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Werken met het WBI
Hoe gaat het beoordelen in de praktijk? Kunnen beheerders uit de voeten met het
beoordelingsinstrumentarium. En welke verbeteringen zien ze graag? We vroegen dit
onder andere aan Petra Goessen van het Kennis- en kundeplatform.

“Vrijwel alle waterkeringbeheerders zijn inmiddels met de beoordeling bezig”, vertelt Goessen, “en
de meesten kunnen redelijk goed overweg met het instrumentarium. Wel zit er nog een aantal rare
dingen in de software en de handleidingen. Bovendien kost het beoordelen meer tijd dan gedacht.
Dat geldt onder meer voor het berekenen van de hydraulische belastingen. Verder is onduidelijk
waarom probabilistisch rekenen lang niet altijd tot een scherper oordeel leidt. Ook valt het op dat
het beoordelen van de geotechnische toetssporen macrostabiliteit en piping nog geregeld
problemen oplevert.”

Vrijheidsgraden
Goessens collega Jordy Kames van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beaamt dat:
“Eind vorig jaar zijn we gestart met het beoordelen van de macrostabiliteit van de
Wieringermeerdijk. Daarvoor maken we geen gebruik van RisKeer, maar passen we nog steeds D-
Geo Stability toe. De reden is niet alleen dat we buitenwaartse stabiliteit niet kunnen
schematiseren met RisKeer. We missen in RisKeer ook nog de vrijheidsgraden die een stand-alone
model als D-Geo Stability biedt. Zo kunnen we met scripts de invoerbestanden voor D-Geo Stability
snel en adequaat veranderen om de gevoeligheid van bijvoorbeeld sterkteparameters te bepalen.
Met RisKeer kan dat op dit moment nog niet. Gelukkig wordt er hard gewerkt om dit te
veranderen.”

Peilbuizen
Ook het beoordelen van de pipinggevoeligheid van waterkeringen gaat volgens Kees Jan Leuvenink
van waterschap Aa en Maas nog niet helemaal naar wens: “We hebben inmiddels de Maasdijk
tussen Cuijk en Ravenstein op piping beoordeeld. De uitkomsten zijn in absolute zin slechter dan
we hadden verwacht, maar passen bij het beeld dat we hadden op basis van VNK2 en
waarnemingen tijdens hoogwater. Natuurlijk, er is het nodige veranderd. De norm is nu strenger
en het model van Sellmeijer en de manier waarop we de ondergrond schematiseren zijn aangepast.
Toch vinden we de berekende faalkansen erg hoog en van andere beheerders hoor ik vergelijkbare
reacties. Om een beter beeld van het pipingprobleem te krijgen, hebben we inmiddels peilbuizen
aangebracht. Daarmee willen we tijdens een hoogwaterperiode de waterdrukken meten en
vervolgens met geavanceerdere grondwatermodellen het risico op piping scherper bepalen.”

Positief
Hoewel het beoordelen op enkele onderdelen nog niet helemaal soepel verloopt, kijkt Goessen
hoopvol naar de toekomst. “Als beheerders trekken we voortdurend aan de bel bij het WBI-team.
We stellen vragen via de Helpdesk Water en geven aan tegen welke knelpunten we aanlopen. Ik
vind het erg positief dat het WBI-team al ons commentaar serieus oppakt. Natuurlijk zouden we
het liefste zien dat alles gelijk wordt opgelost, maar dat dit niet kan snappen we goed.”

Lef
Goessen vervolgt: “Misschien moeten we als beheerders soms ook wat meer lef tonen. Als we
vinden dat de software nog onvoldoende biedt wat we willen, hoeven we niet een gedetailleerde
toets uit te voeren. We kunnen er dan ook voor kiezen om direct een Toets op maat te doen.
Bijvoorbeeld omdat we veel ervaringskennis hebben, een kering frequent inspecteren en we ons
oordeel goed kunnen onderbouwen.

WBI-team steekt energie vooral in ondersteuning bij
beoordelen
De oplevering van het WBI 2017 betekent geenszins dat het WBI-team nu op zijn
lauweren rust. Iedere dag is het druk met het verder verbeteren van het



instrumentarium. Volgens Robert Slomp is alles erop gericht dat beheerders hun
keringen zo probleemloos mogelijk kunnen beoordelen.

