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Juni-release sneller en gebruikersvriendelijker
De afgelopen maanden heeft het WBI-team het beoordelingsinstrumentarium verder
verbeterd. Daarbij is veel aandacht uitgegaan naar het softwarepakket RisKeer. Op basis
van reacties van gebruikers is vooral gewerkt aan het verbeteren van de
gebruiksvriendelijkheid. De verbeterde versie is op 30 juni opgeleverd.

Het softwarepakket is op tal van punten verbeterd. Hieronder hebben we de vijf belangrijkste
aanpassingen voor u op een rij gezet:

· Een belangrijke aanpassing is het vernieuwen van de rekenkern van RisKeer. Met de
nieuwe versie van de rekenkern verlopen berekeningen aanzienlijk sneller. Ook bij grote
hoeveelheden berekeningen hoeft u nu minder snel te kiezen voor grovere schematisaties
vanwege de rekentijd.

· In de nieuwe versie van de software is het mogelijk om berekeningsconfiguraties in
batches te im- en exporteren. Dat verkort de doorlooptijd en verkleint de kans op fouten,
omdat u zelf minder gegevens hoeft in te voeren in RisKeer. Met deze nieuwe optie kunt u
bijvoorbeeld polderpeilen, in- en uittredepunten en dempingsfactoren definiëren voor grote
hoeveelheden berekeningen.

· Door toevoegingen aan de kaartweergave is het nu mogelijk om een kaart op de
achtergrond te tonen. Hierdoor kunt u zich eenvoudiger oriënteren en hoeft u minder vaak
te wisselen tussen RisKeer en een GIS-programma.

· Het maken van een goede schematisering is vereenvoudigd door de optie ‘bijwerken’ van
gegevens voor piping en graserosie kruin en binnentalud (GEKB). Met deze optie kunt u
aangepaste gegevens in bronbestanden overnemen in bestaande berekeningen in RisKeer.
Dit beperkt de hoeveelheid invoerwerk en daarmee de kans op verkeerd ingevoerde
gegevens. Verder vereenvoudigt de bijwerkoptie de organisatie van gegevens in RisKeer.

· In de nieuwe versie van het instrumentarium kunt u voortaan projecten eenvoudig openen
die u in een eerdere officiële release hebt ingevoerd en opgeslagen.

Eerste hulp hij WBI-vragen
Beheerders en adviesbureaus die een vraag hebben over het werken met het nieuwe
beoordelingsinstrumentarium WBI 2017 kunnen terecht bij de Helpdesk Water. Achter
dit loket, dat zowel via een digitaal formulier als telefonisch is te bereiken, staat een
team klaar om u verder te helpen. Alle vragen worden geregistreerd en zo snel mogelijk
beantwoord.

Sinds de oplevering van het nieuwe instrumentarium eind januari dit jaar is het aantal vragen aan
de helpdesk fors toegenomen. Kwamen er in het eerste kwartaal van 2016 bijna 70 inhoudelijke
vragen binnen over waterveiligheid, in de eerste drie maanden na het uitkomen van het WBI 2017
waren het er al ruim 180. Dat laat volgens Eric van Meerendonk en Rudi Heymen van Helpdesk
Water zien dat de helpdesk in een behoefte voorziet. Van Meerendonk: “Het nieuwe
instrumentarium is echt anders dan eerdere instrumentaria. Daardoor moeten beoordelaars weer
ontdekken hoe ze bij de beoordeling het beste te werk kunnen gaan. Bij die zoektocht dringen zich
inhoudelijke vragen op of lopen ze tegen onvolkomenheden in de software aan. Daarom is het goed
dat ze bij ons terecht kunnen voor antwoorden, adviezen en ondersteuning.”

