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Inhoud 
Deze nieuwsbrief bevat een update van de verschillende 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) projecten. Op het einde zijn ook 

de innovatieprojecten HWBP opgenomen.  

 

In de tekst staan doorverwijzingen naar websites voor meer achtergrond 

informatie.  

 

• Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) 

• Stadsdijken Zwolle 

• IJsselwerken Zwolle-Olst 

• Veilige Vecht 

• Stenendijk Hasselt 

• Noordelijke Randmeerdijk 

• Mastenbroek IJssel 

• Innovatieproject Gras op zand 

• Innovatieproject Opbarsten en meer 

 

  

https://www.wdodelta.nl/onze-nieuwsbrieven
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Hoogwaterbeschermingsprogramma 
(HWBP) 
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Daarom werken we 

momenteel aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de 

Deltawerken. Het gaat in totaal om 180 km dijk die niet meer aan de 

norm voldoet. Het werk is verdeeld in 18 projecten. 

Waar? 
Overal waar in ons gebied dijken staan. Een aantal daarvan hebben we al 

versterkt. Met andere zijn we net begonnen, óf moeten we nog beginnen. 

Wanneer? 
In 2014 startten we met de eerste projecten. In 2050 moet het laatste project 

afgerond zijn. Het afgelopen jaar hebben een aantal verschuivingen gezien in 

het programma. Een project (Mastenbroek Zwarte Meer) is zodanig 

gedecimeerd naar aanleiding van de toetsing dat deze verschuift in de 

programmering. We zijn in overleg met het HWBP om op die plaats in de 

programmering een ander project (Mastenbroek Zwarte Water) te zetten zodat 

er een constante stroom van project blijft. Uit de concept programmering zal 

moeten blijken of dat gehonoreerd wordt.  

 

Het volgende project dat op de planning staat is het project Mastenbroek IJssel.  

 

Wilt u precies weten wanneer we wat doen? Bekijk hier onze planning (deze is 

nog niet op bovenstaande aangepast). 

 
  

Klik hier voor het verhaal van het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma 

 

Meer weten? 

• Hoogwaterbeschermingsprogramma 

• Overstroom ik 

• Deltaprogramma 

• Leer meer over de faalmechanismen 

van een dijk 

• Hoe komt een projectraming tot 

stand? 

 

https://wdodelta.maps.arcgis.com/apps/Embed/index.html?webmap=96a29a7daaea40f3a9c8326547b5e3ce&extent=5.612,52.2929,6.6262,52.6438&home=true&zoom=true&scale=true&disable_scroll=false&theme=dark
https://www.youtube.com/watch?v=s-xgcxIVwms
https://www.youtube.com/watch?v=s-xgcxIVwms
https://www.hwbp.nl/
https://www.hwbp.nl/
https://overstroomik.nl/
https://deltaprogramma2020.deltacommissaris.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAA8yVxqwatype0RPwkBywvRyaDZ1K1gn
https://youtu.be/P93tng-n56Y
https://youtu.be/P93tng-n56Y
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Bijzonderheden 
Financiële bijdrage projecten (Actueel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bovenstaande meter geeft aan dat onze eigen bijdrage van WDODelta aan 

de uitvoering van het HWBP programma lager is dan de beoogde 10%. De stand 

is gebaseerd op de huidige stand (1 juli 2021). Dat betekent concreet dat we bij 

het afsluiten van de afgeronde projectfasen budget hebben overgehouden.  

 

Er is inmiddels besloten om dat deel van onze eigen bijdragen wat niet 

uitgegeven is toe te voegen aan een bestemmingsreserves. 

Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is het saldo van de twee HWBP 

projecten à € 2.995.320 toegevoegd worden aan bestemmingsreserve HWBP. 

 

Risicoprofiel op programmaniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze meter laat zien wat de actuele stand is van het programma.  Deze wijzer is 

gebaseerd op een expert judgement van het programmateam, en geeft het 

gedeelde beeld weer van hoe het programma er voor staat op de peildatum    

(1 juli 2021).   

