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Dit is de vierde veiligheidsrapportage van waterschap Drents Overijsselse 
Delta. Het Rijk heeft nieuwe veiligheidsnormen en methodieken 
geïntroduceerd die per 1 januari 2017 van kracht geworden zijn. Daarmee 
zijn sommige inzichten uit het verleden verouderd. De afgelopen twee 
jaar en de komende jaren werken we eraan om onze inzichten te 
actualiseren. Daarnaast werken we verder aan verbeteringen die nodig 
zijn. We weten waar onze keringen niet voldoen aan de wettelijke norm 
en waar schades zijn opgetreden. Hiervoor nemen we verbeter- en 
beheermaatregelen. Bovendien werken we aan het verder verbeteren van 
onze werkprocessen. 

Actueel beeld 
De staat van de primaire keringen ten opzichte van de nieuwe normen per 
31 december 2019  kan niet overal getoond worden. De wettelijke 
beoordeling is gestart in 2017. In dit eerste jaar is voor WDOD de 
wettelijke beoordeling van het traject Zwolle-Olst afgerond. In 2018 is de 
wettelijke beoordeling voor dijktrajecten Vecht-zuid / Zwolle en Vecht-
noord afgerond en in 2019 is de wettelijke beoordeling voor het traject 
Mastenbroek-Zwarte Meer afgerond. De overzichtskaart geeft een beeld 
van het meest recente inzicht in de staat van de primaire waterkeringen 
vergeleken met de wettelijke norm. Voor de meeste van deze keringen 
volgt het inzicht uit de derde toetsronde (2011 afgerond). Daarnaast is 
voor een deel van de keringen al een Nadere Analyses van de Veiligheid 
(NAV) uitgevoerd binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) op basis van de nieuwe norm. De resultaten hiervan bieden een 
actueler inzicht dan de resultaten van de derde toetsronde en zijn 
verwerkt in de kaarten (bijlagen) en onderstaande tabel. Resultaten bij de 
oude en nieuwe norm kan men niet vergelijken omdat de basis voor de 
norm is veranderd. De nieuwe systematiek van de WBI levert een nogal 
negatief kaartbeeld op. Wanneer er op een traject sprake is van één 
faalmechanisme dat als onvoldoende wordt beoordeeld, ook al is het 
maar over een klein gedeelte, dan wordt het gehele traject als 
onvoldoende beoordeeld. 
 

Beoordelingsronde 

Lengte dijken in kilometer 

vol-
doende 

onvol-
doende 

niet 
beoor-
deeld 

totaal 

WBI Beoordeling 0 93,5   93,5 
NAV (nieuwe normering) 5,1 25,6   30,7 
3e Toetsronde (oude normering) 33,1 50,4 20,7 104,2 

totaal 38,2 169,5 20,7 228,4* 
 
*bron: Gis-bestanden veiligheidsanalyse 
**Wanneer sprake is van één faalmechanisme dat als onvoldoende wordt  
beoordeeld, wordt het gehele traject als onvoldoende beoordeeld 
 
Bij de meeste ‘onvoldoende’ stukken is sprake van piping (stroming onder 
de dijk door die de kering kan ondermijnen). Daarnaast spelen instabiliteit 
en hoogtetekort een significante rol in het niet voldoen aan de norm. Bij 
groene zanddijken is vaak de kwaliteit van de grasbekleding onvoldoende.  
 
Verbeteren  
Bij de keringen die als ‘niet voldoende’ zijn beoordeeld, is geen sprake van 
acuut gevaar, hier worden maatregelen genomen om de kans op 
overstromingen zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gedaan door deze 
keringen te verbeteren in het HWBP zodat deze gaan voldoen aan de 
veiligheidsnormen. Daarbij worden de meest urgente trajecten als eerste 
aangepakt. De HWBP-projecten zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
In de tussentijd worden tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid 
van deze keringen te waarborgen. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 HWBP-project Status per dec 2019 Planning 

NAV Beoordeling 
conform 

WBI 

HWBP* 

1 Keersluis De Whaa Gereed  2016 Nvt 2015-2017 
2 Zwolle Planuitwerking loopt  2017 2016-2024 
3 Nrd. Randmeerdijk Planuitwerking loopt ism 

WS Vallei en Veluwe 
  2017-2023 

4 Zwolle-Olst Planuitwerking is gestart 2015 2017 2017-2026 
5 Vecht Stenendijk 

Hasselt 
Verkenning loopt 2016 2018 2019-2022 

6 Vecht Dalfsen/ 
Zwolle 

Verkenning is gestart 2016 2018 2019-2027 

7 Keersluis Zwolle     2023-2028 
8 Mastenbroek IJssel Beoordeling afgerond 2016 2019 2022-2029 
9 Mastenbroek  Zwarte 

Meer 
Beoordeling afgerond  2019 2024-2031 

10 Mastenbroek  Zwarte 
Water 

NAV uitgevoerd 2016 2020 2028-2033 

11 Genemuiden-Hasselt NAV uitgevoerd 2014 2020 2030-2035 
12 Vecht Noord 

Zwartewaterland 
 Beoordeling afgerond 2016 2020 2031-2038 

13 Vecht Oost  Beoordeling afgerond 2016 2018 2031-2038 
14 Deventer - - 2021 2034-2041 
15 Rondom Kampen    2022 2037-2044 
* Fasen in het HWBP zijn verkenning, planuitwerking en realisatie 
 
Voor trajecten die nog niet op korte termijn verbeterd gaan worden 
bereiden we noodmaatregelen of beheermaatregelen voor. Op dit 
moment onderzoeken we wat daarvoor doelmatige maatregelen zijn. Een 
overzicht van de HWBP projecten is gegeven in bijlage 3. 
 
