
WTI Nieuwsbrief januari 2015

Inhoud
Databehoefte vierde toetsronde
Nu al mogen meedenken heeft grote meerwaarde
Geslaagde landelijke toetsdag
Piping vraagt op korte termijn om pragmatische aanpak
Vierde toetsronde vereist goede voorbereiding

Databehoefte vierde toetsronde
Op de landelijke toetsdag was het een van de adviezen aan de waterkeringbeheerders: bereid je
goed voor en begin nu al met het verzamelen en klaarzetten van data voor de vierde toetsronde.
Om gehoor te kunnen geven aan dat advies willen beheerders weten welke gegevens ze straks
allemaal nodig hebben. Joost van der Hammen, clusterleider Datamanagement bij Rijkswaterstaat,
legt uit hoe ze hier nu al inzicht in kunnen krijgen.

“Dat waterkeringbeheerders graag duidelijkheid willen hebben over de benodigde gegevens voor de
vierde toetsronde is heel logisch”, zegt Van der Hammen. “Wij doen dan ook hard ons best om
zoveel mogelijk aan hun wens te voldoen. We stellen bijvoorbeeld toetsschema's, parameterlijsten
en schematiseringshandleidingen op, waarmee ze de informatiebehoefte voor hun beheersgebied
kunnen bepalen. De definitieve versies hiervan zijn weliswaar nog in ontwikkeling en worden pas
op 1 januari 2016 opgeleverd, maar de conceptversies delen we nu al zo veel mogelijk. Die geven
een goed beeld van de uiteindelijke versies. Zo is 90% van de informatie in de concept-
parameterlijsten al definitief.”

Conceptversies

“Het aantrekkelijke van het vroegtijdig delen van de conceptversies is dat we samen met de
toekomstige gebruikers kunnen bekijken of zij inderdaad met deze producten de
informatiebehoefte kunnen afleiden. De werkgroep Datamanagement en Software – die bestaat uit
vertegenwoordigers van waterkeringbeheerders – gaat bijvoorbeeld de komende tijd kritisch na of
beheerders met de concept-parameterlijsten en -schematiseringshandleidingen kunnen afleiden
welke data ze nodig hebben. Elk werkgroeplid onderzoekt hoeveel van de benodigde gegevens hij
al heeft en hoeveel gegevens hij nog extra moet inwinnen. De eerste uitkomsten van deze toets
verwachten we eind januari 2015 te hebben en indien nodig zullen we ze gebruiken om de lijsten
en handleidingen aan te passen.”

Databehoefte verschilt

Van der Hammen vervolgt: “Eén uitkomst is nu al bekend: er bestaat geen standaard datarecept
dat voor iedere beheerder geldt. De databehoefte verschilt namelijk van geval tot geval. Zo zijn
voor het toetsen met de eenvoudige toets (toetslaag 1) veel minder gegevens nodig, dan voor het
toetsen met de gedetailleerde toets voor dijkvakken (toetslaag 2a). In de praktijk betekent dit dat
het verzamelen van gegevens onderdeel is van de toetsing. Immers, pas tijdens het toetsen van
grof naar fijn wordt duidelijk of er nog extra gegevens nodig zijn. Verder hangt de benodigde
hoeveelheid gegevens af van de lokale situatie. Voor een kering op een heterogene ondergrond
kunnen bijvoorbeeld meer gegevens nodig zijn dan voor een kering op een homogene ondergrond.”

Vliegende start

“Hoewel de databehoefte nog niet volledig helder is, kunnen beheerders straks bij het begin van de
vierde toetsronde wel degelijk een vliegende start maken. Zo kunnen ze nu al beginnen met het
opstellen van een toetsplan en het klaarzetten van beschikbare data. In het toetsplan kan een
beheerder aangeven in welke volgorde hij zijn keringen wil toetsen. Wij raden beheerders aan om
te beginnen met de dijkvakken die naar verwachting het eerst versterkt moeten worden. Welke dat



zijn kunnen ze bepalen aan de hand van de resultaten van de derde toetsronde en VNK2.
Daarnaast kunnen ze beginnen met het inventariseren van beschikbare data en het eventueel
voorbewerken – denk aan het digitaliseren – van data die men verwacht nodig te hebben.”