Meerdere projecten werken momenteel in hoogspanning. Dit betekent dat er is 

in deze projecten sprake is van een of meerdere risico’s die zich zouden kunnen 

voordoen. Voor een aantal van deze risico’s zijn speciale afspraken gemaakt 

met de programmadirectie HWBP en voor andere risico’s is ruimte binnen de 

middelen om het op te vangen. De subsidiering van de effecten van COVID-19 

worden via artikel 11 van de subsidieverlening vergoed. Met de werking van dit 

artikel is nog weinig ervaring. Vanwege deze ongewisse situatie hebben we het 

programmarisico verhoogd.  
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Stadsdijken Zwolle 
In 2021 werkt het waterschap aan 7,6 km van de soms onzichtbare 
stadsdijken in Zwolle. Deze dijken beschermen de stad tegen water uit 
het Zwolle IJsselkanaal en het Zwarte Water.  
 

 

Waar? 
De stadsdijken lopen langs het Zwolle-IJsselkanaal en de zuidoever van het 

Zwarte Water naar de keersluis Zwolle. En vanaf de keersluis langs de noord- en 

oostoever van het Zwarte Water naar de monding van de Vecht. In totaal bijna 

negen kilometer, waarvan wij zeven en een halve kilometer versterken. 

Wanneer? 
In 2022 starten we met de uitvoering van de dijkversterking. Eind 2024 moet 

het project klaar zijn.  

Verkenning 

➢ 2019 

Planuitwerking 

2019-2022 

Uitvoering 

2022 - 2024 

Bijzonderheden 
In februari 2021 is een trilling proef bij een productiebedrijf uitgevoerd. Door 

deze proef weten we dat het werk langs de dijk het productieproces niet 

verstoord. Dit neemt een van de belangrijke projectrisico’s weg (via de link 

hierna vindt u een filmpje). Deze proef kon georganiseerd worden dankzij het 

gekozen unieke samenwerkingsmodel met marktpartijen. Inmiddels is de 

subsidieaanvraag voor de planuitwerking fase gehonoreerd door de 

programmadirectie HWBP. Dankzij het krediet dat op 20 april 2021 is 

toegekend door het Algemeen Bestuur kan een vliegende start worden 

gemaakt met de uitvoering van onderzoeken en andere conditionerende 

werkzaamheden.  

 
Als gevolg van de gewijzigde regelgeving op het gebied van stikstof is de 

aanvraag van de Wet Natuurbeschermings-vergunning (WNB) met 39 weken 

vertraagd. Dit is van directe invloed om de start van de werkzaamheden, 

waardoor ook de opleverdatum onder grote druk staat. De kosten hiervan 

worden conform de regelgeving en gemaakte afspraken door het HWBP 

vergoed en er wordt hard aan gewerkt deze vertraging voor een deel in te 

lopen. 

  

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie 

over Stadsdijken Zwolle 

 

https://www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle
https://www.wdodelta.nl/stadsdijkenzwolle
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IJsselwerken Zwolle-Olst 
De IJsseldijk tussen Olst en Zwolle beschermt de bewoners van Salland 

tegen water vanuit de IJssel, en bij noordwesterstorm vanuit het 

IJsselmeer.  

Waar? 
Dit project loopt vanaf de Haereweg in Olst langs Wijhe, Herxen en Zwolle-Zuid 

naar de Spooldersluis. In totaal gaat het om 29 kilometer. 

Wanneer? 
 

Verkenning 

2017 - 2020 

Planuitwerking 

2020 - 2023 

Uitvoering 

2023 - 2027 

Bijzonderheden 
Samen met de marktpartij Boskalis wordt nu de Planuitwerking vorm gegeven. 

