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Dijkringgebied 27, Tholen en St.Philipsland 

Â 

Legonda  
TYI)Qll: 	 Beheer: 	 Project 

Watertnee n 	Dijken en dammen, cateOorce 	 VUaterschapZeeunse Eilanden 	Landelijke Rapp ortae To etsing 

Water 	 A 
C: _______________ 	 D4tu111: 27 alpril 2006 

Duinen 

Veil icjIIeid'oorIeeI; 

Voldoet niet 	 13é gr á nz ing I.nê 9rorkden 	 3.500 
Saaaa sSSa 

QFOOI 	 IMeter 

Vojdoet 	
0 (Bkonder) onaterkerendkunserk 

- - -- grens beheerder 
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Dijkringgebied 27, 	Tholen en St. Philipsland 

Resultaatstabet dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 

ce 

c 

52 	0 

0) 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NJETA.4N 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

J GEEN 
IOORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 73.6 530 	20.6 0.1 	2.0 42.4 8.5 20,6 

Dijken en Dammen 73,6 530 	20.6 0,1 	2,0 42,4 85 20,6 

HT Hoogte 53,0 53,0 35.3 	8,0 0,2 9,5 

ST Stabiliteit 53,0 530 0,1 	2.0 42,4 8.5 

STPH Piping en heove 53.0 530 15.5 	19,5 18.0 

STBU Mscroslabi/ite,t buitenw5o,ls 53,0 530 37,1 	4.0 11.9 

STBI 	Mncrostab,lite,l binnenwanrts 53,0 53.0 24,6 	6,7 21.7 

STMI 	Microstabiliteit 53,0 53.0 51,0 2.0 

STEK Bekleding 53,0 53,0 3,3 	0,7 42.5 6.5 

- SteCnZelting 50,5 505 1,6 42.5 5,4 

- asfa/t 

- grasinat 53,0 53,0 24,8 	23,4 4,8 

- overige hek/mist gen 

STVL Vom/end. 53,0 530 51,7 	1.2 0,1 

- afschuw/eg 40,2 402 39.5 	0.6 01 

-zettingsvloeiing 12.8 12.8 12,2 	0.5 

NWO fViet-wate,kemnde objecten 

- bebouwing 

- kebe/s & leidingen 

- bomen & overige begroeiing 

- overige n,et-waterkerende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinetslag 

WE 	Winderosie 

NWO N,nt-wotedcerendo objecten 

Kunstwerken 13 5 	8 5 5 

HT Hoogte 1 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 5 5 5 

STCG Constructie en qrondlic/room 5 5 5 

STCO Cons/ructieonderdekrn 5 5 5 

STPH Pipingenheave 5 5 1 5 

ST'IL Voor/and 

95 BetrouwEaerheid sluiting 5 5 1  5 
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Dijkringgebied 27, 	Tholen en St. Philipsland 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 27, Tholen en St.Philipsland, bestaat uit de voormalige eilanden Tholen en 
St.Philipsland. De primaire waterkeringen grenzen aan de Oosterschelde en de Schelde-Rijn verbinding. 
De waterkeringen aan de Oosterschelde zijn waterkeringen van de categorie a, de overige 
waterkeringen zijn van de categorie c. Er zijn 13 kunstwerken aanwezig, waarvan 5 in de categorie a 
waterkeringen. 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 27 is 'onvoldoende' voor 42,5 km harde bekleding. 
Daarnaast scoort circa 200 m waterkering onvoldoende' voor het spoor HOOGTE HT. Voor circa 8,5 
km is de score geen oordeel' gegeven. De kunstwerken in de categorie a waterkeringen score 'geen 
oordeel'. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 

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

3.3 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. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o 42,5 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o Aanpassen van de kruinhoogte. 

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 
kruin hoogtetekort op te lossen. 
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Dijkringgebied 27, 	Tholen en St. Philipsland 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor het aanpassen van de kruinhoogte zijn geraamd op 2,3 miljoen euro. De 
werkzaamheden zijn ingepland voor 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 de 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. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
o Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de 

bestaande reken regels 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. 

175 	Landeïijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 27, 	Tholen en St. Philipsland 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Zeeuwse 	De waterkering getoetst, De veiligheid van 
Eilanden 	 noord- en midden-Zeeland 2005 

2 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dij kringen 

4-11-2005 

1-1 -2006 
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Dijkringgebied 28, Noord-Beveland 

Lj eridz 
Typfl: 	 Projc1 

Watenmegen 	Dijken en dammen. categorie 	 WatersohapZeeutnise Eilanden 	Landelijke Rapportage Toetsing 

Water 	 A  
_______________ 	 flalLim 27 npril 2006. 

Duinen 

Veil icjIlei(I soo rIeeI: 

Voldoet niet 	 9errmir.g hse grsrr4en 	 3.500 
La__s 

een urdeel 	 IMeter 

Voldoet 	
0 (Bijzonder) aterkerend kanstssedr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 28, 	Noord-Beveland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 
ce 
(D 
CD 

0 	o 

W 	0 

Categorie a Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETA.AN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 48,6 25.7 	22.9 1,0 	0.5 19.5 	1  4.7 229 

Dijken en Dammen 48,6 24.7 	22.9 0.5 19.5 4.7 22,9 

HT Hoogte 24.6 24.6 18.7 	3,4 0.8 1,7 

ST Slabikteit 24.7 247 0,5 19,4 48 

STPH Piping en heave 24,6 24.6 13.4 	7,2 4.0 

STBU Mocrostsbi!i(eit buitonwaarts 24,7 24.7 19,4 	1.5 3,8 

STBI 	Macrostebitjteit hrnnonwaarts 24,7 24.7 16,0 	3,4 5.3 

STMI Microstahihte,t 24.6 24.6 24,6 

STBK 6klcdrng. 25.2 25,2 0,5 19,8 4.9 

steenzettni,q 24,9 24.9 0,7 19.8 4,4 

- asfolt 

-grasmet 25.0 25.0 2,0 	8,7 14.3 

- overige bokiodingen 

STVL Voorlond 24,7 24.7 20,9 	1.9 0.9 1,0 

- efschuiving 7.6 7,6 7.5 	0.1 

- zett,nçjsvtoering 17,1 17,1 13,4 	1.8 0.9 1,0 

NWO Niet-waterkerende objecten. 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 

- bomen & overige begroeiing 

- overige ,,,Ot-wOtOi'koran(JO objocton 

Hoge gronden 

Duinen 1,0 1.0 1,0 

DA Duinarslag 1.0 1,0 1,0 

WE 	Winderosie 

NWO Niet-waterkerende objecten 

Kunstwerken 9 2 	T 2 7 

HT 1-leegte 

ST Siabiiteit en sterkte 2 2 2 

STCG Constructie en grorrdticlrasrn 2 2 2 

STCO Constructieonderdelen 2 2 2 

STPH Piping en hoOvC 2 2 2 

SPIL Voodrsnd 

ES Bettouwbaar8eid sluiting 2 2 2 
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Dijkringgebied 28, 	Noord-Beveland 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 28, Noord-Beveland, wordt gevormd door het voormalige eiland Noord-Beveland. De 
primaire waterkeringen grenzen aan de Noordzee, het Veersemeer en de Oosterschelde. De 
waterkeringen langs het Veersemeer zijn van de categorie c (22,9 km), de overige van de categorie a 
(25,7 km). De waterkeringen langs de Noordzee bestaan deels uit duinen, de overige waterkeringen zijn 
dijken. Verder zijn er 9 kunstwerken aanwezig, waarvan 2 in de categorie a waterkeringen. 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 28 is 'onvoldoende' voor 19,2 km harde bekleding en 
circa 1 km dijk heeft een score onvoldoende' gekregen voor het spoor HOOGTE HT en circa 1 km dijk 
heeft de score onvoldoende gekregen voor het spoor STABILITEIT VOORLAND STVL. Voor circa 5 km 
is de score geen oordeel' gegeven. 

De kunstwerken in de categorie a waterkeringen scoren geen oordeel'. NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 

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

3.3 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. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o 19,2 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o 800 m kruinhoogte; 
o 900 m 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 
kruin hoogtetekort op te lossen. 
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Dijkringgebied 28, 	Noord-Beveland 

4.3 Kosten en planning 
Informatie over de kosten voor de verbeteringswerken is niet aanwezig. 

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 de 
zwaardere golfrandvoorwaarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het 
HR2001. 

Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid. 

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 Eilanden 	De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- en 4-11-2005 
midden- Zeeland 2005 

2 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. 1-1-2006 
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen 
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Dijkringgebied 29, Walcheren 

Â 

lI 

Lend 
TYI)I1: 	 BIier: 	 Project 

Waterwuegeo 	Dijken en danrrnen, categorie 	 lJUatersohapzeeue Eilanden 	Landelijke Rapportage Toetsing 

Wtor 	
A _______________ 	 üatLlln: 27 ipriI 2OG 

Duinen 

Veil igIIei(I 4O r(IeeI; 

Voldoet niet 	9rrrzirrg hogo gromdén 	 3.500  aa SA*s.a 	

Meter  

Voldoet 	
(Bijzonder)aterkerendkunsb,oedr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 29, 	Walcheren 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 
CD 

(- 

r 
0 	o 
j5 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 69.2 47.4 	21,8 17.9 	4,6 8,4 16.7 218 

Dijken er) Dairrrnerr 47,8 260 	21,8 0,1 	1.0 8,2 16.7 218 

HT Hoogte 24.0 240 3.6 	7,3 0,2 12.9 

ST Stabiiteit 26,0 26.0 0.3 	4.3 5,2 13.2 

STPH Piprnq en hoeve 24,0 240 13,8 	5,5 4.7 

STBU Macroslabr/ilcd buitcnwa,1s 25,8 25,8 11,2 	0,4 14,2 

STBI 	Macros!ebilite,1 hinnenwoarls 25,8 258 6,4 	1,2 18.2 

STMI 	Mrcroslah,litejl 23.7 23,7 15,9 4,5 

STBK dekleding. 26,9 269 2.0 	1.2 8,2 155 

- a(oenze/ting 26.4 264 2.5 	0,7 8.2 15.0 

- asfalt 

- groamot 23,8 238 4,4 	4,2 152 

- overrqo beldodin gen 

STVL Voor/and 26.0 260 22,2 	2.6 0,7 0.5 

- afsc/ruraing 12.3 123 10.8 	1,2 0.3 

-zollorgsv/oedrrg 12.5 125 10.2 	1.4 0,4 0,5 

NWO Niel-wato,kororrde ohjecicrr 

- 600oswing 

- kabels & /0)C5fl901) 

bonro,r & ovorrge hcgfoeürrg 

- ovorrge n,Ot-waler'kcrerrdo obj0C(rr 

Hoge gronden 

Durnerr 21,4 21 4 178 	3.4 0.2 

DA Dame/slag 21,4 21 4 17,8 	3.4 0.2 

WE 	Wrrrderoae 21.4 21 4 17.8 	3,1 0,2 

NWO Nrel-woterkerendo objecten 

Kunstwerken 9 5 	3 1 4 3 

HT Hoogte 1 4 1 4 

ST Stabiliteit en sterkte S 5 1 4 

STCG Corrst,uctio en grorrd/nctraarn 5 5 1 4 

STCO Constrmnctioonderdele,r 5 5 1 4 

STPFI Pnpnflq en lrrneve 5 5 1 4 

S1VL Voorlonni 

BS 8ettobaarhend sluiting 5 5 1 4 
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Dijkringgebied 29, 	Walcheren 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 29, Walcheren, wordt gevormd door het voormalige eiland Walcheren. De primaire 
waterkeringen grenzen aan de Noordzee, de Westerschelde en het Veersemeer. De categorie a primaire 
waterkeringen bestaan uit 26,0 km dijken en 21,4 km duinen. Daarnaast zijn 8 kunstwerken aanwezig, 
waarvan 5 in de categorie a keringen. De waterkeringen aan het Veersemeer (21,8 km) zijn van de 
categorie c. 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. Het kunstwerk Keersluis 
Vissershaven Vlissingen is in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Westerschelde. De 
Schutsluis Buitenhaven Vlissingen en de coupure Veerstoep Vlissingen zijn in beheer bij de provincie 
Zeeland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor dijkringgebied 29 is onvoldoende' voor 7,9 km harde bekleding STBK en 
0,7 km heeft de score onvoldoende voor het spoor VOORLAND STVL, 0,2 km heeft de score 
onvoldoende voor het spoor HOOGTE HT. Tevens is een score 'onvoldoende' gegeven aan een kort 
traject van 0,2 km van de duinwaterkering DA. Voor 16,7 km is de score geen oordeel' gegeven. NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. Van de 5 kunstwerken in de categorie a 
keringen heeft één kunstwerk de score goed gekregen en de overige 4 de score geen oordeel'. 

Naast de dijken en duinen is ruim 1 km havendam aanwezig, die van belang is voor de veiligheid. De 
havendammen zijn getoetst op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn als volgt: 

• De overall score is 'onvoldoende' voor 950 m en 'geen oordeel' voor 100 m. 
• STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 950 m; 
• MACRO- EN MICROSTABILITEIT STBI, STBU EN STMI deels 'geen oordeel'; 
• Overige trajecten en sporen 'voldoende' of 'goed'. 

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. 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 ten westen van Vlissingen. Voor de prioritaire zwakke schakel Zuidwest 
Walcheren zijn maatregelen voorzien in het kader van het project Zwakke Schakels. 
De ondergrensbenadering voor de golfbelasting die de beheerder heeft toegepast voor de hoogtetoets 
van de dijken ten oosten van Vlissingen kan door het Rijk niet worden beoordeeld. Het Rijk neemt de 
oordelen ten aanzien van de kruinhoogtes die volgens deze methode zijn verkregen langs de 
Westerschelde ten oosten van Vlissingen dan ook niet over. Alleen de vakken die hier onvoldoende 
scoren op hoogte volgens de HR2001 worden dan ook door het Rijk overgenomen. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 
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o 7,9 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km duinwaterkering: de noordelijke aansluiting op de dijk bij Westkapelle en de 
duinvoetverdediging nabij Vlissingen; 

o < 1 km met betrekking tot de hoogte van de dijk nabij Vlissingen; 
o < 1 km stabiliteit voorland: aanbrengen van bestorting; 

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; 

4.3 Kosten en planning 
Voor het aanpassen van de hoogte van de waterkering is een bedrag van 3 miljoen euro geraamd. De 
werkzaamheden zijn gepland in 2008 en 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 en inconsistent en onderschatten in een aantal 
gevallen mogelijk de maatgevende belasting. In het kader van het project Zeeweringen zijn voor het 
toetsen van de bekleding randvoorwaarden beschikbaar gesteld. 

Voor het opstellen van het beheerdersoordeel is uitgegaan van 35% toeslag op de duinafslag en de 
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. 

Voor de Keersluis Vissershaven Vlissingen zijn er geen gegevens van de golfhoogte in de haven voor de 
sluis. Op basis van vergelijking met de waarden bij het ontwerp is de significante goifhoogte voor de 
sluis conservatief geschat op 2 meter. 

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; 

185 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 29, 	Walcheren 

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 Eilanden 	De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- en 4-1 1-2005 
midden- Zeeland, 2005 

2 Rijkswaterstaat Bouwdienst 	Keersluis Vissershaven Vlissingen, Toetsing 	1-10-2005 
overeenkomstig het VTV 2004 

3 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. 1-1 -2006 
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
- 
te 
es 

o 	o 

5) 	cl 

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 88,6 62.2 	26.4 0,7 	7.9 21.4 322 264 

Dijken en Dammen 88 622 	26.4 19,8 	183 0.6 23.5 264 

FIT Hoogte 612 622 19.8 	16,3 0,6 23.5 

ST 	Stabiliteit 62,2 622 0.7 	9.3 21.1 31.1 

STPH Pipingoii hoeve 62.2 622 29,0 	211 121 

STBU Macoslobilileit bttite,twoo,is 62,2 62.2 27.6 	9.5 25,1 

STBI 	Macroslebilileil hinno,twaarts 62.2 62.2 28.4 	5,2 28.6 

STMI 	Microstahi/ite,t 62.0 62,0 60,0 	1,4 0,6 

STBK Sckleding. 61,9 61 9 2,1 	4,2 20,6 35.0 

- Steoitzctling 54.9 549 9.5 	2,8 157 269 

asfalt 

-greSrnot 61,9 619 16.9 	187 4.9 21.4 

- overige boklodin gen 

SPIL Vootteitd 62,2 622 44.1 	140 0,8 3,3 

- a!SctttiiviitcJ 39.7 397 25,8 	11,5 0.6 1,7 

-zottingsvl000tig 22,5 22.5 18,3 	2,5 0.2 1,6 

NWO N,et-wate,kern,tde object en 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 

- houten & overige begroeiing 

- overige nuet-wete,'kereitclo objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafsieg 

WE 	14'indernsie 

NWO Ibuet-walerkerende objecten 

Kunslwerke5 13 9 	4 9 4 

HT Hoogte 1 1 1 

ST 	Stabiliteit en Merkte 5 5 5 

STCD Constructie en grondtuctiaeun 5 5 5 

STCD Con struuctieonc/erd eten 5 5 5 

STPH Pipnig out hoeve 5 5 5 

SPIL Voottauud 

BS Betrouwbaarheid sluiting 5 5 
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1 Beschrijving van het gebied 

De primaire waterkeringen van het dijkringgebied 30, Zuid-Beveland West, grenzen aan de Wester- en 
Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland en het Veerse Meer. De waterkeringen en de 
scheidingsdijk zijn primaire waterkeringen van de categorie c, met een lengte van 26,4 km. De overige 
waterkeringen, met een totale lengte van 62,2 km, zijn van de categorie a. Het betreffen alle dijken en 
er zijn 13 kunstwerken aanwezig, waarvan 9 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, de dijk langs het kanaal door Zuid-
Beveland is in beheer bij Rijkswaterstaat waterdistrict Zeeuwse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor dijkringgebied 30 is onvoldoende' voor bijna 16 km harde bekleding en 
bijna 5 km heeft een score onvoldoende' gegeven voor het spoor BEKLEDING STBK (grasbekleding). 
Tevens is een score onvoldoende' gekregen aan een kort traject, minder dan 1 km, voor het spoor 
STABILITEIT VOORLAND STVL en heeft 0,6 km de score onvoldoende voor het spoor HOOGTE HT. De 
kunstwerken in de categorie a keringen scoren geen oordeel. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO 
zijn nog niet getoetst. 

Naast de dijken is ruim 3 km havendam aanwezig, die van belang is voor de veiligheid. De 
havendammen zijn getoetst op het spoor STABILITEIT ST. De resultaten zijn als volgt: 

• De overall score is onvoldoende' voor ruim 3 km en goed' voor 100 m; 
• STABILITEIT STEENZETTINGEN STBK onvoldoende over 3100 m; 
• MACRO- EN MICROSTABILITEIT STBU, STBI en STMI deels geen oordeel'; 
• Overige trajecten en sporen voldoende' of goed'. 

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. 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 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o 15,8 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o < 1 km kruinhoogte; 
o < 1 km stabiliteit voorland: aanbrengen van bestorting; 
o 5 km grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer. 
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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. 

4.3 Kosten en planning 
Met betrekking tot het spoor HOOGTE HT is op 14 trajecten verbetering voorzien. 
Hiervoor is een totaal bedrag van 29 miljoen Euro geraamd. De verbeteringswerken zijn gepland in de 
jaren 2008 tot en met 2010 plaats te gaan vinden. 

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 de 
zwaardere golfrandvoorwaarden voor de bekleding. Voor de overige sporen is uitgegaan van het 
HR2001. 

Voor de hoogte is uitgegaan van een ondergrensbenadering. Bij een aantal locaties is uitgegaan van 
lagere waterstanden omdat de toetspeilen niet optreden bij de maximale windsnelheid. 

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. 

191 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 30, 	Zuid-Beveland West 

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 Eilanden De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- 4-1 1 -2005 
en midden- Zeeland, 2005 

2 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire 	1-1 -2006 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dij kringen 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
-, 
to 

(. 

o 	o 

e 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET  
NIETAAN 
OENORM 

GEEN 

OORDEEL 

VOLDOET 

AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 53.2 48,3 	4.9 1,9 18,6 27.8 4.9 

Dijken en Dammen 53,2 4133 	49 1,9 18,6 27,8 4.9 

HT Hoogte 46.3 463 22.6 	9.0 1,6 18.1 

ST 	Stabiliteit 46,3 '183 0,1 	6.5 17,0 24,7 

STPH Fkp,ngonhieave 46,3 483 17,8 	16,1 14.4 

STBU Mecrostabilit cr1 buitenwarts 48,3 183 29.1 	9,5 9,7 

STBI 	Macroslabiliteit binnonwaarts 48,3 483 24.8 	6,0 175 

STMI 	Micros1brliteit 48,3 48,3 46.8 	0,6 0.9 

STBK Bekloding. 48.3 483 4,7 	5.8 17,0 20.8 

- stoerizelti,ig 45,6 456 9.3 	2.9 16.5 16.9 

- auto/t 

- gros/cel 48,3 483 14,4 	21 2 0,5 122 

- ovo,'iqo be/r/edst gen 

STVL Voorlarld. 48.3 483 40.4 	7.9 

afschui ving 44.1 44.1 36,6 	7.5 

- zottinqsvloeuilq 4.2 4.2 3.8 	0.4 

NWO Niet-wotc,ke,'eride object en. 

- bebouwing 

- kabels 8 leidingen 

- bomen & ovongo begroeiing 

- oven tje 11,e1-walerkoîelldo objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duirratslag 

WE 	Wnnderosio 

NWO N,et-wate,kercndo objecten. 

Kunstwerken 1 	7 4 	3 4 3 

HT Hoogte 4 4 4 

ST 	Stabiliteit en sterkte '1 4 4 

STCG Constrvctio en grondbctnaum '1 4 4 

STCO Contstructieoncferdcten 4 4 

STPH Pipurg 011 hoeve 4 4 4 

S1'VL Vooriend 

OS Betrouwbaarheid sluiting '1 4 4 
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1 Beschrijving van het gebied 

De primaire waterkeringen van het dijkringgebied Zuid-Beveland Oost, grenzen aan de Wester- en 
Oosterschelde, het kanaal door Zuid-Beveland, het spuikanaal bij Bath en indirect aan het Schelde-
Rijnkanaal. De waterkeringen langs het Veerse Meer en de scheidingsdijk zijn primaire waterkeringen 
van de categorie c (4,9 km). De overige waterkeringen zijn van de categorie a (48,3 km). Het betreffen 
alle dijken en er zijn 7 kunstwerken aanwezig, waarvan 4 in de categorie a keringen. De gemiddelde 
overschrijdingsfrequentie van de dijkring is 1/4.000 per jaar. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden, de dijk langs het kanaal door Zuid-
Beveland is in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland waterdistrict Zeeuwse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score van de beheerder voor dijkringgebied 31 is 'onvoldoende' voor 16,5 km harde bekleding en 
500 m van de waterkering heeft de score onvoldoende gekregen voor het spoor BEKLEDING STBK 
(grasbekleding) en 1,6 km heeft de score onvoldoende gekregen voor het spoor HOOGTE HT. Voor 
bijna 30 km is de score 'geen oordeel' gegeven. De kunstwerken in de categorie a keringen scoren 
geen oordeel. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn nog niet getoetst. 

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. 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 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o 16,5 km harde bekleding; in het kader van het project Zeeweringen worden maatregelen 
voorbereid en uitgevoerd door het Rijk; 

o 1,6 km hoogte; 
o 500 m grasbekleding: het aanscherpen van het grasbeheer. 

4.2 Nader onderzoek 
Het 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. 

4.3 Kosten en planning 
Met betrekking tot het spoor HOOGTE HT is op 4 trajecten een verbetering voorzien. 
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Hiervoor is een totaal bedrag van 14,7 miljoen euro geraamd. De verbeteringswerken zijn gepland in de 
jaren 2008 tot en met 2010 plaats te gaan vinden. 

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 in 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 de 
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. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
• Voor een aantal bekledingstypen, zoals gepenetreerde natuursteenconstructies, zijn de 

bestaande rekenregels niet toereikend. Dit geldt ook voor het toetsen van harde bekleding 
boven toetspeil; 

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

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

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

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

5.2 Provincie 
De provincie betreurt het dat er niet een geschikte set hydraulische randvoorwaarden ter beschikking is 
gekomen, zeker gezien de betrokkenheid en inzet van de waterkeringbeheerders. 

Er is de afgelopen 5 jaar een aanzienlijke vooruitgang geboekt binnen het project zeeweringen, wat ook 
in de toetsresultaten tot uiting komt. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, de veiligheid van noord- 4-1 1-2005 
en midden- Zeeland, 2005 

2 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire 	 1 -1-2006 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dij kringen 
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Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen 

Â 

Lgr1dz 
TYI)Qfl: Piojeel 

t.fl.datereuegen 	Dijken en dammen, categorie aJatersnhapZeeuns-Vlaanderen Landelijke Rapportage Toetsing 
tnn2ij anders utrrnnkl: 

ik ifdater  &RUSeeland 
Datum: 28 npriI 2006 ______________ 

Duinen 

Veil iglielil soorIeeI: 

Voldoet niet 	 grrlzir.t hógé grunn 12,Q0 
Meter 

LIII 	QQPitOI 

Voldoet 	
0 	(Bijzonder) 	aterkerend kunst.erk 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 32, 	Zeeuws-Vlaanderen 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 

c 

0 	o 
n. 

