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WTI-programma deels aangepast
Afgelopen voorjaar is de scope van het programma WTI gewijzigd. Aanleiding was de
wens van het directoraat-generaal Ruimte en Water (DG RW) om al op 1 januari 2017 te
kunnen beschikken over een nieuw toetsinstrumentarium. Om dat mogelijk te maken
leveren Rijkswaterstaat WVL en Deltares bepaalde onderdelen van het programma
versneld op, terwijl ze andere juist later aanleveren.

'We willen het nieuwe wettelijke toetsinstrumentarium graag een jaar eerder hebben, niet aan het
einde van 2017 maar al op 1 januari van dat jaar.' Dat meldde DG RW vorig najaar aan WVL. Deze
wens kwam voort uit het streven om de nieuwe Waterwet op 1 januari 2017 in werking te laten
treden. In deze wet zijn onder meer de nieuwe normen voor de waterveiligheid opgenomen. Harry
Stefess, programmamanager van WTI2017: "DG RW wil graag dat waterkeringbeheerders vanaf
dat moment hun waterkeringen kunnen toetsen op basis van de nieuwe normering. En dat is alleen
mogelijk als het nieuwe toetsinstrumentarium op 1 januari gereed is en door de minister van I&M
is vastgesteld."

Gefaseerd opleveren

Naar aanleiding van het verzoek van DG RW hebben WVL en Deltares eind 2013 diverse scenario's
bekeken voor de oplevering. Uiteindelijk is samen met DG RW besloten om het WTI gefaseerd op
te leveren. Op 1 januari 2016 levert WVL in concept de nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden en
het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, inclusief de onderliggende Technische Rapporten, op. Heel
2016 kan dan worden gebruikt om deze onderdelen wettelijk vast te stellen. Op 1 september volgt
de toetssoftware voor de eenvoudige toets (toetslaag 1) en de gedetailleerde toets voor dijkvakken
(toetslaag 2a). Deze toetssoftware wordt ook in 2016 vastgesteld zodat de beheerders vanaf 1
januari 2017 kunnen starten met het toetsen van hun waterkeringen.

Toets op trajectniveau (toetslaag 2b)

"Op 1 januari 2017 is ook een conceptversie gereed van het instrumentarium voor toetslaag 2b, de
toets voor dijktrajecten", vertelt Stefess. "Die versie is geschikt voor gebruik door specialisten.
Samen met beheerders willen we deze versie omvormen tot een gebruikersvriendelijk,
betrouwbaar en robuust instrumentarium. Binnen het oorspronkelijke programma was daar weinig
tijd voor. Door de scopewijziging is dat veranderd en hebben we nu veel meer tijd om daaraan te
werken. De definitieve versie leveren we op 1 januari 2019 op."

Alleen bij twijfelgevallen

Volgens Stefess zal de latere oplevering van het gebruikersvriendelijke instrumentarium voor
toetslaag 2b niet tot problemen leiden: "Beheerders kunnen met de eenvoudige en de
gedetailleerde toets al hun keringen toetsen. De uitkomsten van deze toetsen zijn in het algemeen
iets conservatiever dan die van de probabilistische toets, maar dat speelt geen rol bij keringen die
ruimschoots voldoen of zeker niet voldoen. De trajecttoets geeft vooral bij twijfelgevallen, als de
beheerder niet zeker weet of een kering wel of niet voldoet, uitsluitsel. Immers, rond de grens van
wel of niet afkeuren kan een meer gedetailleerde analyse het verschil maken."



Continue processen

Er is ook een andere reden waarom de gefaseerde oplevering van toetslaag 2b niet bezwaarlijk is,
legt Stefess uit: "Bij de vorige toetsronden moesten beheerders eerst al hun keringen hebben
getoetst, voordat ze afgekeurde delen konden aanmelden voor het
hoogwaterbeschermingsprogramma. Vanaf de volgende toetsronde verandert dat. Toetsen en
verbeteren worden dan veel meer continue processen die gelijktijdig plaatsvinden. Als een
waterkering bij de toetsing niet blijkt te voldoen, kan de beheerder hem direct aanmelden voor het
verbeteringsprogramma en ondertussen doorgaan met het toetsen van de overige waterkeringen."