Regionale Keringen  
Regionale waterkeringen worden aangewezen en genormeerd door de 
provincies. In 2018 hebben de provincies de aanwijzing van regionale 
keringen herzien. De herziene aanwijzing en normering is in 2019 
vastgelegd in de provinciale verordeningen. De provincie Drenthe heeft 
de status ‘regionale keringen’ in Assen verwijderd, langs de 
Hoogeveensche Vaart in Hoogeveen is een kort traject toegevoegd. De 
provincie Overijssel heeft de aanwijzing en normering van een deel van de 
regionale keringen herzien en opnieuw vastgesteld, voor de keringen op 
Kampereiland (na versterking) en langs de Sallandse weteringen vindt de 
herziening later plaats. De provincie Overijssel heeft op basis van de 
herziening de status ‘regionale kering’ voor keringen rondom Hessum, in 
de omgeving Kuinre en rondom de Koekoekspolder niet opnieuw 
toegekend, voor enkele andere trajecten is de norm naar beneden 
bijgesteld. In totaal ligt er eind 2019 in ons beheergebied nog 116 km 
regionale kering. 
 
De keringen binnen WDOD zijn in 2014 getoetst. In 2018 zijn de keringen 
langs Kampereiland versterkt. Die versterking is begin 2019 afgerond. 
Hiermee voldoen alle keringen aan de normen. In de onderstaande tabel 
is de stand van zaken per 31 december 2019 weergegeven.  
 
 totaal voldoende onvoldoende 
Lengte dijken in km 116 116 0 
 
Voor het dagelijkse beheer en onderhoud worden primaire en regionale 
waterkeringen op gelijke wijze behandeld. 
 
Inspectieresultaten en maatregelen  
Twee keer per jaar worden de primaire en regionale keringen 
‘geschouwd’; een grondige visuele inspectie. Alle waarnemingen 
herstellen we steeds op korte termijn na de schouw. De punten die we 
niet snel kunnen herstellen beschouwen we als aandachtspunten 
hoogwater (zie onder). Aanvullend op de voor- en najaarsschouw zijn 
gedurende de droge periode ook droogte-inspecties uitgevoerd. 
 
In 2019 betroffen de meeste waarnemingen graafschades (ca. 345), 
rijsporen (ca. 220), percelen met lang gewas (ca. 130) en percelen met 
beweiding (ca. 16). De dalende trend van graafschades zet zich hiermee 
ook in 2019 voort (2018 – 420 stuks, 2017 – 630 stuks). Al deze schades 
zijn inmiddels hersteld en alle overtredingen zijn afgehandeld. 
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Opvallend is de toename van graafschade door honden. Van 150 in 2018  
naar 223 in 2019. De schades komen met name voor op waterkeringen 
gelegen in stedelijk gebied. 
 
Ook in 2019 is de Japanse Duizendknoop op diverse locaties 
geconstateerd. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder 
erosiebestendig is. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades 
beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig 
te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Waterschapsbreed wordt 
met verschillende methoden getracht de plant te bestrijden. De 
resultaten tot nu toe zijn hoopvol, maar de effecten moeten op de 
langere termijn worden bekeken. De plant is echter erg sterk, groeit erg 
snel en geeft zich niet snel gewonnen. 
 
Bevergraverijen 
Door een toename van het aantal bevers binnen het beheergebied is er 
ook sprake van een toename van het aantal gemelde vraat- en 
graafschades van bevers. Langs de IJssel zijn ook in de primaire 
waterkering beverholen aangetroffen. 
 
Hoogwater  
Zowel op de IJssel als op de Vecht heeft zich hoogwater voorgedaan in 
2019. Echter in beide gevallen zijn de waterstanden niet overschreden 
behorende bij fase 1 en was de situatie van korte duur. Op een aantal 
bekende locaties zijn (zandmeevoerende) wellen geconstateerd, deze 
bleven stabiel en zijn dagelijks gemonitord.  
 
Droogte 2019  
In navolging van 2018 was er in de zomer van 2019 ook sprake van een 
extreem neerslagtekort. Hierdoor is de droogteschade die is ontstaan in 
2018 niet hersteld, maar heeft zich verder ontwikkeld.  
 