Informatievoorziening waterkeringen

Als voorbereiding op de start van de 4e toetsronde werkt WTI bij de ontwikkeling van het
toetsinstrumentarium samen met het Informatiehuis Water. Het project informatievoorziening
waterkeringen van het Informatiehuis valt onder deze samenwerking. Binnen dit project wordt
onderzocht hoe waterkeringbeheerders informatie over hun waterkeringen het beste kunnen
beheren en uitwisselen. Dat gebeurt omdat deze informatie niet alleen nodig is voor het toetsen,
maar ook voor het programmeren en ontwerpen van versterkingen en voor het beheer en
onderhoud van waterkeringen. Een slim informatiemodel dat zorgt dat het beheer van de
informatie bij de keringbeheerder goed aansluit op de informatie die landelijk wordt gevraagd staat
dan ook garant voor een forse efficiencyslag.



Nu al mogen meedenken heeft grote meerwaarde

Dat zeggen Douwe Yska van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en Kees Jan
Leuvenink van Waterschap Aa en Maas. Beiden deden afgelopen najaar, samen met twaalf andere
waterschappen, mee aan de eerste externe proeftoetsing. Ze verzamelden zelf gegevens van hun
waterkeringen en voerden vervolgens met de concept-toetssoftware berekeningen uit.

Zowel voor Yska als Leuvenink was het vanzelfsprekend om mee te doen aan de proeftoetsing.
Yska: ”De vierde toetsronde wordt echt anders dan de voorgaande en als waterschap willen we zo
snel mogelijk in beeld krijgen wat er allemaal op ons af komt. Verder vind ik het erg positief dat we
als toekomstige gebruikers via de proeftoetsing in een vroeg stadium worden betrokken bij de
ontwikkeling van het nieuwe instrumentarium en invloed kunnen uitoefenen op het eindresultaat.”

Zorgen

“Dat positieve gevoel deel ik”, zegt Leuvenink, “het is heel goed dat we mogen meedenken en
commentaar mogen geven tijdens de ontwikkeling van het instrumentarium. Dat neemt niet weg
dat ik ook zorgen heb. We hebben nu gewerkt met een conceptversie en wat dat betreft is het
logisch dat nog niet alles goed werkt. Tegelijkertijd moet er straks wel een compleet en goed
werkend toetsinstrumentarium zijn. Begin 2017 lijkt best ver weg, maar heel veel tijd is er
natuurlijk niet meer.”
Beiden zijn te spreken over de voorbereiding van de proeftoetsing. Leuvenink: “Door de
'opstartdagen', de datacontrole door Deltares en de wikipagina met bijbehorende helpdesk was
vooraf duidelijk welke stappen we voor de proeftoetsing moesten doorlopen. Ook het verstrekken
van laptops met de geïnstalleerde software was een goed idee, al hadden deze wel een beperkte
rekencapaciteit. Uiteindelijk hebben we de software op onze eigen ‘reken-pc’ geïnstalleerd en toen
draaide het rekenprogramma veel soepeler.”

Eigen data

Voor de proeftoetsing hebben beiden eigen data verzameld. Dat verliep vrijwel probleemloos.
Volgens Yska en Leuvenink is dat te danken aan het feit dat ze al enige tijd met de Dijkanalyse
module (DAM) werken, die lijkt op de toetssoftware en grotendeels eenzelfde manier van
dataverzameling vereist. Yska kon de datasets die hij eerder voor DAM maakte relatief eenvoudig
in Ringtoets invoeren. Bij Leuvenink leverde het inlezen problemen op: ”Bij het invoeren van de
data uit ons 2D-ondergrondmodel ging iets mis”, vertelt Leuvenink. "Door dit voorval hebben we
voor de berekeningen gebruik moeten maken van de voorbeelddataset. Natuurlijk hadden we liever
met onze eigen data gewerkt, maar het is goed dat dit probleem nu is gesignaleerd en kan worden
verholpen in de definitieve versie van de software. Los daarvan vind ik dat Ringtoets er goed
uitziet.”