Nieuwe normering

Stefess vervolgt: "Als beheerders in 2017 beginnen met het toetsen van die dijktrajecten waarvan
de overstromingskans naar verwachting het meest afwijkt van de nieuwe normering dan verwacht
ik dat ze de eerste jaren vooruit kunnen met de gedetailleerde toets. En mochten ze in een
specifiek geval al voor 1 januari 2019 een trajecttoets willen doen, dan kan dat natuurlijk ook. Ze
kunnen dan iemand inschakelen uit de specialistenpool."

Uitdagingen

"Natuurlijk is de versnelde oplevering van een groot deel van het instrumentarium voor ons een
forse uitdaging", aldus Stefess. "Samen met Deltares zullen we dan ook alles op alles moeten
zetten om de nieuwe deadline te halen. Tegelijkertijd heeft die versnelling ook positieve kanten. Zo
heeft het ertoe geleid dat we nog eens kritisch naar alle onderdelen van het programma hebben
gekeken en ambities hebben bijgesteld. Dat zorgt ervoor dat de nadruk nog meer is komen te
liggen op de ontwikkeling van een goed en uniform instrumentarium. Een instrumentarium
waarmee de kans op het onterecht goed- of afkeuren van waterkeringen minimaal is."

Nieuwe WTI-programmamanager

Harry Stefess is sinds oktober 2013 de nieuwe manager van het WTI-programma. Hiervoor was hij
projectmanager van VNK2. Hij is een enthousiaste Rijkswaterstater met grote belangstelling voor
het onderwerp water en waterveiligheid. Stefess is al jaren actief op het gebied van waterveiligheid
over de hele breedte van het werkterrein, van beleidsanalyses tot en met uitvoering. Rode draad in
zijn werk zijn projecten die een nieuwe aanpak en innovatieve oplossingen vergen.

ENW Voorbereidingsgroep speelt prominente rol
Net als bij het opstellen van de vorige wettelijke toetsinstrumentaria heeft het Expertise
Netwerk Waterveiligheid (ENW) een belangrijke rol bij de kwaliteitsborging van het
nieuwe instrumentarium. Voor de uitvoering van deze rol is de ENW Voorbereidingsgroep
opgericht met als voorzitter Matthijs Kok. De groep is ondertussen drie keer bijeen
geweest.

Het hoofddoel van het programma WTI 2017 is het ontwikkelen van een hoogwaardig
instrumentarium voor de volgende toetsronde. Om te zorgen dat dit doel wordt gehaald, kent het
programma een kwaliteitsborgingssysteem met drie stappen. Deltares zorgt voor de eerste stap.
Het borgt de kwaliteit van de verschillende bouwstenen van het instrumentarium via beoordelingen
door interne en externe experts, waarbij Rijkswaterstaat erop toeziet dat dit gebeurt volgens de
afgesproken procedures. De Coördinatiegroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van
waterkeringbeheerders, neemt de tweede stap voor zijn rekening. Deze groep ziet toe op de
toepasbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van het instrumentarium.

Hoofdtaak



"Als ENW voorbereidingsgroep nemen wij de derde stap voor onze rekening", aldus Kok. "We
beoordelen in opdracht van het directoraat-generaal Ruimte en Water of de ontwikkelde
instrumenten geschikt zijn voor het toetsen van waterkeringen op basis van overstromingskansen.
Daarbij kijken we vanzelfsprekend naar de technisch-inhoudelijke kwaliteit van de bouwstenen,
maar de nadruk ligt daar niet op. Onze hoofdtaak is om te beoordelen of het instrumentarium
geëigend is voor het doel waarvoor het wordt ontwikkeld. We wachten daarmee niet totdat alle
instrumenten gereed zijn, maar geven tussendoor ook al een oordeel. Dat biedt de ontwikkelaars
de mogelijkheid om bij te sturen."