“Natuurlijk hadden we het liefste gezien dat het instrumentarium in een keer helemaal goed zou
zijn”, zegt Slomp. “Maar de werkelijkheid is anders. Beheerders kunnen hun keringen ermee
beoordelen, maar er zijn nog wel diverse kinderziektes en de nodige wensen. Sommige
handleidingen zijn bijvoorbeeld niet duidelijk genoeg, bepaalde functionaliteiten ontbreken nog, in
de software zitten wat foutjes en verschillende onderdelen moeten gebruiksvriendelijker worden.

Hoogste prioriteit
“Er staat dus nog veel op onze agenda en dat kunnen we niet allemaal tegelijk aanpakken. Daarom
moeten we steeds keuzes maken. We hebben bijvoorbeeld gekozen om de hoogste prioriteit te
geven aan ondersteuning van beheerders en adviesbureaus bij het beoordelen van waterkeringen
en het ontwerpen van eventuele verbeteringsmaatregelen. We houden voortdurend in de gaten
welke vragen er bij de Helpdesk Water – de primaire ingang voor vragen en opmerkingen –
binnenkomen en hebben intensief contact met het Kennis- en kundeplatform. Op die manier weten
we wat de meest dringende problemen voor gebruikers zijn. Acute zaken proberen we zo snel
mogelijk op te lossen. We verbeteren handleidingen, verhelpen fouten in de software en
optimaliseren modellen. Ook geven we advies op locatie.”

Assemblagetool
“Ondertussen gaan we door met de werkzaamheden die we vorig jaar zijn gestart. Zo hebben we
forse stappen gezet met het zogeheten assemblagetool, dat beheerders kunnen gebruiken om
verschillende toetsoordelen samen te voegen tot een veiligheidsoordeel. Zoals het er nu uitziet
kunnen we dit instrument in het najaar integreren in RisKeer. Recent hebben we bij beheerders
geïnformeerd of ze tevreden zijn met deze extra functionaliteit. Dat is het geval.

“We werken daarnaast aan het verder verbeteren van het toetsspoor Macrostabiliteit. Zo
vermoeden we dat probabilistisch rekenen tot scherpere uitkomsten leidt. Samen met de
projectoverstijgende verkenning (POV) Macrostabiliteit onderzoeken we de komende tijd of dit
vermoeden juist is. Als dat zo is hopen we
samen met de POV het probabilistische
rekenen als extra optie in te bouwen.”

Vakmanschap en realiteitszin

De  beoordeling  is  goed  op  gang  stelt
omgevingsmanager Hoite Detmar van WVL. Hij leidt
dat  onder  andere  af  uit  de  circa  700  vragen  die
inmiddels aan de Helpdesk Water zijn gesteld.
“Iedereen werkt nu met de release van RisKeer van
december 2017. Dit jaar brengen we nog een nieuwe
release uit, maar deze krijgt alleen functionele
aanpassingen. Inhoudelijk verandert er niets.”
Detmar raadt alle beheerders aan goed te blijven
doorgaan met de beoordeling. Volgens hem blijven
vakmanschap en realiteitszin daarbij het belangrijkst
en is het instrumentarium niet meer dan een
hulpmiddel. Hij  belooft dat het WBI-team de
komende tijd veel energie blijft steken in de
ondersteuning. Niet alleen om te zorgen dat de
beoordeling goed verloopt, maar ook om snel
problemen te identificeren en adequaat plannen te
kunnen opstellen voor het verbeteren van het
instrumentarium.



Tevreden gezichten bij WBI-werkweek
Samen met het Kennis- en kundeplatform organiseerde het WBI-team een werkweek.
Beoordelaars konden op drie verschillende dagen zelfstandig aan de gang met hun WBI-
werkzaamheden. Experts van Deltares en WVL waren aanwezig om vragen te
beantwoorden.

“Tot voor kort organiseerden we als Kennis- en kundeplatform vooral regionale bijeenkomsten”,
vertelt Petra Goessen. “Inmiddels is vrijwel iedereen daadwerkelijk met het beoordelen aan de
gang. Daarom leek het ons goed om een aantal landelijke bijeenkomsten te organiseren rond
inhoudelijke thema’s en daarvoor niet alleen de gebruikers, maar ook de ontwikkelaars van het
instrumentarium uit te nodigen.”

