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• Opening  
• Doel van deze bijeenkomst 
• Terugblik  
• Stand van zaken varianten en nieuwe inzichten 
• Planning tot aan de bouwvak 2015 
• Vooruitblik 
• Vragen en opmerkingen 
• Sluiting 

 
 

Programma 
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• Informeren over: 
 Beleid van Wetterskip Fryslân (Veiligheidsplan). 
 Wat is er gedaan en wat zijn de resultaten tot nu toe? 
 Wat gaan we nog doen? 
 Wat zijn de laatste ontwikkelingen? 

• Zoveel mogelijk wegnemen van onduidelijkheden. 
• Ruimte voor vragen, opmerkingen en discussie. 
• Verslag van de avond en presentatie beschikbaar via…? 

Doel van de bijeenkomst 
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• Noodzaak van dit plan 
• Onderhoudsprogramma Oevers en Kaden 
• Hoogwater januari 2012 (grote knelpunten wel gedaan) 
• Veiligheidsplan WF (kaden op hoogte houden) 

• Opdracht is Oppenhuizen-Uitwellingerga te laten voldoen aan de 
eisen uit het veiligheidsplan (beschermen tegen overstroming) 

• Wat is er fout gegaan en kon beter: 
• Communicatie kon beter, veel onduidelijkheid ontstaan 
• Snelheid te hoog 
• Teveel detail (1 op 1 gesprekken, tuinopname’s) 
• Afscheid projectleider 

Terugblik 
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• Het rapport variantenanalyse 
• Is het zonde van de tijd en het geld geweest? 

Terugblik 



1. Oplossingsrichting ophogen keringen 

6 

Oppenhuizen 

Uitwellingerga 



1. Oplossingsrichting ophogen keringen 
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Variant 1, nieuwe inzichten 

• Aangepast ontwerpen (vraag om maatwerk), gebied vraagt om een 
aangepaste aanpak  met toepassing van de nieuwste inzichten 

• Verschuiven van de legger; leggerschouw (met dank aan Oane de Jong) 
• Mogelijkheid van “kade” naar “hoge grond” of “virtuele lijn?” 
• Blijft een regionale kering met de eis overstromingskans 1 x in de 100 jaar 
• Is de kering zichtbaar? 
• Groene kaden moeten aangepakt worden (hoogte en stabiliteit) 
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Variant 1, nieuwe inzichten 
• Lagere afkeurhoogte (waarom steeds lager?) 

• Zoeken naar de randen van beleid door maatwerk met nieuwste 
inzichten 

• Meer informatie (30 jaar nu 40 jaar) 
• Golven (waakhoogte minimaal wordt nu werkelijk) 
• 1e informatieavond hoogte damwand 1,00 m boven water 
• 2e informatieavond hoogte kade +0,09 tot +0,30 NAP voor verticale 

constructies en NBW norm -0,16 NAP 
• Stand van zaken nu (volgende plaatje) 

• Zoeken naar optimalisatie (win-win) door vooruit te lopen op nog vast te 
stellen beleid en besluitvorming door het dagelijks bestuur. 
 



Legger varianten 
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Legger wijzigen? 
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-0,52 NAP 

• Altijd  voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte en 
veiligheidsplan) 
 

-0,05/0,00 NAP 

Ontwerp 



Legger wijzigen? 
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-0,52 NAP 

-0,05/0,00 NAP 

Ontwerp 

Kade -0,05/0,00 NAP + 30 jaar = ca. 0,10 NAP 

• Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte en 
veiligheidsplan) 
 



Legger wijzigen? 
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-0,52 NAP 

-0,05/0,00 NAP 

Risicogericht ontwerp 

-0,05/0,00 NAP 

• Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte en 
veiligheidsplan) 
 



Legger wijzigen? 
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-0,52 NAP 
1 m 

-0,16 NAP 

-0,05/0,00 NAP 

-0,05/0,00 NAP (tot +0,10 NAP) 

• Altijd voldoen aan de vereiste hoogte (afkeurhoogte en 
veiligheidsplan) 
 



Voorbeeld 
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Voorbeeld 
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Legger wijzigen 

• Grote winst is: 
• Besparen kosten ongeacht de variant 
• Geen of weinig werkzaamheden en daarbij geen of weinig overlast 

op eigendommen 
• Meer vrijheid (minder regels) m.b.t. gebruik van de “kering”  bij 

hoge gronden (bomen wel/afgraven niet) 
• Er blijven locaties waar dit niet mogelijk is en waar een kering nodig blijft 

tussen huis en water. (woningen die dicht op het water en staan en laag 
liggen) 
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Impressie damwand 
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Impressie damwand 
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Impressie damwand 
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Impressie damwand 
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Impressie damwand 



2. Oplossingsrichting tijdelijk afsluiten van de boezem 
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2. Oplossingsrichting tijdelijk afsluiten van de boezem 
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Variant 2, nieuwe inzichten 

• Aangepast ontwerpen (vraag om maatwerk), gebied vraagt om een 
aangepaste aanpak  met toepassing van de nieuwste inzichten 

• Verschuiven van de legger 
• De kering binnen de afsluiting wordt een lokale kering 

