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In de vergadering van 9 september 2014 heeft het college van dijkgraaf en hoogheemraden besloten: 

1. De notitie voor kennisgeving aan te nemen. 
2. De notitie ter kennisneming voor te leggen aan de commissie BMZ 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
 
Actiepunt 268 op de bestuurlijke actiepuntenlijst luidt als volgt: De commissie nader informeren over de 
stand van zaken richtlijnen overstromingsrisico's en hierbij een eerdere toezegging inzake kleine 
compartimentering te betrekken.  
 
In dit actiepunt worden twee zaken bij elkaar getrokken die in feite los van elkaar staan. In aangehechte 
korte notitie wordt ingegaan op het gedeelte kleine compartimentering (het gedeelte over de richtlijnen 
overstromingsrisico’s is reeds beantwoord; zie leeswijzer commissie BMZ 2 september 2014 (DM 859465).  
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Inleiding 
(Kleine) compartimentering betreft in dit geval het afsluiten van delen van het boezemwatersysteem 
wanneer er een bres is ontstaan in een regionale waterkering om verder “leegstromen” van de boezem in 
het achterland te voorkomen. Deze afsluiting kan plaatsvinden doormiddel van het dichtzetten van een 
aanwezig kunstwerk met bijv. schotbalken, of door het storten van bijv. bigbags vanaf een brug in het 
boezemwatersysteem. Het gaat hier dus niet om het compartimenteren van (delen van) polders om bij een 
overstroming het water in een bepaald gebied vast te kunnen houden. 
 
Het op orde brengen en houden van de regionale waterkeringen is één van de kerntaken van het 
waterschap. Onze eerste zorg is daarom ook dat de kades voldoen aan de vastgestelde norm. Het 
compartimenteren van het boezemwater wordt uitsluitend ingezet tijdens calamiteuze situaties. 
 
Aanleiding 
In 2009/2010 is er door Hydrologic onderzoek gedaan naar het compartimenteringssysteem van HDSR in 
het boezemwatersysteem. Aanleiding voor dit onderzoek is o.a. de doorbraak bij Wilnis. Wilnis heeft het 
besef gebracht dat indien een kade onverwacht faalt, de waterbeheerder door slim handelen de negatieve 
gevolgen van een kadedoorbraak (schade als gevolg van de overstroming) zoveel mogelijk moet zien te 
beperken. Compartimenteren van de boezem is één van de mogelijke maatregelen.  
 
Ligging compartimenteringswerken 
 

 
 
NB dit zijn de locaties welke zijn meegenomen in het onderzoek van Hydrologic. Hierin zijn niet alle bruggen en duikers 
opgenomen waar potentieel kan worden gecompartimenteerd met bijv. bigbags. 
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Conclusies en aanbevelingen onderzoek Hydrologic 
De belangrijkste conclusies van de studie uit 2010 zijn: 
 
 Het huidige systeem van compartimenteringswerken is in veel van de onderzochte gebieden effectief in 

het reduceren van de overstromingschade, en dient te worden gehandhaafd. 
 In landelijke gebieden is compartimentering in de meeste gevallen zeer effectief in het reduceren van de 

overstromingschade. De effectiviteit van compartimentering is veel lager bij een kadedoorbraak naar 
stedelijk gebied. Als stedelijk gebied direct langs een boezemkade ligt, inundeert het snel en kan 
compartimenteren niet voorkomen dat er schade ontstaat in dit direct aangrenzende stedelijk gebied.  

 In landelijk gebied komt dit neer op een reductie van de overstromingsschade tussen de 88 en 99%. In 
stedelijk gebied kan de overstromingsschade met ongeveer 50% worden verminderd.  

 In een aantal gebieden is de huidige compartimentering te verbeteren, namelijk voor de Meije en de 
Kollensloot. Voor een doorbraak vanuit de Meije is de kansrijkheid van compartimentering sterk 
afhankelijk van de locatie van de bres en de waterstand in de Nieuwkoopse plassen. Voor de Meije geldt 
dat in scenario’s waarbij de bres niet af te sluiten is van de Nieuwkoopse plassen de compartimentering 
minder kansrijk is. Voor een doorbraak vanuit de Kollensloot is een aanvulling van het 
compartimenteringstelsel wenselijk. Met de huidige compartimentering kan de aansluiting naar de Amstel 
niet worden afgesloten.  

 De negatieve effecten van compartimentering door instabiliteit van de keringen in het compartiment en 
stremming van de reguliere afvoer zijn op de meeste locaties gering. 

 
De belangrijkste aanbevelingen van de studie uit 2010 zijn: 
1. Het is aan te bevelen onderzoek te doen naar de inzetbaarheid van de huidige 

compartimenteringswerken bij hoge stroomsnelheden. Wanneer een compartimenteringswerk niet blijkt 
te voldoen, onderzoeken of deze kan worden aangepast of vervangen. 