Dialoog
“Samen met WVL zijn we zo uitgekomen op de WBI-werkweek: drie dagen met veel ruimte om
zelfstandig aan het beoordelen van je waterkeringen te werken en vragen te stellen aan en in
dialoog te gaan met de experts van Deltares en WVL. Daarbij hebben we elke dag voor een paar
inhoudelijke onderwerpen gekozen. De eerste dag stonden hydraulische randvoorwaarden en
bekledingen centraal, de tweede dag geotechniek met vooral piping en macrostabiliteit en de derde
dag kunstwerken en niet-waterkerende objecten.”

Elkaar ondersteunen
“Terugkijkend ben ik heel tevreden over deze nieuwe formule. Beheerders kunnen eenvoudig voor
hulp en advies bij de ontwikkelaars terecht. Ook zie je je dat ze samen met collega’s aan de slag
gaan die vergelijkbare vragen hebben. Dat is precies wat we met het Kennis- en kundeplatform
beogen: zorgen dat beheerders elkaar weten te vinden en elkaar kunnen ondersteunen. Om dat
verder te bevorderen starten we de komende tijd met expertgroepen. Ook willen we aan de gang
met reviewteams, zodat beheerders elkaars beoordelingen kunnen toetsen, voordat die naar de ILT
worden gestuurd.”

Synergie
William van Ruiten van waterschap Limburg en trekker van de expertgroep Kunstwerken en
langsconstructies is eveneens positief over de werkweek. Als een van de weinigen heeft hij aan alle
drie de dagen deelgenomen. “Voor mijzelf was dat leerzaam. De eerste twee dagen stapte ik met
mijn vragen naar de experts van Deltares en WVL. De laatste dag heb ik eerst aan de aanwezige
beheerders gevraagd wie allemaal met eenzelfde soort vragen zat als ik en mee wilde denken.
Vervolgens zijn we als groep in gesprek gegaan met een expert van Deltares en hebben we
gezamenlijk naar oplossingen gezocht. Dat zorgde voor synergie en leverde aanmerkelijk meer op
dan mijn eerdere een-op-een-gesprekken: je bespreekt casussen, hoort verschillende
oplossingsrichtingen en leert van elkaar.”

Nuance
“Het mooie van deze dagen is dat je het gesprek kunt aangaan met bijvoorbeeld de ontwikkelaars
van het instrumentarium of met het ILT”, stelt Bert Koster van Waterschap Drents Overijsselse
Delta. “Op die manier kom je verder dan via de Helpdesk Water. Natuurlijk is het mooi dat we via
de helpdesk ondersteuning kunnen vragen, maar het is vaak lastig om schriftelijk je vraag helder
te formuleren. Bovendien leidt een antwoord vaak tot nieuwe vragen. Dergelijke problemen spelen
op dit soort dagen niet, omdat je open met elkaar in gesprek gaat. Daardoor is er veel meer ruimte
voor nuance.”

Balans inhoud en toepasbaarheid
Ook software-ontwikkelaar Pieter van Geer van Deltares is tevreden over het directe contact met
de gebruikers: “Ik vind dat je als ontwikkelaar van een instrumentarium steeds voor ogen moet
hebben dat anderen er uiteindelijk mee moeten kunnen werken. Je moet daarom weten wat hun
wensen en behoeften zijn. Daar zijn deze dagen heel geschikt voor. De discussies met de
gebruikers gaan echt over de inhoud en je hoort wat ze belangrijk vinden en tegen welke
problemen ze aanlopen. Dat helpt mij om duidelijk te krijgen welke aanpassingen nodig zijn en wat
een goede balans is tussen inhoud en toepasbaarheid.”



Gebruiker centraal bij doorontwikkeling instrumentarium
Kennisontwikkeling is een continu proces. Terwijl de meeste beheerders nog moeten
wennen aan het WBI2017, wordt al nagedacht over een vervolg op dit instrumentarium.
Merijn Bas van het directoraat-generaal Water en Bodem (DGWB) en Alex Roos van
Rijkswaterstaat WVL vertellen over de nog prille plannen voor de periode tot 2023.