De focus ligt hierbij op het bundelen van krachten, uitvoeringskennis inbrengen 

voor maximale voorspelbaarheid en risicoreductie. We ontwerpen van grof 

naar fijn in drie zogenaamde ontwerploops. Elke loop eindigt met een resultaat 

op ontwerp en kostenindicatie. Van een voorlopig ontwerp naar een 

vergunningenontwerp tot een uitvoeringsontwerp. In deze derde loop wordt 

tevens de juridische procedure doorlopen voor het Projectbesluit (de 

hoofdvergunning). 

 

Ontwerploop 1 is gestart. De opstart van het project heeft langer geduurd, 

omdat we vooraf een vastgestelde set met ontwerpeisen willen. Zo kan sturing 

en richting gegeven worden aan het ontwerp. Verstoring van het proces wordt 

dan voorkomen. De beheersing van het ontwerp is belangrijk vanwege de grote 

lengte van het dijktraject. Er wordt gestuurd op een aanpak waarbij de 

planuitwerking en realisatie als totaal wordt bezien. Waarbij een grotere 

investering voor de planuitwerking moet leiden tot een grote besparing voor de 

realisatie. Dit concept is positief ontvangen door de programmadirectie HWBP, 

maar moet zich nog bewijzen in de subsidiering. De subsidieaanvraag is volop in 

de maak en inmiddels in een reviewtraject voorafgaand aan definitieve 

indiening.  

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie  

over IJsselwerken Zwolle-Olst 

 

https://www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst
https://www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst
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Verder zijn de startgesprekken gevoerd met de grondeigenaren van de eerste 

dijkmodules. Aan het voorlopig ontwerp voor Duursche Waarden en Oldeneel 

wordt gewerkt. De volgende modules Herxen, Spoolde en Wijhe zuid (tussen 

Den Nul en Wijhe) zijn in voorbereiding. De dijkverlegging Paddenpol is als 

meekoppelkans rondgekomen. De minister is op bezoek geweest om de 

samenwerkingsovereenkomst te tekenen. Deze dijkverlegging is nu als scope 

toegevoegd aan IJsselwerken. 
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Veilige Vecht 
De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen 
overstromingen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te 
beschermen versterken we 30 km van de noordelijke en zuidelijke  
Vechtdijken.  
 

 

Waar? 
Het gaat om de waterveiligheid achter in totaal 30 kilometer aan dijken: de 

noordelijke Vechtdijk vanaf Dalfsen tot de gemeentegrens tussen Zwolle en 

Zwartewaterland. En de zuidelijke Vechtdijk vanaf de Rechterensedijk in 

Dalfsen tot Langenholte in Zwolle. De Verkenning richt zich op het vinden van 

een Voorkeursalternatief voor het versterken van de waterkeringen, bij 

voorkeur gecombineerd met maatregelen in het stroomgebied van de Vecht 

tussen de Duitse grens en Zwolle om water met een lagere piek in extreme 

weersomstandigheden af te voeren via de Vecht naar het Zwarte Water. 

Wanneer? 
 

Verkenning 

2020 - 2023 

Planuitwerking 

2024 - 2026 

Uitvoering 

Vanaf 2027 

 

Bijzonderheden 
Vlak voor de zomer is de eerste fase van de Verkenning afgerond met het 

vaststellen van de Nota Mogelijke Alternatieven. In de nota zijn een veelheid 

mogelijke oplossingen opgenomen voor de dijkversterking en voor maatregelen 

in het watersysteem. Bij deze laatste categorie horen maatregelen om water 

vast te houden in het fijn vertakte watersysteem van Waterschap 

Vechtstromen, het tijdelijk parkeren van water langs de flanken van de Vecht 

tussen de Duitse grens en Zwolle en het verbeteren van de afvoer tussen 

Dalfsen en Zwolle. 