) 	0 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
LANDE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 86.0 860 7.0 27,2 51.6 

Dijken en Dammen 78,8 788 51.9 26,9 

HT Hoogte 78.8 78.8 65.3 1.3 12.3 

ST 	Stabiliteit 78.8 78,8 

STPI'l Apeig en hoave 78,8 788 772 1.6 

STBU Macrostabilileit buitenwowls 78,8 78.8 14,2 57,5 7.1 

STBI 	Macrostebililmt hinne,iwoarts 78.8 788 242 54,4 

STMI 	Micrnstah,liteit 78.8 788 78,8 

STBK Bekleding. 78,8 78,8 

- steonzetting 68.7 687 35.0 18.5 152 

- asfalt 1 	47,8 17.3 42,5 2,9 2,4 

graarnat 77,3 773 56.1 20.9 

- overige heklodaigen 28.9 289 20.9 8.0 

STVL Voo,laiid. 78,8 788 60.7 0.8 17.1 

- Ofsclliiiviiig 

- zett,nçjsvloenn,g 

NWD Niet-v,aleikerendo objecten: x 5 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 

- bomen & overige begroeiing 

- overige itiet-wote,lie,mlcle objecten 

Hoge gronden 

Duinen 7.2 7.2 6,6 0,3 

DA Dunatslag 

WE 	Wkidc,'Osie 

NWO Niet-wate,'kerendo objecten 

Kunstwerken 15 15 2 4 9 

FIT Hoogte 15 15 7 4 4 

ST 	Stabiliteit art aterkte 

STCG Constructie en grondlicnaain 15 15 4 3 8 

STCO Constructiaonderdaten 15 15 7 	5 3 

STPFI Piping en heave 15 15 10 	3 2 

STVL Voortand 12 12 3 

BS Betrouwbaarheid sluiting 14 14 11 3 
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Dijkringgebied 32, 	Zeeuws-Vlaanderen 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 32, Zeeuws-Vlaanderen, ligt in de provincie Zeeland. Het dijkringgebied heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/4.000 per jaar. Het dijkringgebied 
omvat heel Zeeuws-Vlaanderen. De aangrenzende wateren zijn de Noordzee en de Westerschelde. 
Beide zijn aangemerkt als buitenwater volgens de Wet op de waterkering. De lengte aan primaire 
waterkeringen categorie a bedraagt 85,8 km, waarvan 7,2 km duinenkust. Ook alle 15 waterkerende 
kunstwerken zijn van de categorie a. Het dijkringgebied is landgrensoverschrijdend en kent daarom ook 
categorie d waterkeringen; de begrenzing wordt gevormd door de volgende waterkeringen: 

o De dijk langs de Westerschelde; 
o De dijk langs de Schelde; 
o De hoge gronden in België en Noord-Frankrijk; 
o De zeewerende duinen of dijken van België, Noord-Frankrijk en Nederland. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

Met uitzondering van de onderstaande rijkskeringen zijn de waterkeringen op Nederlands grondgebied 
in beheer bij Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. 

Rij kswaterstaat Zeeland beheert: 
o De veerhaven en een gedeelte van de handelshaven in Breskens; 
o Het kunstmatig duin te Breskens; 
o De sluizen van Terneuzen; 
o Een deel van de Scheldekade te Terneuzen; 
o De veerhaven te Perkpolder. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De dijken voldoen niet op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK 
(steenbekledingen, asfalt en overige/breuksteen) en een kort traject van 400 meter voldoet niet op het 
deelspoor STABILITEIT VOORLAND STVL. Van de 15 kunstwerken voldoen er4 niet aan de HOOGTE HT 
en 3 niet aan de STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG. Daarnaast krijgen zowel de 
dijken en kunstwerken een score 'geen oordeel'. De duinen van dijkringgebied 32 zijn grotendeels 
'voldoende' met uitzondering van 0,3 km, die 'onvoldoende' scoren. 

De beoordeling van de HOOGTE HT is uitgesproken volgens de beoordelingsmethodiek van het VTV 
en het beheerdersoordeel is gegeven aan de hand van het Project Zeewering randvoorwaarden voor de 
Westerschelde kust en de randvoorwaarden vanuit het project Zwakke Schakels voor de Noordzeekust. 
Bij de uitgangspunten is rekening gehouden met de teenlijn, maar niet met de hoogte van aanwezig 
strand en/voorland en overige zandaanvullingen. 

Het beheerdersoordeel van de STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK, STEENZETTING is gebaseerd op een 
berekening met STEENTOETS versie 4.03, waarbij gebruik gemaakt is van de randvoorwaarden van 
Project Bureau Zeeweringen, omdat gebruik van HR2001 een niet realistische score voor 'onvoldoende' 
zou opleveren. 

Rondom Port Scaldis in Breskens komt losse breuksteen voor en met colloïdaal beton gepenetreerde 
breuksteen. De toetsing (STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK, OVERIGE BEKLEDINGEN) is uitgevoerd tot 
de gedetailleerde methode. In een aantal dijkvakken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen is gebruik gemaakt 
van breuksteen als overlaging van bestaande tafels zetsteen (vakken Margaretha, Eendracht en 
Kruispolder). 
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Dijkringgebied 32, 	Zeeuws-Vlaanderen 

Deze toepassing is Vrij uniek in Nederland en wordt in het VTV niet behandeld. In deze beide gevallen 
zal nader onderzoek moeten plaatsvinden. 

De Nl ET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn gedeeltelijk geïnventariseerd. 
Hieruit is vooralsnog niet gebleken dat de functie waterkering" in het geding komt. Van alle sinds 
2000 aangelegde leidingen kan gezegd worden dat ze voldoende' of goed' scoren, omdat deze alle op 
sterkte zijn berekend volgens de NEN normen. 

Tussen Breskens en het Zwin ligt in totaal 7,2 km duinwaterkering. Op meerdere plaatsen ligt in het 
duin een oude zeedijk, een kleikade of duinvoetverdediging. Alleen waar in het ontwerp gerekend is 
met de aanwezigheid van deze constructies is deze in de toets meegenomen; in de overige gevallen is er 
sprake van extra veiligheid waarmee niet is gerekend. De toekomstige ligging van het kritieke 
grensprofiel wordt mede beïnvloed door de zandsuppleties voor het handhaven van de basiskustlijn 
(BKL). De beoordeling van de duinen heeft plaatsgevonden op basis van DUINAFSLAG DA en 
WINDEROSIE WE. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn niet meegenomen in de toetsing. De 
technische score volgens het VTV bedraagt voldoende', de beheerder heeft voor 0,3 km een 
onvoldoende' score gegeven. 

In dijkringgebied 32 komen 14 AANSLUITINGSCONSTRUCTIES AC voor. Daarvan scoren er 3 
voldoende', 8 onvoldoende' en 3 geen oordeel'. 

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

De rapportage van de provincie gaat uit van het beheerdersoordeel omdat dit betrouwbaarder en reëler 
wordt geacht. Daarnaast is in de toetsing rekening gehouden met de bekledingproblematiek. Omdat er 
vanuit wordt gegaan dat de verbeteringen in het kader van het Project Zeeweringen resulteren in een 
bekleding die aan de norm voldoet geeft de provincie ook een oordeel exclusief de bekledingen. 

De provincie merkt op dat voor de zeesluis bij Terneuzen ook al in 2001 werd geconstateerd dat de 
hoogte te gering is. Er is nog geen plan voor verbetering, en de provincie vindt dit een punt van 
aandacht. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Tevens heeft de beheerder de 
nieuwe inzichten in golfbelasting voor West Zeeuws Vlaanderen meegenomen in zijn 
beheerdersoordeel. Het Rijk sluit zich dan ook volledig aan bij de bevindingen van de beheerder en 
provincie. Maatregelen voor de prioritaire zwakke schakel West Zeeuws-Vlaanderen zijn voorzien in het 
project Zwakke Schakels. 

Bij gebrek aan informatie over totalen heeft het Rijk zich in de tabel gebaseerd op de door de beheerder 
aangeleverde GIS gegevens. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
• De steenbekledingen op onder meer de boulevard Terneuzen, Nijs- en Hooglandpolder en de 

Handelshaven Breskens zullen worden verbeterd in het kader van het Project Zeeweringen; 
• De duinen en aansluitingsconstructies van dijk op duin die onvoldoende' scoren zijn 

opgenomen in de aanpak van de Zwakke SchakeR; 
• In het kader van het Project Zwakke Schakels worden verbeteringen voor de waterkeringen aan 

de Noordzeekust opgestart; 
• Verbetering drainagewerken; 
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Dijkringgebied 32, 	Zeeuws-Vlaanderen 

o Aanpassing van het kunstwerk Gemaal Cadzand. 

4.2 Nader onderzoek 

o Aanvullend grond,- laboratorium,- en bureauonderzoek van waterspanningen in het dijklichaam 
ten behoeve van freatische lijnen; 

o Uitbreiding geotechnisch Iengteprofiel door middel van digitaliseren sonderingen en boringen; 
o Uitbreiding veldonderzoek grasbekledingen met klei en vegetatieonderzoek. 
o Uitbreiding sterkteonderzoek grasbekiedingen; 
o Aandacht voor bijzondere waterkerende constructies; 
o Uitbreiding inventarisatie van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
o Nader (geavanceerd) onderzoek naar STABILITEIT VOORLAND STVL of direct aanpakken van 

verbeteringswerken, waarbij aangesloten wordt bij het scenario vanuit de kustlijnzorg t.a.v. de 
bestorting. De verhouding tussen de kosten van nader onderzoek en het verwachte resultaat 
hiervan dient in overweging genomen te worden; 

o Nader onderzoek naar de met colloïdaal beton gepenetreerde stortsteen en de overlaging van 
bestaande tafels zetsteen met breuksteen (vakken Margaretha, Eendracht en Kruispolder); 

o Opnemen kanteldijk en tunnel. 

4.3 Kosten en planning 
Beheerder Rijkswaterstaat Zeeland geeft aan dat het een verbetering voorziet aan de Sluizen van 
Terneuzen. Over 1,5 km scoren de aansluitende dijken onvoldoende' op buitenwaartse macrostabiliteit 
STBU. Hiervoor zullen in eerste instantie proeven met drainage uitgevoerd worden. Daarna komt het 
onder projectbureau Zeeweringen. De kosten worden geraamd op 100.000 euro. Daarnaast is er een 
hertoetsing van het sluizencomplex met de drie schutkolken nodig met nieuwe randvoorwaarden. 
Waarschijnlijk zal een aanpassing van het sluisplateau en de sluisdeuren nodig zijn. De kosten hiervoor 
worden geraamd op 50.000 euro tot enkele miljoenen. 

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) 
Het geven van een kwalitatief actuele veiligheidsbeoordeling wordt volgens de beheerder bemoeilijkt 
door inconsistentie en onvolledigheid van de beschikbare hydraulische randvoorwaarden en door 
onvolledige gegevens uit lopende onderzoeken. Met de randvoorwaarden van het Project Zeewering en 
het Project Zwakke Schakels is de methodiek van het VTV toegepast voor de berekening van de 
veiligheidstrajecten. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor een aantal specifieke mechanismen ontbreken de randvoorwaarden, terwijl deze voor enkele 
dijkvakken (en havens) in het geheel niet aanwezig zijn. Hierdoor kunnen niet alle trajecten op een 
juiste wijze worden beoordeeld. Getracht is door interpolatie de ontbrekende waarden te bepalen. Voor 
het beheerdersoordeel is uitgegaan van de Project Zeewering en de Project Zwakke Schakels 
randvoorwaarden voor de Noordzee. 
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Dijkringgebied 32, 	Zeeuws-Vlaanderen 

Overige ervaringen 
De beheerder heeft de grasbekledingen getoetst met het programma Grastoets 2004 aan de hand van 
een profiel per 100 meter. Naast de geometrische invoer heeft de beheerder ook een inventarisatie 
uitgevoerd met het daarbij behorende wortelonderzoek. Het blijkt dat het moeilijk is een optimale score 
voor een grasmat te behalen, omdat een grasmat van vele (vooral natuurlijke) factoren afhankelijk is. 

5.2 Provincie 
Gedeputeerde Staten spreken hun waardering uit over het werk dat door de waterkeringbeheerders 
verzet is ten behoeve van de tweede ronde toetsen op veiligheid. Daarnaast hebben zijn veel 
waardering voor het werk dat in de afgelopen vijf jaar is gedaan ten behoeve van de verbetering van de 
zeewering, in het bijzonder voor het project Zeeweringen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Zeeuws- Toetsing op veiligheid eindrapportage 2005 dijkring 18-11-2005 
Vlaanderen en Rijkswaterstaat 32 Zeeuws-Vlaanderen 
Zeeland 
2 Provincie Zeeland Toetsing op veiligheid van de primaire 1 -1-2006 

waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dij kringen 

3 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Westsluis Terneuzen 2-1 1-2005 
4 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Oostsluis Terneuzen 2-1 1-2005 
5 Rijkswaterstaat Bouwdienst Toetsrapport Middensluis Terneuzen 2-11-2005 
6 Waterschap Zeeuws- Naslagwerk Toetsing op veiligheid eindrapportage 16-11-2005 
Vlaanderen & Rijkswaterstaat 2005 Dijkring 32 Zeeuws-Vlaanderen 
Zeeland 
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Dijkringgebied 33, Kreekrakpolder 

Lg rieta 
Typen: 	 eIteer: 	 Project 

Wateronegen 	Dijken en dammen, categorie 	 /aterschap Zeeuors e Eilanden 	Landelijke Rappoutage Toetsing 

Water 	 A 	
Datum: 28 april 208 C: _________________ 

Duinen 

VeiIijlteitl $00 rleeI; 

Voldoet niet 	Bégrénzirg Nògé grun 	 2000 
________________I [II] eengodgul 	 Meler  

Voldoet 	
(8ijzonder onaterkerend kranstedr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 33, 	Kreekrakpolder 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 
CII 

CD 

ç- 

0 	o 
3 
Q) 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

J GEEN 
IOORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 16,1 16,1 16.1 

Dijken en Dammen 16.1 16.1 16,1 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit 

STPH Piping en hnava 

STBU Mocrostûbiliteit btiite,Cwae,ts 

STBI 	Macrostabilite,t binnenwaarts 

STMI 	Microstabiliteit 

STEK Bekleding. 

- stoonzetting 

- asfalt 

- graSinet 

overige hek/edet geil 

STVL Voo,iarid. 

- afschteviilg 

- zottingsvloeinig 

NWO N,ct-waterkorende objecten 

- bebouwing 

- kol,els & leidingen 

- ho,imit & overige begroeiing 

- overige ,,iet-woteekerc,jde objecten 

Hoge gronden 2 2 

Duinen 

DA Duinatslag 

WE 	WiilderOsie 

NWO Niet-v'aterkerende objecten. 

Kunstwerken 2 2 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en grondhchaarn 

STCO Constructioondordelon 

STPH Piping en heave 

STVL Voodand 

85 Betrouwbaarheid sluiting 
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Dijkringgebied 33, 	Kreekrakpolder 

1 Beschrijving van het gebied 

Het interprovinciale en landgrensoverschrijdende dijkringgebied 33 ligt in Zeeland, Noord-Brabant en 
deels in België. In Noord-Brabant en België sluiten de waterkeringen aan op de hoge gronden. 
De waterkering aan de noordzijde vormt de scheidingsdijk van dijkringgebied 33 en 34. Deze 
waterkering ligt langs het Markiezaatsmeer met een hoog voorland (voormalig schor) en sluit aan de 
oostzijde in Noord-Brabant aan op de hoge gronden. Verder liggende primaire waterkeringen langs het 
Schelde- Rijn kanaal. 
In België ligt de primaire waterkering eveneens grotendeels langs dit kanaal en sluit aan op Belgische 
hoge gronden. Alle primaire waterkeringen zijn van de categorie c. In de dijkring komen twee 
waterkerende kunstwerken voor, te weten het 'Gemaal Hogewaard' en 'De Sifon'. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen in Nederland zijn in beheer bij het waterschap Zeeuwse Eilanden en bij waterschap 
Brabantse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Er is geen score gegeven voor het dijkringgebied. De beheerder geeft aan dat alle primaire 
waterkeringen van dijkringgebied van de categorie c zijn en niet verder beoordeeld hoeven te worden 

3.2 Bevindingen provincie 
Dijkringgebied 33 ligt in de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De provincie Noord- Brabant is de 
coördinerende provincie. De provincie geeft aan dat de waterkeringen, inclusief de aansluitingen op de 
hoge gronden, geen veranderingen aan de hoofdafmetingen hebben ondergaan sinds inwerkingtreding 
van de Wet op de waterkering. De score voor alle toetssporen is daarmee om formele reden 'goed'. 

3.3 Bevindingen Rijk 
Op basis van het verslag van de provincie sluit het Rijk zich aan bij de bevindingen van de provincie. 
Het Rijk neemt daarnaast de lengtes van de dijken en het aantal kunstwerken over vanuit de rapportage 
van de vorige toetsronde. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Er zijn geen verbeteringen voorzien. 

4.2 Nader onderzoek 
Nader onderzoek is niet van toepassing. 

4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen kosten voorzien. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie heeft geen bevindingen verwoord. 
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Dijkringgebied 33, 	Kreekrakpolder 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 
Omdat dijkringgebied 33 slechts bestaat uit categorie c primaire keringen heeft de beheerder heeft 
geconcludeerd dat de waterkeringen niet hoeven te worden getoetst. Er zijn daarom geen ervaringen 
met de toetsing. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Noord-Brabant 	Rapportage toetsing primaire waterkeringen 	7-3-2006 
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West 
Brabant) en 34a (Geertruidenberg) 

2 Waterschap Zeeuwse Eilanden De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- en 4-1 1-2005 
midden- Zeeland 2005 

3 Provincie Zeeland 	Toetsing op veiligheid van de primaire waterkeringen. 1 -1-2006 
De veiligheid van de Zeeuwse dijkringen 
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Dijkringgebied 34, West-Brabant 

.á 

Â 

Lnel 
Tyifl: 	 Projc1 

ooh Landelijke Rapportage Toetsin9Pe  Wateroneen 	Dijken er d.urrnoen, oteorie 	
E iuterchp Zeeiie EiInden 

Water 	 A  
C: ______________ 	 I:%tUIn: 28 ilpril 200& 

Duinen 

Wil igIIei(Isoor4Ieel; 

Voldoet niet 	Bégrénzing h69è gromdén 	 9.1000 
_________________ uun .aor4eel 	 IMeter  

Voldoet 	
0 (8 (zonder) waterkerend kunshmerk  

- - - - orenn beheerder 
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Dijkringgebied 34, 	West-Brabant 

Resultaatstabel d ijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 

se 	
(5 

c 
0 	o 
j 
eI 	0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 100.2 47,8 	52,4 17.6 	29.1 1.1 4.6 47,8 

Dijken en Dammen 10lT2 478 	52.4 17,6 	29,1 1.1 4.6 478 

HT Hoogte '17.8 47.8 39.1 	8.7 

ST 	Stabiliteit 47.8 478 

STPH Pip,ng ert heeve 47,8 478 47.8 

STBU Mocrostabilitoit bnite,tv,owts 47,8 47 8 47.8 

STEl 	Macrostbiliteit bi,inenwonrts 47,6 47.8 47,8 

STMI 	M,crostohiliteit 47,6 47 8 47.8 

STBK Bekleding. 47,8 478 

- stecnzeltinçj 12,9 129 12,1 	0,8 

-asfolt 2.2 2.2 2,2 

- qrosfliet 45,1 45 1 30.7 	13,3 1 	1 

overige hekledinçjon 15.0 15,0 150 

STVL Vom/and. 

- Ltfscliliiving 

- ze/t ntgsvlociing 

NWO Niet-walerkerendo objecten, 

- bebouwing 33 33 33 

- kabels & leefstgen 89 73 	16 45 28 16 

- bomen & overige begroeiing 

- overige ,net-waterkorencle objecten 1 1 1 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinetsltrg 

WE 	Winderosio 

NWO Niet -wote,kei'endcs objeclerr 

Kunstwerken 31 19 	12 6 13 12 

HT Hoogte 31 19 	12 19 

ST 	Stabiliteit en sterkte 31 19 	12 

STCG CO,iStr'uctio cii g,ondticttaam 31 19 	12 3 	13 3 

STCO Construetieonderde/en 31 19 	12 6 	10 3 

STPH Piprngontreave 31 19 	12 16 	3 

STVL Voortand 

85 Betrouwbaarheid sluiting 31 19 	12 6 13 

209 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dij kringgebied 34, 	West-Brabant 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 34, West-Brabant, ligt in de provincie Noord-Brabant en de provincie Zeeland. De 
provincie Noord-Brabant is de coördinerende provincie. Het dijkringgebied grenst aan de oostzijde aan 
het Wilhelminakanaal, aan de noordzijde aan het Hollands Diep en het Volkerak en aan de westzijde 
aan het Schelde-Rijnkanaal. 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 bijna 100 km exclusief de hoge 
gronden. Hiervan valt 47,8 km onder primaire keringen in de categorie a en 52,4 km in de categorie c. 
In de waterkeringen bevinden zich 31 kunstwerken. Hiervan vallen er 19 in categorie a en 12 in 
categorie c. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn grotendeels in beheer bij waterschap Brabantse Delta. Uitsluitend 4,6 km van de 
categorie c keringen (de Hogewaardpolderdijk) is in beheer bij waterschap de Zeeuwse Eilanden. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 34, West-Brabant heeft de score voldoende' gekregen voor 1,1 km dijk en 28 kabels en 
leidingen. Het technisch oordeel luidt 'geen oordeel'. Het overige deel van de dijken en kunstwerken 
scoort 'goed' of voldoende'. Tevens krijgen 13 kunstwerken in de categorie a kering en 5 kunstwerken 
in de categorie c kering het technisch oordeel onvoldoende'. Deze kunstwerken scoren 'onvoldoende' 
op BETROUWBAARHEID SLUITING BS, een aantal kunstwerken scoort daarnaast onvoldoende' op 
STABILITEIT CONSTRUCTIE EN GRONDLICHAAM STCG en STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN 
STCO. Daarnaast is het technisch oordeel voor twee NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO: kabels 
en leidingen in de categorie c kering, 'onvoldoende'. 

De beheerder wijkt op een aantal punten af van de toetsing, de meest belangrijke punten zijn verwoord 
in de onderstaande tekst: 

• grasbekleding scoort 'geen oordeel' in de toets. De goede staat van de grasmat kan niet worden 
aangetoond. Er is een beheersplan opgesteld dat moet voorzien in de ontwikkeling van een 
erosiebestendige grasmat. Op basis van het beheerdersoordeel gebaseerd op de verbeteringen 
die in 2005 zijn opgetreden is een 'voldoende' oordeel toegekend; 

• steenbekleding scoort 'geen oordeel' in de toets door het ontbreken van constructiegegevens. 
Er is een inspectie- en monitoringsplan voor bekledingen opgesteld. Op basis van het 
beheerdersoordeel is een 'voldoende' oordeel toegekend; 

• NIET-WATERKERENDE OBJECTEN scoren 'geen oordeel' in de toets door het ontbreken van 
beheergegevens. In 2003 is een ontheffingenbeleid opgesteld, aan aanleg en beheer van 
objecten zijn voorwaarden verbonden om het waterkerend vermogen op peil te houden. 
Daarnaast worden relevante gegevens ingewonnen. Bij het optredende hoogwater in 1993 en 
1995 hebben zich geen problemen voorgedaan. Op basis van het beheerdersoordeel is aan deel 
van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN een 'voldoende' oordeel toegekend; 

• waterkerende kunstwerken scoren 'onvoldoende' in de toets door het ontbreken van ontwerp-
en aanleggegevens en procedures voor bediening en sluiting. In het vastgestelde beheerplan 
waterkeringen 2004-2008 is voorzien in het completeren van de beheergegevens en 
beheerinstrumenten. Bij het optredende hoogwater in 1993 en 1995 hebben zich geen 
problemen voorgedaan. Op basis van het beheerdersoordeel is aan de waterkerende 
kunstwerken een 'voldoende' oordeel toegekend. 
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Dijkringgebied 34, 	West-Brabant 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie Noord-Brabant is de coördinerende provincie.De provincie sluit zich aan bij de bevindingen 
van de beheerders. De provincie merkt op dat de dijken zijn ontworpen bij waterstanden volgens 
HR1 996. De waterstanden volgens HR2001 zijn hoger, waardoor enkele dijken niet voldoen. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn op één onderdeel na 
goed of voldoende' gekeurd. De STABILITEIT BEKLEDING STBK (grasbekleding) scoort geen oordeel' 

voor een totale lengte van 1,1 km. 

De STABILITEIT VOORLAND STVL is niet getoetst. Het beheerdersoordeel met betrekking tot de 
GRASBEKLEDING STBK is gebaseerd op een verwachting voor de toekomst, niet op de toestand van de 
bekleding op de peildatum. Voor de toetsing van de STEEN- en ASFALTBEKLEDING STBK is op enkele 
trajecten onvoldoende informatie aanwezig. Voor deze trajecten wordt het beheerdersoordeel 
'voldoende overgenomen (2,2 km asfaltbekleding en 0,8 km steenbekleding). 

De voldoende' score van de beheerder voor een aantal kunstwerken en NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO is onvoldoende onderbouwd. Volgens de methodische toetsing is onvoldoende 
informatie beschikbaar om tot een eindoordeel te komen, de score volgens het Rijk is daarom 'geen 
oordeel. In de kaart zijn alle kunstwerken als geen oordeel' gepresenteerd. 

De toetsing van de categorie c-keringen heeft, voor zover in beheer bij het waterschap Brabantse Delta, 
bestaan uit een toetsing volgens de detailsporen van het VTV. Het is niet duidelijk wat de staat van de 
kering is ten opzichte van de toestand bij inwerkingtreden van de wet. Daarom wordt het oordeel van 
het Rijk hier eveneens 'geen oordeel. 