Ongedraineerde grondmonsters

De voorbereidingsgroep telt tien leden. Naast voorzitter Kok zitten er drie leden van de werkgroep
Veiligheid in de groep en van de drie overige ENW-werkgroepen twee leden. "Inmiddels hebben we
drie bijeenkomsten gehad", vertelt Kok. "Onderling hebben we besproken welke WTI-producten we
de komende jaren in ieder geval willen zien en beoordelen. Verder hebben we ons laten informeren
over de nieuwe hydraulische belastingen ¨C wat verandert er ten opzichte van 2011, voor welke
uitgangspunten is er gekozen en waarom? ¨C en over het voorstel om voor het bepalen van de
stabiliteit van waterkeringen over te stappen van gedraineerd naar ongedraineerd rekenen. Het
lijkt erop dat deze overstap in een aantal gevallen tot betrouwbaarder uitkomsten leidt, maar we
zijn nog niet zover dat we daarmee instemmen."

Beschrijving faalmechanismen

Kok vervolgt: "Na deze eerste blik in de WTI-keuken heb ik het idee dat er veel onderzoek wordt
gedaan en dat een aanzienlijk deel van de inspanningen gericht is op een betere fysische
beschrijving van de verschillende faalmechanismen. Dat is prima, maar ik hoop dat dit niet ten
koste gaat van andere aspecten. Zo is het ook belangrijk om voortdurend na te gaan of de
benodigde gegevens goed zijn te verzamelen en of alle onzekerheden op een goede manier worden
meegenomen. Immers, het gaat altijd om de hele keten en niet om een enkel onderdeel. Verder
moet er voldoende oog zijn voor de toepasbaarheid van de verschillende instrumenten."

Datamanagement krijgt steeds meer vorm
Welke gegevens hebben we nodig voor het toetsen van onze waterkeringen? Dat is een
vraag die bij veel waterkeringbeheerders leeft. Het antwoord op deze vraag wordt steeds
duidelijker. Zo heeft het cluster Datamanagement een eerste versie van parameterlijsten
ontwikkeld. Ook kristalliseert meer en meer uit hoe beheerders de VNK-gegevens
kunnen hergebruiken.

"Om duidelijkheid te maken welke gegevens straks nodig zijn voor de toetsing, hebben we begin
dit jaar zogeheten parameterlijsten opgesteld en intensief besproken met de werkgroep
Datamanagement en Software", vertelt clusterleider Joost van der Hammen. "Per toetsspoor gaat
het steeds om drie lijsten. Op de eerste staat welke veldgegevens beheerders moeten verzamelen.
Denk aan ondergrondgegevens, informatie over de dijkbekleding en grondwaterdata. De tweede
bevat de parameters die beheerders voor de schematisering moeten bepalen op basis van de
veldgegevens, zoals de laagdikten, de locatie van de teen van een dijk in het representatief
dwarsprofiel en de hellingshoek van het talud. En op de derde lijst staan alle parameters die de
rekenmodellen ingaan. Deze parameters hoeven de beheerders niet zelf vast te stellen. Ringtoets
ondersteunt namelijk de stap van schematisaties naar modelinvoer."

