Beste dijkwachters,
Jullie komen in actie als er problemen dreigen te ontstaan door hoogwater.
Belangrijk werk voor de veiligheid in onze regio! Gelukkig is dat sinds 1998
niet meer grootschalig nodig geweest, maar is er jaarlijks wel flink geoefend
om de staat van onze kades en dijken te controleren. Ook dit jaar stond er
een dijkwachtersoefening gepland en kon deze door corona helaas niet
doorgaan. Vechtstromen is trots op zijn dijkwachters. We zijn dankbaar voor
jullie vrijwillige inzet. Als blijk van waardering en dat we jullie niet vergeten
zijn, willen we jullie via deze weg en met een attentie bedanken voor jullie
betrokkenheid en inzet. Bedankt! En graag tot volgend jaar!
Namens het dagelijks bestuur,
Stefan Kuks
Watergraaf Vechtstromen

Geen dijkwachtoefening als gevolg van corona
Beste dijkwachters,
Zoals jullie gewend zijn is er elk najaar een dijkwachtoefening
om kennis en kunde van het dijkleger van Vechtstromen op
peil te houden. De inhoud is belangrijk, maar het gaat ook
om betrokkenheid en onderlinge verbinding met elkaar.
En niet te vergeten het lopen op de dijken langs de Vecht
natuurlijk. Door de coronacrisis lukt het dit jaar helaas niet
om een oefening te organiseren. Niet in het veld en niet
‘droog’ op kantoor. Met deze nieuwsbrief willen we je op
de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en je
bedanken voor de betrokkenheid als vrijwillige dijkwachter bij
waterschapswerk, bij Vechtstromen en natuurlijk bij de Vecht.

Voorjaar
Eind februari werd in Nederland de eerste besmetting met
corona bevestigd. Vrij snel nam het aantal besmettingen toe.
Als reactie hierop werden allerlei maatregelen ingesteld en
op een gegeven moment leidde dit zelfs tot een ‘intelligente
lockdown’. Een maatregel die voor een welvarend land als
Nederland ondenkbaar leek. Als gevolg van de afgekondigde

maatregelen is een groot deel van het dagelijks leven stil
komen te liggen. Zo ook binnen waterschap Vechtstromen. In
de eerste weken was het erg onduidelijk wat de impact was
en hoe werkzaamheden veilig konden worden uitgevoerd.
De crisisorganisatie werd opgestart en vele projecten en
werkzaamheden kwamen tijdelijk stil te liggen. Aangezien
we als waterschap een aantal vitale taken hebben, zijn
de werkzaamheden in de primaire processen al die tijd
doorgegaan zoals op de zuiveringen, het maaien langs de
watergangen en peilbeheer.

Zomer
Gelukkig werden de maatregelen in de loop van april/mei
afgeschaald en kon het werk weer enigszins op een ‘normale’
manier opgepakt worden. De organisatie was ondertussen
behoorlijk bekwaam geworden in het digitaal werken. Na
een relatief rustige zomerperiode namen de besmettingen
vanaf september helaas weer toe en werden we vanaf begin
oktober weer verplicht om thuis te werken. Behalve de
primaire processen voor schoon, voldoende en veilig water.
vervolg op pag 2 >>

Word dijkwachter
Gaan jouw ogen glimmen als het stormt? Heb je de
laarzen altijd klaar staan om door het veld te lopen? Ben
je reuze nieuwsgierig naar hoe een dijk werkt? Meld
je aan, doe mee, kom bij het dijkleger van waterschap
Vechtstromen. Bel ons op 088 – 220 3333 of mail naar:
dijkwacht@vechtstromen.nl
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Jan-Willem Hekman: “Als het kritiek wordt,
kunnen we niet zonder dijkwachters.”

Nu, 22 jaar later, is Jan-Willem senior
medewerker watersystemen bij het
Waterschap Vechtstromen. Hij heeft
onder meer een groot gedeelte van de
dijk langs de Vecht onder zijn hoede.
Toeval? “Ik denk het niet’’, vertelt de
Junnenaar met een twinkeling in z’n
ogen. Die nacht was de voorbode
om bij het waterschap aan de slag
te gaan. Dat begon als 18-jarige als
muskusrattenvanger.
Bijna elk najaar is Jan-Willem erbij als de
vrijwillige dijkwachters hun trainingsdag
in de praktijk hebben. Maar ja, corona
maakt ook dat deze leerzame dag niet
doorgaat. “Zo’n dag is een van de leukste
en leerzaamste dagen van het jaar. Het
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Nu en straks
We zitten nog steeds in een situatie van
veel thuiswerken en afstand houden
zonder een goed vooruitzicht wanneer
de situatie weer enigszins normaal zal
zijn. Op dit moment gaan we ervan uit
dat de huidige maatregelen minimaal
tot maart zullen duren. In de afgelopen
periode zijn bijna alle bijeenkomsten