4 Beheerdersmaatregelen 

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

o Opstellen sluitingsprotocollen waterkerende kunstwerken als onderdeel van het Beheerplan 

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

o Inspectie en monitoren, gras- en steenbekleding, waterkerende kunstwerken en constructies; 
o Inventarisatie en toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, 

4.3 Kosten en planning 
De beheerder heeft geen kosten gerapporteerd. 

4.4 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 34, 	West-Brabant 

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 
De beheerder rapporteert dat het inventariseren van de gegevens binnen de toetsing een van de 
belangrijkste stappen is. Het was daarbij niet altijd duidelijk welke documenten actueel zijn. De 
ontbrekende gegevens liggen met name op het gebied van de waterkerende kunstwerken en de niet 
waterkerende objecten NWO. Vooral van de wijze van sluiten (Betrouwbaarheid Sluiting (BS)) was 
onvoldoende gedetailleerd vastgelegd. Het feit dat voor het VTV meer gegevens nodig zijn dan bij de 
LTV heeft voor de nodige problemen gezorgd. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Brabantse Delta 	Verslag Waterkringen toetsing 2005, Dijkring 34 	1-8-2005 
West-Brabant en 34a Geertruidenberg, 

Samenvatting toetsresultaten en aanbevelingen 
voor verbetermaatregelen 

2 Waterschap Brabantse Delta 	Dijkring 34 'West-Brabant en dijkring 34a 	1-8-2005 
Geertruidenberg Beoordeling waterkering volgens 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2004 

3 Waterschap Zeeuwse 	De waterkering getoetst, De veiligheid van noord- 	4-11 -2005 
Eilanden 	 en midden- Zeeland 2005 

4 Provincie Zeeland 	 Toetsing op veiligheid van de primaire 	 1-1 -2006 
waterkeringen. De veiligheid van de Zeeuwse 
dijkringen 

5 Provincie Noord-Brabant 	Rapportage toetsing primaire waterkeringen 	7-3-2006 
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West- 
Brabant) en 34a (Geertruidenberg) 
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Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg 
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Dijkringgebied 34a, 	Geertruidenberg 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriteriurn per type 

(0 

ro 

8 
0 	o 

0) 	C) 

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 9.9 99 1.6 	7,4 0.9 

Dijken en Dammen 99 99 

FIT Hoogte 9.9 9,9 2.6 	7,3 

ST 	Stabiliteit 9.9 9.9 

STPH Pipeig en hoeve 9.9 9.9 9.9 

STBU Mecrostab,liteil buit enwawis 9.9 9.9 9.9 

STEl 	Mucroslebihleit beeronwawts 9,9 9.9 9,9 

STMI 	Mic,oslobiliteit 9,9 9,9 9,9 

STBK Bekleding 99 9.9 

- srceiizeltiiig 1.1 11 0.9 0,2 

- os!vIl 0.7 0 T 0.7 

- gtuSmal 9,9 9.9 9.9 

- overige beklodin gen 3,6 3.6 3.6 

STVL Voet/and 

- o(sclruivinçj 

- zoltiir,CJsvlOeitn,q 

NWO N,et-wate,kerende objeclon 

- bebouwing 

- kvbols & leidingen 36 36 26 10 

- bomen & overige begroeiing 

- oven ge ,nor-waterkereirde objecleil 6 6 1 5 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duirrafaiag 

WE 	Winderosie 

NWO \l,et-wele,kereride otgeclen 

Kunstwerken 2 2 2 

hIT Hoogte 2 2 2 

ST 	Stabiliteit en sterkte 2 2 

STCG Constructie en qrondlielrooni 2 2 1 1 

STCO Construclieonderdeten 2 2 2 

STPH Pipincj en heevo 2 2 2 

STVL Voorlend 

BS Betrouwbaarheid eluiting 2 2 2 
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Dijkringgebied 34a, 	Geertruidenberg 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg, ligt in de provincie Noord-Brabant. Het dijkringgebied grenst aan 
de noordzijde aan het Hollands Diep, aan de oost- en zuidzijde aan de Donge en aan de westzijde aan 
het kanaal naar de Amer. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 112.000 per jaar. 

De primaire waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 9,9 km. De primaire waterkering is van 
de categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 2 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Brabantse Delta. 

3 Resultaten van de toetsing 

31 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 34a, Geertruidenberg heeft de score 'voldoende' gekregen voor 0,7-0,9 km van de 
dijken voor het spoor STABILITEIT BEKLEDING STBK. Het technisch oordeel luidt geen oordeel'. Tevens 
krijgen tien kabels en leidingen en 5 overige niet waterkerende objecten de score geen oordeel'. 
Volgens het technisch oordeel scoort 1 kunstwerk onvoldoende' op STABILITEIT CONSTRUCTIE EN 
GRONDLICHAAM STCG. Het overige deel v an de dijken en kunstwerken scoort 'goed' of voldoende'. 

De beheerder wijkt op een aantal punten af van de toetsing, de meest belangrijke punten zijn verwoord 
in de onderstaande tekst: 

• steenbekleding scoort 'geen oordeel' in de toets door het ontbreken van constructiegegevens. 
Er is een inspectie- en monitoringsplan voor bekledingen opgesteld. Op basis van het 
beheerdersoordeel is een 'voldoende' oordeel toegekend; 

• NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren 'geen oordeel' in de toets door het ontbreken 
van beheergegevens. In 2003 is een ontheffingenbeleid opgesteld. Aan aanleg en beheer van 
objecten zijn voorwaarden verbonden om het waterkerend vermogen op peil te houden. 
Daarnaast worden relevante gegevens ingewonnen. Bij het optredende hoogwater in 1993 en 
1995 hebben zich geen problemen voorgedaan. Op basis van het beheerdersoordeel is aan een 
deel van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO een 'voldoende' oordeel toegekend; 

• waterkerende kunstwerken scoren 'onvoldoende' in de toets door het ontbreken van ontwerp- 
en aanleggegevens en procedures voor bediening en sluiting. In het vastgestelde beheerplan 
waterkeringen 2004-2008 is voorzien in het complementeren van de beheergegevens en 
beheerinstrumenten. Bij het optredende hoogwater in 1993 en 1995 hebben zich geen 
problemen voorgedaan. Op basis van het beheerdersoordeel is aan de waterkerende 
kunstwerken een 'voldoende' oordeel toegekend. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie merkt op dat de dijken 
zijn ontworpen bij waterstanden volgens HR1996. De waterstanden volgens HR2001 zijn hoger, 
waardoor veel dijken niet voldoen. 
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Dijkringgebied 34a, 	Geertruidenberg 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. De dijken zijn op een onderdeel na 
goed' of voldoende' gekeurd. De STABILITEIT BEKLEDING scoort op basis van de toetsingsregels 
'geen oordeel' over 0,7 tot 0,9 km. De STABILITEIT VOORLAND STVL is niet getoetst. De voldoende' 
score van de beheerder voor een aantal kunstwerken en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO is 
onvoldoende onderbouwd. Volgens de methodische toetsing is onvoldoende informatie beschikbaar om 
tot een eindoordeel te komen, de score volgens het Rijk is daarom 'geen oordeel'. 

4 Beheerdersmaatregelen 

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

o Opstellen sluitingsprotocollen waterkerende kunstwerken als onderdeel van het Beheerplan 

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

• Inspectie en monitoren gras- en steenbekleding, waterkerende kunstwerken en constructies; 
• Implementatie sluitingsprotocollen waterkerende kunstwerken en periodiek oefenen en testen 

sluiting waterkerende kunstwerken; 
• Inventarisatie en toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

4.3 Kosten en planning 
De beheerder heeft geen kosten gerapporteerd. 

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 rapporteert dat het inventariseren van de gegevens binnen de toetsing een van de 
belangrijkste stappen is. Het was daarbij niet altijd duidelijk welke documenten actueel zijn. De 
ontbrekende gegevens liggen met name op het gebied van de waterkerende kunstwerken en de niet 
waterkerende objecten NWO. Vooral van de wijze van sluiten (Betrouwbaarheid Sluiting (BS)) was 
onvoldoende gedetailleerd vastgelegd. Het feit dat voor het VTV meer gegevens nodig zijn dan bij de 
LTV heeft voor de nodige problemen gezorgd. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 34a, 	Geertruidenberg 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Brabantse Delta 	Verslag Waterkringen toetsing 2005, Dijkring 34 
West-Brabant en 34a Geertruidenberg 

Samenvatting toetsresultaten en aanbevelingen 
voor verbetermaatregelen 

2 Waterschap Brabantse Delta 	Dijkring 34 West-Brabant en dijkring 34a 
Geertruidenberg Beoordeling waterkering volgens 
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2004 

3 Provincie Noord-Brabant 	Rapportage toetsing primaire waterkeringen 
dijkringgebieden 33 (Kreekrakpolder), 34 (West-
Brabant) en 34a (Geertruidenberg) 

1 -8-2005 

1-8-2005 

7-3-2006 
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Dijkringgebied 35, Donge 
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Dijkringgebied 35, 	Donge 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheîdsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
- 
to 

0 	o 
5 	g 
6) 	0 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 33,3 283 	5,0 19,1 	8,4 0,8 5.0 

Dijken en Dammen 33,3 283 	5.0 19.1 	8.4 0.8 5,0 

FIT Hoogte 28,3 283 19.1 	8,4 0.8 

ST 	Stabmlmtemt 

STPH Pipnig en benen 28.3 28,3 25,9 	1.5 0,8 

STBU Mecrostabiktemt buit e,snoarts 28.3 283 27.5 	0,0 0.8 

STEl 	Mecrosto,bilite,t binnen woortS 28,3 28,3 27,5 	0.0 0.8 

STMI 	Microstohiimtemt 28,3 283 20,8 	6.7 0,8 

ST8I< Bekleding 

- steenzetling 0,5 0.5 0.5 

-asfalt 2,9 19 2.9 

- grasmel 23.7 237 8.4 	16,5 0.8 

- overige bekleduiqen 1.2 1.2 0,3 	0.9 

STIL Voorlerid. 

- afscisimvjng 

- zettmnqsvloeung 

NWO Niet -woln,kerendn obecte,i. 

- bebouwing 18 18 

- kabels & leidingen 73 73 

- bomen & overige beg,oenng 15 15 

- ovmige niet-wat eikc,'ende objecten 9 9 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duirifslag 

WE 	Winderosmo 

NWO N,et-wolerkcYende objecten 

kunstwerken 27 27 14 	13 

HT Hoogte 

ST Stabiliteit en slerkte 

STCG Constructie ei gi'ondhctiaom 

STCO Consdruclieonerdeten 

STPH Piping en heave 

STVL Voo,'laiid 

ES Betroewbaarheid sluiting  
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Dijkringgebied 35, 	Donge 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 35, Donge, ligt in Noord-Brabant. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. De wateren waaraan het 
dijkringgebied grenst zijn van oost naar west, het Afwateringskanaal 's Hertogenbosch-Drongelen, de 
Bergsche Maas en het Wilhelminakanaal. Aan de zuidzijde wordt het dijkringgebied begrensd door hoge 
gronden. 

Het aantal kilometers primaire waterkeringen bedraagt 33,3 km dijken. Hiervan is 28,3 km categorie a 
en 5 km categorie c kering. In de waterkeringen zijn 27 kunstwerken aanwezig. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen van de categorie a zijn in beheer bij het Waterschap Brabantse Delta. De 
waterkeringen van de categorie c zijn in beheer van Rijkswaterstaat Noord-Brabant. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Op basis van HR2001 voldoet dijkringgebied 35, Donge, niet aan de norm wat betreft de HOOGTE HT 
binnen een aantal trajecten. Bij toepassing van het HR1996 voldoet de HOOGTE HT wel. Daarnaast 
wordt een onvoldoende' score gegeven voor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH in een enkel traject. 
Bij toepassing van HR1 996 voldoet het gehele dijkringgebied aan de norm. 

De categorie c keringen hebben de score 'goed' gekregen. 

Het beheerdersoordeel wijkt af van het technische oordeel op de volgende punten: 
o Score onvoldoende' voor het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, twee 

dijkvakken. De beheerder geeft het oordeel voldoende', omdat zeer lage polderpeilen zijn 
gehanteerd en in het dagelijkse beheer geen zandmeevoerende wellen zijn geconstateerd. 

o Score 'onvoldoende' voor HOOGTE HT Keersluis Schipdiep, de beheerder geeft 'voldoende', op 
basis van de aanwezige komberging. 

o Score 'geen oordeel' voor STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De beheerder geeft het oordeel 
'voldoende', gebaseerd op het beheer, visuele inspecties en ervaringen opgedaan in 1993 en 
1995 en het inzetten van tijdelijke maatregelen bij jonge grasmatten. 

o Score 'geen oordeel' voor de overige waterkerende constructies . De beheerder geeft het 
oordeel 'voldoende', gebaseerd op jaarlijkse visuele inspecties en ervaringen tijdens de 
hoogwaters van 1993 en 1995. 

o Score 'geen oordeel' voor de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. De beheerder geeft het 
oordeel 'voldoende', mede op basis van ervaringen in 1993 en 1995. 

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

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is grotendeels uitgevoerd aan de hand van het VTV. Uitzondering hierop 
is de beoordeling van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

Het Rijk sluit zich aan bij het beheerdersoordeel. 
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Dijkringgebied 35, 	Donge 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Er zijn verbeteringsmaatregelen voorzien. 

4.2 Nader onderzoek 
• Completeren van de noodzakelijke beheersinformatie ten aanzien van de waterkerende 

constructies en de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 
• Ontwikkelen van geotechnische datasets om zodoende de daadwerkelijk aanwezige 

eigenschappen van de waterkeringen beter in beeld te krijgen. 
• Nadere analyse Haven Raamsdonksveer. 
• Geavanceerde toetsing op de trajecten die niet voldoen bij HR1996 of die niet voldoen aan 

HR2001 en niet reeds getoetst zijn bij HR1 996. Bezien in hoeverre een waakhoogte tussen 0,3 
en 0,5 m acceptabel is. 

• Analyse en discussie over de daadwerkelijk optredende golfaanval (Hydra-B vs DIJKRING) en de 
uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd 

• Analyse stabiliteit Wilhelminakanaal zonder damwand. 

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 

Hydraulische randvoorwaarden 
Geconstateerd is dat Hydra-B niet overal betrouwbare resultaten geeft en in sommige gevallen 
conservatief is. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Het VTV is onduidelijk bevonden op het gebied van de, nieuwe wijze van toetsen van de grasbekleding, 
piping 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 Brabantse Delta 

2 Waterschap Brabantse Delta 

3 Waterschap Brabantse Delta 
4 Provincie Noord-Brabant 

5 Rijkswaterstaat Noord-
Brabant 

Supplement verslag waterkeringen 2004 Dijkring 35 
Donge' 

Toetsing op veiligheid Dijkring 35 Donge' Verslag 
Waterkeringen 
Toetsing op veiligheid 2004 Dijkring 35 Donge 
Rapportage toetsing primaire 
waterkering dijkringgebied 35 (Donge) 
Toetsing Dijkring 35; dijkvak P52 - Verslag Waterkering 
2004 

3-6-2005 

17-9-2004 

17-9-2004 
7-3 -2006 

1-12-2004 
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Dijkringgebied 36, Land van Heusden/De Maaskant 

L.gGrId3 
Tyj)II: 	 Projoc 

Waterenegen 	Dijken en dammen. cateotie 	 Waterscluap Aa & Ma 	 Landelijke Rapportage Toeing 

Wtei 	
A 

 _____________ 	 Datum: 28 ripril 200& 

Duinen 

'dell iglieffi soo Meel; 

Voldoet fl101 	Drrt2lri toge ron4ert 	 90I010 
Mtar 

[III] en ordeel 	
e 

 

Voldoet 	
0 	(Bionde0 ategkerend kunsuerk 

- - - - grens befoeerder 
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Dijkringgebied 36 	Land van Heusden/De Maaskant 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 

to
ict 

i 
0 	o 

) 	0 

Categorie a  Categorie c 

je; 	V OLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIET.4.AN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 101.5 101.5 98.4 0,7 2,4 

Dijken en Dammen 101,5 1015 98.4 0,7 2.4 

HT Hoogte 101.5 101.5 99,0 	2,4 0,1 

ST 	Stabiliteit 101,5 101.5 

STPH Piping en hoeve 101,5 101.5 94,3 	6,5 0.7 

STBU Macrostabititoit bitenwao;ls 101,5 101.5 96.8 	3,5 12 

STRI 	Mecrostnbitite,t hinnenwearts 101,5 101.5 91,4 	10.1 

STMI 	Microstablitoit 99,9 101,5 90,5 	9,2 0.2 

STBK Bekleding 

- steenaetting 1,2 1.2 1.1 01 

- asfalt 

- gmsmai 99.3 99.3 98.9 0,4 

- ovongc hoklediiigon 1.9 1,9 1.9 

SPuL Voor/and 

- nfschiiving 3.2 3.2 3,2 

- zettarqsvloeiinq 3.0 3.0 2.6 0,4 

NWO Nint-wateckerende object en 

- boboiiwing 800 '800 '800 23 

- kabels 6 loidiiigon ' 100 ' 100 60 40 

- bomen & overrge begroeiing 600 '600 '600 12 

- overige niet-watei'kei'eflde objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinatsiag 

WE 	Wi'nderosie 

NWO Nie(-wnterkereride objecten 

Kunstwerken 45 45 14 7 24 

HT Hoogte 17 17 15 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 45 45 9 	8 6 22 

STCG Constructie en grondlrctiaem 37 37 11 	23 3 

STCO Constructioonderde/en 45 45 13 	8 24 

STPH Piping en treave 44 44 26 	5 6 5 

STVL Voo,'tend 10 10 10 

BS Betrouwbaarheid sluiting 45 45 38 	6 1 
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Dijkringgebied 36, 	Land van Heusden/De Maaskant 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 36 Land van Heusden/De Maaskant ligt in de provincie Noord- Brabant. Het 
dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/1 .250 per jaar. Dijkringgebied 36 betreft de linker Maasdijk gelegen tussen Boxmeer in het oosten en 
Waalwijk (het afvoerkanaal '5 Hertogenbosch-Drongelen) in het westen. De aangrenzende wateren zijn 
buitenwateren. Het dijkringgebied omvat in totaal ruim 100 km categorie a primaire waterkering. Aan 
de zuidzijde wordt de dijkring door hoge gronden begrensd. In dijkringgebied 36 liggen 45 
waterkerende kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Aa en Maas 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Een kort deel van dijkring 36, Land van Heusden/De Maaskant, voldoet niet op het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. Tevens krijgt een deel van de dijkring de score geen oordeel' voor 
de beoordelingsporen MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, STABILITEIT BEKLEDING STBK, harde bekleding, gras en STABILITEIT 
VOORLAND STVL, zettingsvloeiing. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO, meer dan 1500 in 
totaal, krijgen 23 panden, meer dan 40 leidingen en een aantal bomen & overige beplantingen de score 
geen oordeel'. Het overgrote deel van de waterkeringen scoort goed dan wel voldoende. Van de 45 

aanwezige kunstwerken krijgen 7 de score onvoldoende, waarvan 6 voor het spoor STABILITEIT EN 
STERKTE, PIPING EN HEAVE STPH, en 1 voor het spoor HOOGTE HT. 

Er zijn in de afgelopen toetsperiode geen ervaringen geweest, of waarnemingen gedaan die tot een 
afwijkend beheerdersoordeel aanleiding geven. 

Voor één trajecten wijkt de beheerder af van de technische beoordeling met betrekking tot 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI op basis van gegevens die na het opstellen van de 
rapportage beschikbaar zijn gekomen. 
In tegenstelling tot de technische toetsing acht de beheerder het sluitingsproces van de volgende 
kunstwerken voldoende gezekerd: Taamsluis Grave, Schutsluis Burg. Deelenkanaal, Teeffelensesluis, 
Gemaal Gewande, Spuisluis Crevecoeur, Spuisluis Henriëttewaard. 

In een paar trajecten is de oorzaak voor het onvoldoende oordeel gelegen in het feit dat de 
waterstanden volgens HR2001 hoger zijn dan de waterstanden volgens HR1 996. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. Ten aanzien van hoge gronden geeft 
de provincie de volgende aanvulling. Hoge gronden zijn aanwezig in het zuidoosten van de provincie, 
waar de bedijkte Maas overgaat op de onbedijkte Maas. Er hebben geen vergravingen van de hoge 
gronden plaatsgevonden. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV. Gebruik is gemaakt van HR1 996 en 
HR2001. Het Rijk sluit zich aan bij de bevindingen van het Waterschap, met uitzondering van het 
beheerdersoordeel betreffende de sluiting van het genoemde zestal kunstwerken. 
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Dijkringgebied 36, 	Land van Heusden/De Maaskant 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Ten aanzien van het kwellengte tekort is een plan voor noodmaatregelen opgesteld. Verwacht wordt 
dat na het nadere onderzoek ten aanzien van piping ook permanente maatregelen nodig zijn. 

In de trajecten waar de onvoldoende veiligheid veroorzaakt wordt door gestegen toetspeilen, worden in 
het kader van Ruimte voor de Rivier maatregelen genomen. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

• Lokaal grondonderzoek en / of een geavanceerde toets met betrekking tot bebouwing; 
• Gegevensinwinning en toets sterkte waterkerende kunstwerken; 
• Een geavanceerde toets voor de betrouwbaarheid van afsluitmiddelen; 
• Gegevensinwinning en nadere toets van leidingen. 

4.3 Kosten en planning 
In eerste instantie wordt een bedrag van 75.000 euro geraamd voor nader onderzoek. 

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 toetsmethode voor het aspect zettingsvloeiingen behoeft nadere aandacht, met name in het 
rivierengebied. Voor een aantal locaties kan met de eenvoudige methode geen oordeel worden 
gegeven, terwijl er in de praktijk geen enkele reden is om aan te nemen dat een zettingsvloeiing tot de 
mogelijkheden behoort. 

Geconstateerd wordt dat de beoordeling van NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO strikter is in het 
VTV in vergelijking met de voorgaande toetsronde. Hierdoor kon voor een aantal objecten nu nog geen 
definitief oordeel worden gegeven. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de St. Jansbeek zijn toetspeilen opgesteld op basis van de betrekkingslijnen voor de Maas. Het 
HR2001 geeft hier geen hydraulische randvoorwaarden. 
Een methode voor het vaststellen van de golf randvoorwaarden voor de bekleding ontbreekt nog. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 36, 	Land van Heusden/De Maaskant 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Aa en Maas Toetsing Kunstwerken, dijkring 36 'Land van 22-9-2005 
Heusden / De Maaskant 

2 Waterschap Aa en Maas Toets Maasdijken dp 360 -91 1, Achtergrond rapport 26-9-2005 
3 Waterschap Aa en Maas Toetsing Maasbandijken dijkring 36, Toetsing 1-10-2005 

maasbandijken en kunstwerken dijkring Land van 
Heusden / de Maaskant 

4 Waterschap Aa en Maas Toetsing Maasbandijken, dijkring 36 16-9-2005 
5 Waterschap Aa en Maas Rapportage toetsing op veiligheid van de primaire 6-12-2005 

waterkering 2005, Dijkring 36 en 36a (Brief aan 
Provincie Noord-Brabant) 

6 Provincie Noord-Brabant Rapportage toetsing primaire waterkeringen 7-3-2006 
dijkringgebied 36 (land van Heusden / De 
Maaskant) en 36a (Keent) 
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Dijkringgebied 36a, Keent 

Â 

Ljend 
TypQIl: 

Wateeneen 	Dijken en d.rnrnen, oat5oue 	 weternulnep Aa & Me 	 Landelijke Rappoetage Toetsing 

tpater 	 -Al_______________ 	
»ytLiifl: 28 ipriI 200& c __________________ 

Duinen 

VeiIiçjlIeftIsOQr4IeeI: 

Voldoet niot 	gégránzjrg I.00 grondén 	 510 
M ete r 

'uen Qrduul 
Q (Bijoonder) aterkerend kunskruedr 

Voldoet 
- - - - reos beFueerder 
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Dijkringgebied 36a, Keent 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
0 	o 

e 

Categorie_a Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM e 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 4,3 4,3 4,1 0.2 

Dijken en Dammen 4.3 4,3 4,1 0,2 

HT Hoogte 4.3 4.3 4,3 

ST Stabihteit 4,3 4,3 4,3 

STPH Piping cii linnen 4.3 4.3 4,1 0.2 

STBU Macrosiabiliteit huitcnwonrts 4.3 4.3 4.3 

STBI 	Mcicrnslabilito,t b,nnenwttarts 4,3 4,3 4,3 

STMI 	M,croslahilito,l 4.3 4.3 4.3 

STBK Bekleding. 

- slcenzettirig 

- asfalt 

- qrasniai 4.3 4.3 4.3 

overigo bekledsigen 

STVL Voo,lund 4,3 4,3 43 

- efscliuivincj 4.3 43 4.3 

- ZOttetÇjSVlOeiiitç,t 4.3 4.3 4.3 

NWO N,el-watc,kernnde ohjecicn 

- bebouwuig 6 6 6 

- kabels & leidingen 5 5 5 

- bomen 8 overige begroeiing 

- overige iiioi-wotc'ko,'ondO objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafsleg 

WE 	'Wsiderosie 

NWO Niet-waterkereitde objecten. 

Kunstwerken 1 1 1 

HT Hoogte 1 1 1 

ST 	Stabiliteit en stertile 1 1 1 

STCG Conslwcl,e en grondlicliaam 1 1 1 

STCO Constrrictieoitdei'dele,t 1 1 1 

STPH Piping ert /mavo 1 1 1 

STVL Voorlerd 1 1 1 

BS Betrouwbaarheid sluiting 1 1 1 
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Dijkringgebied 36a, 	Keent 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 36a Keent ligt in de provincie Noord-Brabant. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet 
op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

Dijkringgebied 36a is een klein gebied gelegen tussen de Maas en een voormalige Maasmeander. Dit 
dijkringgebied omvat 4,3 kilometer categorie a primaire waterkering. In het dijkringgebied ligt 1 
waterkerend kunstwerk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Aa en Maas. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 36a, Keent, heeft over 150 meter dijk de score 'geen oordeel' gekregen voor het 
beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De aanwezige leidingen krijgen het oordeel 
'voldoende'. Voor alle overige beoordelingssporen is de score goed' behaald. Het beheerdersoordeel 
sluit aan bij het oordeel uit te technische toetsing. 

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 hoogste waarde uit de HR1 996 
en HR2001 is genomen voor de toetsing. Het Rijk sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder en 
de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Ten aanzien van het kwellengte tekort is een plan voor nood maatregelen opgesteld. Verwacht wordt 
dat na het nadere onderzoek ten aanzien van piping ook permanente maatregelen nodig zijn. 

4.2 Nader onderzoek 
Er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar het aspect piping. 

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 
De beheerder heeft geen ervaringen aan met betrekking tot de toetsing verwoord. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 36a, 	Keent 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Aa en Maas 	Toetsing Maasbandijken dijkring 36a, toetsing 	22-9-2005 
Maasbandijken en kunstwerken dijkring Keent 
(hm0-43) 

2 Provincie Noord-Brabant 	Rapportage toetsing primaire waterkeringen 	7-3-2006 
dijkringgebied 36 (land van Heusden / De 
Maaskant) en 36a (Keent) 
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Dijkringgebied 37, Nederhemert 

N 

La1end 
TYI)et): 	 Pioject 

Wtnroeen 	Dijken en darnren, 	 R iererIod 	 Landelijke Rapp ortae To etning 

tfL%.tter 	 ______________ 	 flattiin: 28 zipril 2006 

0 ninen 

Wil ijIi4I $00 ileI 

Voldoet niet 	BégrénziNg hne gróndèn 	 00 
Meter 

0Ofl OQIdOOI 
O (Bijzonder) wateikerend kunstisuelk 

Voldoet 
- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 37, 	Nederhemert 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
- 
10 

0 	o 
j' 

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 4.1 1.3 	28 1,3 2.8 

Dijken en Dammen 4,1 1.3 	2.8 1,3 2.8 

NT Hoogte 4,1 1.3 	2,8 1,3 2.8 

ST 	Stabihtert 4,1 1.3 	2,8 1,3 2,8 

STPH Pping en heave 4,1 1,3 	28 1.3 2.8 

STBU Macrostabititej t buitenwomis 4.1 1.3 	28 1.3 2.8 

STBI 	Macrostobiliteïj bmncnwaarts 4,1 1.3 	2.8 1.3 2.8 

STMI 	Microstabjiite(t 4.1 1.3 	28 1,3 2.8 

STBK Bekleding. 4,1 1.3 	2.8 1,3 2,8 

- SleCnZOItiiJq 

- asfalt 

-grosmst 4,1 1,3 	28 1.3 2.8  

- over'eje hektodinqeii 

STVL Vowlond 4,1 1,3 	2.8 1,3 2.8 

-ofsclneving 4.1 1.3 	28 1,3 2.8 

- eetlin,qsvlooiing 4.1 1.3 	28 1,3 2,8 

NWO lJiet-wote,kerende ob) oOien x 0 0 

- bebovweig x x x x 

- kabe/s & leidingen x x 

- bomen & overige begroceng 

ovonge nlct-wo lodieronde objecten x 5 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafsiag 

WE 	Wtnderosie 

NWO Niet-waterkerende objecten. 