Knelpunten

"De werkgroep heeft de parameterlijsten inmiddels getoetst. Zo hebben de leden gekeken welke
verschillen er zijn ten opzichte van de vorige toetsingsronde en bij welke nieuwe gegevens ze
knelpunten verwachten. Over sommige van deze knelpunten hebben we inmiddels gesproken met



de mensen van de inhoudelijke clusters. Zo hebben we met het cluster Bekledingen gepraat over
de nieuwe veldproeven die ontwikkeld zijn voor het beoordelen van de grasbekleding. En met het
cluster Macrostabiliteit hebben we de overstap naar ongedraineerd rekenen doorgenomen. Wat
betekent dat bijvoorbeeld voor het hergebruik van de gegevens die met de gedraineerde
rekentechniek bepaald? In de werkgroep wordt vooral de praktische toepassing van nieuwe kennis
belicht. Dat leidt tot een goede discussie tussen theorie en praktische uitvoerbaarheid."

Aquo-standaard

"Bij het opstellen van de parameterlijsten werken we volgens de Aquo-standaard. Dit is een
uniform formaat voor het opslaan van gegevens binnen de watersector, dat is ontwikkeld door het
Informatiehuis Water. Het voordeel van dit formaat is dat het uitwisselen van gegevens én het
benutten van gegevens voor verschillende doelen veel eenvoudiger wordt. Als WTI werken we
daarom nauw samen met het Informatiehuis Water."

Ondergrondschematisaties

Van der Hammen vervolgt: "Een belangrijk onderdeel van de toetsing zijn de
ondergrondschematisaties. Vanuit WTI wordt veel energie gestoken in het verbeteren van dit
onderdeel. Naar aanleiding hiervan hebben we afgesproken om samen met de werkgroep
Datamanagement en Software een pilot te doen met de concepthandleiding voor het schematiseren
van de ondergrond. Het startpunt voor de ondergrondschematisaties is een stochastisch
ondergrondmodel dat we binnen WTI ontwikkelen op basis van geologische kennis. Het idee is dat
beheerders dit model voor hun eigen gebied verfijnen aan de hand van geotechnische gegevens.
Tijdens de pilot gaan we kijken hoe dit werkt en op welke punten de handleiding aanpassingen
vergt."

VNK-gegevens

"Samen met de werkgroep hebben we ook besproken op welke manier de VNK-gegevens zijn te
hergebruiken bij de volgende toetsingsronde. Waterkeringbeheerders hebben namelijk veel tijd en
energie gestoken in het verzamelen van deze gegevens. We zoeken uit of het mogelijk is om
geotechnische gegevens straks rechtstreeks te gebruiken voor de ondergrondschematisaties.
Samen met enkele pipingexperts gaan we dat binnenkort bekijken. Daarnaast onderzoeken we of
beheerders een ander deel van de VNK-gegevens straks als kennisbron benutten. Welke keuzes
zijn er bij VNK bijvoorbeeld gemaakt bij het schematiseren van een dijkprofiel en het indelen van
de dijkvakken? En ten slotte is er ook nog de mogelijkheid om de VNK-gegevens toe te passen als
een soort benchmark: zijn de toetsingsuitkomsten vergelijkbaar met de VNK-resultaten? En als er
verschillen zijn, hoe zijn die dan ontstaan? Op deze manier kan hergebruik van VNK-gegevens en
kennis bijdragen aan een verdere verhoging van de kwaliteit van de toetsing."

Uitgangspunten hydraulische randvoorwaarden grotendeels
vastgelegd
Voor de volgende toetsronde berekent WTI voor het rivierengebied nieuwe hydraulische
randvoorwaarden op basis van nieuwe waterstand- en golfberekeningen. Voordat dat
kan moet een groot aantal uitgangspunten worden vastgesteld. De hoogte van de
waterstanden hangt namelijk sterk af van het bodemprofiel, wel of niet uitgevoerde
rivierverruimende maatregelen, de hoeveelheid vegetatie in het winterbed en het debiet.
Deon Slagter, coördinator van het cluster Hydraulische Randvoorwaarden licht toe.