Altijd antwoord



Heymen vult aan: “Alle vragen die bij ons binnenkomen registeren we en we zorgen ervoor dat
vragenstellers altijd antwoord krijgen. Eenvoudige vragen beantwoorden we zelf, meestal binnen
een tot twee dagen. Ingewikkelde vragen zetten we uit bij inhoudelijk deskundigen binnen
Rijkswaterstaat of, na intern overleg, bij deskundigen van Deltares. In deze gevallen krijgt een
vragensteller binnen vijf tot zeven dagen antwoord. Soms zijn er ook vragen die te complex zijn
om schriftelijk of telefonisch te beantwoorden. Dan maakt een expert een afspraak met de
vragensteller om op een locatie het onderwerp een op een te bespreken.”
De helpdesk registreert niet alleen iedere vraag, maar geeft ook altijd een indicatie van de
verwachte ‘behandelingstermijn’. Daarnaast maakt de helpdesk iedere maand een overzicht van de
binnengekomen vragen en de bijbehorende antwoorden. Veelgestelde vragen publiceert de
helpdesk in een rubriek ‘vraag en antwoord’, zodat bezoekers zelf het antwoord bij hun vraag
kunnen opzoeken.

Aanpassingen

Naast vragen noteert de helpdesk ook alle opmerkingen over het instrumentarium en suggesties
voor verbeteringen en aanpassingen. Omgevingsmanager Hoite Detmar: “We bespreken de
opmerkingen en suggesties met het Kennis- en KundePlatform (KKP) en samen bepalen we welke
wensen we honoreren en met welke prioriteit. Daarbij kan het gaan om het aanpassen van
documentatie en handleidingen, maar ook om software-aanpassingen. We laten ‘indieners’ altijd
weten of we naar aanleiding van hun reactie iets gaan aanpassen.”
Detmar vervolgt: “Als een onderwerp vaak terugkomt, kunnen we het opnemen in het
voorbeeldenboek of er een factsheet over maken. Verder ondersteunen we beheerders bij
workshops over WBI-vraagstukken. Zo staan de komende tijd de workshops ‘Hoe pak ik een
beoordeling efficiënt aan?‘ en ‘Wanneer is een beoordeling goed genoeg?‘ op de agenda.”

Vragen en opmerkingen kunt u via de knop Stel een Vraag bovenin gele balk  doorgeven aan de
Helpdesk Water. U kunt ook bellen naar 088-7977102.

Beoordelen met WBI is nog pionieren: uitproberen bijsturen en
nieuwe kennis opdoen
Als een van de eerste waterkeringbeheerders heeft Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK), samen met adviseurs van HKV en Tauw, gewerkt met het
nieuwe WBI. Gezamenlijk zijn ze in het diepe gesprongen. Een leerzame ervaring
volgens Peter van der Vliet van HHNK en Marit Zethof van HKV.

HHNK heeft er bewust voor gekozen om direct na de oplevering van het WBI 2017, eind januari dit
jaar, met het beoordelingsinstrumentarium aan de slag te gaan. Dat was een bewuste keuze. Het
hoogheemraadschap wil namelijk ervaring opdoen met het nieuwe instrumentarium, zoveel
mogelijk kennis opdoen en snel helder krijgen hoeveel tijd de verschillende stappen van het WBI
vragen om voor de komende jaren tot een goede planning en beoordelingsstrategie te komen.
Verder wil HHNK leren hoe het de uitkomsten van de beoordeling moet interpreteren en welke
gevolgen inhoudelijke keuzen hebben op deze uitkomsten, zodat het waar mogelijk kan bijsturen.
Kortom, zich al lerend ontwikkelen en zo landelijk een bijdrage leveren aan het verbeteren van het
beoordelingssysteem.

Doorzettingsvermogen

Voor de eerste beoordeling hebben de beoordelaars van het hoogheemraadschap intensief
samengewerkt met het projectteam van de HWBP-dijkversterking Balgzanddijk-Amsteldiepdijk.
“Beide zeedijken hadden we in de derde verlengde toetsronde in 2011 al beoordeeld”, vertelt Van
der Vliet. “Toen hadden we ze afgekeurd omdat de bekleding op diverse plekken niet sterk genoeg
bleek. De dijken vallen onder het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Door ze
nog eens met het WBI 2017 te beoordelen, wilden we onder andere nagaan of de nieuwe
beoordelingsmethodiek tot vergelijkbare uitkomsten leidt als in 2011.”
Het opnieuw beoordelen van de twee stukken zeedijk was pionieren voor HHNK, omdat het
hoogheemraadschap als een van de eerste waterkeringbeheerders aan de slag ging met het



nieuwe, nog niet volledig uitgekristalliseerde WBI. Dat vroeg om lef, creativiteit en vooral
doorzettingsvermogen. Het projectteam heeft er veel energie in gestoken en ervoor gekozen om de
beoordeling samen met externe adviseurs uit te voeren.