Kunstwerken 1 1 	1 1 

hIT Hoogte 1 1 	1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 1 1 	1 1 

STCG Constructie en grondtictiaoin 1 1 	1 1 

STCO Con structieondefd&en 

STPI-1 Piping en heove 1 1 	1 1 

STVL Voorland 

ES Betrouwbeerneid sluiting 
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Dijkringgebied 37, 	Nederhemert 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 37, Nederhemert, ligt in de provincie Gelderland en wordt gevormd door de primaire 
keringen gelegen rondom de polder van Bern. De kering beschermt de polder tegen hoge waterstanden 
op de Bergsche Maas en de Afgedamde Maas. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering 
een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkeringen bedraagt 4,1 km. Hiervan valt 1,3 km onder primaire 
keringen in de categorie a en 2,8 km in de categorie c. In de waterkeringen bevindt zich 1 kunstwerk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De dijken van dijkringgebied 37, Nederhemert, scoren goed', het kunstwerk scoort 'voldoende'. De 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren goed', het betreft kabels en leidingen en een aantal 
woningen. Eén leiding is goedgekeurd op basis van het beheerdersoordeel. Inventarisatie van overige 
niet waterkerende objecten dient nog plaats te vinden. 

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. Omdat de NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO voor een deel nog niet zijn getoetst, is hiervoor het oordeel van het Rijk 'geen oordeel'. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Er zijn geen verbeteringswerken nodig. 

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 37 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Verschillende onderdelen zijn nog niet beoordeeld. In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap 
de volgende toetsen uitvoeren: 

o Inventarisatie en toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 
o Toetsing/nader onderzoek waterleiding Bern (vooralsnog goedgekeurd op basis van het 

beheerdersoordeel). 
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Dijkringgebied 37, 	Nederhemert 

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 
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 Rivierenland 	Dijkring 37 Nederhemert, dijkring 38 Bommelerwaard 26-9-2005 
en dijkring 39 Alem 

2 Waterschap Rivierenland 	Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42 	18-2-2005 
3 Provincie Gelderland 

	

	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 5-12-2005 
van de tweede ronde toetsen op veiligheid 

237 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 38, Bommelerwaard 

N 

LGnd 
TYI)Qft: 	 eIi oer: 	 Piojo1 

W.atereen 	DiJken en darrrner. CatOorie 	 R ererInd 	 Lar.delijke Rpporte toetsing 

witen A  
______________ 	 Pitrflum: 22 noi 200 

D uinen 

VeiIicjheiIoorIeeI; 

Vnldøet niet 	19r4rrs hogé gronden 	 9.500 
______________IM eter  

Voldoet 

Lililil 	. orteeI  
0 (Binonder) waterkerend kunstedr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 38, 	Bommelerwaard 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingsctiterium per type 
- 

te 
(0 

0 
j 

0 

Categorie a Categorie c 

VOLDOETAANOENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 64.7 49,2 	15,5 22,9 22.3 4,0 15,5 

Dijken en Dammen 63.7 48,2 	15,5 22,9 21,3 4.0 15.5 

HT Hoogte 63,7 48,2 	15.5 22,9 21,3 4,0 15.5 

ST 	Stabiliteit 63,7 48,2 	15,5 22,9 21,3 4,0 15,5 

STPH Piping en Sea ve 

STBU Macrostab,lite,t buitenwaarts 

STBI 	Macrostabiliteit bmnenwaarts 

STMI 	Mlcrostabiliteit 

STEK Bekleding: 

- steenzetting 

- asfalt 

- grasmat 

- overige bekledin gen 

STVL Voor/and 

- afschuiving 

- ze/tin gsvloeiing 

NWO Niet-waterkerende objecten: 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 

- bomen & overige begroeiing 

- overige niet-waterkerende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinatslag 

WE 	Wlnderosie 

NWO Nlet-waterkerende objecten: 

Kunstwerken 21 16 	5 13 1 2 3 2 

HT Hoogte 18 13 	5 12 	1 

ST Stabiliteit en sterkte 

STCG Constructie en grondlichaam 21 16 	5 2 	13 1 

STCO Constructieonderdelen 21 16 	5 10 	5 1 

STPHPlpingenheave 21 16 	5 12 	4 

STVL Voor/and 

BS Betrouwbaarheid sluiting 18 13 	5 13 
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Dijkringgebied 38, 	Bommelerwaard 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 38, Bommelerwaard, ligt in de provincie Gelderland en wordt gevormd door de primaire 
keringen langs de Waal, Maas en Afgedamde Maas. De waterkering heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkeringen bedraagt 64,7 km 
keringen in de categorie a en 15,5 km in de categorie c. 
In de waterkeringen bevinden zich 20 kunstwerken en 1,0 km aan 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 

3 Resultaten van de toetsing 

Hiervan valt 49,2 km onder primaire 

langsconstructies. 

3.1 Bevindingen beheerder 
Op basis van de HR2001 voldoen de dijken en langsconstructies langs de Waal deels niet aan de norm. 
Dit oordeel behoeft nuancering, de keringen zijn niet ontworpen op de HR2001. Toetsing met de 
HR1 996 leidt voor het grootste gedeelte van de waterkering met uitzondering van de kunstwerken tot 
een oordeel 'goed' of voldoende. Een deel van de kunstwerken scoort 'geen oordeel', slechts een 
kunstwerk scoort onvoldoende. 
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. 

Er is door de beheerder geen volledige toets uitgevoerd op basis van de HR200I. Uit de toetsing 
volgens de HR1 996 volgt dat 1 kunstwerk onvoldoende' scoort op STERKTE CONSTRUCTIE 
ONDERDELEN STCO en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Daarnaast scoort de STEENBEKLEDING 
STBK en het merendeel van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO door gebrek aan gegevens 
'geen oordeel'. 

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. Er is door de beheerder geen 
volledige toets uitgevoerd op basis van de HR2001, op basis van de HR1 996 is wel een volledige toets 
uitgevoerd. De STABILITEIT BEKLEDING STBK (steenbekleding) en het merendeel van de NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO is nog niet getoetst. Het rijk neemt het oordeel van de beheerder en 
de provincie over. 

4 Beheerdersmaatregelen 

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

o Verbetering kunstwerk (Gemaal Stuvers); 
o Verbetering kunstwerk (Gemaal Baanbreker), in uitvoering; 
o Verbeteringswerken al gepland voor 2006. 
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Dijkringgebied 38, 	Bommelerwaard 

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 HR1996. De 
rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna de primaire 
waterkeringen van dijkringgebied 38 voldoen aan de wettelijke eis. 

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

o Inventarisatie en toetsing steenbekleding 
o Inventarisatie en toetsing alle NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de verbetering van de kunstwerken, de gemalen Stuvers en Baanbreker zijn onbekend 
Naast de verbetering van de kunstwerken 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 
De beheerder heeft geen ervaringen verwoord. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 5-12-2005 
van de tweede ronde toetsen op veiligheid 

2 Waterschap Rivierenland 	Dijkring 37 Nederhemert, dijkring 38 Bommelerwaard 26-9-2005 
en dijkring 39 Alem 

3 Waterschap Rivierenland 	Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42 	 18-2-2005 
4 Waterschap Rivierenland 	Toetsing gemalen Hedel, Stuvers en Alem 	 22-2-2005 
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Dijkringgebied 39, Alem 

Â 

L9 G11d3 
TyI)etI: 	 eheer: 	 Piojeel 

Wateieneen 	Dijken en dammen. categorie 	 Wateuolup R nsiererIand 	 Larîdelijke Rapportage To etuin9 

Water 	
A  

C: 	 Di1tum: 28 npril 2001 
Duinen 

Veil igheÊ4ISOOi4IeeI; 

Voldoet niet 	Oerertzir hoge 9100.lert 	 500 
Meter [II] 'oen çor5etI 

VOdO 	
C) (Bigonderusuaterkerendkunsoede 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 39, 	Alem 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type ¶ 
- 

ID 

0 	0 

) 	ö 

Categorie_a  Categorie c 

VOLOOETAAN0ENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 4.5 4.5 4.5 

Dijken en Dammen 4.5 4,5 4,5 

HT Hoogte 45 4.5 4.5 

ST 	Stabiliteit 4,5 4.5 4.5 

STEIl Pipnmg en tmeave 4.5 4.5 4,5 

STBU Macrostab4,teit bumtejmwoats 4,5 4.5 4.5 

STBI 	Mnciostebmhtnit hnmnonwaarts 4,5 4.5 4.5 

STMI 	Micmstabilitomt 4.5 4.5 4.5 

STEK Eekleding. 4.5 45 4.5 

- stacn2ettittg 

- asfalt 

- qmasmnat 4,5 4.5 4.5 

- ov0050 hoklednm,cjomm 

S'P'L Voo,)and 4,5 4.5 

- nfsctmlnving 4.5 4.5 

- zottmngsvtoenng 4.5 4.5 

NWO N,et-watcrkmommdc objecten. 't 4 1 3 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 4 4 1 3 

- bomen & ovoriqo hegi'ociimmg 

- ovemiqe niet-wat em'kerende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinafstag 

WE 	Wnderosie 

NWO N,et-woto,ke,ende objecten. 

Kunstwerken 1 1 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit art sterkte 1 1 

STCG Constructie en groncilictioom 1 1 

STCO Coimstrtjctieoncterde?en 1 1 

STPH Pipmng en htrnvO 1 1 

STVL Vnortend 1 1 1 

BS Eetrouismbaarheid stuitiEg 1 1 1 
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Dijkringgebied 39, 	Alem 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 39, Alem, ligt in de provincie Gelderland en wordt gevormd door de Alemse dijk. De 
kering beschermt het eiland Alem bij hoogwater op de Maas. De waterkering heeft volgens de Wet op 
de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkeringen bedraagt 4,5 km. De primaire waterkering is van de 
categorie a. In de waterkeringen bevindt zich 1 kunstwerk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivieren land. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De dijken van dijkringgebied 39, Alem krijgen de score goed' op alle deelsporen. Het oordeel voor de 
deelsporen KUNSTWERKEN en NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO is niet meegenomen in het 
eindoordeel. Het kunstwerk, gemaal Alem scoort onvoldoende', maar wordt in 2006 gerenoveerd 
waarna het gemaal aan de norm voldoet. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren er 3 
geen oordeel'. 

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 kunstwerk scoort volgens het 
Rijk een onvoldoende aangezien de voorgenomen verbetering nog niet is uitgevoerd op de peildatum. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn tekortkomingen geconstateerd. Voor het 
kunstwerk, een gemaal, zijn in 2006 renovatiewerkzaamheden voorgenomen. 

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 39 voldoen aan de wettelijke eis. 

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 en toetsing van 3 leidingen 
o Inventarisatie en toetsing NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO: bomen en bebouwing 

4.3 Kosten en planning 
Er zijn geen verbeteringswerken voorzien. 
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Dijkringgebied 39, 	Alem 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 
De beheerder heeft geen ervaringen verwoord. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 	5-12-2005 
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid 

2 Waterschap Rivierenland 	Dijkring 37 Nederhemert, dijkring 38 	 26-9-2005 
Bommelerwaard en dijkring 39 Alem 

3 Waterschap Rivierenland 	Toetsing gemalen Hedel, Stuvers en Alem 	22-2-2005 
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Dijkringgebied 40, Heerewaarden 

Â 

L endz 
TypiI: 	 eh eer: 	 Project 

Watereneen 	Dijken en darnrrnen, categorie 	 Biraterschap RMierer-ilarud 	 LardeIijke RappoftaBe Toetsing 

Water L)flturn: 28 ipriI2OO& 

Duinen 

Velt igileiti eo F4IeeI: 

Voldoet niet 	Bégronzirig hoo grorden 	 1000 

Meter  
Voldoet 	

0 	(Bijzonder) reaterknrend kanstedr 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 40, 	Heerewaarden 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 
0 	o 

j 

Categorie_a  Categorie c 

VOLOOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoend€ goed onvoldoende 

Totaal 12.3 11,4 	09 6,3 5.1 0,9 

Dijken en Dammen 12,3 11 4 	09 6,3 5.1 09 

HT Hoogle 123 11.4 	09 6,3 5.1 0,9 

ST 	Stabiliteit 12.3 11.4 	09 6,3 5.1 0.9 

STPH Fkping on heeve 12,3 114 	09 11.4 0,9 

STBU Mocrostobihlei( kist enwoarts 12,3 114 	09 11.4 0,9 

STEl 	Mecrostebiliteil b,jinenwaarls 12.3 11 4 	09 11.4 09 

STMI 	Microstabiliteit 12.3 11 4 	09 11.4 09 

STEK dcklcdnçi 11.4 114 6.3 5.1 

- stoenzetling 11.4 64 6.3 0.1 

esfalt 

-grasrnat 11.4 114 6.3 5.1 

- over/go hoklodinçjon 

S1'VL Voor/and 11.4 11.4 11.4 

- afschuiviitg 11,4 11 4 11,4 

- zettinqsvloeüitg 11,4 11.4 11.4 

NWO Nie!-v,ale,kerondo objecten 

- bobotlwiltg 54 54 13 41 

- kabels & lOidingctt 9 9 2 	4 3 

hoineit & overige heqroci/ncj 28 28 25 3 

overige ,t,et-wotorkorende objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinetslag 

WE 	Wndems,e 

NWO Niel-wnle,ke,'cndc objecten 

KunstwerkeC 13 13 13 

HT Hoogte 13 13 13 

ST 	Stabiliteit en eterkte 

STCG Constructie cii gi'oirdlicltaorn 13 13 4 	9 

STCO Constructieonderdele,t 13 13 7 	6 

STPH P,putg en hee ve 13 13 9 	4 

S1'VL Voor/osd 13 13 13 

ES Settouwbaarheid sluiting 13 13 13 
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Dijkringgebied 40, 	Heerewaarden 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 40, Heerewaarden, ligt in de provincie Gelderland. Het dijkringgebied is een smalle 
landtong tussen de Maas en de Waal. Voor de dijkvakken in dijkringgebied 40 zijn verschillende 
veiligheidsnormen vastgesteld. 
Voor de Heerewaardense Afsluitdijk, met een lengte van 6,1 km, waarvan 5,1 km onderdeel uitmaakt 
van dijkringgebied 40, is de gemiddelde overschrijdingskans 1/2.000 per jaar. Voor de Heerewaardense 
Maasdijk, met een lengte van 6,3 km, 1/500 per jaar. De waterkering Moordhuizen-Dreumel, met een 
lengte van 0,9 km biedt tevens bescherming aan dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal. Deze 
waterkering heeft een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. De primaire waterkeringen 
die het gebied omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 13,3 km. De Heerewaardense Afsluitdijk 
en Maasdijk behoren tot de primaire keringen in de categorie a. De waterkering Moordhuizen-Dreumel 
tot de categorie c. In het dijkringgebied bevinden zich 13 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De Heerewaardense Afsluitdijk, met een lengte van 5,1 km binnen dijkringgebied 40, scoort 
'onvoldoende' op twee faalmechanismen: HOOGTE HT en STABILITEIT BEKLEDING STBK van het 
binnentalud. Dit oordeel behoeft nuancering: de Heerewaardense Afsluitdijk is niet ontworpen op de 
HR2001. Toetsing met de HR1 996 leidt voor de gehele waterkering tot een score 'goed', uitgezonderd 
twee kleine trajecten met basaltbestorting welke 'geen oordeel' scoren. 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. Van de 
Maasdijken scoort 0,1 km een technische score 'geen oordeel' op het beoordelingsspoor STABILITEIT 
STEENBEKLEDING STBK. Het overige deel van de dijken scoort 'voldoende'. De kunstwerken scoren 
allen 'goed' of 'voldoende'. In het dijkringgebied zijn 91 NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO 
geïdentificeerd. Hiervan krijgen 44 objecten scoren 'goed' of 'voldoende', de overige onderdelen scoren 
'geen oordeel' vanwege het ontbreken van gegevens. 

De resultaten van de toetsing komen, met uitzondering van de toetsing op grasbekleding, overeen met 
het oordeel van de beheerder. De grasbekleding op de Heerewaardense Afsluitdijk scoort volgens de 
toetsing geen oordeel', door de beheerder is op basis van ervaring het oordeel 'goed' toegekend. 

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 oordeel van het Rijk 
komt overeen met het oordeel van de beheerder. Het Rijk maakt echter de kanttekening dat de score 
voor het gedeelte grasbekleding dat in het beheerdersoordeel 'goed' kreeg wordt gewijzigd in 
'voldoende'. 
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Dijkringgebied 40, 	Heerewaarden 

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. Het project Ruimte voor de Rivier moet ertoe leiden dat de toetspeilen teruggebracht 
worden tot het niveau zoals aangegeven in de HR1996. De rivierverruimingswerkzaamheden dienen 
uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna de Heerewaardense Afsluitdijk en daarmee dijkringgebied 40 
aan de wettelijke eis voldoet. 

4.2 Nader onderzoek 
o In de 3e toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de resterende NIET-WATERKERENDE 

OBJECTEN NWO volledig toetsen. 
o Voor 2007 staat onderzoek naar de steenbestorting gepland. Deze scoort vooralsnog geen 

oordeel'. 

4.3 Kosten en planning 
Naast de aanpassingen met betrekking tot het project Ruimte voor de Rivier 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 
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 Rivierenland 	Veiligheidstoetsing van de dijkring van 	 30-8-2005 
Heerewaarden conform VTV 

2 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 	1-10-2005 
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid 
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Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal 

Â 

Lgend 
îypn: 	 Pioje1 

Wateneen 	Dijken en d.rnrnen. cutegorie 	 A VU arte s chp R tuicmenland 	Lade!ijke Rapp ortae Toeirm 

Water 	
A 

RW Limburg (eIukeorrpIêm) 
____________ 

C: _____________ 	 [)alLuni: 28 1lpriI ZOO& 

Duinen 

'dell ijIteitI so rIeel: 
Voldoet i.t 	Bogroririg hugo grorm4erm 	 4.500 

1 	 Meter 
 oordeel een 

Voldoet 	
1) (Bigondem) waterkerend kansbne,k 

- - - - trenn beheerder 
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Dijkringgebied 41, 	Land van Maas en Waal 

Resultaatstabel d ijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 
- 

. 	 ID 

ID 

c 	c 
0 	o 

) 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 88,3 88,3 62.3 25.8 02 

Dijken en Dammen 88.3 88,3 62,3 25,8 0.2 

FIT Hoogte 86.7 867 15.0 	715 0.2 

ST 	Stabilited 86,7 867 0,0 	62.5 24.2 

STPH P,psngenheave 86.7 1 	86,7 62.5 24.2 

STBU Mcccroslabiliteit budenwoo,ls 86.7 86.7 84,5 	2.2 

STBt 	Mncrostnbi/ite,t bn,nonwaarls 86.7 867 86,7 

STMI 	MicrostOb,litOt 86,7 86,7 86.7 

STEK Bektedmg 86,7 867 

- steenzetting 38.4 38,4 13,3 	25,1 

- es!s/t 

-cjrasrnnt 86,7 867 72.7 	14,0 

- over,qo helcledcncjen 

STVL VooHancl 86,7 867 86.7 

- sfschcnving 86.7 867 86,7 

- zcttingsvloeilng 86.7 86,7 86.7 

NWO N,ct-v'ate,i<erendo objecten. 

- hcboswnkj 

- kabels & Iemfiepen 17 17 16 	1 

- bo,ne,, 8 ovorrqo beçjroocing 

Overige niet-woto,'kcrondc objecten 24 24 24 

I'Ioge gronden 2 2 2 

Duinen 

DA DLccnatslag 

WE 	W'ncjemsie 

NWO Nret-wate,kejmnde objecten. 

Kunstwerken 16 16 3 	9 1 3 

HT 	'lengte 16 16 tO 	4 2 

ST Stabiiteit en sterkte 

STCG Constructie en gronclhchoacn 16 16 6 	8 2 

STCO Co.nstructieo,tde,'delen 16 16 9 	4 1 2 

STPH Pspncg en heave 16 16 12 	2 2 

STVL Vortsrcd 

8S Betroirwb5arfleid sluiting 16 16 14 2 
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Dijkringgebied 41, 	Land van Maas en Waal 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 41, Land van Maas en Waal, ligt in de provincie Gelderland. Aan de noordzijde van het 
dijkringgebied ligt de Waal, aan de west- en zuidzijde ligt de Maas. De dijkring bestaat uit twee dijken, 
te weten de Waalbandijk en de Maasbandijk. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. De primaire waterkeringen die 
het gebied - samen met de hoge gronden - omsluiten hebben een gezamenlijke lengte van 88,3 km. De 
primaire waterkeringen vallen onder categorie a keringen. In de waterkeringen bevinden zich 16 
waterkerende kunstwerken en 2 aansluitingsconstructies op de hoge gronden. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij waterschap Rivierenland. Rijkswaterstaat, waterdistrict Nijmegen-
Maas is beheerder van de sluiscomplexen Weurt en Heumen. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Met HR2001 scoren 25,8 km dijk 'onvoldoende' voor het spoor STABILITEIT ST alsmede het aspect 
STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO bij één kunstwerk. Met HR1 996 scoren de waterkering in 
Nijmegen stad (1,6 km) en het sluiscomplex Weurt eveneens de score onvoldoende'. Een score 'geen 
oordeel' is toegekend aan 200 m dijk (het betreft de hoogtetoets), de NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO in de Waaldijken en een tweetal kunstwerken. De aansluitingen aan de hoge gronden 
scoren eveneens 'geen oordeel'. 

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 niet geheel uitgevoerd aan de hand van het VTV. Bij de toets op 
HOOGTE HT is bij in afwijking van het VTV bij een overslag tussen 0,11/m/s en 1,0 1/m/s geen 
beoordeling van de bekleding van het binnentalud uitgevoerd. De aansluitingen aan de hoge gronden 
zijn niet getoetst. 

Het Rijk sluit zich voor het overige aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Momenteel vinden er verbeteringswerken plaats aan de waterkering in Nijmegen stad. Het dijkvak 
Nijmegen stad is in het kader van de tweede ronde toetsen op veiligheid daarom niet getoetst. Voor het 
sluiscomplex Weurt zijn eveneens verbeteringswerken voorzien. 

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 41 voldoen aan de wettelijke eis. 

252 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 41, 	Land van Maas en Waal 

4.2 Nader onderzoek 
De beheerders hebben in overleg met de provincie een plan van aanpak opgesteld, dat ertoe dient te 
leiden, dat de dijkring bij de volgende (derde) ronde toetsen op veiligheid volledig kan worden getoetst. 
De volgende punten zijn opgenomen in het plan van aanpak: 

o Door stijging van het toetspeil op de Waal resulteert voor het toetsspoor NIET-WATERKERENDE 
OBJECTEN NWO langs de Waal geen oordeel'. Op het moment van toetsen is onvoldoende 
duidelijk of objecten zijn gelegen in het beoordelingsprofiel van de waterkering. In 2006-2007 
worden de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO geïnventariseerd. 

o De aansluiting op de hoge gronden dient in 2006 getoetst te worden. 
o Niet alle toetssporen zijn volledig conform het Voorschrift Toetsen op Veiligheid getoetst. 

Daarnaast blijkt uit de rapportage dat voor de toetsing gebruik is gemaakt van aannames. 
Uitgangspunt is dat voor de volgende ronde toetsen getoetst wordt conform VTV. 

o Door gebrek aan constructiegegevens van de keermiddelen van het gemaal Quarles van Ufford 
is het resultaat van de toets op veiligheid voor dit kunstwerk geen oordeel'. Alle v oor de toets 
benodigde gegevens worden verzameld in 2006-2007. 

o Coupure de Gelderlander is op het toetsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH beoordeeld 
als geen oordeel'. Nader onderzoek vindt plaats in 2006-2007. 

o Van de grondlichamen van de sluiscomplexen Weurt en Heumen zijn onvoldoende gegevens 
bekend met betrekking tot de BEKLEDING STBK en STABILITEIT VOORLAND STVL. In 2006 
worden de ontbrekende gegevens verzameld, waarna de grondlichamen en het voorland 
getoetst worden. 

o De mogelijkheid van het optreden van PIPING EN HEAVE STPH bij gemaal Heumen wordt in 
2006 nader onderzocht. 

o De invloed van de golfoverslag op de sterkte van de Westsluis van Weurt wordt in 2006 nader 
onderzocht. 

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 
Het VTV geeft bij de toetsing van de stabiliteit aan dat eerst een eenvoudige toetsing moet worden 
uitgevoerd (stap 1) en pas daarna de huidige randvoorwaarden worden vergeleken met de 
randvoorwaarden welke golden tijdens het opstellen van het ontwerp. Het lijkt de beheerder effectiever 
om te starten met het beschouwen van de ontwerpmethodiek en de randvoorwaarden. Bij de toetsing is 
door de beheerder stap 1 en 2 samengevoegd. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 41, 	Land van Maas en Waal 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rivieren land 	Toets op Veiligheid 	 1-9-2005 
2 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 	1-12-2005 

resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid 

3 Waterschap Rivierenland 	Toetsing dijkring 41, Tweede toetsing gronddijken 5-10-2005 
Land van Maas en Waal 

4 Rijkswaterstaat Limburg 	Toetsing sluiscomplexen Weurt, Heumen en Sint- 11 -8-2005 
Andries 

5 Rijkswaterstaat Limburg 	Brief beheerdersoordeel n.a.v. het toetsrapport 	30-8-2005 
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Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen 
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Dijkringgebied 42, 	Ooij en Millingen 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriteriunl per type 
- 

t 
50 

0 	o 
iS 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIET.4AN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 

 NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
OENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 17.5 17.5 1.1 12.6 3.8 

Dijken en Dammen 17.5 17.5 1.1 12.6 3,8 

FIT Hoogte 17.5 17.5 4,8 12,6 

ST 	Stabiliteit 4,9 4.9 1,1 38 

STPH Piping en hen ve 

STBU Macrostabibteit bsitcnv,aarts 

STBI 	Macrostab,Ideit bumenwaails 

STMI 	Microstabiliteit 

STEK Bekleding. 