 

 

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie 

over het project de Veilige Vecht 

https://www.wdodelta.nl/veiligevecht
https://www.wdodelta.nl/veiligevecht
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Deze mogelijke oplossingen zijn verzameld in gesprekken, werksessies en 

bewonersavonden in het Vechtdal. Vrijwel alles digitaal, maar gelukkig met een 

grote opkomst en met veel waardering van de deelnemers. Corona maakt het 

lastig om een hoge kwaliteit te behalen in de eindresultaten van deze avonden. 

Iedereen doet zijn best, maar het is niet optimaal. Het bouwen van relaties / 

vertrouwen en het samen creëren gaat via de digitale ateliers langzamer dan 

fysiek. Er is toch ook veel waardering, onder andere voor een digitale 

masterclass dijkversterking.  

 

Het Ruimtelijk Kwaliteitskader is gereed en er is een positief advies ontvangen 

van het Regionaal Kwaliteitsteam.  
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Stenendijk Hasselt 
De dijken langs de Vecht beschermen het gebied tegen 
overstromingen. Bij Hasselt, langs het Zwartewater, ligt een kort 
stukje dijk met een bijzonder verhaal. Het rijksmonument Stenendijk 
wat we versterken en herstellen voor een veilige omgeving.  
 

 

Waar? 
De Stenendijk ligt net ten zuiden van Hasselt in gemeente Zwartewaterland, en 

loopt door tot ons gemaal Streukelerzijl. Deze ruim 1200 meter dijk is voorzien 

van een stenenmuur aan de buitenzijde. De eerste vermeldingen van deze 

muur dateren uit de veertiende eeuw, en was tot de drooglegging van de 

Mastenbroekerpolder, maar ook nog ver daarna, een waterkering in de 

Zuiderzee. Dit rijksmonument was ooit het eigendom van meer dan 80 

ingelanden die ieder hun eigen stukje muur bouwden en onderhielden. Dit is 

nog steeds goed zichtbaar in de structuur van de muur. 

Wanneer? 
 

Verkenning 

2018 - 2020 

Planuitwerking 

2020 - 2021 

Uitvoering 

2021 - 2022 

 

Bijzonderheden 
Medio 2020 is het VKA goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Na het 

contracteren van een aannemerscombinatie is de Planuitwerking gestart. 

Inmiddels is het Definitief Ontwerp bijna gereed en start in 2022 de versterking 

van deze dijk. Naar verwachting zal dit ook binnen dit jaar afgerond kunnen 

worden. Het ontwerp bestaat uit een lange damwand, over de volledige lengte 

van de dijk, die aan de binnenzijde van de dijk geplaatst zal worden. Na 

afronding van de werkzaamheden is de damwand niet zichtbaar door het 

daarbovenop gelegen fietspad en beheer/onderhoudsweg. Deze damwand is 

zelfstandig in staat het water te keren zodat de historische muur hersteld kan 

worden zonder ingewikkelde versterkingswerken hierbij uit te moeten voeren. 

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie 

over het project Stenendijk 

Hasselt 

https://www.wdodelta.nl/stenendijk
https://www.wdodelta.nl/stenendijk
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Het project kent twee bijzonderheden: 

1. Ten eerste heeft de aannemer een volledig emissieloze bouw 

aangeboden. Alle apparatuur wordt elektrisch uitgevoerd. Voor 

deze aannemer is dit een mooie kans om een nieuwe ontwikkeling 

in de markt te zetten, maar het is vooral ook een reactie op ons 

belangrijkste risico de vergunningen. De natuurvergunningen 

(stikstof) zijn hierdoor geen groot probleem meer, ondanks de 

aanwezigheid van het N2000-gebied in de buurt.  