Uitkomsten

Yska, die de berekeningen wel met de eigen data deed, is wat geschrokken van de uitkomsten: “De
sterktes die uit de berekeningen kwamen, verschilden nogal met ons gevoel over de toestand van
de betreffende waterkeringen en de sterktes uit eerdere berekeningen. De verschillen zijn lastig te
verklaren, omdat het niet duidelijk is met welke waarden Ringtoets de berekeningen heeft
gemaakt. De software heeft nog een hoog 'black box' gehalte. Daarnaast miste ik de mogelijkheid
om met de invoerdata te spelen en te kijken wat een iets hogere of lagere waarde voor effect heeft
op de uitkomst van een berekening. Dat is jammer, want inzicht in deze effecten is belangrijk om
vertrouwen te krijgen in de uitkomsten.”

Vertrouwen



Leuvenink: “Mijn algemene indruk is dat er nog veel open eindjes zijn en het eindbeeld van het
toetsinstrumentarium nog onvoldoende is uitgekristalliseerd.”
Yska vult aan: “Er zijn al forse stappen gezet, maar een toetsinstrumentarium waarmee we straks
als keringbeheerders goed uit de voeten kunnen, is er nog niet. Op dit moment heb ik er wel
vertrouwen in dat het goed komt. Maar of dat vertrouwen blijft, zal sterk afhangen van de manier
waarop Rijkswaterstaat en Deltares de komende tijd met onze feedback omgaan. Ik ben dan ook
erg benieuwd hoe de volgende proeftoetsing verloopt.”
Om te zorgen dat er geen ervaringen van proeftoetsers verloren gaan, voeren de projectleiders van
de proeftoetsingen: Goaitske de Vries en Dennis Hordijk, met iedere deelnemer aan de proeftoets
een terugkoppelgesprek. De uitkomsten van deze gesprekken worden meegenomen bij de verdere
ontwikkeling van het toetsinstrumentarium.

Geslaagde landelijke toetsdag

Eind september was de achtste landelijk toetsdag die door ruim 220 mensen werd bezocht. De dag
begon met een plenair gedeelte, waarna de deelnemers gedurende twee rondes workshops konden
volgen.

Tijdens het plenaire deel ging de eerste spreker, Bert Naarding, programmadirecteur van het
deelprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma, in op het nieuwe waterveiligheidsbeleid. De
tweede spreker was programmamanager WTI 2017 Harry Stefess. Hij wees erop dat er veel
verandert en er in feite sprake is van een systeemsprong die het noodzakelijk maakt dat
waterkeringbeheerders hun processen en procedures opnieuw inrichten. Verder legde hij uit dat het
nieuwe toetsinstrumentarium gefaseerd zal worden opgeleverd en dat vanaf 2017 afgekeurde
dijkvakken gelijk kunnen worden aangemeld voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
Na deze presentaties waren er twee ronden met workshops over onderdelen van het toetsproces.
Net als bij het plenaire gedeelte waren er tijdens de workshops volop mogelijkheden voor vragen
en reacties. Hier maakten velen gebruik van. Uit de reacties bleek dat beheerders zich enigszins
zorgen maken wat er allemaal op hen afkomt. Harry Stefess kon zich dat goed voorstellen en
beaamde dat de komende toetsronde een forse uitdaging wordt.