Inhoudelijke keuzen

Van der Vliet: “Het nieuwe instrumentarium verschilt op allerlei punten van eerdere instrumentaria.
Je moet als beoordelaar opnieuw ontdekken wat de meest handige aanpak is. Dat betekent dat je
heel veel inhoudelijke keuzen moet maken. Hoe beoordeel je bijvoorbeeld de kwaliteit van de
grasmat op de dijk en op welke manier kun je de ondergrond het beste schematiseren? Wij vonden
het prettig en uiterst zinvol dat we over deze keuzes konden overleggen met de adviseurs van HKV
en Tauw. Samen op zoek, uitproberen en zo nodig bijsturen!”
Marit Zethof, projectleider bij HKV, is het met Van der Vliet eens: “De wijze van beoordelen is met
het WBI 2017 echt anders. Daarom is het van belang om samen te werken en met elkaar na te
denken welke uitgangspunten je hanteert bij de beoordeling en welke aanpak je volgt. Welke
gegevens gebruik je? Hoe neem je de kennis en ervaring vanuit onderhoud, inspecties en
vergunningverlening mee? En met welke modellen schematiseer je? Na overleg hebben we
bijvoorbeeld bij het beoordelen van de binnen- en buitenwaartse macrostabiliteit D-Geo Stability
gebruikt. Niet alleen omdat de tot dan toe beschikbare opties in de Waternet Creator van de
basismodule Macrostabiliteit niet goed aansloten bij de te beoordelen dijken, maar ook omdat de
basismodule nog niet gebruikt kan worden voor buitenwaartse stabiliteit. Door met één
stabiliteitsmodel te werken wilden we mogelijke effecten van modelverschillen op de uitkomsten
uitsluiten. Door over dit soort keuzen met elkaar te overleggen, maar ook met het WBI-team en de
ILT, kun je veel van elkaar leren. Daarnaast hebben we samen de verschillen tussen D-Geo
Stability en de basismodule Macrostabiliteit in kaart gebracht. Dat was ook zeer nuttig en
leerzaam.”

Arbeidsintensief

“We hebben ook ervaren dat beoordelen met het WBI 2017 geen standaardwerk is en
specialistische kennis vereist”, aldus Zethof. “Ook kost het nog veel tijd, omdat het
instrumentarium nieuw is en je samen met de opdrachtgever extra aandacht wilt schenken aan het
begrijpen van de uitkomsten. Verder is het instrumentarium nog niet voor alle onderdelen even
gebruiksvriendelijk. Het bestaat feitelijk uit meerdere losse applicaties en voor elke applicatie moet
je nog apart, veelal handmatig, gegevens invoeren. Dat maakt de gegevensinvoer arbeidsintensief
en vereist oplettendheid van de invoerder om fouten te voorkomen. HHNK had vooraf al heel veel
gegevens verzameld, maar pas tijdens de uitvoering ontdek je wat nog ontbreekt en welke
gegevens extra nodig zijn om tot goede uitkomsten te komen. Het is goed om daar in je planning
rekening mee te houden. Verder moet je steeds bedenken hoe je stappen het beste kunt doorlopen
en beseffen dat beoordelen een iteratief proces is.”