2. Ten tweede zal de historische muur gerestaureerd worden, mits 

de financiering hiervoor goed komt. Het deel met een direct 

raakvlak met de voorgenomen versterkingswerkzaamheden zal 

begin september starten. Indien mogelijk komt het vervolg van de 

restauratie in 2022 aan de beurt, maar wel is duidelijk dat de staat 

van de muur geen lang uitstel van deze werkzaamheden duldt.  
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Noordelijke Randmeerdijk  

Waterschap Vallei & Veluwe verbetert de dijk langs de oostzijde van 

het Veluwe- en Drontermeer. Direct ten noorden daarvan ligt een 

dijktracé van 300 meter in beheer bij WDODelta met een 

hoogteopgave. Dit stukje dijk ligt ingeklemd tussen de Gelderse Sluis 

aan de zuidzijde en het Reevediep aan de noordzijde. Vanwege 

efficiënte en eenduidigheid heeft WDODelta gevraagd aan WSVV om 

dit dijktracé mee te koppelen. 
 

Wanneer? 
Volgens planning wordt in 2021 het ontwerp voor de Noordelijke Randmeerdijk 

van 11 km waterveiligheidsopgave (waarvan 300m voor WDODelta) afgerond. 

Het projectplan Waterwet is in het AB van 20 april 2021 vastgesteld.  

 

Verkenning 

2017-2018 

Planuitwerking 

2019 -2021 

Uitvoering 

2022 

 

Bijzonderheden 
Het Projectplan Waterwet is in het voorjaar door de beide besturen van WSVV 

en WDODelta vrijgegeven voor de laatste ter inzage legging bij de provincies. 

Gedurende deze periode zijn geen beroepen ingediend, maar na het 

projectplan per begin augustus onherroepelijk is geworden. Voor de realisatie 

zijn (tijdelijke) gronden benodigd. Het projectteam heeft met alle partijen 

hierover een akkoord kunnen bereiken, zodat in 2022 gebouwd kan worden. 

 

Op dit moment wordt het plan van aanpak voor de Realisatiefase opgesteld en 

in oktober voor besluitvorming aan de besturen voorgelegd. Project ligt op 

planning. Het begeleidingsteam HWBP is nauw betrokken bij deze stap, zodat 

na goedkeuring de beschikkingsaanvraag door het HWBP vlot kan worden 

afgewikkeld. 
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Mastenbroek IJssel 
De kering Mastenbroek-IJssel beschermt de polder Mastenbroek tegen 
hoogwater vanaf de IJssel. De polder Mastenbroek is een van de 
oudste polders van Nederland met een geschiedenis van meer dan 
vijfhonderd jaar. Het bedijken van de polder is omstreeks 1337 
begonnen toen de Utrechtse bisschop Jan van Arkel de rechten van 
Mastenbroek overnam. De polder is sindsdien meerdere malen 
overstroomd, dit is ook terug te zien aan de vele kolken langs de 
kering. 

Waar? 
Het traject begint in het zuiden bij de Spooldersluis in Zwolle en loopt via ’s-

Heerenbroek, Wilsum en Nieuwstad richting het noorden, waar het traject 

eindigt in IJsselmuiden. In totaal gaat het om 14,6 km kering, waaronder drie 

kunstwerken en drie langsconstructies.  

Wanneer? 
 

Verkenning 

Start 2022 

Planuitwerking 

 

Uitvoering 

 

 

Bijzonderheden  
De wettelijke beoordeling van het traject is in concept opgesteld en ligt nu bij 

het bevoegd gezag ter vaststelling. Op basis daarvan gaan we de 

daadwerkelijke veiligheidsopgave voor het HWBP-project bepalen. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Nieuwsbrief 8-9-2021 13 

Innovatieproject Gras op zand 
In het innovatieproject Gras op Zand onderzoekt het waterschap 
samen met andere partijen hoe sterk de grasmat op zanddijken is. Dat 
doen we met proeven op de Vechtdijken. De gegevens gebruiken we 
voor een rekenmodel waarmee we de sterkte van de zanddijk en 
grasmat bepalen. Dit project is onderdeel van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 
 

  

Waar? 
Het onderzoek vond plaats op onderstaande locaties: 

 

- Zuidelijke Vechtdijk bij Maatgravenweg-Hooiweg (bij Berkum) 

- Noordelijke Vechtdijk ten oosten van Dalfsen Volkstuinvereniging 

(Dalfsen) 

- Noordelijke Vechtdijk/ Hessenweg tussen de spoorwegovergang en 

het gemaal De Broekhuizen 

Wanneer? 
 