• Verschillen lokaal <-> regionaal  
• Provincie is bevoegd gezag regionale kering, WF is bevoegd gezag 

bij een lokale kering. Toestemming provincie nodig bij wijzigen. 
• Woningen behouden en bescherming van 1:100 (NBW-norm) 
• Geen werkzaamheden daar wat hoger ligt dan -0,30 NAP of hoger 
• Groene kades niet aanpakken 
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Variant 2, nieuwe inzichten 

• Mogelijkheid tot afwijken van beleid (“virtuele lijn”) 
• Gemaal moet verplaatst worden, WF neemt besluit over de locatie in kader 

van algemeen belang. 
• Waterstand -0,30 NAP dan wordt het actiecentrum ingesteld, afsluiten is 

nog niet nodig. Afsluitmoment is hoger dan -0,30 NAP en ook afhankelijk 
van de voorspellingen (zakt het water weer snel of juist niet) 

• Geen compensatie van berging benodigd 
 



28 

Boezemcompensatie lokaties 
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Impressie afsluitbare kering 
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Impressie afsluitbare kering 



3. Combinatie - Afsluiting C / K en ophoging 
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Variant 3, nieuwe inzichten 

• Aangepast ontwerpen (vraag om maatwerk), gebied vraagt om een 
aangepaste aanpak  met toepassing van de nieuwste inzichten 

• Verschuiven van de legger waardoor minder werkzaamheden buiten 
de afsluiting 

• Wordt een lokale kering binnen de afsluiting 
• Wordt een regionale kering buiten de afsluiting 
• Mogelijkheid tot afwijken van beleid 
• Geen compensatie van berging benodigd 

 



4. Combinatie - Afsluiting A,E, K en ophoging 
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Variant 4, nieuwe inzichten 

• Aangepast ontwerpen (vraag om maatwerk), gebied vraagt om een 
aangepaste aanpak  met toepassing van de nieuwste inzichten 

• Verschuiven van de legger waardoor minder werkzaamheden buiten 
de afsluiting 

• Wordt een lokale kering binnen de afsluiting 
• Wordt een regionale kering buiten de afsluiting 
• Mogelijkheid tot afwijken van beleid 
• Gemaal moet verplaatst worden 
• Geen compensatie van berging benodigd 
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• Rapport is intern beoordeeld 
• Er heeft een “wijziging leggerschouw” plaatsgevonden 
• Boezemcompensatie niet nodig ongeacht de oplossing 
• Rapport wordt definitief gemaakt 
• Aangepast ontwerpen met toepassing nieuwste inzichten 

vooruitlopend op nog vast te stellen beleid (bij DB voorstel-projectplan) 
• Er wordt een terreinbezoek voor het DB georganiseerd waarbij uitleg 

wordt gegeven over de situatie en het rapport waarna een 
voorkeursvariant wordt gekozen door het DB 
 

Stand van zaken 
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• Terreinbezoek met het dagelijks bestuur 
• Bestuursvoorstel schrijven met verzoek het bestuur 

een 1e voorkeursvariant te laten kiezen en een 2e 
voorkeursvariant 

• Opstellen offerte planuitwerking voor de “markt” 
• (Start planvoorbereiding) 

 

Acties tot de bouwvak 2015 
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• Randvoorwaarde is werken in het water buiten het vaarseizoen 
• 1e helft 2015 Keuze bestuur en uitvraag planvoorbereiding 
• 2e helft 2015 Planvoorbereiding; inventarisatie, onderzoek, ontwerp, 

optimalisatie, overleggen 
• 1e helft 2016 Planvoorbereiding; concept uitvoeringstekeningen, 

vergunning aanvragen, projectplan procedure 
• 2e helft 2016 (Aanbesteding) en start uitvoering keermiddelen na het 

vaarseizoen 
• 1e helft 2017 Werk gereed 
• Uitloop planning geeft 1 jaar vertraging 

Vooruitblik planning 
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• Inlichten belanghebbenden over de gemaakte 1e en 2e voorkeursvariant 
• Informatieavond eerste uitwerking van het ontwerp 
• Informatieavond over definitief ontwerp 
• Keukentafelgesprekken met betrokken waar werkzaamheden zijn gepland 

over details 
• Vastleggen van afspraken met belanghebbenden ( 

gebruikersovereenkomst agrariërs of een verslag/brief met tekening voor 
particulieren/bedrijven 

• Inloopavond/middag concept definitieve tekeningen 
• Bezwaren en zienswijzen pas mogelijk bij ter visie  
 legging concept projectplan 

Hoe wordt u verder betrokken? 
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• Per brief 
• Informatieavonden 
• Inloopavond/middag 
• Nieuwsflits? 
• Website Top en Twel online 
• Keukentafelgesprekken 
• ……..?..... 

Wijze van voorlichten? 
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Vragen en opmerkingen 
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Bedankt voor uw aanwezigheid en wel thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
NB 
Verslag en presentatie van de avond is te vinden …… 

Sluiting 
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Toetsing keringen  
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Woningen voor de kering moeten voldoende zijn beschermd (NBW) 

Achterliggend land moet voldoende zijn beschermd (Kadenorm) 

 Boezempeil 

 1m 
Peil 1/100 jaar 

Norm NBW 

Peil 1/100 jaar 
Kadenorm 

 Boezempeil 

-0,16 m NAP 

0,09-0,30 m NAP 