- steenzettinq 

- asfa/t 

(J(OStrint 

- ovenge beliledin gen 

STVL Voor)end. 

- cilscls.iiving 

- zetti,tçjsvloeiing 

NWO Niet-watorkerende objecten 

- bebouwing 20 20 20 

- kabels & leidingen 20 20 2 18 

- bomen & oven go bogroeting > 250 ' 250 250 

- over/ge tiet-waterkerencle objecten 

Hoge gronden 

Duinen 

DA Duinatslag 

WE 	Wrnderosie 

NWO N,et-watorkerende objecten. 

Kunstwerken 5 5 2 	3 

FIT 1/00910 5 5 3 	2 

ST Stabiliteit en sterkte 5 5 2 	3 

STCG Constructie en grondlichaam 5 5 2 	3 

STCO Con ei ructieonderdcle,t 5 5 2 	3 

STPH Pip,ng en heeve 4 4 2 	3 

STVL Voor/end 

ES Betrouwbaarheid sluiting 5 5 5 
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Dijkringgebied 42, 	Ooij en Millingen 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 42, Ooij en Millingen, ligt in de provincie Gelderland en deels in de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. Aan de noord- en oostzijde wordt de dijkring begrensd door 
de Waal, de Boven Rijn (Rhein) en het Bijlandsch Kanaal, aan de zuid- en westzijde door de hoge 
gronden van Nijmegen. 

De lengte van dein Nederland gelegen waterkeringen bedraagt 17,5 km. Het betreft waterkeringen van 
de categorie a. De waterkeringen in Duitsland, met onbekende lengte, zijn van categorie d. Vijf 
kunstwerken maken deel uit van de waterkeringen van dijkringgebied 42, te weten het Hollandsch-
Duitsch gemaal en het erbij gelegen lozingspunt ten behoeve van de ecologische verbindingszone, 
alsmede drie coupures. De kunstwerken liggen alle aan de westpunt van dijkringgebied 42. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Op basis van HR2001 scoort 12,6 km dijk 'onvoldoende' voor het beoordelingsspoor HOOGTE HT. 

Op basis van HR1 996 scoren de dijkvakken Millingsebandijk en Duffeltdijk geen oordeel'. Deze score 
geen oordeel' wordt veroorzaakt door het ontbreken van informatie over de beoordelingssporen; 

STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT 
STMI EN BEKLEDING STEENZETTING STBK. Tevens hebben 18 kabels en leiding de score 'geen oordeel 
gekregen wegens het ontbreken van de ontwerpgegevens. 

Het beheerdersoordeel wijkt af van het technische oordeel. De beheerder beoordeelt de hoogte en 
stabiliteit van de dijkvakken Millingsebandijk en Duffeltdijk als voldoende. Dit oordeel is gebaseerd op 
ervaringen uit het recente verleden. 

De waterkerende kunstwerken zijn in deze toetsronde voor het eerst formeel getoetst. In de afgelopen 
jaren zijn diverse onderhoudswerken, aanpassingen en vervangingen aan de kunstwerken uitgevoerd. 
Op basis van HR200I scoort de Coupure Dijkgraaf van Wijckweg het oordeel 'voldoende' voor hoogte 
en de score 'voldoende/goed' voor STABILITEIT EN STERKTE STCG en STCO. De Coupure in de brug 
over de uitstroomkolk van het Hollandsch-Duitsch gemaal krijgt de score 'voldoende/goed' voor 
STABILITEIT EN STERKTE STCG en STCO. Wanneer getoetst wordt aan de hand van HR1 996 krijgt de 
Coupure Dijkgraaf van Wijckweg de score 'goed' voor hoogte. De samenvattende tabel is deels op 
basis van HR2001 en deels op basis van HR1 996. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. Een score 'onvoldoende' van de 
beheerder is echter vervangen door een score 'geen oordeel', voor zover de beoordeling berust op een 
gebrek aan gegevens. 

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 de provincie sluit het Rijk zich aan bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de 
provincie. De kaart en tabel zijn gebaseerd op HR2001. 
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Dijkringgebied 42, 	Ooij en Millingen 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Vastleggen van jaarlijkse oefeningen m.b.t, het sluiten van de keermiddelen, vanaf 2006. 

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 42 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
o Voor de volgende ronde toetsen op veiligheid dienen de aansluiting op de hoge gronden en de 

toestand van de Duitse waterkering getoetst te worden. 
o Onderzoek naar de Macrostabiliteit Binnenwaarts van de Millingsebandijk. (2007-2008) 
o Verzamelen aanvullende informatie m.b.t. drainagegegevens van de dijkvakken Millingsebandijk II 

en Duffeltdijk. (2006-2007) 

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 
De toets is uitgevoerd conform het VTV. De beoordelingen zijn voornamelijk gebaseerd op de 
ontwerpberekeningen of op de toets uit 2001, waarbij is nagegaan of deze berekeningen conform de 
uitgangspunten van het VTV zijn. Indien gegevens of berekeningen ontbraken zijn deze niet in het 
kader van deze toets aangevuld. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Bij de toets zijn HR1 996 en HR2001 toegepast voor de beoordeling van de hoogte op de wijze die in 
het VTV is beschreven. Voor de overige aspecten is in de meeste gevallen geen onderscheid gemaakt 
tussen HR1996 en HR2001, omdat geen aanvullend onderzoek of berekeningen hebben 
plaatsgevonden. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rivierenland 	Toets op Veiligheid: Dijkring 42 Ooij en Millingen 
2 Provincie Gelderland 	Toets op veiligheid: Beoordelingsrapport, Dijkring 

42 Ooij en Millingen 
3 Waterschap Rivierenland 	Toetsing leidingen dijkringen 38, 39 en 42 

26-9-2005 
1-12-2005 

18-2-2005 
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Dijkringgebied 43, Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden 
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Dijkringgebied 43, 	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 
- 
IS 

0 	o 

al 	(5 

Categorie_a Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 193,2 169.2 	24,0 8,0 11,5 149.7 24.0 

Dijken eis Dammen 193 169,2 	24,0 8,0 11,5 149.7 24.0 

HT Hoogte 1932 169.2 	24.0 1.1 	32.7 1354 24,0 

ST 	Stabiliteit 193.2 1692 	24,0 24,0 

STPH Pipiiige,t hoeve 193,2 169.2 	24,0 41,4 	3,6 5,2 119.0 24.0 

STBU Mocrostobihteit buitenwaarts 1932, 169,2 	24.0 35.2 133.0 24.0 

STBI 	Macrostabil,teit binrlonwaails 193,2 169.2 	24.0 29.7 	0.6 138.9 24.0 

STMI 	Microslabilitoit 193.2 169.2 	24,0 57.9 	29.8 81.5 24.0 

STBK Bekleding. 193.2 169,2 

- sloeiizettalq 17,6 176 7.0 6.3 4,3 

- asfalt 

- qrasnlel 1912 169,2 124,0 	15.6 29.6 

- OVOriCJe bekiediit gen 

STVL Voo,land. 193,2 169.2 	24.0 517 117.5 240 

- efscltuiviitcj 193.2 169.2 	24,0 143.6 25.6 240 

- zottntqsvlooiing 193,2 169.2 	24.0 51.7 117,5 240 

NWO i9iet-wolerkerendo objecten x x x 852 

• bchoiiwiitg x x ii 836 

- kabels & loidingon x S X 16 

- l,o,non 8 overigo begroeiing x e 

- ovohge ,tiot-wole,'kere,tclo oOjecton x x S 

-lage gronden 

Duinen 

DA Dunalslag 

WE 	Windnrosie 

NWO Niet-waterko,'endo ot4ecten. 

Kunstwerken 129 119 	10 37 	13 2 67 10 

hIT Hoogte 29 19 	10 T 	3 2 7 10 

ST 	Stabiliteit eis Sterkte 29 19 	10 10 

STCG Co,ts/ruclie en qrondtictraant 29 19 	10 4 	9 1 5 10 

STCO Constrtictieonderdolen 29 19 	10 1 	11 2 5 10 

STEM Pip,ng oh liOOve 29 19 	10 7 	 1 1 10 10 

STVL Voorlenri 

69 Betrouwbaetheld sluiting 29 19 	10 9 	2 1 7 10 
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Dijkringgebied 43, 	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 43 is voor het grootste deel gelegen in de provincie Gelderland. Een klein deel van het 
dijkringgebied ligt in de provincie Zuid-Holland. De provincie Gelderland is de coördinerende provincie 
Aan de noordzijde wordt dijkringgebied 43 begrensd door de Neder-Rijn en de Lek, aan de zuidzijde 
door de Waal en de Boven-Merwede, aan de oostzijde door het Pannerdensch Kanaal en aan de 
westzijde door de Diefdijkllnie. Deze Diefdijklinie is een categorie c primaire waterkering van 24 
kilometer en bevat 10 kunstwerken. Omdat de Diefdijk bescherming moet bieden aan het 
achterliggende dijkringgebied 16: Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden is hiervoor de 
overschrijdingskans 1/2000. 
Dijkringgebied 43 Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden heeft een gemiddelde overschrijdingskans 
van 1/1.250 per.  jaar. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen van dijkringgebied 43 zijn in beheer bij Waterschap Rivierenland. De twee 
sluizencomplexen (Prinses Marijkesluizen en Prins Bernhardsluizen) zijn in beheer bij Rijkswaterstaat 
waterdistrict Utrecht. De spoortunnel van de Betuweroute onder het Pannerdensch Kanaal is in beheer 
bij ProRail. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 

Waterschap Rivieren/and 
De beheerder beoordeelt de aanwezige kerende HOOGTE HT en MACROSTABILITEIT STBI en STBU als 
goed'. De grasbekleding wordt minimaal beoordeeld als voldoende'. Een deel van de aanwezige 

steenbekleding wordt door de beheerder beoordeeld als onvoldoende'. De asfaltbekleding binnen 
dijkringgebied 43 is beoordeeld op basis van visuele inspecties en aannames en is beoordeeld als 'goed'. 
In een tweetal dijkvakken zijn verbeteringswerken in voorbereiding om de pipingproblemen op te 
lossen. De waterkering wordt natuurtechnisch beheerd of er vindt extensieve beweiding plaats. 

De technische toetsing door de beheerder levert een score onvoldoende' op. De toetsing op HOOGTE 
HT levert bij HR2001 'geen oordeel' op voor het grootste deel (135,4 km) van het dijkringgebied. Dit is 
het gevolg van het ontbreken van een beoordeling van het binnentalud. Ook op de andere 
beoordelingssporen scoort een groot deel van het dijkringgebied geen oordeel'. De beheerder geeft 
aan dat op veel dijkvakken onvoldoende gegevens beschikbaar zijn. In totaal wordt voor 149,7 km van 
de totale 169,2km een score 'geen oordeel' gegeven bij HR2001. Met betrekking tot de NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO heeft de beheerder conform het VTV de toetsregel gevolgd, dat 
indien een dijkvak een score 'geen oordeel' of 'onvoldoende' scoort, ook NWO deze score behaalt. 

Op basis van HR2001 voldoet 11,5 km waterkering niet aan de norm. Op basis van HR1 996 voldoet 
14,2 km niet aan de norm. Deze schijnbare tegenstrijdigheid wordt verklaard doordat enkele delen bij 
HR2001 niet getoetst zijn en daarom de score 'geen oordeel' hebben gekregen. 

De categorie c primaire waterkering, de Diefdijk, heeft de score 'geen oordeel' gekregen. 
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Dijkringgebied 43, 	Betuwe, Tieler- en Culemborgerwaarden 

R i/kswaterstaa t waterdistrict Utrecht 
Binnen dijkringgebied 43 is Rijkswaterstaat waterdistrict Utrecht verantwoordelijk voor het beheer van 
de kunstwerken Prinses Marijkesluizen, -keersluis, -gemaal en de Prins Bernhardsluizen. Uit de toets 
conform het VTV resulteert dat de voorhavendijken op alle sporen voldoen aan de norm. De 
kunstwerken van de Prinses Marijkesluizen inclusief keersluis en gemaal voldoen ook aan de norm. De 
Prins Bernhardsluizen voldoen niet aan de norm. De beheerder neemt het technische oordeel volledig 
over. De score is onvoldoende'. 

ProRail 
De veiligheid van de spoortunnel Betuweroute is in het kader van de tweede ronde Toetsen op 
Veiligheid niet gerapporteerd. 

3.2 Bevindingen provincie 
Op basis van HR2001 voldoet de waterkering van dijkringgebied 43 over een significante lengte niet aan 
de norm. Daarnaast krijgt een aanzienlijk deel van de waterkering de score 'geen oordeel'. Volgens de 
provincie is de beheerder afgeweken van het VTV waar het betreft de toetsing van de NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO. Indien een dijkvak 'onvoldoende' of 'geen oordeel scoorde op 
HOOGTE of STABILITEIT heeft de beheerder deze score overgenomen voor het toetsspoor NWO. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van VTV. Bij het uitvoeren van de toets op hoogte 
is afgeweken van het VTV. Het veiligheidsoordeel van het Rijk komt overeen met het oordeel van de 
beheerder. Voor de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal is het rijksoordeel 'geen oordeel'. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o Verbetering van de dijk ten behoeve van de pipingproblemen bij de dijkvakken "Dalwagen-
Veerweg" en "Crobdijk Haaften-Herwijnen 't Rot"; 

o Verbetering aan het kunstwerk "inlaat stadsgrachten Tiel"; 
o Verbeteringswerken voor de als 'onvoldoende' beoordeelde steenbekledingen; 
o Verbeteren van de Prins Bernardsluizen op de punten HOOGTE HT buitenhoofden van de 

Schutsluis en Duwvaartsluis en de STABILITEIT ST van het buitenhoofd van de Duwvaartsluis. 

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 43 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
o Tussentijdse toetsing van het spoor HOOGTE HT conform het VTV, met name op de 

aandachtspunten: invloed overslagdebiet op het binnentalud en bergend vermogen dan wel 
afvoercapaciteit binnendijks en daarnaast de relatie tussen ontwerphoogte en overslaghoogte 
en de juistheid van de kruinhoogte; 
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o Volledige toetsing van de kunstwerken overlaten 1, 2 en 3 te Dalem en de suatiesluis te Dalem; 
o Ontsluiting van het archief, opvragen van ontwerprapporten of verzamelen van veldgegevens; 
o Uniform beschrijven van de waterkering ten behoeve van de derde ronde toetsing; 
o Onderzoek naar de invloed van het overslagdebiet in relatie tot het bergend vermogen dan wel 

de afvoercapaciteit binnendijks; 
o Onderzoek naar de berekende overslaghoogte (Hydra-0/Hydra-B) in relatie tot de 

ontwerphoogte van de dijkvakken die ontworpen zijn op basis van MHW 15.000; 
o Tussentijds onderzoek van de dijkvakken die op een (deel) spoort van STABILITEIT beoordeeld 

zijn als 'geen oordeel': inwinnen gegevens, verifiëren aannames; 
o Inventarisatie van de locaties met asfaltbekleding, en daarna toetsing; 
o Onderzoek naar de KUNSTWERKEN en BIJZONDERE WATERKERENDE CONSTRUCTIES die 

beoordeeld zijn als 'geen oordeel'; 
o Toetsing alsnog van het kunstwerk Spoortunnel Betuweroute; 
o Nader onderzoek naar de veiligheid van de Diefdijk categorie c primaire waterkering. 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de maatregelen in verband met piping zijn geraamd op 2,8 miljoen euro. De 
werkzaamheden zijn ingepland in 2006 en 2007. Kosten voor de overige maatregelen zijn nog niet 
geraamd. 

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 geeft aan dat de kwaliteit en het jaar van opstellen van het ontwerp zeer van invloed zijn 
op de betrouwbaarheid van het toetsingsresultaat. Een groot verschil in inzichtelijkheid in de 
beschrijving van de gebruikte uitgangspunten zorgt ervoor dat bij toetsing op basis van beknopte 
ontwerprapporten conform de Leidraad de dijken snel worden goedgekeurd, terwijl in gedetailleerde 
ontwerprapporten eerder fouten of afwijkingen ten opzichte van het VTV aan het licht komen. In de 
praktijk blijken de beknopte rapporten eerder een score 'goed' te behalen dan de gedetailleerde. De 
beheerder doet de aanbeveling bij een aantal van de beknopte rapporten herberekeningen uit te 
voeren. De beheerder streeft ernaar de derde ronde toetsen zodanig uit te voeren dat de staat van de 
waterkering uniform beschreven wordt. 

De beheerder geeft ook aan, dat het onderzoek naar de invloed van het overslagdebiet in relatie tot de 
erosiegevoeligheid van het binnentalud en in relatie met het bergend vermogen, dan wel de 
afvoercapaciteit binnendijks, zal worden uitgevoerd met de uitgangspunten Hydra-0/B en HRI 996. Dit 
onderzoek uitvoeren op basis van HR2001, de norm, heeft slechts een theoretische waarde voor een 
beperkte periode. Conform de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de Rijksoverheid als beleid 
vastgesteld de dijken niet opnieuw te verhogen, maar meer ruimte in het riviersysteem te zoeken. Dit 
betekent dat, in plaats van een dijkverhoging, de toetspeilen, uiterlijk in 2015, teruggebracht worden 
tot het niveau zoals aangegeven in de HR1 996. 

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

Toetsrapport Prinses Marijkesluizen, toetsing in het 14-12-2005 
kader van de Wet op de waterkering 
Bodemligging kolken Marijkesluis (brief aan 6-10-2005 
Rijkswaterstaat Utrecht, kenmerk 8059-20050015) 
Toetsrapport voorhaven Prinses Marijkesluizen 7-12-2005 
Toetsrapport Prins Bern hardsluis 25-3-2005 
Toetsrapport voorhavendijken Prins Bernhardsluizen 7-12-2005 
Riolen Bernhardsluizen (brief aan Rijkswaterstaat 2-12-2005 
directie Utrecht, kenmerk 8059-2005,13) 
Toetsen op veiligheid 1-12-2005 
beoordelingsrapport 
Toetsing primaire waterkeringen dijkring 16 1-11-2005 
Albiasserwaard en de Vijfheerenlanden 
Toetsing Dijkringgebied 43: Betuwe, Tieler- en 4-10-2005 
Culemborgerwaarden. Toetsing op veiligheid 2006 

1 Rijkswaterstaat Bouwdienst 

2 Rijkswaterstaat 

3 Rijkswaterstaat Bouwdienst 
4 Rijkswaterstaat Bouwdienst 
5 Rijkswaterstaat Bouwdienst 
6 Rijkswaterstaat Bouwdienst 

7 Provincie Gelderland 

8 Waterschap Rivierenland 

9 Waterschap Rivieren land 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 

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 ortvoldoende 

Totaal 194,4 56.3 	138.1 31,0 25,3 92,5 45,6 

Dijken en Dammen 191,4 563 	138,1 31,0 25.3 92,5 458 

FIT Hoogte 56.3 56.3 56,0 0.3 

ST 	Stabiliteit 

STPH Pipumq en heeve 56.3 563 56,3 

STBU Mûcrostûb,Iiteit builenwae,ls 56,3 563 32.0 	19,1 5.2 	11 
STBI 	Mocrontebiliteil bimmenwûorts 56,3 56.3 34,3 	161 59 

STMI 	Microstnihilileit 56.2 56.2 54,5 1,7 

STBK Bekleding 

steonzcfting 12,6 126 1.0 11.6 

- asfalt 

- grannint 52,5 525 40.9 11.6 

- neem/ge helmlediii gen 1.9 1,9 1,9 

S'I'VL Voomiand 56,3 563 32,7 	21,0 26 

- 6I'SCI)tJiVifS3 25,3 25,3 1.7 	210 2,6 

- ze(tingsvloeiimtcj 56.3 56,3 32.7 	21,0 2,6 

NWO Niel-wnte:kerende objeclemm 

- bebouwing 20,0 20.0 9.0 11.0 

- hal,els & leidingen 18,0 180 18,0 

- bomen & oven go begronimiig 88.0 880 25.0 63,0 

- oven go niot-waterke,ende objecten 56.0 560 56.0 

blogo gronden 4 4 4 

Duinen 

DA Duumelslag 

WE 	Windoronèo 

NWO N,et-wate,kerendmn objecten 

Kunstwerken 32x 32 413 3 12 

HT Hoogte 31 31 5 	19 7 

ST 	Stabiliteit en sterkte 

STCG Connlructie en gi'ondliclmaem 31 1 	31 4 	18 2 7 

STCO Constri,ctioonderdele,t 31 31 4 	18 2 7 

STP1-I Piping en Iieave 31 31 5 	18 8 

STVL Voomlnrid 14 14 14 

ES Betrouwbaarheid sluiting 27 27 6 	9 1 11 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 44, Kromme Rijn, ligt in de provincie Noord-Holland en de provincie Utrecht en heeft een 
totale lengte van 194,4 km. De provinciale rapportage is gezamenlijk opgesteld door de colleges van 
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Utrecht. De provincie Utrecht is de 
coördinerende provincie. 

Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 
1/1 .250 per jaar. Het Sluizencomplex IJmuiden (dijkringverbindende waterkering 7) maakt onderdeel uit 
van dijkring 44 en heeft een overschrijdingskans van 1/10.000 per.  jaar. Het dijkringgebied ligt tussen 
dijkringgebied 13 (Noord-Holland), dijkringgebied 14 (Centraal Holland), dijkringgebied 15 (Lopiker- en 
Krimpenerwaard) en de hoge gronden van het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Aan de westzijde grenst 
het dijkringgebied aan de Noordzee. Aan de noordzijde aan het limeer. Aan de zuidzijde grenst het 
dijkringgebied aan de Lek en de Nederrijn. De Noordzee, de Lek en de Nederrijn zijn buitenwateren. Het 
limeer maakt deel uit van het Markermeer. Het Markermeer is sinds april 2002 aangemerkt als 
buiten water. 

De primaire waterkeringen van het dijkringgebied hebben een totale lengte van 194,4 km. De primaire 
waterkeringen van categorie a hebben een gezamenlijke lengte van 56,3 km. De primaire waterkeringen 
van categorie c hebben een gezamenlijke lengte van 138,1 km. 

In het dijkringgebied bevinden zich 32 kunstwerken in categorie a waterkeringen. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De noordelijke rivierwaterkering langs de Nederrijn en de Lek is in het beheer bij het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Ri/nianden. Het betreft 31km categorie a waterkering waarin 7 
waterkerende kunstwerken voorkomen. De sluizencomplexen Prinses Beatrixsluis en Prinses Irenesluis, 
evenals de voorhavendijk van het Lekkanaal, zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Utrecht (Waterdistrict 
Utrecht). 

De westelijke kanaaldijk van het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal, met een lengte van circa 44 
km is in beheer bij het waterdistrict Utrecht van Rijkswaterstaat. Het betreft categorie c waterkeringen. 
In de waterkeringen komen 7 grotere kunstwerken voor. 
De verholen waterkering door Amsterdam met een totale lengte van circa 8,8 km is in beheer bij het 
Hoog/ieemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het betreft een categorie c waterkering. De waterkering 
vanaf de Amsterdamse brug (Zeeburg) richting de hoge gronden bij Huizen met een lengte van 21 
kilometer is ook in beheer bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Het is een categorie a 
waterkering met 14 kunstwerken. 

De categorie c waterkering op het traject Amsterdam West - Ijmuiden met een lengte van ca 39 km is 
in beheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. De sluizencomplexen van Ijmuiden en 
Schellingwoude met een lengte van respectievelijk 4,1 en 2,5 km zijn in beheer bij Rijkswaterstaat 
Noord-Holland. Het betreffen categorie a keringen. De sluizencomplexen van Ijmuiden zijn ook 
onderdeel van de verbindende waterkering 7 en als zodanig zijn het ook categorie b keringen. De 
waterkering vanaf de hoge gronden bij Ijmuiden tot de afsluitdijk bij Schellingwoude en de 
Oranjesluizen met een lengte van circa 46 km is in beheer bij het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Het betreft een categorie c waterkering. 
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3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Het dijkringgebied wordt beschreven in onderstaande deeltrajecten: 

o De noordelijke rivierwaterkering langs de Nederrijn en de Lek (Amerongen—Lekkanaal) 
De beheerder is hoogheemraadschap De Stichtse Rijnianden. 

o 	Prinses Beatrixsluis en Prinses Irenesluis inclusief voorhavendijken 
Het betreft de sluizencomplexen en de voorhavendijken. Voor de sluizencomplexen en de 
voorhavendijken, inclusief de daarin aanwezige duikers is de score 'voldoende' gegeven. Het 
oordeel van de beheerder komt overeen met de score volgens de toetsingsregels. 

o De sluizencomplexen van Ijmuiden en Schellingwoude 
De beheerder is Rijkswaterstaat Noord-Holland. 
De sluizencomplexen en grondlichamen zijn nog niet volledig getoetst vanwege het ontbreken 
van gegevens. Voor het sluizencomplex en de waterkering Schellingwoude geldt bovendien dat 
er nog geen hydraulische randvoorwaarden in het HR2001 zijn opgenomen, omdat het 
Markermeer pas sinds 2002 als buitenwater is aangemerkt. Er zijn hydraulische 
randvoorwaarden afgeleid uit de aangrenzende dijkringgebieden. Voor het grootste deel van de 
dijken en kunstwerken is de score 'geen oordeel'. Voor de overige dijken en kunstwerken is de 
score 'goed' of 'voldoende'. Het oordeel van de beheerder komt overeen met de scores volgens 
de toetsingsregels. 

o Zeeburg — Naarden 
De beheerder is hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
De resultaten van de toetsing komen overeen met het oordeel van de beheerder. Het traject 
scoort 'onvoldoende' voor 2 kunstwerken voor het beoordelingsspoor STERKTE EN STABILITEIT 
KUNSTWERKEN STCG. Het traject scoort 'geen oordeel' op de faalmechanismen STABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI, STABILITEIT BUITENWAARTS STBU, STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK en 
NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO. De beheerder is wel van oordeel dat het dijklichaam 
dusdanig is overgedimensioneerd dat het dijklichaam ruimschoots aan de veiligheidsnorm 
voldoet, maar sluit zich aan bij het oordeel op basis van de toetsingsregels. 

o De waterkering vanaf de hoge gronden bij IJmuiden tot de afsluitdijk bij Schellingwoude en de 
Oranjesluizen 
De beheerder is hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Het betreft categorie c waterkeringen, die ook deel uitmaken van dijkringgebied 13. De 
kwaliteit van deze dijken is sinds de inwerkingtreding van de Wet op de waterkering niet 
verslechterd. De score voor deze waterkering is daarmee 'goed'. 

o De verholen waterkering door Amsterdam. 
De beheerder is hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. 
Het betreft een categorie c waterkering. De score voor deze waterkeringen van in het 
beheersgebied van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is 'goed'. 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 sinds die tijd niet of 
nauwelijks veranderingen opgetreden. 
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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'. 

o De waterkering op het traject Amsterdam West - IJmuiden 
De beheerder is Hoogheemraadschap van Rijnland. 
Het betreft een categorie c kering die zowel onderdeel van dijkringgebied 44 als van 
dijkringgebied 14 is. Bedreiging van dijkringgebied 44 via deze dijk kan alleen plaatsvinden als 
een overstroming in dijkringgebied 14 plaats heeft gevonden. Omdat de gemiddelde 
overschrijdingskans voor dijkringgebied 141/10.000 per jaar is en voor dijkringgebied 44 
1/1.250, is de score 'goed'. 

o De westelijke kanaaldijk van het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal 
De beheerder is Rijkswaterstaat Utrecht. 
Het betreft categorie c waterkeringen. 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 37,2 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. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich voor het oordeel van de categorie a keringen aan bij het oordeel van de 
beheerders. 