“Dit jaar ronden we de ontwikkeling van het WBI2017 af”, vertelt Bas. “Er komt nog een nieuwe
release van RisKeer in november 2018 en daarna richten we ons alleen nog op de ondersteuning
van het beoordelingsproces. Ondertussen starten we met de doorontwikkeling van het bestaande
instrumentarium. Daarbij streven we ernaar dat er voor het beoordelen en ontwerpen van
waterkeringen één instrumentarium komt.“

Eenduidige uitgangspunten
Roos licht toe: “Als je nu met het ontwerpinstrumentarium een dijkverbetering ontwerpt, is het
natuurlijk belangrijk dat het ontwerp ook voldoet als je het gaat beoordelen met
het beoordelingsinstrumentarium. Met de ontwikkeling van één instrumentarium – met eenduidige
uitgangspunten voor beoordelen én ontwerpen – willen we dat in de toekomst nog beter borgen.”
“Op dit moment werken we hard aan visievorming”, vervolgt Bas. “Daarvoor overleggen we onder
meer met de Coördinatiegroep, het Kennisplatform Risicobenadering, de Werkgroep Programmeren
Ontwerp Instrumenten en het Directeurenoverleg Kennis en Instrumentarium. We hopen dat de
visie eind mei gereed is. Vervolgens ontwikkelen we een plan van aanpak zodat we in 2019 goed
aan de slag kunnen.”

Zinvol en prettig
Hoewel de visie nog in de steigers staat, zijn de grote lijnen volgens Bas en Roos al behoorlijk
duidelijk. Bas: “In ieder geval willen we de gebruikers vanaf het begin intensief betrekken bij de
verdere ontwikkeling van het instrumentarium. Ik zie dan ook een grote rol weggelegd voor het
Kennis- en Kundeplatform. Sinds een aantal jaren trekken we intensief met elkaar op en dat vind ik
erg zinvol en prettig. Ik hoop dan ook dat deze samenwerking door blijft gaan en dat het platform
zich op termijn ook met het ontwerpproces gaat bezighouden.”
Roos vult aan: “Daarnaast zijn we van plan om het project anders te gaan aansturen. We willen nu
nog niet volledig vastleggen wat we in 2023 gaan opleveren, maar veel meer uitgaan van een
stapsgewijs proces. Dat biedt ons meer ruimte om ontwikkelingen tijdens de rit bij te sturen. Na
elke stap willen we bijvoorbeeld samen met gebruikers testen of het ontwikkelde concept doet wat
het moet doen en toepasbaar is en vervolgens bepalen hoe we verder gaan.”

Amerikaanse aanpak
“Ook willen iets gaan doen met de zogeheten Amerikaanse aanpak, waarmee we vorig jaar hebben
kennisgemaakt in een samenwerkingsproject met onder andere het US Army Corps of Engineers.
Bij deze aanpak geef je met een soort ‘gebeurtenissenboom' aan wat er gebeurt vanaf het eerste
begin van falen tot en met het daadwerkelijk bezwijken van een kering. We denken dat dit een
goede aanvulling is op onze aanpak, die sterk modelgedreven is.”
Roos vervolgt: “Over andere onderwerpen zijn we nog in discussie. Voor welke toetssporen is het
bijvoorbeeld zinvol om probabilistische toetsen te ontwikkelen? Gaan we ons vooral richten op het
verbeteren van de software of juist op betere procesregels? Op welke faalmechanismen
concentreren we ons met onze kennisontwikkeling? En hoe gaan we bij de beoordeling om met
nieuw ontwikkelde kennis? Bouwen we die zo snel mogelijk in in het instrumentarium, of stellen we
nieuwe kennis eerst beschikbaar voor de ‘Toets op maat’ zodat we er ervaring mee kunnen
opdoen?”

Merijn Bas studeerde aardwetenschappen aan de VU in Amsterdam. Ze is beleidsmedewerker
Waterveiligheid bij het directoraat-generaal Water en Bodem en trekker van het programma
Basisinstrumentarium.

Alex Roos is projectmanager Basisinstrumentarium bij Rijkswaterstaat. De afgelopen jaren werkte
hij bij hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als technisch manager en ontwerpleider
Innovaties aan het dijkversterkingsproject Markermeerdijken. Roos is opgeleid aan de VU
Amsterdam.