maakt iedereen weer extra alert. Je weet
namelijk nooit wanneer dat hoge water
komt. Als er wat gebeurt, moeten we er
met elkaar staan.’’
Als peilbeheerder van de Vecht is Jan
Willem dagelijks druk met het water
dat door de Vecht stroomt en met de
waterveiligheid in het Vechtdal. De
dijkwachters zijn onmisbaar volgens
Jan-Willem. “Als wij handen en ogen
tekort komen, kunnen wij een beroep
op ze doen. De dijken worden dan door
de vrijwilligers afgelopen. Zo letten ze
op bijvoorbeeld gaten, kwel of piping
in de dijk of als er iets aangespoeld is
wat voor problemen kan zorgen . Alles
wat een bedreiging kan zijn voor de

stabiliteit van de dijken en het land
erachter is dan extra belangrijk.’’
De vrijwillige dijkwachters hebben
volgens Jan-Willem allemaal ‘iets’ met
water. “Wat ze ook gemeen hebben,
is dat we ze altijd kunt bellen als het
erop aan komt. Omdat ze allemaal iets
met water hebben, zien ze hoogwater
zelf vaak ook al aankomen. Als het
kritiek wordt, kunnen we niet zonder
dijkwachters. We kunnen niet op
meerdere plekken tegelijk zijn en de
Vecht heeft veel dijken. Dat wat zij
ontdekken, geven ze aan ons door zodat
we er samen aan werken om zo lang
mogelijk droge voeten te houden in het
Vechtdal.”

uitgesteld, geannuleerd of omgezet
naar digitale bijeenkomsten. Dit geldt
ook voor opleidingen, trainingen
en oefeningen. Daarom lukt het
ons dit jaar niet om de jaarlijkse
dijkwachtoefening te organisatie en
samen met jullie de dijk op te gaan.
Uiteraard zullen we zodra de situatie
het weer toelaat een nieuw moment
prikken voor een dijkwachtoefening.

Pas goed op jezelf, blijf gezond en tot snel!
Het Team Crisisbeheersing & dijkleger
Vechtstromen
Matthijs Overbeek, Tom Oude Alink,
Herman de Kluizenaar, Gerrit van
Munster, Jan Willem Hekman,
Freddy Reinders, Marga Oosterveld,
Gonda Vuuregge en Aaltina Sportel

Projectleider Stef Fortkamp:

‘Samen werken aan veilige dijken’
Het is net de Elfstedentocht. Elk jaar bereid je er op voor, wetende dat
het waarschijnlijk niet doorgaat. Maar toch… je weet het nooit. Als
het echt spannend wordt, maak je er wel onderdeel van uit. Zo is het
ook met de vrijwillige dijkwachters van waterschap Vechtstromen.
“Ze staan klaar om bij nacht en ontij aan de slag te gaan. Mooi hoor”,
vertelt Stef Fortkamp.

Stef Fortkamp: ‘’Samen werken we aan
waterveiligheid in het Vechtdal. Door gebieden
langs de Vecht anders in te richten en door te
vertrouwen op de dijkwachters als we ze echt
nodig hebben.”

Stef is sinds 2005 projectleider bij
waterschap Vechtstromen. Eén van
de projecten waar hij aan werkt is
Rheezermaten in het Vechtdal. Hier richt
het waterschap, samen met partners,
delen van het zomer- en winterbed
opnieuw in. Dit is het deel binnen de
dijken van de Vecht. Een flink project
volgens Stef. “We maken ruimte voor
water als dat nodig is en we houden
water langer vast bij droogte. Het
Vechtdal wordt nóg aantrekkelijker om
te wonen, werken en recreëren.’’ De
natuur kan zich beter te ontwikkelen
door de aanleg van meanders en
natuurvriendelijke oevers. En om van al
dat moois te genieten, komen er fietsen voetpaden en uitkijkpunten.
De Vecht krijgt in Rheezermaten
een nieuwe loop. Waar de rivier
in het verleden is rechtgetrokken,
brengen we nu weer meanders aan.
Hierdoor komt er meer dynamiek in

het watersysteem. Het water gaat op
plaatsen sneller stromen en op andere
plaatsen juist langzamer. Zo zullen de
buitenbochten steilere oevers krijgen
omdat het water hier sneller stroomt.
Terwijl het water in de binnenbochten
langzamer stroomt en hier meer zand
komt te liggen. “Aanzanden” heet dat
en is goed voor planten en vissen in de
Vecht. Waterveiligheid blijft natuurlijk
het allerbelangrijkste van de Vecht. Met
voldoende ruimte in het winterbed, het
vertragen van de afvoer en het veilig
houden van de dijken en keringen,
blijven we werken aan waterveiligheid
voor het Vechtdal.
Ondanks dat kan het bij extreme

