nieuwe inzichten in de golfbelastingen op de 

kust). 

Hydraulische randvoorwaarden 
De HOOGTE HT is beoordeeld op basis van een vergelijking van de actuele hoogte met een 
indicatieve hoogte die is gebaseerd op de dijktafelhoogte die in 1999 bij de eerste toetsronde is 
bepaald, aangepast aan de wijzigingen in het toetspeil. 
De beheerder heeft het niet beschikbaar komen van randvoorwaarden met betrekking tot 
bekledingen, categorie c primaire keringen en voor de beoordeling van de duinen langs het Haringvliet 
als een knelpunt ervaren. Hierdoor heeft geen verdere toetsing van de STEENBEKLEDINGEN STBK 
langs het Haringvliet plaatsgevonden. De beheerder heeft het laat beschikbaar komen van het 
HR2001 als knelpunt ervaren. 

Overige ervaringen 
De beheerder ervaart het als positief, dat door de toetsing hernieuwde aandacht is en blijft gevestigd 
op de waterkeringen. Naast de onderzoeken die in directe lijn met de toetsing zijn uitgevoerd, hebben 
diverse activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van waterkeringen plaatsgevonden die het inzicht 
hebben vergroot. Doorlooptijd van onderzoek, beschikbare capaciteit (zowel financieel als personeel) 
en niet of niet tijdig beschikbaar zijn van toetsmethoden of hydraulische randvoorwaarden leiden 
ertoe dat nog geen oordeel over de dijkring kan worden gegeven. Tenslotte merkt de beheerder op 
dat het niet positief werd ervaren dat de officiële rapportage van het Rijk betreffende de eerste 
toetsronde pas in 2003 beschikbaar kwam, terwijl de beheerder al in 1999 aan de provincie 
rapporteerde. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie dringt er verder voor de 
volgende toetsronde op aan om het VTV, HR en overige toetsinstrumenten tijdig te laten verschijnen. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Noord-Brabant 	Toetsen op veiligheid 1 januari 2006 Rapportage 	1 -1-2006 
Dijkringgebied Goeree-Overflakkee (25) 

2 Waterschap Goeree- Veiligheidstoetsing dijkring 25, Goeree- 	 2-11 -2004 
Overflakkee Overflakkee 
3 Provincie Zuid-Holland Wet op de waterkering: Toetsen op Veiligheid 1 	22-3-2006 

januari 2006 -Rapportage Dijkringgebied 
Goeree-Overflakkee (25) 

4 Provincie Zuid-Holland Veiligheidsrapportage tweede toetsronde, 	13-4-2006 
peildatum 1 januari 2006 - Algemene deel 

5 Provincie Zuid-Holland Samenvatting toetsing primaire waterkeringen 	13-4-2006 
2006 voor Centraal Holland en Zuid-Holland ca. 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 3 
- 
cs 
(0 

10 
0 	o 

0 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIET.AAN 
DE NORM 

GEEN 
'OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
N!ET.AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende 
t 

goed onvoldoende 

Totaal 85.7 50.5 14.2 	3,0 32.9 104 252 

Dijken en Dammen 43.4 434 0,1 	0,3 32,5 10.5 

HT Hoogte 43.4 434 10.2 	5.0 4,1 24.1 

ST 	Stabiliteit 43.4 43.4 0.1 	0.3 32.4 106 

STPH Pipingan heave 43.4 434 10.4 	14.8 18.2 

STBU Macros(ebiiile,t buitenv,eerts 42.6 42.6 19,7 	1,9 21.0 

STBI 	Mecrostabikte,t hinnonwaarts 42.6 426 19,3 	4.3 19.0 

STMI 	Microstats4ite,t 43.4 434 29.2 14.2 

STBK &ek!eding. 43,4 43.4 0,3 	0.2 32,4 10.5 

-s(eonzetting 43.0 430 0,1 32.4 10.5 

- asfalt 

- ç;rasenal 43.4 43.4 7.3 	12.0 1,8 22.3 

- OVOflqO hOkiOdulçjen 

STVL Voortand 43,4 43.4 40,6 	1.7 0,4 0.7 

- afschuiving 37.4 374 36.5 	1.4 0,4 0.2 

-zottingsvloeiinq 5.0 5,0 4.1 	0.4 0.5 

NWO l'jict-wale,kercnde objecten. 