Samen oplossingen zoeken

Zethof vervolgt: “Doordat het instrumentarium fonkelnieuw is en wij een van de eersten zijn die
ermee werken, zijn we diverse keren tegen onduidelijkheden aangelopen. We hebben dan ook
samen met HHNK de nodige vragen gesteld aan de Helpdesk Water. Natuurlijk was het soms
vervelend dat we moesten wachten op een antwoord voordat we door konden, maar ik denk wel
dat dit de manier is om tot een goed werkend instrumentarium te komen: tijdig aan de bel trekken
en vervolgens samen naar oplossingen zoeken. Samen met HHNK doen wij dat onder andere
omdat sommige resultaten van de beoordeling ons erg verrassen. Zo lijken de beoordeelde dijken
nu op grote delen niet te voldoen voor het faalmechanisme binnenwaartse macrostabiliteit, terwijl
dat niet uit de vorige toetsronde kwam. Daarom willen we de komende tijd met experts en
ontwikkelaars overleggen wat de verklaring kan zijn voor deze uitkomst. Hebben wij de juiste
gegevens gebruikt? Hebben we realistische aannames gedaan en goede schematisaties gemaakt?
Komt het door de vele veranderingen of moet het instrumentarium worden aangepast?”



Software macrobstabiliteit
De afgelopen tijd zijn een aantal beheerders begonnen met het gebruik maken van de
WBI software voor het uitvoeren van de beoordeling. Uit de eerste ervaringen zijn een
aantal issues aan het licht gekomen met betrekking tot de software macrostabiliteit.

In een aantal gevallen werkt de BM Macrostabiliteit niet correct. In de nieuwe release BM
Macrostabilieit die naar verwachting oktober 2017 wordt opgeleverd zullen de problemen opgelost
zijn. In de tussentijd is het mogelijk een workaround te gebruiken in de gevallen dat het probleem
zich voordoet. Voor deze workarounds en technische details verwijzen we u naar de factsheet
Workaround BM Macrostabiliteit.

Uitlevering hydraulische databases
Inmiddels zijn voor bijna heel Nederland databases met hydraulische belastingen
beschikbaar en kunnen alle beheerders aan de slag met de belastingen. Voor een aantal
gebieden wordt nog hard gewerkt aan het afronden van de databases. In deze gebieden
werd, ofwel zeer laat bekend dat de keringen een primaire status zouden
krijgen/houden, of bleek het gezien de rekentijden praktisch bijna onmogelijk
belastingen te berekenen. Nu de rekentijden in de nieuwe release van Riskeer (deze
zomer) zijn verbeterd kunnen we ook deze gebieden testen en uitleveren.

Hieronder staan de verwachte opleveringsdata van de databases hydraulische belastingen.

· Benedenrivieren, faalkans- en afvoerdominant: juli 2017

· Benedenrivieren, overgangs- en bergingsgebied: juli-augustus 2017

· Grevelingen en Randmeren: september 2017 (nu beschikbaar op verzoek via toets op maat
met HydraNL in testmodus)

· Volkerak Zoommeer en Hollandse IJssel: 2018 (dec 2017 via toets op maat met HydraNL)

Gebiedsrapportages hydraulische belastingen beschikbaar

De gebiedsrapporten Meren, Kust, Rijntakken en Maas, Vecht- en IJsseldelta en Oosterschelde
staan online. Hierin vind je allerlei achtergrondinformatie over de hydraulische belastingen voor
WBI 2017 in het betreffende gebied. Je kunt denken aan: uitgangspunten (bodemhoogte,
afvoerstatistiek, correlaties), voorbeeldresultaten en verschilanalyses. Deze rapporten helpen bij
duiding van rekenresultaten en kunnen ook helpen als je wilt afwijken van de verstrekte
belastingen in een toets op maat.
Een aantal rapporten volgen deze zomer: de gebiedsrapportage benedenrivieren, het rapport
basisstochasten en het rapport modelonzekerheden. De inhoud van deze rapporten kan via een
verzoek via de Helpdesk Water wel al gedeeld worden.

Probabilistische berekening Gras Erosie Kruin en Binnentalud (GEKB) vs deterministische

HBN berekening

Diverse beheerders hebben vragen over de verschillen in uitkomsten tussen de probabilistische
GEKB berekening met Ringtoets en de deterministische HBN berekening met Hydra-NL. Om de
beoordeling te ondersteunen is een factsheet gemaakt die de verschillen en de soms hoge
overslagdebieten in het illustratiepunt verklaart. Op verschillende manieren en met praktische
voorbeelden wordt uitgelegd hoe -op het eerste oog vreemde resultaten- geduid kunnen worden.

