
 

  

 

   

 

 Cursus Visuele Inspectie Waterkeringen professionaliseert    
 inspecteurs  
 
“Over de rol en deskundigheid van de inspecteurs van waterkeringen moet absoluut 
niet te licht worden gedacht.” Dat zegt Arno Rozing, senior Adviseur bij Deltares en 
als docent verbonden aan Wateropleidingen. Rozing is als expert betrokken bij de 
cursus Visuele Inspectie van Waterkeringen van Wateropleidingen. Samen met 
collega-docent Jaap Bronsveld – in het dagelijks leven werkzaam als teamleider 
Beheer dijken bij Waterschap Rivierenland - heeft hij de cursus al bij verschillende 
waterschappen gegeven. 
  
Zeker geen overbodige cursus, zeggen zij: “Visuele inspectie van waterkeringen vormt 
een belangrijke, onmisbare schakel in de veiligheid tegen overstromingen. Een dijk 
kan nog zo goed zijn berekend en geconstrueerd, er zijn echter diverse factoren die 
de toestand en stabiliteit van een dijk kunnen ondermijnen. Factoren die meestal 
uitsluitend met een geoefend oog kunnen worden waargenomen.” 
  
Na de dijkverschuiving bij Wilnis in 2003 en problemen met de dijk in het Limburgse 
Stein is in opdracht van de toenmalige staatssecretaris van V&W door STOWA een 
aantal handreikingen opgesteld waarmee een landelijk, uniform inspectieproces voor 
waterkeringen in gang is gezet. Wateropleidingen heeft deze in de cursus verwerkt en 
waterschappen kunnen hun inspectieproces ermee verbeteren.  
 
Zo ook Waterschap Hollandse Delta. Meindert van Dijk, Beleidsmedewerker 
Waterkeringen, vertelt hoe dit jaar met succes een tweedaagse op maat gesneden 
cursus door Wateropleidingen aan 24 inspecteurs is gegeven. “Niet alleen om de 
inspecties verder te professionaliseren, maar ook omdat wij zijn ontstaan uit een fusie 
van vier waterschappen die er elk een eigen inspectiemethode op nahielden.”  
 
De medewerkers moesten gaan werken volgens het inspectiemodel van STOWA , en 
gebruik gaan maken van Digispectie. Maar omdat velen een beperkte basiskennis van 
waterkeringen hadden, diende ook daar tijdens de cursus aandacht te worden 
besteed. Van Dijk: “Onze inspecteurs zijn echte buitenmensen. Voor sommigen was 
het daarom even doorbijten in de theorie de eerste dag. Maar eenmaal op de dijk, 
waar zij onder begeleiding van de docenten aan de slag konden gaan met het 
geleerde, was het enthousiasme groot. Er is een behoorlijk aantal waarnemingen 
uitgekomen. Ik denk dat zij veel hebben opgestoken van de cursus.” 
  
Volgens Van Dijk zijn de inspecteurs anders naar een waterkering gaan kijken en is 
het enthousiasme over het gebruik van Digispectie groot. Dat wordt bevestigd door 
Cees Groenendijk (53), een van de inspecteurs die de cursus heeft gevolgd. Hij is 
verantwoordelijk voor de inspectie van een van de deelgebieden op Goeree-
Overflakkee. Behalve waterkeringen, controleert hij ook wegen, gemalen en is 
betrokken bij de schouw. “Die doen we tegenwoordig ook met een laptop. Ik heb 
interesse in computers, dus die Digispectie gaat mij redelijk goed af.  
  
 

 

Groningenhaven 7 | 3433 PE Nieuwegein telefoon (030) 60 69 400 e-mail info@wateropleidingen.nl internet www.wateropleidingen.nl 

 

mailto:info@wateropleidingen.nl
http://www.wateropleidingen.nl/


 

  

 

   

 

 
De meerwaarde van de cursus is dat je toch anders , vooral gedetailleerder naar de 
dijk gaat kijken. Voorheen was bij de visuele inspectie in 99 van 100 gevallen niets 
mis. Maar juist daarom moest je zorgen dat de aandacht er niet door verslapte. Door 
de cursus is de kans dat we iets missen, aanmerkelijk kleiner geworden”, aldus 
Groenendijk. 
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