2. In veel gevallen geldt: hoe sneller een compartimenteringswerk kan worden gesloten, hoe verder de 
schade kan worden gereduceerd. Voor compartimenteringswerken waarmee risicovolle polders kunnen 
worden beschermd, wordt daarom aanbevolen om regelmatig het sluiten onder verschillende 
omstandigheden te oefenen en goede afspraken te maken over verantwoordelijkheden. 

3. Tevens wordt aangeraden om in het stedelijk gebied waar compartimentering kosteneffectief is samen 
met de betreffende gemeente (en eventueel veiligheidsregio) een aanvalsplan op te zetten voor 
compartimentering.  

4. Aanbevolen wordt om een draaiboek te maken met alternatieve afvoerroutes van het boezemwater en de 
te regelen noodpompen voor de locaties waar afvoerroutes bij compartimentering worden gestremd.  

5. Risicocommunicatie heeft voor veel bewoonde gebieden waar inundatie kan optreden een grote 
meerwaarde ongeacht andere maatregelen die worden genomen. Goede risicocommunicatie zorgt dat 
alle betrokkenen in het geval van een overstroming weten wat ze moeten doen.  

6. Verder onderzoek doen naar het verbeteren van compartimenteren van de Meije en Kollensloot. 
7. Het ziekenhuis in Woerden is niet bereikbaar tijdens een overstroming. Het is aan te bevelen om 

onderzoek te doen naar de consequenties hiervan.  
 
Bovengenoemde conclusies en aanbevelingen van Hydrologic dienen als input voor een 
compartimenteringsplan dat een onderdeel is van het calamiteitenbestrijdingsplan (CBP) regionale 
waterkeringen. Dat leidt tot een extra aanbeveling vanuit HDSR: 
8. In het compartimenteringsplan aangeven welke compartimenterende maatregelen er getroffen dienen te 

worden en hoe deze moeten worden uitgevoerd bij een doorbraak van een regionale waterkering, 
waardoor de gevolgen van de calamiteit zo gering mogelijk worden gehouden.  
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Stand van zaken augustus 2014  
 
# aanbeveling Stand van zaken Planning 
1 Er zal onderzoek gedaan worden naar inzetbaarheid 

van compartimenteringswerken bij hoge 
stroomsnelheden. Waar mogelijk wordt dit met 
oefeningen meegenomen. 

In 2015 oppakken 

2 In september 2013 heeft een oefening 
plaatsgevonden met het sluiten van de belangrijkste 
compartimenteringswerken. Hiervan zijn 
sluitingsprotocollen geschreven. 

In 2015 een volgende oefening 
plannen 

3 Met gemeenten wordt afgestemd wat er moet 
gebeuren in het geval van overstroming. Dit is 
onderdeel van het Coördinatieplan voor dijkring 14,15 
en 44, zie punt 5.  

In 2015 oppakken 

4 Een eerste opzet is gemaakt in het Draaiboek Uitval 
bemaling. Verdere uitwerking hiervan dient nog 
plaats te vinden. 

In 2016 oppakken 

5 Deze aanbeveling is meegenomen in het 
Coördinatieplan voor dijkring 14, 15 en 44 dat samen 
met de Veiligheidsregio's en andere waterschappen 
is opgesteld. Daarnaast hebben we met de VRU een 
format opgesteld voor een waterbeeld welke gebruikt 
wordt bij oefeningen en calamiteiten op het gebied 
van overstroming en wateroverlast. 

- 

6 Voor de Meije zijn alle bruggen in beeld waar 
compartimenteren met Bigbags mogelijk en zinvol is. 
Verdere uitwerking zal nog plaatsvinden.  

In 2015 oppakken 

7 De gemeente Woerden is op de hoogte gesteld van 
risicovolle gebieden tijdens een overstroming, zoals 
het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid ligt bij de 
gemeente om hier actie op te ondernemen. 

- 

8 In 2013 is een plan van aanpak geschreven voor het 
compartimenteringsplan waarin naast de 
aanbevelingen van Hydrologic, ook nog andere acties 
zijn opgenomen (bijv. het opstellen van 
sluitingsprotocollen voor de 
compartimenteringswerken). Er is reeds een start 
gemaakt met het uitvoeren van de benoemde acties 
uit het plan van aanpak, daarnaast zijn er ook een 
aantal acties die nog dienen te worden opgepakt.  

In 2015 plan van aanpak 
actualiseren en verder uitvoeren 

 
Relatie tussen compartimentering en normering 
Bij de herziening van het Groot Onderhoudsplan regionale waterkeringen in 2016 zal er ook bezien worden 
of er, vanwege de mogelijkheden tot compartimentering, aanleiding is om met de provincie in overleg te 
gaan tot aanpassing van de normen voor bepaalde kadestrekkingen.  
 
Inrichting Boezemsysteem 
Er wordt in 2015 studie gedaan naar de inrichting van het gehele boezemsysteem van HDSR. De resultaten 
hiervan hebben invloed op de regionale waterkeringen en ook op de compartimenteringswerken in het 
boezemsysteem. Conclusies die getrokken worden uit dit onderzoek worden meegenomen bij de herziening 
van het Groot Onderhoudsplan regionale waterkeringen in 2016. 
 
 