Nieuwe gezichten bij het WBI-team
De afgelopen maanden zijn er twee belangrijke personele wisselingen bij het WBI-team
geweest. Alessandra Bizzarri van RWS-WVL heeft de taken overgenomen van Harry
Stefess die is gestopt als programmamanager WBI 2017. Bij Deltares heeft



Annemargreet de Leeuw dit voorjaar Goaitske de Vries opgevolgd als projectmanager
WBI. Zowel Bizzarri als De Leeuw zijn ervan overtuigd dat samenwerking met gebruikers
de komende tijd cruciaal is om tot een goed werkend instrumentarium te komen.

Alessandra Bizzarri is aan de universiteit van Rome afgestudeerd als natuurkundige. Ze werkte
bijna dertien jaar als wetenschappelijk onderzoeker bij onder meer de Radboud Universiteit
Nijmegen, het European Space Agency (ESA) en de TU Delft. In 1999 ging ze bij Dienst Weg- en
Waterbouw van Rijkswaterstaat aan de slag. Het WBI is geen onbekend terrein voor haar. Ze was
onder andere projectleider voor het WTI 2011, de voorloper van het WBI. Verder werkte ze de
afgelopen jaren aan de procedurele kant van het WBI. Zo was ze intensief betrokken bij de
totstandkoming van bijlage 1 van de Ministeriële Regeling, de ‘Procedure regeling primaire
waterkeringen’. Hierin zijn de stappen beschreven die beheerders moeten doorlopen bij het
beoordelen van hun waterkeringen, evenals de rapportageverplichtingen.

Rijdende trein

“Toen ik begon, viel me direct op dat het WBI veel complexer en omvangrijker is dan het vorige
programma”, vertelt Bizzarri. “Ook is de omgeving ingewikkelder. Wat dat betreft heb ik
bewondering wat het WBI-team allemaal heeft gepresteerd. Zelf vond ik de eerste periode best
lastig. Ik was op een rijdende trein gestapt en moest zorgen dat hij zijn snelheid behield.
Ondertussen moest ik me zo snel mogelijk alle achtergronden en bijzonderheden eigen maken.”
“Inmiddels ben ik goed ingewerkt. Hoewel we het instrumentarium hebben opgeleverd besef ik
goed dat we nog veel werk moeten verzetten. De nog ontbrekende onderdelen leveren we
binnenkort op en we werken hard aan het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de
software. Ik ben blij dat de beheerders die het instrumentarium nu al gebruiken voor het
beoordelen van hun waterkeringen, hun ervaringen met ons delen. Daardoor krijgen wij goed in
beeld welke verbeteringen we nog moeten doorvoeren en kunnen we alle ‘beoordelaars’ beter
ondersteunen.”

Overstromingsrisico’s

Ook Annemargreet de Leeuw houdt zich al jaren bezig met waterveiligheid. Ze studeerde civiele
techniek aan de TU Delft en startte haar carrière in 1990 als hydroloog bij het voormalige
Waterbouwkundig Laboratorium. Ze werkte daar mee aan de toetsing van versterkingsplannen
voor rivierdijken en aan het advies voor de commissie Watersnood Maas. Na ruim acht jaar stapte
ze over naar de Dienst Weg- en Waterbouw. Daar hield ze zich bezig met waterkeren en
overstromingsrisico’s. Zo was ze een van de trekkers van het eerste VNK-project. In 2005 ging ze
aan de slag bij het RIKZ, waar ze afdelingshoofd werd van de afdeling kustbeleid. Na een
reorganisatie is De Leeuw in 2008 bij Deltares gaan werken als hoofd van de afdeling Flood Risk
Management. Deze afdeling maakt wereldwijd risico-analyses en adviseert over
waterveiligheidsbeleid. Kort nadat ze projectmanager WBI was geworden, is De Leeuw gestopt als
afdelingshoofd om al haar aandacht in het WBI te kunnen steken.