"Voor de volgende toetsronde maken we niet voor heel Nederland nieuwe waterstand- en
golfberekeningen. In veel gevallen voldoen de berekeningen die we in 2006 of 2011 hebben
gemaakt namelijk nog. We maken alleen nieuwe berekeningen voor de delen van het
rivierengebied waar sinds de laatste actualisatie rivierverruimende maatregelen zijn genomen of



zijn gepland. Voor alle andere gebieden gaan we na of een actualisatie nodig is vanwege nieuwe
inzichten in bijvoorbeeld de statistiek."

Doorstroomprofielen

"Om de berekeningen voor het rivierengebied te kunnen maken, hebben we het afgelopen jaar in
nauw overleg met waterkeringbeheerders de uitgangspunten voor deze berekeningen bepaald. Zo
hebben we afgesproken om in de berekeningen alle werkzaamheden mee te nemen die tot en met
2023 zijn gepland in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken.
Verder gaan we de gegevens over de bodemprofielen gebruiken die in 2013 zijn verzameld en de
vegetatiegegevens uit 1997. Daarmee hebben we de meest representatieve uitgangssituatie van de
verschillende rivieren in beeld."

Flexibele veiligheidsnormen

"Deze uitgangssituatie voeren we in een rekenmodel in, waarmee we voor elke rivier de
waterstanden in het Nederlandse deel berekenen tot aan de monding in de Noordzee of het
IJsselmeer. Om deze berekeningen te kunnen maken, moeten we weten hoeveel water ons land
binnenkomt vanuit onze buurlanden en hoeveel water binnenlandse zijrivieren aanvoeren onder
extreme omstandigheden. Voorheen was dat relatief simpel omdat in vrijwel het gehele
rivierengebied de norm van 1/1.250 gold. Dat betekende dat we alleen de rivierafvoer moesten
bepalen die eens in de 1.250 jaar voor komt. Aangezien we binnenkort overgaan naar
veiligheidsnormen die variëren van 1/300 tot 1/100.000, moeten we nu voor al die situaties de
rivierafvoeren en de waterstanden op de Noordzee of het IJsselmeer berekenen."

Overstromingen in Duitsland en zandzakken

"In principe kunnen we al die afvoeren bepalen door bestaande metingen te extrapoleren. Al vrij
snel wordt de afvoer dan echter zo groot, dat de dijken in onze buurlanden gaan overstromen. Dat
betekent dat een deel van het water ons land niet bereikt en de afvoer dus lager is dan dat je op
basis van extrapolatie zou denken. Dit idee hebben we met de ENW besproken. Zij zijn het eens
dat dit effect aanwezig is, maar hebben ons wel aangeraden om aan de veilige kant te gaan zitten.
Als tijdens extreem hoge rivierafvoeren bijvoorbeeld op alle waterkeringen langs de Rijn
zandzakken worden gelegd, komt er meer water ons land binnen dan zonder die zandzakken."

Database gevuld

"Al onze keuzes hebben we genoteerd in een uitgangspuntenrapport. Dit rapport hebben we
voorgelegd aan de waterschappen in het rivierengebied, de regionale diensten van Rijkswaterstaat,
de Coördinatiegroep WTI en ENW. Hun reacties nemen we mee in ons advies aan onze
opdrachtgever DG Ruimte & Water. Als DG Ruimte & Water het advies goedkeurt, kunnen we deze
zomer beginnen met proefsommen en in november met de definitieve berekeningen. Begin 2015
hebben we dan de database gevuld, zodat we eind 2015 de nieuwe Hydraulische Randvoorwaarden
kunnen opleveren."

Proeftoetsingen: werkt alles zoals gedacht
Om er zeker van te zijn dat het wettelijke toetsinstrumentarium straks goed werkt en
daadwerkelijk door waterkeringbeheerders kan worden toegepast, voert WTI
proeftoetsingen uit tijdens de ontwikkelfase van het instrumentarium. Vorig jaar vond de
eerste plaats. Tijdens deze toetsing hebben interne experts een aantal onderdelen
getest. Binnenkort is er een externe proeftoetsing waarbij een groep
waterkeringbeheerders met eigen data aan de slag gaat. Goaitske de Vries van Deltares
en Dennis Hordijk van RPS Advies- en ingenieursbureau bereiden deze proeftoetsing
voor.