Verkenning 

2020  

Planuitwerking 

2021 

Uitvoering 

2021 

Bijzonderheden 
Eind maart 2021 is het onderzoek buiten afgerond, met bruikbare resultaten als 

gevolg. Deze zullen de komende periode dienen als basis voor de analyse en 

evaluatie. Dit zal uiteindelijk een eindrapport en/of advies opleveren.  

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Klik hier voor meer informatie 

over het innovatieproject Gras op 

zand 

 

https://www.wdodelta.nl/grasopzand
https://www.wdodelta.nl/grasopzand
https://www.wdodelta.nl/grasopzand
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Innovatieproject Opbarsten en 
meer 
Zowel nationaal als binnen WDOD wordt de versterkingsopgave voor 

een belangrijk deel bepaald door de faalmechanismen piping en 

macrostabiliteit. Voor beide mechanismen is het opdrijven en 

opbarsten van de deklaag een belangrijke gebeurtenis in het faalpad 

dat leidt tot overstroming. Opdrijven en opbarsten zijn door de POV 

macrostabiliteit als prioriteit benoemd, omdat dit faalmechanisme 

relevant is voor ca. 243 km primaire keringen. 

 

Met het onderzoek wordt meer inzicht verkregen in de gebeurtenissen 

die, na opdrijven van de deklaag, tot overstroming leiden. Een 

rekenmodel wordt ontwikkeld waarmee de sterkte van de deklaag bij 

opdrijven in rekening kan worden gebracht en de werkhypothesen 

kunnen worden onderbouwd. Het rekenmodel wordt gekalibreerd 

door schaalproeven in het laboratorium van Deltares en door middel 

van een dijkbezwijkproef vertaald in handvatten voor de berekeningen 

van macrostabiliteit en piping. 

 

De verwachting is dat met dit onderzoek de opgaven voor de 

faalmechanismen piping en macrostabiliteit significant kunnen worden 

teruggebracht.   

 

 

 

Waar? 
Voor afronding van het Reevediep, ten zuiden van Kampen, wordt in 2023 een 

primaire waterkering verwijderd. Dit biedt de unieke mogelijkheden om 

grootschalige proeven op deze kering uit te voeren, waarbij de dijk mag 
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bezwijken. Met een proefopstelling worden opbarsten/opdrijven geforceerd 

waarna de dijk afschuift. Het afgeschoven dijklichaam wordt vervolgens belast 

(bijv. met golfoverslag) om inzicht te krijgen in de werking van 

vervolgprocessen.  

 

Het gaat om circa 80 km dijk binnen het WDOD gebied waarbij opbarsten 

relevant is (voor piping en macrostabiliteit). De verwachting is dat bij circa 25-

30 km serieuze aanscherping van de scope mogelijk is als de voorziene 

optimalisaties dankzij dit onderzoek kunnen worden geïmplementeerd. 

Wanneer? 
- Plan van aanpak, subsidie aanvraag 2021; 

- Voorbereiden praktijkroef en uitvoeren kleine schaalproeven in 

laboratorium van Deltares 2022; 

- Uitvoeren praktijkproef 2023; 

- Verwerken gegevens, aanpassen modellen en leidraden (2024) 

 

Verkenning 

➢ 2021 

Planuitwerking 

2021 – 2022 

Uitvoering 

2023 - 2024 

Bijzonderheden 
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Plan van Aanpak, waarna 

verwacht wordt dat begin 2022 de subsidiebeschikking wordt verkregen en dat 

formeel gestart kan worden met het project. 

 

 


