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Vertrouwen op kennis op de kering 
 
Geen land dat zo afhankelijk is van dijken als Nederland. “En als het spannend wordt, dan moet je kunnen 
vertrouwen op de kennis op de kering”, zei Mark van Dodeweerd van Wateropleidingen, op dinsdag 21 mei in Tiel. 
De landelijke werkgroep Professionalisering Dijkbewaking presenteerde haar resultaten. En die mogen er zijn. 
 

  
 

  
 
Door de dijkbewaking verder te professionaliseren, kunnen waterschappen elkaar beter ondersteunen bij 
hoogwater, voldoen aan hun zorgplicht, hun opleiding vernieuwen en kosten besparen. Steeds meer waterschappen 
sluiten aan. De producten staan op de Wiki Noodmaatregelen. 
 
Zelfde organisatie en jargon 
In welk waterschap je ook werkt, overal spreek je dezelfde taal en is de dijkbewaking in grote lijnen op dezelfde 
manier georganiseerd. Iedereen werkt via het proces van waarneming, diagnose & prognose, reparatie. “Zoiets 
simpels als de naam ‘dijkwacht’ is belangrijk om overal te gebruiken”, aldus Hans Knotter, namens Waterschap 
Rivierenland voorzitter van de werkgroep. 
 
Zelfde registratie en opleiding 
Elke dijkwacht kent de formulieren die nu op de dijk worden gebruikt voor de registratie van waarnemingen. Door 
dat in elk waterschap op dezelfde manier te doen, is de werkwijze vergelijkbaar en betrouwbaar. 
 

http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Producten


De waterschappen leiden meestal op binnen de eigen organisatie. Dat doen ze nu met dezelfde cursussen: van 
(senior) dijkwacht tot uitvoering. Ze maken gebruik van materialen die gezamenlijk zijn ontwikkeld, zoals 
presentaties en het Handboek Dijkbewaking. 
 
Zelfde toetsing 
Nieuw is de toetsing van opleidingen in de dijkbewaking. 
Instituut Wateropleidingen ontwikkelde de toetsing, in 
samenwerking met STOWA. De certificaten zijn vier jaar 
geldig. Voor de rol van dijkwacht neemt elk waterschap 
zelf de toetsing af, aangevuld met vragen over het eigen 
gebied. Voor de rol van senior dijkwacht neemt 
Wateropleidingen de toets af, waarbij het certificaat 
geldt voor inzet in heel Nederland. “Dit project is een 
aanwinst voor ons werkveld”, zei directeur Agnes 
Maenhout van Wateropleidingen. “Ik ben er heel trots 
op. We realiseren ons weer hoe belangrijk de 
dijkbewaking is voor onze veiligheid.”  

Mark van Dodeweerd, Ludolph Wentholt en Hans Knotter 
Eerste certificaten 
De eerste certificaten senior dijkwacht werden tijdens de bijeenkomst uitgereikt aan Tom Veenhoff en Jacco Koman, 
dijkbeheerder en assistent-dijkbeheerder bij Waterschap Rivierenland. “Pittige vragen, ook voor een ervaren rot”, 
zei Koman over de toets. “Je moet echt je best doen.” Veenhoff vond het goed dat ze werden uitgedaagd: “We 
begonnen onvoorbereid, dus we moesten het doen met parate kennis.” 

 
Tom Veenhoff en Jacco Koman ontvangen 
hun certificaat uit handen van Agnes 
Maenhout. 

 
Enthousiasme 
“Dit is zo krachtig”, zei Ludolph Wentholt van STOWA namens de stuurgroep. “Maak het operationeel, gewoon 
doen.” Steeds meer waterschappen haken aan, naast de huidige waterschappen, Defensie, Rijkswaterstaat en 
STOWA. De huidige leden van de werkgroep zijn gemotiveerd om door te gaan. Tijdens de bijeenkomst in Tiel werd 
in workshops gesproken over implementatie, beheer en nieuwe ontwikkelingen. 
 
De presentaties van 21 mei zijn hier terug te zien. 

 
Partners in het project: 
Waterschap Aa en Maas Waterschap Rivierenland Waterschap Hollandse Delta 
Waterschap Drents Overijsselse Delta  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Rijkswaterstaat  Defensie 

http://v-web002.deltares.nl/sterktenoodmaatregelen/index.php/Landelijke_bijeenkomst_21_mei_2019