De categorie c keringen kunnen door het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden niet worden 
getoetst. De categorie c waterkeringen in dijkring 44 hebben in de praktijk geen waterkerende functie 
vanuit de aangrenzende dijkringgebied naar dijkringgebied 44. Als deze keringen fungeren ter 
bescherming van dijkringgebied 44 zal er water tegen deze keringen moeten komen te staan in 
dijkringgebied 13, 14 en 15. Als alle waterkeringen op orde zijn kan dit alleen gebeuren als gevolg van 
een gebeurtenis met een kans op voorkomen hoger dan 1/10.000 jaar voor dijkringgebied 13 en 14 of 
1/2.000 voor dijkringgebied 15. Dit is hoger dan het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau van 
dijkringgebied 44 (1/1.250 per jaar). Een toets van de categorie c keringen vanuit het perspectief van 
dijkringgebied 44 zal daarom altijd voldoen. 

Dijkringgebied 44 sluit bij Amerongen en Huizen aan op de hoge gronden van de Utrechtse heuvelrug. 
De aansluiting voldoet aan de gestelde eisen. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De toetsing is uitgevoerd aan de hand van het VTV door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
en Rijkswaterstaat. Door Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden is de toetsing uitgevoerd op basis van de LTV. Het Rijk sluit zich aan bij de bevindingen van 
de beheerders en provincies. Het oordeel van de categorie c keringen in beheer bij Hoogheemraadschap 
van Rijnland is volgens het Rijk echter 'geen oordeel, omdat hiervoor geen toets is uitgevoerd. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. Voor de 
waterkeringen zijn de volgende verbeteringswerken gepland: 
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• Iperslotersluis en Diemerdammersluis: onderzoek naar de nut en noodzaak van de sluizen, op 
basis waarvan maatregelen worden gedefinieerd; 

• Verplaatsen van de regelapparatuur van de Stenen Beer te Muiden, zodat deze bij extreem 
hoog water niet door het water ontregeld kan worden; 

• Risicoanalyse van de coupure Waterpoort te Naarden, op basis waarvan wordt besloten of 
maatregelen noodzakelijk zijn. Hoogheemraadschap van Rijnland is voornemens de categorie c 
kering tussen Amsterdam en Ijmuiden te verbeteren. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

• Nader onderzoek/geavanceerde toetsing naar de waterkeringen van beheerder 
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 

• Nader onderzoek naar de grondlichamen en sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude 
(2006); 

• Onderzoek naar de waterspanningen in relatie tot de STABILITEIT BINNEN- en 
BUITENWAARTS STBI en STBU in het traject Zeeburg - Naarden (2006); 

• Toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO in het traject Zeeburg - Naarden na afronding van 
het onderzoek naar de waterspanningen (2006); 

• Inspectie van de bekleding in het traject Zeeburg - Naarden (2006); 
• Geavanceerde toets van een aantal kunstwerken in het traject Zeeburg - Naarden (2006). 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor verbeteringswerken aan de Ipenslotersluis en Diemerdammersluis zijn voorlopig 
geraamd op 0,5 ui 2 miljoen euro. Voor de overige maatregelen zijn geen kosten bekend. 

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) 
Het VTV is niet duidelijk waar het gaat om de wijze van bepalen van het beoordelingsprofiel. Het 
toetsen van historische kunstwerken is moeizaam en voor onderdelen die niet in het zicht zijn bestaan 
onzekerheden met betrekking tot de toestand, die moeilijk of niet te ondervangen zijn. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de categorie a keringen langs het Markermeer (sluizen Schellingwoude) zijn nog geen hydraulische 
randvoorwaarden beschikbaar. Het ontbreken van hydraulische randvoorwaarden voor de categorie c 
keringen bemoeilijkt het uitvoeren van een veiligheidstoetsing. 

5.2 Provincie 
Deze toetsronde heeft veel informatie opgeleverd over de waterstaatkundige veiligheid. Bovendien zijn 
op diverse locaties onduidelijkheden met betrekking tot de beheersgrenzen opgehelderd. 

De inspanning die door Rijkswaterstaat Noord-Holland is verricht voor het toetsen van de 
sluizencomplexen van IJmuiden en Schellingwoude is onvoldoende. Evenals bij de vorige toetsronde is 
geen inzicht verschaft in de veiligheid van deze waterkerende kunstwerken. Met name voor het 
sluizencomplex van IJmuiden is dit zorgelijk, omdat deze waterkering zowel een verbindende 
waterkering is die de dijkringgebieden 13 en 14 beschermd, als onderdeel uitmaakt van dijkringgebied 
44. 
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Dijkringgebied 44, 	Kromme Rijn 

Toetsing van de categorie c keringen aan de situatie op het moment van het inwerking treden van de 
Wet op de waterkering geeft onvoldoende inzicht in de waterstaatkundige veiligheid. De provincie 
geeft aan dat ook voor het dagelijks beheer van de categorie c keringen het wenselijk is dat 
hydraulische randvoorwaarden beschikbaar komen. 

De provincie wil graag meer duidelijkheid over hoe in het kader van de toetsing omgegaan moet 
worden met categorie-c keringen die twee dijkringgebieden scheiden met verschillende 
beschermingsnivo's. Dijkring 44 bestaat voor een groot deel uit categorie-c keringen die dienen ter 
bescherming van dijkring 13, 14 en 15 en niet ter bescherming van dijkring 44. De VTV zou hier nader 
op in moeten gaan. 

De provincie geeft de aanbeveling om het VTV voor de volgende toetsronde aan het begin van die 
toetsronde te laten verschijnen, bij voorkeur tegelijkertijd met de HR2006. Door het late verschijnen van 
de huidige VTV heeft een aantal beheerders nog met de LTV getoetst. De provincie geeft tevens de 
aanbeveling om in de nieuwe VTV een standaard inhoudsopgave voor de provinciale rapportages op te 
nemen. 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Rijkswaterstaat Noord-Holland 

2 Rijkswaterstaat Bouwdienst 

3 Rijkswaterstaat Bouwdienst 

4 Rijkswaterstaat Bouwdienst 
5 Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden 
6 Hoogheemraadschap Rijnland 

7 Rijkswaterstaat directie Utrecht 

8 Rijkswaterstaat Bouwdienst 
9 Rijkwaterstaat directie Utrecht 

10 Hoogheemraadschap Amstel 
Gooi Vecht 
11 Provincie Utrecht, College van 
Gedeputeerde Staten 
12 Rijkswaterstaat directie 
Utrecht 
13 Hoogheemraadschap Stichtse 
Rijnlanden 

Waterkeringen dijkringgebied 44 IJmuiden en 1-10-2005 
Schellingwoude 
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene inlaatduiker 2-1 1-2005 
Oost 
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene inlaatduiker 2-1 1-2005 
West 
Toetsrapport Sluiscomplex Prinses Irene 4-1 1-2004 
Aanvullende veiligheidstoetsing dijkringgebied 44 5-1 0-2004 
traject Amerongen -Lek kanaal 
Toetsrapportage Primaire Waterkeringen van 1-11-2003 
Rijnland 
Toetsing op veiligheid Westkanaaldijk lekkanaal en 7-10-2004 
Amsterdam- Rijnkanaal 
ToetsrapportSluiscomplex Prinses Beatrix 4-11-2004 
Herziening beheerdersoordeel Sluiscomplex Prinses 1-11-2005 
Beatrix 
Waterkering langs Ii en Gooimeer -Gedetailleerde 26-8-2005 
toets op veiligheid, samenvattend rapport 
Veiligheidsverslag dijkringgebied 44 25-1 -2006 

second opinion Geodelft inzake STPH Beatrixsluis 	5-10-2005 

Toetsrapport aanvullende veiligheidstoetsing 	1-11 -2004 
dijkringgebied 44 traject Amerongen - Lekkanaal 
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Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei 

Â 

Lgndz 	
TyI)eII: 	 geIier: 	 Project 

WateioveBen 	Dijken en dammen, categorie 	 Waterschap Vallei en Eeni 	 Landelijke Rappou1ae Toetsing 

Water 	 Al ________________ 	 Datuuii: 28 1priI 2006 

Duinen 

Veil igheili $oo teeI: 
Voldoet niet 	Bégr-énzing hoge Irondén 	 10.000 

[] onn 	
0 (Bijzonder) aterkerend knnsted 

	 Meter 

Voldoet 
- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 45, 	Gelderse Vallei 

Resultaatstabel dijkringgebied Vei!igheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 3 
- 

(0 

g 	g 

0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM to 
 

VOLDOET 
NIET/h4N 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET.4.AN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 384 337 	4 7 5,4 	6,4 20.1 1,8 4.7 

Dijken ee Dammen 38,4 337 	47 5.4 	6,4 20,1 1.8 47 

HT Hoogte 34 33,7 	4 7 20,8 12.4 OS 4,7 

ST 	Stabiliteit 38,4 337 	47 5,4 	7.3 19,1 1,9 4.7 

STPH P,pingen heave 38,4 337 	4.7 8.5 	175 6.3 1,4 4,7 

STBU Macroslabi/itei! bvito,iwaa,ls 38,4 33.7 	4.7 17.7 	2,6 12.9 0,5 4.7 

STBI 	Mec,os(bi/iteit binmimmweaiiS 38,4 337 	4.7 6,9 	23,1 2.8 09 47 

STMI 	Microstabilitcst 38,4 33.7 	4.7 32.8 0.7 0.2 4.7 

STBK E3ektccimg 38,4 33.7 	4 7 14,4 3.3 16.0 4.7 

- steenzetllitq 

- esfall 

- qrasinat 

- overige hekledi,t gen 

STVL Voo,tand. 38.4 337 26,1 	7,6 

- afscltwvmng 38.4 337 26.1 	7,6 

- zottirii7Sv)Oeiiitq 38,4 33,7 26,1 	7.6 

NWO Niot-wateikerondo objecten 42 42 6 	14 3 10 

- bobotmwi,tg 15 15 3 	9 3 

- kabels & teidaigen 22 22 3 	17 2 

- bomen & overige bogroemtg 5 5 S 

- ovciige nict-wetoilwro,tde objecten 

Hoge gronden 4 3 	1 2 t 1 

Duinen 

DA Duinatsing 

WE 	W'ndemsio 

NWO Mc(-wetc,*ei'ende objecten 

Kunstwerken 39 37 	2 23 13 1 2 

HT Hoogte 22 21 	1 10 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 39 37 	2 23 13 1 2 

STCG Consbuctie en grondtichaein 39 37 	2 36 1 2 

STCO Constructieondei'deteit 39 37 	2 25 11 1 2 

STPH Piping cii hoeve 39 37 	2 28 	3 5 1 2 

STVL Voor end 

BS 	BetrOrrbverheid sluiting 35 33 	2 13 	17 2 1 2 
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Dijkringgebied 45, 	Gelderse Vallei 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 45, Gelderse Vallei, ligt in de provincies Gelderland en Utrecht. De coördinerende 
provincie is Utrecht. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. In het zuiden grenst het gebied aan de Nederrijn. Aan de 
west- en oostzijde wordt het gebied begrensd door hoge gronden. Aan de noordzijde grenst het 
dijkringgebied aan het Eemmeer en de Eem. De totale lengte van de dijken bedraagt 38,4 km waarvan 
33,7 km bestaat uit waterkering categorie a en 4,7 km uit waterkering categorie c. In de dijken 
bevinden 40 kunstwerken. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij waterschap Vallei en Eem 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 45, De Gelderse Vallei heeft de score onvoldoende' gekregen voor 20,1 kilometer van 
de dijken. De dijken scoren onvoldoende op zeven beoordelingssporen: 
HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU, 
MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, MICROSTABILITEIT STMI, BEKLEDING STBK EN NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO (bebouwing). 
Van de dijken scoort 12,1 km voldoende' of goed'. Over 1,8km van de dijken is geen oordeel 
gegeven. De categorie c keringen voldoen niet aan de norm. 

Van de 38 kunstwerken in de categorie a keringen voldoen 23 kunstwerken wel en 13 kunstwerken niet 
aan de norm. Over 1 kunstwerk is geen oordeel gegeven. De twee kunstwerken in de categorie c 
keringen voldoen niet aan de norm. 

In het dijkringgebied zijn 4 aansluitingen op hoge gronden aanwezig. Beide aansluitingen van de 
Grebbedijk aan de hoge gronden voldoen. De andere aansluitingen voldoen niet. 

Het oordeel van de beheerder komt overeen met de resultaten van de technische toetsing. 

Voor de categorie c dijken geldt dat de omstandigheden zijn gewijzigd sinds het in werking treden van 
de Wet op de waterkering. In dat geval moet worden aangetoond wat de invloed daarvan is op de 
waterkering. Omdat er nog geen formele hydraulische randvoorwaarden zijn voor de categorie c kering, 
is het oordeel formeel 'onvoldoende'. 
De beheerder sluit zich echter aan bij de resultaten van de niet formele toetsing. De score volgens deze 
niet formele toetsing is 'onvoldoende'. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincies Gelderland en Utrecht sluiten zich aan bij de bevindingen van de beheerder 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van de waterkeringen is uitgevoerd aan de hand van de het VTV. 

Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie voor de categorie a keringen. 
Voor de categorie c keringen dient formeel de toestand van de keringen vergeleken te worden met de 
toestand op het moment van inwerkingtreding van de Wet op de waterkering. De invloed van 
veranderde hydraulische omstandigheden wordt hierbij niet in betrokken. Als gevolg daarvan is het 
oordeel volgens het Rijk voor de categorie-c keringen daarom 'geen oordeel. 
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Dijkringgebied 45, 	Gelderse Vallei 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 

Het waterschap Vallei en Eem is in 2004 gestart met de voorbereidingen voor de MER Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren dat zal resulteren in een uitgewerkt plan voor het realiseren van de veiligheid van 
dijkring 45 en 46. De tussentijdse maatregelen bestaan uit extra waakzaamheid ten aanzien van 
zandmeevoerende wellen en het eventueel aanbrengen van steunbermen om de macro- en 
microstabiliteit te kunnen garanderen. Voor het kruinhoogtetekort wordt het aanbrengen van 
zandzakken in het calamiteitenplan opgenomen. De bediening van afsluitmiddelen is door de beheerder 
reeds opgenomen in het calamiteitenplan. 

Conform de Vierde Nota Waterhuishouding heeft de rijksoverheid als beleid vastgesteld, dat de dijken 
langs de Nederrijn 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 45 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
In het kader van de MER wordt nader onderzoek uitgevoerd. Dit kan bestaan uit: 

o Nagaan of een keersluis onderdeel wordt van de maatregelen; 
o Grondonderzoek; 
o Stabiliteitsberekeningen; 
o Toetsing van de grasmat; 
o Controle voorzieningen nabij bomen. 

Tevens is nog een verdere gegevensinwinning met betrekking tot enkele leiding ingepland. 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de dijkverbetering in de dijkringgebieden 45 en 46 is geraamd op 22 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 
Aanbevolen wordt het geactualiseerde Voorschrift Toetsen op Veiligheid in de volgende toetsrondes 
eerder te laten verschijnen. 
Met betrekking tot het verzamelen van gegevens, inclusief onderhouds- en beheergegevens, van kabels 
en leidingen is geconstateerd dat dit moeizaam verloopt. 
De LTV1 999 bevat geen aanwijzingen voor het toetsen van een harde bekleding, die overgroeid is. 
Eveneens zijn geen richtlijnen opgenomen voor het toetsen van Noorse en Drentse steen. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Aanbevolen wordt om hydraulische randvoorwaarden af te geven voor de Putter zeedijk (categorie c 
kering) en voor de Eem, zodat voor de derde toetsronde hiervan gebruik kan worden gemaakt. 

5.2 Provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 
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Dijkringgebied 45, 	Gelderse Vallei 

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Vallei & Eem 	Toetsrapport dijkring 45 en 46 	 1 -8-2004 
2 Provincie Utrecht 	 Tweede veiligheidstoetsing dijkring 45 	 26-4-2005 
3 Waterschap Vallei en Eem 

	

	Aanvullende toets dijkring 45 en 46 Veiligheid tegen 1 -11-2005 
overstromen conform het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid 
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Dijkringgebied 46, Eempolder 

Â 

/ 
1 

LgGrld3 
TypQIi: 	 Belleen 	 Pojec1 

Vatreen 	Dijken en darnmn, categorie 	 Waterschap Vallei en Euro 	 Landelijke RaFepo,tae To eing 

lflItr 	 Al  
C: ______________ 	 DatLlln: 28 npril 28061 

Duinen 

VeiIigheicIsooE4IeeI; 

Voldoet niet 	 rroirtg hoge grondén 	 1.000 
M eter  

Onunnorduti 

Voldoet 	
0 (Piorrder) uraturkerend kensee 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 46, 	Eempolder 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 

Ö 

(0 

0 	o 
g 	g' 

Q) 	ö 

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 8,7 8.7 4.1 4.6 

Dijken en Dammen 8.7 8.7 4.1 4,6 

HT Hoogte 8.7 8.7 8.7 

ST 	Stabiliteit 8.7 8.7 4.1 4.6 

STPH Ptpinq en hoeve 87 8.7 0.4 	8.3 

STBU Macrostabi/,tet buiteiwoorts 8.7 8.7 5.5 3.2 

STR 	Mecrosteb,liteil bnnonwnerls 8.7 8.7 8.7 

STMI MicrostabI,teit 8.7 8.7 5.2 3,5 

STBK &kleciucj 8,7 8.7 8.7 

- steclzetiuig 

- csm/t 

- groene! 

- over/go hoklodingen 

STVL Voor/and 

- afschuiving 8.7 8,7 8.7 

- zO/tinqsvlooiilq 8.7 8.7 8,7 

NWO N,ot-wste,'koi'nrido ohjectOn 

- bobouwin,q 8 8 3 	5 

- kohels & leidingen 8 8 

- bomen & ovenpo begroeiing 8 8 3 	5 

- overige nte!-watoikorendo objecten 

Hoge gronden 2 1 1 

Dui000 

DA Duitt9fslag 

WE 	!4'lodero cie 

NWD N,et-watorkrende objecten, 

Kuns!werke6 23 23 1 22 

HT Hoogte 

ST 	Stabiliteit en eterkte 23 23 2 21 

STCG Constructie en qro,ldlichoent 23 23 23 

STCO Cons!ructioonclerdelon 23 23 2 21 

STPH Piping en hoeve 23 23 13 	8 2 

STVL Vom/and 

OS Oetrouwbaarheid sluiting 23 23 2 21 
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Dijkringgebied 46, 	Eempolder 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 46, Eempolder, ligt in de provincie Utrecht en deels in de provincie Noord-Holland. De 
provincie Utrecht is de coördinerende provincie. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 
waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. Het dijkringgebied grenst in het 
noorden aan het Markermeer/Gooimeer en in het oosten aan de Eem. Aan de west- en zuidzijde wordt 
het dijkringgebied begrensd door hoge gronden. De primaire waterkeringen bestaan uit circa 8,7 km 
dijk, waarin zich 23 duikers bevinden. De waterkeringen van dijkringgebied 46 zijn allen van categorie 
a. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Vallei en Eem 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 46, Eempolder, heeft de score onvoldoende' gekregen voor 4,1 kilometer van de dijken 
De dijken scoren onvoldoende op twee beoordelingssporen: 
MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MICROSTABILITEIT STMI. Over 4,6 km van de dijken is 
geen oordeel gegeven. Van de 23 aanwezige kunstwerken voldoen 22 kunstwerken niet aan de norm. 
Aan 1 kunstwerk is het oordeel voldoende gegeven. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincies Utrecht en Noord-Holland sluiten zich aan bij de bevindingen van de beheerder. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid van de waterkeringen is uitgevoerd aan de hand van het VTV. 

Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Het waterschap Vallei en Eem is in 2004 gestart met de voorbereidingen voor de MER Veiligheid 
Zuidelijke Randmeren dat zal resulteren in een uitgewerkt plan voor het realiseren van de veiligheid van 
dijkring 45 en 46. In dat kader wordt een geactualiseerde toetsing uitgevoerd aan de hand van de 
nieuwe hydraulische randvoorwaarden. De tussentijdse maatregelen bestaan uit extra waakzaamheid 
ten aanzien van zandmeevoerende wellen en het eventueel aanbrengen van steunbermen om de 
microstabiliteit te kunnen garanderen. De maatregel is reeds opgenomen in het calamiteitenplan. 
Met betrekking tot de duikers worden maatregelen genomen, bestaande uit het verwijderen van 
duikers of het aanbrengen van afsluiters en kwelschermen. 

Voorgenomen is dat de waterkering in 2010 aan de veiligheidsnorm van de Wet op de waterkering 
dient te voldoen. Momenteel is niet inzichtelijk wat de definitieve verbeteringswerken zullen zijn. 
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Dijkringgebied 46, 	Eempolder 

4.2 Nader onderzoek 
In het kader van de MER wordt nader onderzoek uitgevoerd. Dit kan bestaan uit: 

• Nagaan of een keersluis onderdeel wordt van de maatregelen; 
• Grondonderzoek; 
• 	Stabiliteitsberekeningen; 
• Toetsing van de grasmat; 
• Controle voorzieningen nabij bomen. 

Tevens is nog een verdere gegevensinwinning met betrekking tot enkele leiding ingepland 

4.3 Kosten en planning 
De kosten voor de dijkverbetering in de dijkringgebieden 45 en 46 zijn geraamd op 22 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 

VTV 
Aanbevolen wordt het geactualiseerde Voorschrift Toetsen op Veiligheid in de volgende toetsrondes 
eerder te laten verschijnen. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Vallei & Eem 	Toetsrapport dijkring 45 en 46 	 1 -8-2004 
2 Provincie Utrecht 	 Tweede veiligheidstoetsing dijkring 46 	 26-4-2005 
3 Waterschap Vallei en Eem 

	

	Aanvullende toets dijkring 45 en 46 Veiligheid tegen 1 -11-2005 
overstromen conform het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid 
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Dijkringgebied 47, Arnhemse en Veipsebroek 

	

- 	-1 k t-, ri 	.' 	1  1 

Lend 
TypiI: 	 eIIoer: 	 Project 

Waterrrueen 	Dijken en darnn,en, categorie 	 Waterschap Rijn en Unnel 	 Landelijke Rapporta9e roeing 

Water 	 A  
______________ 	 DatLim: 28 ipriI 200& 

Duinen 

Velt igitelit sooNteel: 

Voldoet niet 	Brrnirtg hue grendon 	 1.000 

)Rtfl corduel 	
ruteter 

 

Veldoet 	
c> 	(Bijzonder) ouaterkerend kunst.,uerk 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 47, 	Arnhemse en Veipsebroek 

Resultaatstabel d ijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 

to 

(. 

o 	o 

to 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 14,3 14,3 7,1 	0,7 6,5 

DijkeC en Dammen 14,3 143 7,1 	0,7 6,5 

FIT Hoogte 14.3 143 11,2 	0,3 2.8 

ST 	Ststbiliteil 14.3 14,3 8.7 	0.3 5.3 

STPH Pipsigeii hoeve 14.3 143 12,9 1,4 

STBU Maci'ostobjljte,t btstenwails 11,3 14,3 11,9 	0.1 2.3 

STBI 	Macostab,/itsit binnenweorts 14,3 143 10,5 3.7 

STMI 	Microstahiiiteit 14.3 14 3 12.9 1,4 

STBK t3oklr,viiiiçj 14,3 143 11.8 	0,3 2.2 

- S100#l2Cttilt9 

- es!alt 

- grasitJet 

overige hoklodin geit 

STVL Voor)end. 

- 

9.1 9,1 9,1 

ofschuiving  

- zettincjsvloeiinq 

NWO ('4 1-waledçerendo objecten. x X x t 

- bebaswi,içj 5 X S n 

- kabels 4 loicfsi,go#i 5 X S 

boincn & 0vorço begroeiing x x 

- OVCiige ,iiCt-wateittereiicie objecten x S 0 5 

Fl090 gronden 2 2 2 

Duinen 

DA Duinetsiag 

WE 	H4,idnrnsio 

NWO Niel-walerkeroiido objecten. 

Kunstwerken 4 4 4 

HT Hoogte 4 4 2 	1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 4 4 1 2 1 

STCG Coirs1rec1io en ,grondticttoarn 4 4 1 2 1 

STCO Conslructic'oildOrdolett 4 4 1 2 1 

STPH Piping 00 hoeve 4 4 3 

SPIL Voor/end 

85 Setrouwbeerbeid sluiting 1 4 1 3 
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Dijkringgebied 47, 	Arnhemse en Velpsebroek 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 47, Arnhemse en Veipsebroek, ligt in de provincie Gelderland. Het dijkringgebied grenst 
aan de IJssel en Nederrijn. Aan de west- en de oostzijde sluiten de waterkeringen aan op de hoge 
gronden van de Veluwe. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1 250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkeringen bedraagt 14,3 km en valt geheel in categorie a. In de 
waterkeringen bevinden zich vier kunstwerken en 3,4 km aan langsconstructies. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rijn en Ijssel. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 47, Arnhemse en Velpsebroek heeft de score onvoldoende' gekregen voor wat betreft 
6,5 kilometer van de dijken, 2,7 km langsconstructies en 4 kunstwerken. De dijken scoren 
'onvoldoende' op vijf beoordelingssporen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, 
MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS STBU en MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS STBI, 
MICROSTABILITEIT STMI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren onvoldoende op 
HOOGTE HT, STABILITEIT CONSTRUCTIE STCG, STERKTE CONSTRUCTIE STCO 
en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Twee kunstwerken scoren geen oordeel' op STABILITEIT STCG 
en STERKTE STCO. Van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn geen aantallen bekend, deze 
zijn deels getoetst. 