"De interne proeftoetsing van vorig jaar was in feite een pilot voor de volgende externe
proeftoetsingen", zegt De Vries. "Deze eerste proeftoets hebben we opgezet met een intern
testpanel. We hebben datasets voorbereid voor een aantal dijkringstrekkingen, waarmee
vervolgens de algemene werking van het toetsinstrumentarium is getest. Hierbij zijn
schematisaties, berekeningen en analyses uitgevoerd voor drie onderdelen, te weten
waterstandberekening, dijkhoogte en piping. Bij de komende proeftoetsingen betrekken we de
waterkeringbeheerders. Zij gaan vanuit hun ervaring en gebiedskennis het proces van
dataverzameling en de toepasbaarheid van het toetsinstrumentarium toetsen."

Nuttig

Hordijk: "De uitkomsten van de eerste proeftoetsing waren nuttig. De interne experts waren
positief over de algemene opzet van de toetssoftware en de geïmplementeerde functionaliteiten en
hebben diverse verbeterpunten genoemd. Zo hadden ze tips om de gebruiksvriendelijkheid te
verbeteren en adviseerden ze om duidelijker aan te geven welke stappen bij het toetsproces in
ieder geval moeten worden doorlopen. Naar aanleiding van deze uitkomsten is de toetssoftware op
diverse onderdelen aangepast."

Dataverzameling

Inmiddels bereiden Hordijk en De Vries de externe proeftoetsing voor. "Het plan is om een aantal
waterkeringbeheerders met eigen gegevens aan de slag te laten gaan", legt De Vries uit. "Die
gegevens moeten ze zelf verzamelen en op de juiste manier invoeren in het toetsprogramma.
Daarna moeten ze met het programma alle stappen doorlopen die nodig zijn om hun waterkering
te toetsen. Het data-uitwisselingsformaat is inmiddels gereed, waarin we beschrijven hoe de
deelnemers hun gegevens moeten verzamelen. Dit is al een onderdeel van de proeftoets. Zo
vragen we nadrukkelijk aan de deelnemers van de proeftoets wat ze vinden van de bruikbaarheid,
toepasbaarheid en leesbaarheid van dit formaat".

Proeftoetsers

Hordijk vult aan: "Via de coördinatiegroep WTI hebben we een oproep gedaan aan
waterkeringbeheerders om zich aan te melden voor de proeftoetsing. Ondertussen hebben zestien
waterkeringbeheerders zich aangemeld. Het is de bedoeling dat zij de proeftoets op basis van eigen
gegevens doen. Natuurlijk bestaat de kans dat sommige beheerders er straks niet in slagen om de
benodigde gegevens te verzamelen en in het juiste formaat te zetten. Voor hen hebben we dan een
voorbeelddataset gereed, waarmee ze toch de toepasbaarheid van het WTI-instrumentarium
kunnen testen."

Startbijeenkomst

"Eind mei is er voor de externe proeftoetsers een startbijeenkomst geweest", aldus De Vries. "Daar
hebben we onder andere toegelicht hoe we de proeftoetsing gaan uitvoeren en wat het nut ervan
is. Ook zijn we tijdens de bijeenkomst ingegaan op de dataverzameling en hebben we met een
demonstratie laten zien hoe het toetsprogramma Ringtoets werkt. De beheerders kunnen
vervolgens tot eind augustus hun gegevens verzamelen en hun datasets voorbereiden. De
daadwerkelijke proeftoets vindt in oktober plaats. Vanzelfsprekend gaan we het gehele proces
uitgebreid evalueren, waarna we over de uitkomsten zullen rapporteren naar alle in- en extern
betrokken partijen."