Op met name de zanddijken langs de Vecht is de grasmat sterk 
uitgedroogd of zelfs afgestorven. Op enkele plaatsen is de grasmat 
opnieuw ingezaaid en hersteld. In de kleibekledingen zijn grotere en 
diepere scheuren waargenomen dan normaal. In 2019 is het bestuur 
akkoord gegaan om bij de aanvang van het nieuwe groeiseizoen (met 
ingang van 2020) te starten met een bemestingsproef op trajecten van de 
zanddijken langs de Vecht.  
 
Vergunning en handhaving  
Het toezicht op de schouw, meldingen en klachten gebeurt door de 
dijkbeheerders. Bij overtredingen sturen zij zelf de 1e ambtelijke 
waarschuwing. Bij gebrek aan opvolging wordt de zaak overgedragen aan 
het team Handhaving. Verleende vergunningen worden door team 
Handhaving gecontroleerd. 
 
In totaal zijn 339 waarschuwingen voor herstel verstuurd, waarvan maar 
10 zaken zijn overgedragen aan team Handhaving. Deze zaken zijn 
inmiddels allemaal afgehandeld of niet meer relevant.  
 
Dit jaar hebben we 316 vergunningen en 170 meldingen voor 
waterkeringen behandeld. Hiervan wordt ingeschat dat 60 % betrekking 
heeft op primaire waterkeringen. 
 
Aandachtspunten hoogwater  
Als gevolg van doorlopende inspecties en de halfjaarlijkse schouw hebben 
we een goed beeld van locaties met verhoogd risico in onze waterkering, 
die extra aandacht verdienen tijdens hoogwater. Deze aandachtspunten 
zijn weergegeven in de kaart in bijlage 2 en betreffen voornamelijk: 
- Slechte of ontbrekende grasmat als gevolg van de aanwezigheid van 

beplanting en bomen (droogte, schaduwwerking, beworteling, 
verstikking door bladeren) 

- Scheuren in asfalt, met name bij polder Mastenbroek en bij Zalk. 
 
Oefeningen en proefsluitingen  
Zoals gebruikelijk oefent de Hoog Waterbrigade Kampen jaarlijks met de 
proefsluiting de sluitprocedure van de mobiele waterkering Kampen-
Midden. Dit gebeurt in september voorafgaande aan het stormseizoen. 
De werkzaamheden rond vervanging van de keerkleppen naar 
schotbalken was nog niet afgerond waardoor deze onderdelen na de 
oplevering in oktober alsnog zijn geoefend.  
 
Naast de mobiele waterkering Kampen-Midden worden jaarlijks alle  
waterkerende constructies in de primaire keringen gecontroleerd en 
gesloten. Van de in totaal 240 kunstwerken is 91,6% gesloten. De 
geconstateerde gebreken zijn inmiddels verholpen of gemeld bij de 
betreffende beheerder. De gebreken/constateringen waren van dien aard 
dat een eventuele sluiting mogelijk blijft. 
 
 

Dat niet alle kunstwerken zijn gesloten komt doordat: 
- 9 stuks een andere frequentie van proefsluiting hebben; 
- de toegang werd belemmerd (1 stuks); 
- nieuwe kunstwerken waarvan nog moet worden onderzocht of 

deze werkelijk in het sluitprotocol moeten worden opgenomen (5 
stuks); 

- afwezigheid van bewoners (7 stuks). 
 
Opleidingstraject dijkwachters 
In september 2019 is het verplichte opleidingstraject voor alle 
dijkwachters afgrond. Daarmee is afscheid genomen van circa 100 
vrijwillige dijkwachters die deze opleiding niet hebben gevolgd. Met de 
uitbreiding van het areaal door de dijken langs het Reevediep ontstond 
ruimte voor circa 140 nieuwe dijkwachters. De wervingscampagne heeft 
230 nieuwe dijkwachters opgeleverd.  Een deel van deze nieuwe 
dijkwachters is opgeleid. 
 
Uitzending naar het buitenland  
Op verzoek van United States Army Corps of Engineers (USACE) is een 
aantal waterkeringbeheerders afgereisd naar de Verenigde Staten om 
mee te kijken, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen over hoe 
de Amerikanen hun waterveiligheidstaak uitvoeren. In de week dat ze er 
waren verwachtten de Amerikanen een erg hoge waterstand op de Lower 
Mississippi River nabij Memphis Tennessee en hebben ze meegelopen 
met de dijkinspecties in diverse staten. 
 
Dashboard Waterveiligheid  
In 2019 is in eigen huis gestart met de ontwikkeling van een dashboard 
waterveiligheid. Doel van dit dashboard is om realtime diverse situaties in 
beeld te hebben. De werkelijke situatie buiten (praktijk) naar binnen 
(theorie) brengen en vice versa. Het gaat dan o.a. de actuele sterkte van 
de primaire keringen, de waterstanden, de weerssituatie- en voorspelling, 
inspectieresultaten, aandachtspunten bij hoogwater etc. De eerste 
uitkomsten zijn positief en de ontwikkeling wordt in 2020 voortgezet. 

 

 



Bijlage 1:  Overzicht beoordeling WBI, NAV en derde toetsronde 

   



Bijlage 2: Overzicht aandachtspunten hoogwater 
 

 
  



 

Bijlage 3: Overzicht HWBP projecten 
 