De resultaten van de toetsing komen met uitzondering van drie punten overeen met het oordeel van de 
beheerder. De stabiliteit binnentalud scoort volgens de toetsing 'voldoende' en krijgt van de beheerder 
over 3,7 km een 'onvoldoende' oordeel. Een kademuur krijgt op basis van het beheerdersoordeel de 
score 'goed' in plaats van 'voldoende'. Een deel van de kabels en leidingen krijgt op basis van het 
beheerdersoordeel een 'onvoldoende' oordeel. 

Toetsing met de HR1996 leidt tot een iets gunstiger oordeel. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
het eindoordeel van de langsconstructies. Het eindoordeel van de dijken wijzigt nauwelijks. 

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 in 2003, in eerste instantie uitgevoerd aan de hand van de 
LTV1 999. Na het beschikbaar komen van het VTV heeft het waterschap in 2005, aanvullend, conform 
het VTV de toets uitgevoerd. Toetsing van de BEKLEDINGEN STBK vormt hier een uitzondering op. Op 
basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij het 
beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeten ngswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. 

286 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 47, 	Arnhemse en Veipsebroek 

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 47 voldoen aan de wettelijke eis. 

Het waterschap Rijn en IJssel heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de aard van 
de tekortkomingen worden ook verbetervoorstellen gedaan om aan de normen conform HR2001 te 
voldoen. 

• Voor de waterkering zijn verbeteringswerken voorgenomen, na voltooiing in 2008 voldoet het 
grootste deel aan de normen conform HR1 996; 

• Één van de kunstwerken wordt geheel vervangen (Gemaal de Volharding), één van de 
kunstwerken wordt verwijderd of afgesloten (het betreft een duiker). 

4.2 Nader onderzoek 
Een aantal onderdelen scoort geen oordeel' en de bekleding is niet getoetst volgens het VTV. In de 
derde toetsronde 2006-2011 zal het waterschap de volgende toetsen uitvoeren: 

• De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO volledig; 
• De bekleding conform het VTV, 2007; 
• Stabiliteit en sterkte van de Overstort Velp. 

4.3 Kosten en planning 
Over een lengte van 2,7 kilometer is een verbetering van de dijk met betrekking tot de stabiliteit 
voorzien. De werkzaamheden zijn gepland in 2006 plaats te vinden en de geraamde kosten bedragen 
810.000 euro. Dit bedrag is exclusief de voorgenomen verbetering Westervoortsedijk fase 2 (laatste 
dijkvak Deltaplan Grote Rivieren), vervanging gemaal De Volharding en het dichten van de duiker in de 
A348. 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Bij de toetsing zijn de in het Hydraulische randvoorwaardenboek gegeven waterstanden doorvertaald 
naar de dijk. De in de HR opgegeven waterstanden gelden voor de as van de rivier. Met behulp van 
stroombaankaarten uit 1986 zijn de waterstanden aan de dijk bepaald. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Hoogte toets  
De beheerder is bij de hoogtetoetsing afgeweken van het VTV. Om de hoeveelheid toetswerk te 
verminderen heeft de beheerder in afwijking van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s/m een 
alternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een waakhoogte van minder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken. 

Veel dijken zijn ontworpen op een overslagcriterium van 1,0 l/s/m en een taludhelling van 1:2,5 (of 
flauwer) en een bekleding van zavel en gras op het binnentalud. Omdat overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de taludhelling niet steiler is dan 1:2, was met de hiervoor 
genoemde criteria een uitgebreide toetsing niet nodig. 
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Dijkringgebied 47, 	Arnhemse en Veipsebroek 

Omdat van het VTV werd afgeweken, is bij de betreffende dijkvakken altijd de score voldoende' 
toegekend en niet de score 'goed'. 

Daarnaast beoordeelt de beheerder een waakhoogte van minder dan 0,3 m als onvoldoende, omdat de 
optredende overslag dan gemiddeld meer dan 5 l/s/m zal bedragen. De optredende schade en overlast 
wordt vanuit het "veiligheidsgevoel" als ontoelaatbaar gezien. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 47: Arnhemse en 	30-10-2003 
Velpsebroek 

2 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 47: Arnhemse en 	1-8-2005 
Velpsebroek, Aanvullingen peildatum 

3 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, 	1-10-2005 
resultaten van de tweede ronde toetsen op 
veiligheid 
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Dijkringgebied 48, Rijn en IJssel 

Â 

Lg nd3 
Beu eer: 	 Prc4eet 

Waterrnegen 	Dijken en d.arnnren. oateorie 	 Waterschap Rijn en Ussel 	 Landelijke Rapportage ro etuing 

Water 	 A  

cr ______________ 	 fltttm: 28 0ipriI 2006  

Duinen 

VeiuijheitIsoorIeeI: 

Voldoet niet 	9tgj 	hoo grondén 	 4.000 
Meter LIII curlçpruol 

Voldoet 	
0 (Bijzonder) nuateikerend kanserk 

- - - - grens beheerder 
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Dijkringgebied 48, 	Rijn en IJssel 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type 
- 

CD 
ID 

0 	o 

) 	0 

Categorie a Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM . 	(5 
 

VOLDOET  
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 53.0 53.0 29,2 	23.8 

Dijken en Dammen 53.0 53.0 29.2 	23.8 

HT Hoogte 53,0 53.0 48,2 	4,8 

ST 	Stabiltted 53.0 530 

STPH Piping en heave 53,0 530 53,0 

STBU Macrostebi/iteit bmtenWoojts 53.0 53.0 53.0 

STEl 	Macrostabilite,t b,hnenwaarls 53.0 53,0 53,0 

STMI 	Microstabd,te,t 53.0 53,0 53,0 

STBK Bekleding, 53.0 53,0 30,1 	22,9 

- steenzetting 

- asfalt 

- grnsmal 50,8 508 30.1 	20,7 

- overige hcklodinçjen 2,2 12 22 

STVL Vom/and. 

- afschuiving 53.0 53.0 53,0 

- zet/in gsvloeiing 53,0 53,0 53.0 

NWO i'jiot-wale,ke,'ende objecten x x 

- bebouwing 

kahOls & leidingen 

bomen 8 overige begroeiing 

- overige niet-wet eike ronde objecten 

Hoge gronden 1 1 1 

Ouinen 

DA Duins/siag 

WE 	Winderosie 

NWO Niot-woto,knmnde objecten 

Kunstwerken 8 8 1 	1 8 1 

HT Hoogte 8 8 7 1 

ST 	Stabiliteit en aterkte 8 8 7 1 

STCG Constructie en grnndhctiaem 8 8 T 1 

STCO Conotructieonderde/e,t 8 8 T 1 

STPH Piping en heeve 8 8 7 1 

STVL Voor/and 8 8 7 1 

ES Betrouwbaarheid sluiting T 7 6 1 
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Dijkringgebied 48, 	Rijn en IJssel 

1 Beschrijving van het gebied 

Het Nederlandse deel van dijkringgebied 48 Rijn en IJssel ligt in de provincie Gelderland en loopt vanaf 
de grens met Duitsland via Lobith, langs het Pan nerdensch Kanaal, de IJssel en de Oude IJssel tot aan 
de hoge gronden in Doetinchem. Voor alle waterkeringen in het dijkringgebied geldt dat ze behoren tot 
categorie a. Voor de primaire waterkering van dijkring 48 is de veiligheidsnorm vastgesteld op 1/1250 
per jaar. 

De primaire waterkeringen van dit dijkringgebied hebben een lengte van 53,0 km. Er zijn in totaal 8 
kunstwerken; een tunnel, 2 gemalen, 1 combinatie van gemaal en duiker, 2 duikers, een coupure en een 
voormalig defensiekunstwerk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rijn en Ijssel. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De beheerder geeft aan dat er bij vorige hoogwaters geen problemen zijn geweest met betrekking tot 
de stabiliteit van de dijken. Bij de laatste schouw zijn alleen lokaal geringe tekortkomingen aan de 
bekleding geconstateerd, waarvoor maatregelen zullen worden getroffen in de vorm van aangepast 
beheer. Voor de Oude IJssel zijn de randvoorwaarden in voorbereiding en naar verwachting beschikbaar 
in 2006, zodat het beheerdersoordeel hier twijfelachtig blijft tot en m et de derde toetsingsronde in 
2010. 
Het beheerdersoordeel wijkt af van de technische score op de sporen NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO en waterkerende kunstwerken, STERKTE EN STABILITEIT ST. NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO zijn nog niet getoetst en voor BETROUW BAARHEID SLUITING BS is op basis van het VTV de 
score onvoldoende' gegeven aan 6 kunstwerken. 

3.2 Bevindingen provincie 
Op basis van HR2001 voldoet dijkringgebied 48 voor de belangrijkste toetssporen HOOGTE HT en 
STABILITEIT ST aan de norm. Dit geldt zowel voor de dijken als voor de kunstwerken. De 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS van een aantal kunstwerken is op het moment van rapportage nog 
onvoldoende geformaliseerd. Daarnaast zijn de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO beoordeeld als 
geen oordeel'. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd op basis van het VTV, met uitzondering van het toetsspoor 
HOOGTE HT. Op basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij 
oordeel van de provincie. 

Een rapportage over de tunnel onder het Pannerdensch kanaal ontbreekt. In het rapport van de 
provincie wordt dit kunstwerk wel genoemd en wordt op basis van de VNK studie het oordeel goed 
gegeven. De score van het Rijk is geen oordeel. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o Het vastleggen van de sluitingsprocedures van de kunstwerken en het jaarlijks oefenen van de 
sluiting van de kunstwerken; 
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Dijkringgebied 48, 	Rijn en IJssel 

• Het tegengaan van het aanrijdrisico van de coupure Tolkamer door het plaatsen van obstakels 
tijdens hoogwater; 

• Verbetering beheer van de bekleding. 

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 48 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

• Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Toetsing van de aansluiting van de primaire waterkering op de hoge gronden; 
• Karakterisering van de Duitse waterkering. 

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 

Hoogtetoets  
De beheerder is bij de hoogtetoetsing afgeweken van het VTV. De beheerder is van mening dat de 
sprong tussen een overslagdebiet van 0,1 en 1,0 l/s/m een te grote sprong voor stedelijk gebied. In 
afwijking van het VTV is daarom voor een alternatieve benadering gekozen bij een overslag tussen 0,1 
en 1,0 l/s/m. De beheerder vindt de sprong tussen 0,1 l/s/m naar 1 l/s/m te groot voor stedelijk gebied 
Daarnaast is voor een waakhoogte van minder dan 0,3 m van het VTV afgeweken. 

Veel dijken zijn ontworpen op een overslagcriterium van 1,0 l/s/m en een taludhelling van 1:2,5 (of 
flauwer) en een bekleding van zavel en gras op het binnentalud. Omdat overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de taludhelling niet steiler is dan 1:2, was met de hiervoor 
genoemde criteria een uitgebreide toetsing niet nodig. 

Omdat van het VTV werd afgeweken, is bij de betreffende dijkvakken altijd de score 'voldoende 
toegekend en niet de score goed'. 

Daarnaast beoordeelt de beheerder een waakhoogte van minder dan 0,3 m als onvoldoende, omdat de 
optredende overslag dan gemiddeld meer dan 5 l/s/m zal bedragen. De optredende schade en overlast 
wordt vanuit het veiligheidsgevoel" als ontoelaatbaar gezien. 
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Dijkringgebied 48, 	Rijn en IJssel 

Afschuiving bekledingslaag 
De beheerder geeft aan dat de toetsing op AFSCHUIVING VAN DE BEKLEDINGSLAAG van het 
buitentalud (GAF) nogal onduidelijk is verwerkt in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels niet 
praktisch toepasbaar op een bekledingslaag van klei met een grasmat. 
Volgens de beheerder geeft een toetsing op basis van praktisch toepasbare grondmechanische 
rekenregels aan dat afschuiving in theorie zeer vaak zou moeten optreden, wat in de werkelijkheid niet 
het geval is. De beheerder verzoekt de toetsmethode met betrekking tot afschuiving dijkbekleding 
nader in het VTV uit te werken. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de Oude IJssel zijn de hydraulische randvoorwaarden nog in voorbereiding en naar verwachting 
pas beschikbaar in 2006. De beheerder twijfelt eraan of de dijkvakken langs de Oude IJssel aan de 
nieuw afgeleide randvoorwaarden zullen voldoen. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 48: Rijn en IJssel 	13-5-2005 
2 Provincie Gelderland 	Veiligheid dijkring 48, Rijn en IJssel 	 1-12-2005 
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Dîjkringgebied 49, IJsselland 
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Dijkringgebied 49, 	Iisselland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscritenium per type 

(0 

o 	o 

Q) 	0 

Categorie_a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 36.6 33.3 	3.3 6.0 	20.0 7.2 3,3 

Dijken en Dammen 36,6 33.3 	3.3 6,0 	20,0 7.2 3,3 

HT Hoogte 33,3 33.3 29.9 	2.1 1.3 

ST 	Stabiliteit 33,3 333 6.0 	21,3 5,9 

STPH Pipinçj en /mave 33.3 333 28.8 4,5 

STBU Mcrnstabilite/t btiitenwso,ls 33.3 33.3 33,3 

STEl 	Macrostabikte,t binnenwaarts 33,3 33.3 33,1 0,1 

STMI 	Microstbi!itoif 33.3 33.3 33,3 

STBI< Bckloding 33,3 33.3 6.0 	265 0.8 

- stsciizettiflg 

- ssfolt 

gras/flat 33,3 33.3 6.0 	26,5 0.8 

- ovo'i,qn hoklodtn gen 

STVL Voo,tend. 33,3 333 32.8 0,5 

- CilsCl(uiaiflg 33.3 33,3 32.8 0.6 

- SCtliitgSvIoflüflg 33.3 33.3 33.3 

NWO N,ct-(vntsijçernnde objecten x 

bebouwing x 5 S 

- kobflts & leidt//gen x x 

- honjen & 0501190 bogfoekng x S S 

oVentJe //iciT-watcfl/orende objecten x S S 

Hoge gronden 2 1 	1 1 

Duinen 

DA Duinbfslaç 

WE 	WInciejn3sie 

NWO Nie(-waterkerelrde objecten: 

Kunstwerken io 10 4 6 

HT Hoogte 10 10 10 

ST 	Stabiliteit en sterkte 10 10 6 4 

STCG Consluctie en grondliclteom 10 10 10 

STCO Co.nstTuctieOttdefdOlOn 10 10 2 	5 3 

STPH Piprn-a/1heeve 10 10 9 	1 

SPIL Vood8nd 10 10 9 1 

OS BeIroueaerheid sluiting 10 10 10 
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Dijkringgebied 49, 	lisselland 

1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 49, Iisselland, ligt geheel in de provincie Gelderland. Het dijkringgebied heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. Het dijkringgebied 
wordt omsloten door de Oude IJssel en de IJssel. Dit zijn primaire waterkeringen van de categorie a met 
een lengte van 33,3 km. Tevens is op de scheiding met dijkring 50 een categorie c kering met een 
lengte van 3,3 km aanwezig. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rijn en IJssel. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 49 scoort op de meeste onderdelen voldoende' of 'goed'. De technische scores van de 
dijken op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT STPH, STBI, STBK en STVL is deels onvoldoende'. Ook 
de waterkerende kunstwerken scoren onvoldoende' op de sporen CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO 
en VOORLAND STVL en BETROUWBAARHEID SLUITING BS. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 
NWO zijn nog niet getoetst. 

De beheerder wijkt op de volgende beoordelingssporen af van de technische scores: 
o Voor de louter geotechnische bezwijkmechanismen is het oordeel van de beheerder goed'; 
o De erosiebestendigheid van de met rundvee beweide groene dijken krijgt het beheerdersoordeel 

onvoldoende'. 

De beheerder geeft aan dat er sinds 1950 geen doorbraken zijn geweest. Tijdens het hoogwater van 
1995 zijn er geen opmerkelijke problemen geweest met uitzondering van de toen nog onverbeterde 
waterkering in Doesburg. Op enkele plaatsen was sprake van kwel waarvan het voormalige 
defensiewerk als meest opmerkelijke kan worden aangemerkt. Lokaal is geringe afslag opgetreden. De 
schuif in het Stroomkanaal van Hackfort is in 1995 niet gesloten geweest. Er is wel verweking van de 
kades langs het Stroom kanaal geconstateerd, wat zorgen baarde maar niet heeft geleid tot bezwij ken. 

3.2 Bevindingen provincie 
De provincie sluit zich aan bij de bevindingen van de beheerder. De provincie heeft de aansluiting op de 
hoge gronden beoordeeld als 'geen oordeel'. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd aan de hand van het VTV, met uitzondering van een deel van 
de toets op hoogte. Op basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan 
bij het beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o De ligging van het dijkvak Drempt-Hoog Keppel dp 91-94. Deze wordt opgenomen in de legger 
en het beheersregister. Door het theoretische profiel van de waterkering enkele meters te 
verschuiven richting het hoger gelegen achterland voldoet de kering aan de norm. De maatregel 
wordt in 2007 uitgevoerd; 

o Het beheer van de dijkvakken die beweid worden met runderen. Het gaat om de dijkvakken dp 
49-81 en dp 158-332. Het beheer wordt in 2006 aangepast; 
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• De grasmat tussen dp 110-117. Door het huidige gebruik (struiken en hagen) is geen goede 
grasmat aanwezig. Het beheer moet worden gewijzigd, of de waterkering wordt opgenomen in 
hoog land, wat in de legger wordt opgenomen; 

• De legger en het beheersregister completeren; 
• De formalisering en het oefenen van de sluitingsprocedures van de kunstwerken; 
• De steenbestorting ter plaatse van dijkvak industrieterrein Doesburg dp 135-139 en jachthaven. 

Door het aanbrengen van de steenbestorting zal ook kunstwerk "duiker Koppelweg" dp 139 
aan de norm voldoen; 

• Het verbeteren van de stabiliteit van het binnentalud ter plaatse van de Stadsgracht op het 
dijkvak "Blikfabriek-Stadswal" dp 164-165. 

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 49 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nader onderzoek is voorzien: 

• Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Toetsing van de aansluiting van de primaire waterkering op de hoge gronden; 
• Toetsing van de noordelijke kade van het Stroom kanaal van Hackfort aan de nieuw afgeleide 

inundatiewaterstanden; 
• Meer gedetailleerde kleikartering en nader onderzoek op het dijkvak Zwarte Schaar- Dorado 

Beach" dp 203-206 en dijkvak N314/Den Elterweg dp 322-327 met een totale lengte van 0.8 
kilometer voor toetsspoor PIPING EN HEAVE STPH; 

• Aanvullende inspectie en eventuele verbetering van de kerende constructieonderdelen van de 
gemalen "Grote Beek" en "Baakse Beek" en de stuw "Stroomkanaal van Hackfort"; 

• Onderzoek naar de kunstwerken van het dijkvak Doetinchem stad dp 1-18. Onderzocht wordt 
of de waterkering verlegd dient te worden (aanpassing legger) of dat de kunstwerken verbeterd 
dienen te worden. 

4.3 Kosten en planning 
Voor de keringen van dijkringgebied 49 zijn op drie trajecten verbeteringsmaatregelen met betrekking 
tot de stabiliteit voorzien. Het gaat om een traject van 0.1 kilometer bij de Stadsgracht en twee 
trajecten van totaal 0.8 kilometer. De kosten bedragen in totaal 360.000 euro. 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid 

Hoogtetoets 
De beheerder is bij het spoor HOOGTE HT afgeweken van het VTV. Om de hoeveelheid toetswerk te 
verminderen heeft de beheerder in afwijking van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s/m een 
alternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een waakhoogte van minder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken. 
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Veel dijken zijn ontworpen op een overslagcriterium van 1,0 l/s/m en een taludhelling van 1:2,5 (of 
flauwer) en een bekleding van zavel en gras op het binnentalud. Omdat overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is (eventueel na beëindiging van de rundveebeweiding) en de 
taludhelling niet steïler is dan 1:2, was met de hiervoor genoemde criteria een uitgebreide toetsing niet 
nodig. 

Omdat van het VTV werd afgeweken, is bij de betreffende dijkvakken altijd de score voldoende 
toegekend en niet de score 'goed'. 

Daarnaast beoordeelt de beheerder een waakhoogte van minder dan 0,3 m als onvoldoende, omdat de 
optredende overslag dan gemiddeld meer dan 5 l/s/m zal bedragen. De optredende schade en overlast 
wordt vanuit het "veiligheidsgevoel" als ontoelaatbaar gezien. 

Afschuiving bekledingslaag 
De beheerder geeft aan dat de toetsing op AFSCHUIVING van de bekledingslaag van het buitentalud 
(GAF) nogal onduidelijk is verwerkt in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels niet praktisch 
toepasbaar op een bekledingslaag van klei met een grasmat. 
Volgens de beheerder geeft een toetsing op basis van praktisch toepasbare grond mechanische 
rekenregels aan dat afschuiving in theorie zeer vaak zou moeten optreden, wat in de werkelijkheid niet 
het geval is. De beheerder verzoekt de toetsmethode met betrekking tot afschuiving dijkbekleding 
nader in het VTV uit te werken. 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor de Oude IJssel zijn geen randvoorwaarden beschikbaar. Daarom is op basis van het advies van het 
Rijk [Rijkswaterstaat] bij de eerste toetsing uitgegaan van het MHW bij Doesburg (kmr. 902). De 
beheerder merkt op dat de ontwerpwaterstand, die in 1972 door Haskoning werd bepaald op basis van 
een afvoer van 184 m3/s op de Oude IJssel, hoger ligt dan het MHW 16.000. 

De beheerder geeft aan dat er onduidelijkheden zijn met betrekking tot het bepalen van de 
maatgevende waterstand op het Stroomkanaal van Hackfort. De kade kan worden getoetst aan de hand 
van het MHW-niveau ter plaatse van de stuw in het Stroomkanaal Hackfort of op het niveau 
corresponderend met de laagste hoogte van de kruin van de waterkeringen binnen dijkring 49, maar dit 
is niet de werkelijke inundatiewaterstand. 

Daarom worden door de beheerder de volgende kanttekeningen geplaatst ten aanzien van de 
maatgevende waterstand: 

o Het water zal in eerste instantie door de zuidelijke kade worden tegengehouden. Wanneer de 
zuidelijke kade doorbreekt, is het zeer waarschijnlijk dat de noordelijke kade als gevolg van 
erosie binnen korte tijd bezwijkt. De zuidelijke kade is dus een wezenlijk onderdeel van de 
waterkering ondanks dat dit in de wet niet zo is aangegeven. 

o Na een doorbraak zal het water onder de zuidelijke kade door kwellen en zal het kanaal zich 
vullen. Het is onduidelijk tot welk niveau het water kan stijgen. 

o Wellicht is het mogelijk dat een hoge waterstand op het kanaal zelf maatgevend is, aangezien 
de kans van voorkomen hiervan vrij groot is, althans groter dan de kans op een dijkdoorbraak. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 49: lisselland 
	

15-12-2005 
2 Provincie Gelderland 	Veiligheid Dijkring 49 lisselland 

	
1-12-2005 
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Resuitaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 3 -  

CD 

CD 

CD 

(- 

< 
o 	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 onvoldoend goed onvoldoende 

TaaI 14.1 108 	3.3 4.1 	0.7 2.7 3,3 13 

Dijken en Dammen 14.1 10,8 	3.3 4,1 	0.7 2,7 3,3 3,3 

HT Hoogte 14.1 10.8 5.6 	1.5 1.4 2.3 

ST 	Stabiliteit 14.1 10.8 6.3 	1.8 1.3 1.4 

STPH Piping on Jmomtve 14.1 10.8 10.2 0.6 

STBU Mecioslobil,teit bmmitemmwûerts 14.1 10,8 10.4 0,4 

STBI 	Macrostebilitcit hinmmcnwaûrts 14.1 10,8 9,9 0.9 

STMI 	Microstabiliteil 14,1 10,8 9,8 1.0 

STBK Sek/edetg. 14.1 10.8 8,5 	1.8 0.5 

- stCemt4ottittç; 

- osfelI 

- (j/aSfCiQt 

- oeortjü boklodimtqümi 

STVL VooHe,md 14.1 10,8 10,4 0.4 

- 5!shtimvncj 

- zottinqSv)oommmmq 

NWO Niot-vaterkcrencle ohjoctcn. 4 S S 

- bobonwimtg S ii x 

- lnebeis 8 leid/nep,, x S S 

- hoitne,t & overige begroeiing x X 

- ovorge iiiot-wûl4rke,nnUo ohjCcton x e x 

Hoge gronden 

D,nnSt' 

DA Dwnarstag 

WE 	lMndernsio 

NWO Nel-watc,'lmemndc objeclomn. 

Kufltwerken 6 6 6 

MT Hoogte 6 6 4 1 1 

ST 	Stabiliteit en sterkte 6 6 4 1 

STCG Comms!rsctme en grondlichtmorn 

STCO Co,tstrtictioonc'efdele,t 

STPH Piptng en Iteevo 5 

STVL Voorlttmnd 

BS Be1TO,rwbSerheid slLtiting 5 5 5 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 50, Zutphen, ligt in de provincie Gelderland. Het dijkringgebied grenst aan de rivier de 
IJssel in het westen, aan het Twenthekanaal in het noorden en het groene kanaal van Hackfort in het 
zuiden. De oostelijke begrenzing van het dijkringgebied wordt gevormd door de hoge gronden van de 
Achterhoek. De waterkering heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1.250 per jaar. 

De totale lengte van de primaire waterkeringen bedraagt 16,3 km. Hiervan valt 13,0km onder primaire 
keringen in de categorie a en 3,3 km in de categorie c. In de waterkeringen bevinden zich vijf 
kunstwerken en 2,2 km aan langsconstructies. Deze langsconstructies zijn als één kunstwerk 
opgenomen in de tabel. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rijn en Ijssel. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Dijkringgebied 50, Zutphen heeft de score onvoldoende' voor wat betreft 2,7 kilometer van de dijken, 
1,1 km langsconstructies en 5 kunstwerken. De dijken voldoen niet aan de norm op vier 
faalmechanismen: HOOGTE HT, STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH, MACROSTABILITEIT 
BINNENWAARTS STBI en STABILITEIT BEKLEDINGEN STBK. De kunstwerken scoren onvoldoende op 
BETROUWBAARHEID SLUITING BS. Een van de kunstwerken scoort geen oordeel' op STABILITEIT EN 
STERKTE STCG/STCO en een op HOOGTE HT. Van de dijken scoort 3,3 km geen oordeel', van de 
kunstwerken 0,2 km. Het overige deel van de dijken en kunstwerken scoort goed' of voldoende'. Van 
de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO zijn geen aantallen bekend, deze zijn nog niet getoetst. 