Piping vraagt op korte termijn om pragmatische aanpak

Binnen het cluster piping is de afgelopen jaren hard gewerkt om dit complexe faalmechanisme in
de vingers te krijgen. Inmiddels zijn eenvoudige rekenregels ingebouwd in Ringtoets en wordt hard
gewerkt aan een gebruikersvriendelijke schematiseringshandleiding en een instrument voor de
geavanceerde toets. Met dit instrument kunnen straks ook heterogeniteit en tijdsafhankelijke
effecten worden meegenomen.

In theorie kan piping optreden als aan drie randvoorwaarden is voldaan. Onder de waterkeringen
moet een zandlaag liggen die in verbinding staat met een rivier of een ander watersysteem, het
water aan de buitenzijde van de kering moet hoog staan en de zandlaag moet aan de binnenzijde
van de dijk zijn afgesloten door een deklaag van klei of veen, waardoor de grondwaterdruk onder
invloed van de hoge waterstand toeneemt. Uit onderzoek blijkt dat de werkelijkheid nog een stuk
complexer is en dat de kans op piping vooral afhangt van de doorlatendheid van de ondergrond en
het voorkomen van fijn zand met een specifieke korrelgrootte direct onder de deklaag.

Grondboringen

“Het bepalen van de doorlatendheid en de kenmerkende korrelgrootte van dit fijne zand is uiterst
lastig”, vertelt Ulrich Förster, clusterleider piping bij Deltares. “Je moet daarvoor voldoende
grondboringen doen, waarbij cruciaal is dat je ze op de juiste plaats doet. Piping treedt
voornamelijk op waar oude zandbanen de waterkering kruisen. De kans dat je met een beperkt
aantal boringen de kenmerkende korrelgrootte weet te bepalen is klein. Daarom hebben we bij het
ontwikkelen van de schematiseringshandleiding gekozen voor een vereenvoudiging. Op basis van
specialistische kennis hebben we voor bepaalde zandformaties gebiedsspecifieke doorlatendheden
en korreldiameters afgeleid. Beheerders kunnen deze waarden bij de toetsing gebruiken.”



Visie

“De keuze voor deze vereenvoudiging sluit nauw aan op de visie die we onlangs hebben ontwikkeld
over de manier waarop we de komende tijd het beste kunnen omgaan met het complexe
faalmechanisme piping. In het kort komt deze visie erop neer dat we de komende toetsronde met
relatief beperkte inspanningen in ieder geval alle dijkvakken in beeld willen krijgen waar de kans
op piping groot is. Uitgangspunt daarbij is dat de toetsuitkomsten nadrukkelijk worden
gecombineerd met aanvullende kennis. Is er bijvoorbeeld eerder sprake geweest van
zandmeevoerende wellen? En waren maatregelen in het verleden succesvol, zoals opkisten om
wellen te beheersen?“

Geavanceerde toets

“Ondertussen werken we hard aan het ontwikkelen van een geavanceerd toetsinstrument.
Daarvoor maken we gebruik van het grondwatermodel Dg-Flow. In dit eindige-elementenmodel
bouwen we ons pipingmodel in. Anders dan de toetsregel die we het afgelopen jaar hebben
ingebouwd in Ringtoets - biedt dit model de mogelijkheid om meerdere lagen te modelleren,
evenals verschillende doorlatendheden. Verder kunnen in dit model straks heterogeniteiten in de
ondergrond en tijdsafhankelijke belastingen worden gemodelleerd. Dat maakt het mogelijk om de
kans op piping nauwkeurig te bepalen.”

Handvatten

Dit geavanceerde toetsinstrument moet uiterlijk begin 2019 beschikbaar komen. Voor die tijd gaan
we diverse onderdelen van de toets testen. We denken dat de uitkomsten van de eerste testen al
handvatten kunnen bieden om de eenvoudige en gedetailleerde toets de komende tijd verder te
verbeteren.”