- bebouwing 

- kabels & leininge,) 

- bomen & overige heqrooiing 

- OVCflqe inct-woteilmCre,ide objecten 

Hoge gronden 

Duinen 17.1 171 14,1 	2,6 0,4 

DA Duinetsleg 17,1 171 14,1 	2.6 0,4 

WE 	Windcros,e 

NWO Niet -waterkerende objecten. 

Kunstwerken 5 3 	2 3 2 

HT Hoogte 1 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 3 3 3 

STCG Constructie en grondlichaem 3 3 3 

STCO Constructieonderdeten 3 3 3 

STPH Pipinq en tieave 3 3 3 

S'TVL Voortaiid 

BS Betrouwbaarheid sluiting 3 3 3 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 26, Schouwen Duiveland, wordt gevormd door het voormalige eiland Schouwen-
Duiveland. De primaire waterkeringen grenzen aan de Noordzee, de Oosterschelde en het 
Grevelingenmeer. De waterkeringen aan de Noordzee (17,1 km) betreffen vrijwel alleen duinen. De 
waterkeringen langs het Grevelingenmeer zijn van de categorie c, het betreft 25,2 km. De totale lengte 
van de waterkeringen is 85,7 km. De overige waterkeringeri zijn van de categorie a. Er zijn 5 
kunstwerken aanwezig, waarvan 3 in de categorie a keringen. De gemiddelde overschrijdingsfrequentie 
van de dijkring is 1/4.000 per jaar. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor dijkringgebied 26 is onvoldoende' voor wat betreft 32,4 km harde 
bekleding en voor bij elkaar 4,5 km is een score 'onvoldoende' gegeven voor de sporen HOOGTE HT 
en STABILITEIT VOORLAND STVL en STABILITEIT BEKLEDING STBK (grasbekleding). Tevens is een 
score onvoldoende' gegeven aan een kort traject, minder dan 1 km, van de duinwaterkering. Voor 
circa 36 km waaronder de categorie c keringen is de score 'geen oordeel' gegeven. NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. De 3 kunstwerken in de categorie a 
waterkeringen scoren 'geen oordeel' 

Naast de dijken en duinen is 2,25 km havendam aanwezig, die van belang is voor de veiligheid. De 
havendammen zijn getoetst op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn als volgt: 

o De overall score is 'onvoldoende' voor 2,15 km en 'geen oordeel' voor 100 m. 
o STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 2,15 km; STABILITEIT VOORLAND STVL 

'onvoldoende' over 700 m; 
• MACRO- EN MICROSTABILITEIT STBI, STBU EN STMI deels 'geen oordeel'; 
• Overige trajecten 'voldoende' of 'goed'. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen 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. Het Rijk neemt het beheerdersoordeel over dat gebaseerd is op de verzwaarde 
randvoorwaarden voor de kust voor zover dat van toepassing is voor de keringen die direct aan de 
Noordzee grenzen. Op het Noorderstrand van Schouwen is in 2003 een suppletie uitgevoerd waarmee 
de duinen ter plaatse voldoende bestand zijn tegen de zwaardere golfbelasting. De 
ondergrensbenadering voor de golfbelasting die de beheerder heeft toegepast voor de hoogtetoets van 
de dijken ten oosten van de Oosterscheldekering kan door het Rijk niet worden beoordeeld. Het Rijk 
neemt de oordelen ten aanzien van de kruin hoogtes die volgens deze methode zijn verkregen langs de 
Oosterschelde dan ook niet over. Alleen de vakken die onvoldoende scoren op hoogte volgens de 
HR2001 worden dan ook door het Rijk overgenomen. 
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4 Beheerdersmaatregelen 

4,1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o 35 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km duinwaterkering; 
o 4 km kruinhoogte; 
o 1 km stabiliteit voorland: aanbrengen van bestorting; 
o 2 km grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

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

leidingen; 
o 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; 

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

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor het aanpassen van de kruinhoogten en voor het aanpassen van het grensprofiel zijn 
geraamd op 22,4 miljoen euro. De werkzaamheden zijn gepland voor 2008-2010. 

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 35% toeslag op de duinafslag en 
zwaardere golf randvoorwaarden 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. 
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Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
o Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de 

bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil; 

o 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; 

o 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; 

o 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; 

o 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 Waterschap Zeeuwse 	De waterkering getoetst, De veiligheid van 	4-1 1 -2005 
Eilanden 	 noord- en midden-Zeeland 2005 

2 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire 	1-1-2006 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dijkringen 
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