Cultuurverandering

Over het WBI zegt De Leeuw: “Dit is geen project maar een programma. Bij een project werk je
van A naar B en dan ben je klaar. Dat geldt niet voor het WBI. Er zijn met de invoering van de
nieuwe Wet zo veel dingen veranderd, dat er een cultuurverandering nodig is. Alle betrokken
partijen moeten zich de komende jaren een nieuw gedachtegoed eigen maken en een nieuwe
manier van werken aanleren met het nieuwe instrumentarium. Dat lukt alleen als wij als WBI-team
hen ondersteunen en open staan voor al hun vragen en wensen.”

Opleidingen
In de afgelopen maanden hebben ruim 125 kering beheerders en adviseurs zich verder
bekwaamd in de ins en outs van het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Zij



volgden cursussen binnen het Opleidingsprogramma ‘Implementatie Nieuwe Normering
Waterveiligheid’. Het Opleidingsprogramma bevat een breed scala aan onderwerpen
waaronder hydraulische belastingen, geotechniek, bekledingen, databeheer en
assembleren en rapporteren. Elke cursus bevat de achtergronden en eerste
praktijkervaringen. Daarnaast oefenen de deelnemers met de software.

We vroegen de deelnemers naar hun ervaringen, hier een aantal op een rij:
· "Ik ben aangehaakt met het toch wel ingewikkelde WBI en de procedures"- Cursist

Basiskennis nieuwe normering en belastingen
· "Ik heb geleerd wat de gevoeligheden in de assemblage zijn en hoe ik hier tijdens de

beoordeling al rekening mee kan houden" - Cursist Assembleren en Beoordelen
· "Ik heb inzicht gekregen in het oprollen van faalkansen" - Cursist Assembleren en

Beoordelen

Sterke punten van de cursussen

· "Het stellen van vragen was geen probleem en werd beantwoord met goede antwoorden" -
Cursist Basiskennis nieuwe normering en belastingen

· Het denkwerk voor de huiswerkopdracht is direct toepasbaar - Cursist Databeheer WBI en
de nieuwe normering

· De cursus is goed afgestemd op wat je echt nodig hebt, geen overbodige informatie -
Cursist Assembleren en Beoordelen

Verbetermogelijkheden

· "De samenhang tussen de theorie en de statistische analyse is lastig te volgen" - Cursist
Bekledingen

· "Meer details m.b.t. dataformats/input in ringtoets" - Cursist Databeheer en de nieuwe
normering

· "Echte data uit een praktijksituatie gebruiken wellicht" -Cursist Assembleren en Beoordelen
Na de zomer staan de cursussen Kunstwerken en Beheer & Onderhoud voor het eerst op het rol.
Kijk voor alle cursussen en data op www.opleidingen.stowa.nl of neem contact op met Hanna
Langerak van het consortium (Wateropleidingen, PAOTM en HKV): opleidingen@innw.nl of 030 –
60 69 424.

Nieuwe community voor delen kennis en ervaringen
Onder de vlag van de dijkwerkers-community heeft het Kennis- en KundePlatform (KKP)
sinds kort een eigen netwerk-community voor alle mensen die beroepsmatig betrokken
zijn bij de beoordeling van de primaire waterkeringen. Keringbeheerders,
ingenieursbureaus, RWS-WVL, DGRW, ILT en andere betrokkenen kunnen binnen deze
community kennis en ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

U kunt zich hier https://community.dijkwerkers.com/kennis-en-kunde-platform/ aanmelden.

Er is ook een besloten community specifiek voor waterkeringbeheerders. Voor deze community
kunnen beoordelaars bij waterschappen en Rijkswaterstaat zich hier
https://community.dijkwerkers.com/cluster-hollandse-kust/ aanmelden.
Verder ondersteunt het KKP ook de ‘data-kant’ van de beoordeling. Via de KKP-data- community
https://community.dijkwerkers.com/cluster-hoogland/ probeert het KKP mensen verder op weg te
helpen met alle nieuwe ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het gebied van dataverzameling, -
bewerking en -invoer.