De resultaten van de toetsing komen met uitzondering van twee punten overeen met het oordeel van 
de beheerder. De grasbekleding buitentalud scoort volgens de toetsing voldoende en krijgt van de 
beheerder over 0,5 km een onvoldoende' oordeel (schade). Door te veel overslag wordt de score 
voldoende' op basis van het beheerdersoordeel over 0,7 km omgezet in een onvoldoende' oordeel. 

Toetsing met de HR1 996 leidt tot een gunstiger oordeel. Delen scoren echter nog steeds onvoldoende' 

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 in 2003, in eerste instantie uitgevoerd aan de hand van de 
LTV1 999. Na het beschikbaar komen van het VTV heeft het waterschap in 2005, aanvullend, conform 
het VTV de toets uitgevoerd. Het Rijk sluit zich aan bij het oordeel van de beheerder en de provincie. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Op basis van de uitgevoerde toets op veiligheid zijn diverse tekortkomingen geconstateerd. 
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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 50 voldoen aan de wettelijke eis. 

Het waterschap Rijn en IJssel heeft hiertoe een plan van aanpak opgesteld. Afhankelijk van de aard van 
de tekortkomingen worden ook verbetervoorstellen gedaan om aan de normen conform HR2001 te 
voldoen. 

• Voor 2,7 km van de waterkering zijn verbeteringswerken voorgenomen. Het betreft 
verhogingen en de aanleg van piping- en stabiliteitsbermen; 

• Voor alle kunstwerken worden sluitingsprocedures opgesteld, daarnaast worden eventuele 
aanpassingen uitgevoerd aan enkele kunstwerken (coupures). 

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

• Nader onderzoek bekleding, conditie taludfilter; 
• Gedetailleerde toetsing microstabiliteit; 
• Volledige toets NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
• Geavanceerde toets macrostabiliteit buitenwaarts; 
• Toetsing grasbekleding buitentalud. 

Voor de volgende getoetste onderdelen wordt nader onderzoek uitgevoerd: 
• Nader onderzoek gemetselde muren, Zutphen; 
• Aanvullende sonderingen toetsing stalen damwand en grondkerende constructies. 

4.3 Kosten en planning 
Er worden op vier locaties verbeteringswerken voorzien. Het betreft dijkpaal 33-53, 63-66, 132-134 en 
145-146. Het gaat om een traject van in totaal 2,7 kilometer lang waar een verbetering van hoogte 
en/of stabiliteit staat gepland voor 2006 voor een bedrag van 325.000 euro. 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 

Hoogtetoets 
De beheerder is bij de hoogtetoetsing afgeweken van het VTV. Om de hoeveelheid toetswerk te 
verminderen heeft de beheerder in afwijking van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s/m een 
alternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een waakhoogte van minder dan 0,5 m van het 
VTV afgeweken. 

Veel dijken zijn ontworpen op een overslagcriterium van 1,0 l/s/m en een taludhelling van 1:2,5 (of 
flauwer) en een bekleding van zavel en gras op het binnentalud. Omdat overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de taludhelling niet steiler is dan 1:2, was met de hiervoor 
genoemde criteria een uitgebreide toetsing niet nodig. 
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Omdat van het VTV werd afgeweken, is bij de betreffende dijkvakken altijd de score voldoende' 
toegekend en niet de score goed'. 

Daarnaast beoordeelt de beheerder een waakhoogte van minder dan 0,3 m als onvoldoende, omdat de 
optredende overslag dan gemiddeld meer dan 5 l/s/m zal bedragen. De optredende schade en overlast 
wordt vanuit het "veiligheidsgevoel" als ontoelaatbaar gezien. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 50: Zutphen 	 14-11-2003 
2 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 50: Zutphen, aanvullingen 	1-8-2005 

pei Idatu m 
3 Provincie Gelderland 	Beoordelingsrapport Toetsen op Veiligheid, resultaten 	1-10-2005 

van de tweede ronde toetsen op veiligheid 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type -•. 
to 

CD 

ç  

o 
3 
tO 	o 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOET AAN DE NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DE NORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Totaal 23.6 23.6 12.6 	8,3 2.7 

Dijken en Darninert 23.6 236 12,6 	8,3 2,7 

HT Hoogte 23.6 236 18,1 	3,8 1.7 

ST 	Stabiliteit 23,6 23.6 16,1 	6,3 1.2 

STPH Piping en bcave 23.6 23,6 23.1 0,5 

STBLI Mocrostohl/i/o,t brrilonwaa,is 23.6 23.6 22.4 1.2 

STBI 	Macrostab,/i/ert binrronwrrarls 23.6 236 23.1 0,5 

STMI 	Microstab,lite,t 23.6 23,6 23.6 

STEK Bokledvrg. 23.6 23.6 17.3 	6,3 

- steeirzetting 

- asfalt 

- gras/nat 23.6 236 17.3 	6.3 

- ovcrr,go boklod,rrcjon 

STVL Voor/and 23.6 236 23.6 

- efschwvirrg 23.6 236 23.6 

- ZOl/lnÇjsvlOOiinçj 23.6 236 216 

NWO N,o/-wate,kerOrrde objeotart. x 0 X 

- bobouwutc; x S x 

- kal,els 8 loiclnrgc,r x S X 

bomen & overige beg,'ooiirrg x S 

- ovorrqo lnOt-W0lO)'kOl'011dO obj000rt x x S 

Hoge gronden 1 1 1 1 

Duinen 

DA Durnetslag 

WE 	Wl,tdorosre 

NWO Nit-wa/eikertrrrde ohjeclerr. 

Kunstwerken 6 6 6 

-IT Hoogte 6 6 4 	 2 

ST 	Stabilitert en sterkte S 6 4 2 

STCG Cons/ructro na gr'onôliclrûvrn 6 6 5 1 

STCO Construcboo,tdcrdele,t 6 6 5 t 

STP/'I Pip,nçj en heavo 6 6 5 1 

STVL Voodanci 6 6 6 

86 BetrOuwb5arheid sluiting 6 6 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 51 Gorssel ligt voor het grootste deel in de provincie Gelderland, een klein gedeelte is 
gelegen in de provincie Overijssel. De gehele waterkering bestaat uit categorie a keringen. In het 
noordoosten sluit dijkringgebied 51 aan op hoge gronden. In het zuiden sluit het dijkringgebied aan op 
de stuw van het Twenthekanaal. Voor de primaire waterkering van dijkring 51 is de veiligheidsnorm 
vastgesteld op 1/1.250 per jaar. 

De primaire waterkeringen van dit dijkringgebied hebben een lengte van 23,6 km. Er zijn in totaal 6 
kunstwerken: 3 duikers, een aflaatwerk, een gemaal en een coupure. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Rijn en IJssel. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Bij HR2001 is de erosiebestendigheid van de verholen waterkeringen en de erosiebestendigheid van de 
met rundvee beweide groene dijken onvoldoende. Een verholen waterkering is een grondmassief van 
natuurlijke of kunstmatige aard, dat niet als hoge grond is aangemerkt, maar dat zodanig omvangrijk is 
dat de waterkering niet duidelijk herkenbaar is. 

Voor alle overige toetsonderdelen luidt het beheerdersoordeel 'goed'. Het beheerdersoordeel wijkt 
daarmee af van de technische score op de sporen HOOGTE HT ('onvoldoende'), STABILITEIT ST (dijken 
en kunstwerken) (beide 'onvoldoende') en BETROUWBAARHEID SLUITEN BS (van de kunstwerken - 
'onvoldoende'). Daarnaast zijn de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO niet getoetst en vermeld 
(technische score 'geen oordeel'). Bij HR1 996 voldoen volgens de beheerder alle toetssporen. 

3.2 Bevindingen provincie 
Op basis van HR2001 wordt niet aan de norm voldaan op de sporen HOOGTE HT, STABILITEIT 
ST(dijken) en BETROUWBAARHEID SLUITING BS (kunstwerken). Dit is conform het technische oordeel 
van de beheerder. Het deelspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO is beoordeeld als 'geen 
oordeel'. In totaal 6 kunstwerken maken deel uit van de waterkering van dijkringgebied 51 Gorssel. 
Hiervan voldoen 4 van de 6 op de toetssporen HOOGTE HT en STABILITEIT ST aan de veiligheidsnorm. 
Coupure Veerweg voldoet niet aan de norm wat betreft STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. De 
duiker Dortherbeek voldoet niet wat betreft de sterkte van de kerende CONSTRUCTIEONDERDELEN 
STCO. Van alle 6 de kunstwerken is het toetsspoor BETROUWBAARHEID SLUITING BS beoordeeld als 
'onvoldoende'. De beheerder onderschrijft het oordeel van de provincie. 

3.3 Bevindingen Rijk 
De beoordeling op veiligheid is uitgevoerd op basis van het VTV, met uitzondering van het toetsspoor 
kruinhoogte. Op basis van de rapporten van de beheerder en de provincie sluit het Rijk zich aan bij 
oordeel van de provincie. 
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4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot: 

o Het beheer van de dijken die momenteel nog beweid worden met runderen; 
o De formalisering en het oefenen van de sluitingsprocedures van de kunstwerken; 
o De bescherming van het talud ter plaatse in een enkel traject door een grasmat. Hiervoor 

dienen de bewoners te worden aangesproken door de beheerder; 
o Het opnemen van de waterkering in legger en beheersregister; 
o De taludhelling op de dijkvakken Twenthekanaal 1 (dp 1-5) en Twenthekanaal 4 (dp 26-32). 

Deze moet worden aangepast; 
o Het vervangen van de houten wachtdeuren van kunstwerk Dortherbeek. 

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 HR1996. De 
rivierverruimingswerkzaamheden dienen uiterlijk 2015 te zijn uitgevoerd, waarna de primaire 
waterkeringen van dijkringgebied 51 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Het volgende nadere onderzoek is voorzien: 

o Volledige inventarisatie en toetsing van de NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO; 
o Toetsing van de aansluiting van de primaire kering op de hoge gronden 
o Nader onderzoek naar de dijkvakken waar in het verleden afslag (dp 88-89) of 

zandmeevoerende wellen (dp 16-26) zijn geconstateerd. Het betreft de dijkvakken 
Twenthekanaal en de verholen waterkering bij Gorssel. 

4.3 Kosten en planning 
De twee aan te passen dijkvakken langs het Twenthekanaal zijn begroot op 845.000 euro. 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Hydraulische randvoorwaarden 
Voor het Twenthekanaal zijn geen toetswaterstanden beschikbaar. Voor de toetsing is de 
toetswaterstand van de IJssel bij de ingang van het Twenthekanaal gebruikt. 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 
Hoogtetoets 
De beheerder is bij de hoogtetoetsing afgeweken van het VTV. Om de hoeveelheid toetswerk te 
verminderen heeft de beheerder in afwijking van het VTV bij een overslag tussen 0,1 en 1,0 l/s/m een 
alternatieve benadering gekozen. Daarnaast is voor een waakhoogte van minder dan 0,3 m van het 
VTV afgeweken. 

Veel dijken zijn ontworpen op een overslagcriterium van 1,0 l/s/m en een taludhelling van 1:2,5 (of 
flauwer) en een bekleding van zavel en gras op het binnentalud. Omdat overal op de groene dijken een 
redelijke grasbekleding aanwezig is en de taludhelling niet steiler is dan 1:2, was met de hiervoor 
genoemde criteria een uitgebreide toetsing niet nodig. 
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Omdat van het VTV werd afgeweken, is bij de betreffende dijkvakken altijd de score voldoende' 
toegekend en niet de score 'goed'. 
Daarnaast beoordeelt de beheerder een waakhoogte van minder dan 0,3 m als onvoldoende, omdat de 
optredende overslag dan gemiddeld meer dan 5 l/s/m zal bedragen. De optredende schade en overlast 
wordt vanuit het 'veiligheidsgevoel" als ontoelaatbaar gezien. 

Afschuiving bekledingslaag 
De beheerder geeft aan dat de toetsing op afschuiving van de bekledingslaag van het buitentalud (GAF) 
nogal onduidelijk is verwerkt in het VTV. Volgens de beheerder zijn de regels niet praktisch toepasbaar 
op een bekledingslaag van klei met een grasmat. Volgens de beheerder geeft een toetsing op basis van 
praktisch toepasbare grondmechanische rekenregels aan dat afschuiving in theorie zeer vaak zou 
moeten optreden, wat in de werkelijkheid niet het geval is. De beheerder verzoekt de toetsmethode met 
betrekking tot afschuiving dijkbekleding nader in het VTV uit te werken. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Rijn en IJssel 	Tweede toetsing Dijkring 51: Gorssel 	 7-6-2005 
2 Provincie Gelderland 	Toetsen op veiligheid Beoordelingsrapport: 	1-12-2005 

Veiligheid Dijkring 51: Gorssel 
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Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoordeling 

Toetsingscriterium per type 

ce 
( 

0 	o 

6) 

Categorie a Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM 

GEEN 
OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIET AAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoendE goed onvoldoende 

Totaal 630 63,0 40,8 	222 

Dijken en Dammen 63,0 63.0 40.8 	22,2 

HT Hoogte 63.0 63,0 63.0 

ST 	Stabiliteit 63.0 63,0 40,8 	222 

STPH Pipeig en ho6ve 63.0 62.5 	0.5 

STBU Mrccroslobihleil buiten WOQÎ1S 63.0 

STBI 	Macrosteb,litc,t hinnonwao.rts 63.0 

STMI 	M,crostabih(e;t 63.0 

STBK Bekleding 40.8 	22.2 

- stccnzelling 

- asfolt 

- grountccl 

- overige hekled,n gen 

STVL Voorlond 

- ofscliwving 

- zoltingsvlocing 

NWD Niot-wnterkereitdc objeclen. 163 163 97 66 

- bebouwing 

- kabels & leidingen 159 159 93 66 

- bomen & overige begroeiing 

- overige ,oet-welerkerende objecten 4 4 4 

Hoge gronden 2 2 2 

DuInen 

DA Duinetslag 

WE 	Winderosie 

NWO Niot-wate,kei'onde objecicn 

Kunstwerken 12 12 5 	7 

t-IT Hoogte 12 12 12 

ST 	Stabiliteit en sterkte 12 12 5 	7 

STCG Constructie en grondlichooni 10 10 6 	4 

STCO Constructieone'erdelen 12 12 6 	6 

STPH Piping en hoeve 12 12 8 	4 

STVL Voorland li 
BS Betrouwbaarheid sluiting 12 12 12 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 52, Oost-Veluwe, ligt in de provincie Gelderland en deels in de provincie Overijssel. De 
provincie Gelderland is de coördinerende provincie. Het dijkringgebied ligt op de westoever van de rivier 
de IJssel. Het dijkringgebied loopt van het Apeldoorns Kanaal in Dieren tot en met de keersluis 'Het 
Bastion' ten zuidoosten van Hattem. 

De dijkring heeft een totale lengte van 63,0 km, bevat twaalf kunstwerken en valt geheel in de 
categorie a. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de waterkering een gemiddelde 
overschrijdingskans van 1/1.250 per jaar. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Veluwe. 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
Op basis van HR2001 heeft dijkringgebied 52, Oost-Veluwe, de score 'onvoldoende' voor het 
beoordelingsspoor HOOGTE HT over een lengte van 6,2 km. De andere sporen zijn niet getoetst op 
basis van HR2001. Bij de toetsing op basis van HR1996 ontbreken de gegevens voor circa 40% van de 
leidingen. De beheerder geeft de score 'voldoende' vanwege het uitblijven van problemen gedurende 
de hoogwaterperioden in de jaren negentig. 

Het beheerderoordeel wijkt af van de score volgens de technische toetsing voor de toetssporen 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en STABILITEIT BEKLEDING STBK. Voor STABILITEIT PIPING EN 
HEAVE STPH scoort 0,5 km dijkvak het technische oordeel 'onvoldoende', vanwege mogelijk aanwezige 
kleilagen. De beheerder is echter van mening dat de kleilagen een geringe omvang hebben en geen 
gevaar vormen v oor PIPING EN HEAVE. Tijdens de hoogwaterperioden in de jaren negentig hebben 
zich geen problemen voorgedaan. 

De gehele dijk is bekleed met gras, alleen op de kruin komt asfalt voor. De kwaliteit van de grasmat 
wordt beoordeeld als goed. In verband met de leeftijd krijgen enkele dijvakken de score 'voldoende'. 

De aansluiting van de waterkering aan de hoge gronden voldoet aan de norm. De hoge gronden zijn in 
de legger opgenomen als dijk en ook getoetst als dijk. 

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 conform het VTV, maar overwegend op basis van HR1 996 en 
niet op basis van HR2001. De beheerder heeft hiervoor gekozen in overleg met de provincie. Dit is 
gebeurd vanwege de score 'onvoldoende' voor het toetsspoor HOOGTE HT voor een deel van de 
waterkering bij HR2001. 

Voor het toetsspoor NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO is geen onderscheid gemaakt tussen goed 
en voldoende. Op basis van de rapporten van de beheerder en provincie sluit het Rijk zich aan bij het 
beheerdersoordeel en de bevindingen van de provincie. 

In de tabel zijn de resultaten gebaseerd op HR1996 gepresenteerd. 
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4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Voor twee kunstwerken zijn in 2005 verbeteringswerken uitgevoerd. 

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 52 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
Met betrekking tot het toetsen van de leidingen wordt in overleg met de leidingbeheerders naar een 
praktische oplossing gezocht. 

4.3 Kosten en planning 
Over een lengte van 0,5 kilometer is een verbetering van de dijk voorzien voor het spoor piping en heave 
STPH. De kosten hiervoor worden geschat op 1 miljoen euro. De verbetering is gepland voor 2013. 

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 is bij toetsing van de Hoogte HT afgeweken van het VTV met betrekking tot de 
buitenkruinlijn. Aanwezige verkeerswegen hebben vaak een hoogte die aanzienlijk groter is dan de 
buitenkruinlijn. Het waterschap, en de provincie, beschouwen een waakhoogte van minder dan 0,3 m, 
getoetst aan HR1996, als onvoldoende, in tegenstelling tot het VTV. Tevens is een pragmatischere 
aanpak gekozen voor de toetsing van het binnentalud. 
Het overslagdebiet van 10 l/s/m dat het VTV als maximum stelt, wordt als te onveilig ervaren. 

De toets op afschuiven van de grasbekleding op het buitentalud volgens het VTV is niet toepasbaar. 

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

6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Waterschap Veluwe 	Dijkring 52, Oost-Veluwe, resultaten tweede 	1-9-2005 
toetsi ngsronde 

2 Provincie Gelderland 	Toetsen op Veiligheid,Beoordelingsrapport, 	1-12-2005 
Dijkring 52, Oost-Veluwe 

317 	Landehjke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 53, Salland 

N 

LGg.nd 
Typ@ul: 	 eIiei: 	 Projc1 

Wtereen 	Dijken en dammen, cateo,iu 	
Waturhprcd $ujnd 	 Lardeljke Rsppomte Toutsin9 

Vater Oafliiii: 22 mei2006 

Duinen 

Veil ijIIeRIouIeel; 

Volduet niet 	Bég ré r r ing toe grondèn 	 5.500 

oon uor.enI 

Vo'doet 	
0 (Bijzonder) nueterkerend kranstnoedr 

- - - - grens beîeerder 

318 	Landelijke Rapportage Toetsing 2006 



Dijkringgebied 53, 	Salland 

Resultaatstabel dijkringgebied Veiligheidsbeoorde!ing 

Toetsingscriterium per type ¶ - 	- 
cp 

ID 

0 	o 
/ 

0 

Categorie a  Categorie c 

VOLDOETAANDENORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM 

GEEN 

OORDEEL 

VOLDOET 
AAN DE 
NORM 

VOLDOET 
NIETAAN 
DENORM  

GEEN 
OORDEE 

goed 	voldoende onvoldoende goed onvoldoende 

Taal 70.7 70.7 1.3 69.4 

Dijken en Danvnen 70.7 70.7 1.3 694 

HT Hoogte 70.7 70,7 70.7 

ST Stabikteit 70.7 70.7 1.3 60.4 

STPH Pipijic) en hoeve 70.7 70.7 12 694 

STBU Mac,osteb,liteit buitenwaerts 70,7 70.7 

STBI 	M000stebititeit binnenwoerts 70,7 707 

STMI 	Microstahiiteit 70,7 70.7 

STEK Bcktcding. 70.7 707 

- stoenzottinq 

- asfalt 

- grasmet 

- overige heidcdi,r gen 

STVL Voorlenci 70,7 707 70,7 

- a(schinvin,g 

- ie/ti,tgsvlocinq 

NWO Niet-wete,kereirde objecten, 

bebouwing x S 

- kobelS & toiditi gen x n x 

- bomen & OVû,'iO begroeiing a S 

• ovongc ,net-waterke,'encle objecten 2 2 2 

'/09e gronden a n 	x X 	 x x ii 

Duinen 

DA Duirsaf&ag 

WE 	Wbriierosio 

NWO Niet -watorke,'endo objecteir 

Kunstwerken 26 26 1 	10 7 9 

HT Hoogte 26 26 26 

ST 	Stabiliteit en sterkte 26 26 

STCG Constructie en grcsrdliclraom 26 25 21 5 

STCO Con structieo,rdcrdeleir 24 24 22 2 

STPH Piping en hoeve 26 26 17 9 

STVL Voor/end 

ES Betrouwbaarheid sluiting 24 24 , 	24 
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1 Beschrijving van het gebied 

Dijkringgebied 53, Salland, ligt in de provincie Overijssel. Het dijkringgebied wordt aan de westzijde 
begrensd door de IJssel en aan de noordzijde door het Zwarte Water en de Overijsselsche Vecht. De 
oostzijde grenst aan de hoge gronden van de Sallandse Heuvelrug. Het dijkringgebied heeft volgens de 
Wet op de waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/1 .250 per jaar. De primaire 
waterkeringen hebben een gezamenlijke lengte van 70,7 km. De primaire waterkering is van de 
categorie a. In de waterkeringen bevinden zich 24 kunstwerken en een bijzonder waterkerend 
kunstwerk. 

2 Verantwoordelijke beheerder(s) 

De waterkeringen zijn in beheer bij Waterschap Groot Salland 

3 Resultaten van de toetsing 

3.1 Bevindingen beheerder 
De score voor dijkringgebied 53, Salland is onvoldoende' voor 1,3 km van de dijken en 7 kunstwerken. De 
dijken scoren onvoldoende' met betrekking tot het beoordelingsspoor STABILITEIT PIPING EN HEAVE 
STPH. Enkele kunstwerken scoren 'onvoldoende' op het beoordelingsspoor STABILITEIT CONSTRUCTIE 
EN GRONDLICHAAM STCG en STERKTE CONSTRUCTIEONDERDELEN STCO. Het overige deel van de 
dijken en kunstwerken scoort goed'. De NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO scoren deels 'goed' 
en deels 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. Resultaten van de toetsing met HR2001 zijn wel beschikbaar. 

Voor het beoordelingsspoor STABILITEIT ST ontbreken gegevens met betrekking tot de toets op 
stabiliteit van dijk en voorland en piping. Met betrekking tot piping is niet een goede toetsmethode 
voorhanden in die gevallen waarin meerdere zandlagen voorkomen. Op basis van het 
beheerdersoordeel is de score voldoende' gegeven. Met betrekking tot de erosiebestendigheid van de 
grasmat is een score voldoende' gegeven, mede op basis van maatregelen die zijn getroffen om 
tekortkomingen in de grasmat op korte termijn te herstellen. 

Met betrekking tot MICROSTABILITEIT STMI is op het traject Spooldersluis - brug Dalfsen een 
beheerd ersoordeel 'goed' gegeven op basis van beheermaatregelen. 
Voor gebouwen en kabels en leidingen (NIET-WATERKERENDE OBJECTEN NWO) is op basis van het 
beheerdersoordeel de score 'voldoende' gegeven. Er zijn niet voldoende gegevens voor een volledige 
toets. Het beheerdersoordeel is gegeven omdat de afgelopen 10 jaar geen problemen zijn 
geconstateerd. 

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 scoren 'goed' met uitzondering van 1,3 km met betrekking tot het beoordelingsspoor 
STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH. Uit de beheerdersrapportage volgt dat voor een deel van het 
traject nog onduidelijkheid bestaat over STABILITEIT PIPING EN HEAVE STPH en MICROSTABILITEIT 
STMI. 
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Het oordeel Rijk voor stabiliteit is derhalve geen oordeel. Tevens is een aantal van de NIET-
WATERKERENDE OBJECTEN NWO nog niet getoetst vanwege ontbrekende gegevens. 

Van een deel van de goedgekeurde kunstwerken volgt uit de rapportage dat veel gegevens ontbreken, 
bovendien blijkt dat voor een groot deel nog geen sluitingprocedures aanwezig zijn. De score volgens 
het Rijk is geen oordeel voor deze kunstwerken. De hoge gronden zijn niet getoetst door de beheerder 
of de provincie. De score hiervoor is volgens het Rijk geen oordeel'. 

Het Rijk merkt op dat de gepresenteerde resultaten betrekking hebben op HR1 996. 
Op basis van beschikbare informatie verwacht het Rijk dat bij een beoordeling volgens HR2001 
ongeveer 40 kilometer niet voldoet. 

4 Beheerdersmaatregelen 

4.1 Verbeteringswerken en overige maatregelen 
Voor één dijkvak langs de IJssel bij Windesheim zijn maatregelen ter verbetering van de stabiliteit en 
piping in voorbereiding. 

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 53 voldoen aan de wettelijke eis. 

4.2 Nader onderzoek 
De beheerder heeft geen nader onderzoek verwoord. 

4.3 Kosten en planning 
Er is een bedrag van 0,8 miljoen euro geraamd voor maatregelen met betrekking tot piping. Deze 
werkzaamheden zijn gepland voor 2006-2007. 

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

5 Ervaringen met de toetsing 

5.1 Beheerder 

Afwi/ken beheerder van HR2001 
Conform de Vierde Nota Waterhuishouding dienen de waterkeringen minimaal te voldoen aan de 
HR1996. De weergegeven toetsoordelen zijn derhalve bepaald op basis van de HR1 996 in plaats van de 
HR2001. Toetsing op basis van HR200I heeft wel plaatsgevonden. 

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

De exacte aansluiting van de primaire waterkeringen op de hoge gronden is nu niet exact vastgelegd en 
zal in de komende toetsronde, in overleg tussen beheerder, provincie en Rijk moeten worden 
vastgesteld. 
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6 Overzicht toetsdocumenten 

1 Provincie Overijssel 	 Toetsing op Veiligheid 	6-1-2006 
2 Waterschap Groot Salland 	Toetsing op op veiligheid 2005 	1-9-2005 
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