De drie stadia bij piping

Bij het ontstaan van piping worden drie opeenvolgende stadia onderscheiden: opbarsten, 'heave'
en terugschrijdende erosie. Opbarsten is het verschijnsel dat de deklaag door hoge grondwaterdruk
bezwijkt. Door de verticale stroming worden gronddeeltjes omhooggeduwd en ontstaat er drijfzand
(‘heave’). Als de stroming sterk genoeg is, kan zand uit de ondergrond worden meegevoerd en
ontstaat er een zandmeevoerende wel. Als dit proces langere tijd doorgaat treedt er
terugschrijdende erosie op en ontstaat er een doorgaand kanaal (pipe) onder de deklaag en
uiteindelijk onder de waterkering.

Vierde toetsronde vereist goede voorbereiding
Dat stelt programma-manager WTI 2017 Harry Stefess. Volgens hem is er sprake van een
'systeemsprong' waardoor de vierde toetsronde echt anders wordt dan de voorgaande drie. Een
gesprek over proeftoetsingen en de gewenste voorbereidingen door kering beheerders zelf.

“Om beheerders voor te bereiden op de vierde toetsronde, die begin 2017 van start gaat,
organiseren we als WTI onder andere diverse proeftoetsingen. Onze proeftoetsingen hebben tot
doel om onderdelen van het nieuwe toetsinstrumentarium uit te proberen en te testen. Zo is bij de
eerste proeftoetsing gekeken of beheerders de benodigde data goed weten te verzamelen en of ze
met deze data alle stappen kunnen doorlopen die nodig zijn voor het toetsproces.”

Voorbereiden

Ik raad alle kering beheerders aan zich goed voor te bereiden op de komende toetsronde. Zo
adviseer ik hen om vooraf in kaart te brengen welke dijkvakken er het minst goed aan toe zijn en



deze als eerste te toetsen. Hiervoor kunnen ze de eenvoudige toets of de gedetailleerde toets voor
dijkvakken gebruiken. Als uit deze toetsen blijkt dat een kering zeker niet voldoet, kan een
beheerder hem direct aanmelden voor het hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook denk ik dat
beheerders er goed aan doen om zo snel mogelijk opleidingen te volgen over het nieuwe toetsen,
mee te doen aan proeftoetsingen of op een andere manier te oefenen, en na te denken hoe ze
bijvoorbeeld met andere beheerders kennis kunnen delen.”

Platforms

Het implementeren van een nieuwe normering, en daarnaast het uitrollen van een nieuw
toetsinstrumentarium binnnen een korte tijd, vergt veel van de waterkering beheerders. Het is dan
ook belangrijk samen te werken met elkaar en ik ben blij om te zien dat er zich verschillende
platforms ontwikkelen die de werkprocessen moeten vergemakkelijken. Zo bestaat er nu een
landelijk platform Risicobenadering welke u kan ondersteunen bij de toepassing van de inzichten
uit VNK 2, de toepassing van nieuwe normen en ook handvatten biedt bij het gebruik van het
ontwerpinstrumentarium 2014 (OI2014). De waterkering beheerders zelf hebben verspreid over 4
verschillende regio’s tevens zogenaamde kennis-en kunde platforms opgericht. Het doel van deze
platforms is het delen van kennis en ervaringen als voorbereiding op de 4e toetsronde. Het
platform WTI-2017 gaat in 2015 meer naar buiten toe en zal er alles aan doen om ondersteuning
te bieden aan de regionale platforms en zich toeleggen op het delen van kennis rondom het WTI
instrumentarium en de voorbereiding op de 4e toetsronde. Ik ben ervan overtuigd dat we met z’n
allen deze klus gaan klaren. Goede communicatie en efficient en open samenwerken zijn voor mij
daarbij de kritische succesfactoren.

Slimmer

Stefess vervolgt: “Verder denk ik dat het goed is als DGRW samen met beheerders de komende
tijd nadenkt of het toetsproces voor de komende toetsronde kan worden geoptimaliseerd. We
weten namelijk vrij zeker dat er straks veel dijkvakken zullen worden afgekeurd. Moet je dan alle
keringen diep en grondig toetsen of kan het ook slimmer?”