Dijkleger wordt nog professioneler
In de afgelopen jaren heeft de landelijke werkgroep
professionalisering dijkwacht een aantal opleidingen
ontwikkeld voor dijklegers en dijkbewakingsorganisaties. Er
is een opleiding die ingaat op ‘diagnose/prognose’ en een
opleiding over ‘uitvoering’.
Waterschap Vechtstromen gaat meedoen met deze
professionalisering. In het bijzonder de basisopleiding
‘diagnose/prognose’. Er is een dagdeel theorie en een dagdeel

weersomstandigheden mis gaan met
dijken. Dan stroomt een groot gebied
onder water, met boerderijen, dieren,
woningen en wegen. De dijkwachters
zijn dan volgens Stef onmisbaar voor
waterschap Vechtstromen. ‘’Natuurlijk
hebben wij bij het waterschap een
uitstekend systeem met medewerkers,
maar we kunnen niet overal tegelijk zijn.
Het is fijn om te weten dat er betrokken
vrijwilligers zijn die getraind zijn en je
kunnen helpen. Door de inzet van de
dijkwachters in tijden van hoog water
kunnen we hopelijk grote problemen
voorkomen. Zij zijn dan de eerste
informatiebron voor ons en zo werken
we samen aan veilige dijken.’’

praktijk. Daarna is er een examen en ontvangen deelnemers
een certificaat. Omdat we het belangrijk vinden dat de
dijkwachters van Vechtstromen goed beslagen op de dijken
kunnen lopen, wordt deze opleiding verplicht voor elke
vrijwillige dijkwachter. De kosten hiervan zijn voor rekening
van het waterschap.
Meer informatie hierover ontvang je volgend jaar in een
persoonlijke brief. Heb je vragen neem dan vooral contact
met ons op. Dit kan via dijkwacht@vechtstromen.nl

Vrijwillige dijkwachter Renate van Doorn:

‘Belangrijk om klein te kijken’
Ruim tachtig vrijwilligers staan op elk moment van de dag klaar om
dijken te inspecteren als het mis dreigt te gaan. Slagregens, hoog
water… Waterschap Vechtstromen hoeft maar te bellen en ze trekken
de laarzen aan. Renate van Doorn is sinds zes jaar zo’n betrokken
vrijwilliger. Vrijwilligster is in dit geval een beter woord. De Almelose is
één van de nog maar vier vrouwelijke dijkwachters.

Renate van Doorn: ‘’Je gezamenlijk ergens voor
inzetten, geeft veel voldoening en buiten op de
dijk is altijd heerlijk.’’

Renate werkt in het dagelijks leven
op het Bouwhuis in Enschede in een
woning met mensen met een ernstig
meervoudige beperking. Een relatie
met het dijkwachten lijkt ietwat vreemd,
maar is er zeker wel. “In beide gevallen
is het belangrijk om klein te kijken’’, zo
legt ze uit. “Op mijn werk is dat onder
meer letten op details om te zien wat
de behoeftes van de bewoners zijn. Op
de dijk is dat ook kijken naar details.
Denk aan een inhammetje of een kleine
verschuiving. Dat kan dan van wezenlijk
belang zijn.’’
Officieel is Renate nog nooit ingezet
tijdens een crisis, domweg omdat die er
sinds 2015 niet is geweest. Toch laat het

waterschap haar niet los. Dat komt mede
door haar man Jan-Willem die als seniormedewerker werkt bij Vechtstromen
in Vriezenveen. Hij was ook degene
die Renate enthousiast maakte om
dijkwachter te worden. ”Ik ga ook wel
eens mee met hem als er een storing is,
al is het midden in het weekend.’’
Dit jaar gaat de jaarlijkse oefening voor
vrijwillige dijkwachters in verband met
corona niet door. Die keren dat Renate
er wel was, vond ze heel leerzaam.
“Tijdens zo’n dag krijg je theorie en
praktijk. Zo heb je daadwerkelijk de
satelliettelefoon in handen en moet je
ermee bellen. Je wordt ook bijgepraat

over de vernieuwingen. Zo’n dag is zeer
waardevol en daarnaast is het altijd
heerlijk om over de dijk langs de Vecht te
lopen. Of het nu prachtig, zonnig weer
is of echt dijkwachtersweer met storm
en regen. Ik kan niet wachten totdat we
weer gaan oefenen.’’
Op de vraag wat er zo leuk is als
vrijwillige dijkwachter, zegt Renate:
“Dat je gevoel hebt met de natuur en de
gevaren van de natuur. Het is mooi om
tijdens de oefeningen inzicht te krijgen
in waar je op zou moeten letten. Je
gezamenlijk ergens voor inzetten, geeft
veel voldoening en een dag buiten op de
dijk is altijd de moeite waard.’’

Kennis digitaal op peil houden
Toch heel erg teleurgesteld en hoe moet dat nu met je
kennis? Op de website “Wiki Noodmaatregelen” vind je
veel informatie, hulpmiddelen en ervaringen.
Test je zelf op: Wiki Noodmaatregelen

