
WTI Nieuwsbrief november 2015

WTI heeft eindsprint ingezet
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WTI heeft eindsprint ingezet
De eerste tussenoplevering eind 2015 komt er met rasse schreden aan. Daarom heeft
WTI er een tandje bij gedaan en werken de medewerkers hard aan het samenvoegen van
de verschillende onderdelen van het toetsinstrumentarium. Programma-manager Harry
Stefess is positief gestemd: “Het is geen gelopen race, maar ik heb er alle vertrouwen in
dat we het gaan redden.”

Eind 2015 moeten we het Voorschrift Toetsen op Veiligheid en de hydraulische belastingen
opleveren en eind 2016 het softwarepakket. Die data zijn niet heel ver weg. Daarom hebben we de
eindsprint ingezet en zijn we druk bezig met het samenvoegen van alle onderdelen. Dat gaat tot nu
toe goed. Het is wel echt een andere fase van het project. We moeten voortdurend kijken wat voor
gevolgen samenvoegingen hebben en nagaan of alles werkt zoals het is bedacht. Om dat snel en
efficiënt te kunnen doen hebben we de organisatie enigszins aangepast en een kernteam
samengesteld dat een groot deel van de tijd bij elkaar zit.

Scherp toetsen

Een belangrijk aspect waarop het kernteam let, is de vraag of het toetsinstrumentarium straks wel
de gewenste scherpte biedt. Toen we nog met overschrijdingskansen werkten, wilden we vooral
weten of onze waterkeringen veilig genoeg waren. Bij het toetsen stond het voorkomen van
onterecht goedkeuren dan ook voorop. Nu we zijn overgestapt naar overstromingskansen volstaat
dat niet en willen we scherp toetsen met als doel een zo reëel mogelijke beoordeling. Daarmee
wordt ook de omgang met onterecht goedkeuren anders. Er is dan niet langer reden om hier
anders mee om te gaan dan met onterecht afkeuren. Dit soort veranderingen vergt zowel van ons
als van de beheerders het nodige. Zo moeten we beiden leren om uit te gaan van reële waarden.
Dat klinkt eenvoudig maar onze natuurlijke neiging is al tientallen jaren om voor de zekerheid
conservatieve waarden te kiezen. Voor ons als WTI betekent dit onder meer dat we duidelijke
schematiseringshandleidingen en protocollen moeten opstellen en goede opleidingen moeten
ontwikkelen.

Kennisdeling

Stefess vervolgt: "Kennisdeling is in deze fase van het project heel belangrijk, niet alleen voor ons,
maar ook voor de waterkeringbeheerders en marktpartijen die straks met het
toetsinstrumentarium moeten gaan werken. Door onder andere met hen kennis en ervaringen te
delen en gezamenlijk de stappen van het toetsproces te doorlopen, ontdekken wij welke
onderdelen beter of anders moeten. Tegelijkertijd kunnen de beheerders alvast ruiken aan het
nieuwe instrumentarium en zien hoe ze bijvoorbeeld hun data geschikt moeten maken voor het
toetsproces. Daarom staan de komende tijd een proeftoets, een pretoets en bijeenkomsten met
kennis- en kundeplatforms op de agenda.”

Oplossingen

Inherent aan deze fase is dat er af en toe dingen tegenvallen. Natuurlijk is dat vervelend, maar we
laten ons daar niet door uit het veld slaan en gaan direct aan de slag met het zoeken van
oplossingen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat we straks kwalitatief goede producten kunnen
opleveren. We werken in een goed team en hebben de oplossingsrichtingen helder voor ogen.



DGRW en waterschappen kiezen voor realisme en ambitie in volgende beoordelingsronde
Nieuwe normen, de overgang van overschrijdings- naar overstromingskansen, een nieuw
instrumentarium en een 'voortrollend' Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ingrijpende
veranderingen waarmee beheerders in 2017 bij het beoordelen van hun primaire waterkeringen te
maken krijgen. Ondanks deze veranderingen moet het hele toetsproces in zes jaar worden
doorgelopen. Voor de komende ronde kiest DGRW daarom voor een aangepaste
beoordelingsprocedure.

“Als je alle veranderingen tot je laat doordringen, is het duidelijk dat er sprake is van een
systeemsprong”, stelt Alessandra Bizzarri van Rijkswaterstaat. “We gaan er daarom vanuit dat
beheerders tijd nodig zullen hebben om al deze veranderingen door te voeren en te verinnerlijken.
Tegelijkertijd is het wel de bedoeling dat alle primaire waterkeringen in zes jaar worden
beoordeeld. Wij denken dat zes jaar te kort is om alle keringen volledig van grof naar fijn volgens
de getrapte toetsprocedure te beoordelen, wat de opzet is van het nieuwe
beoordelingsinstrumentarium.”

Efficiënt en effectief

“In overleg met beheerders en het HWBP heeft DGRW daarom besloten de beoordelingsprocedure
voor de komende toetsronde zodanig in te vullen dat we in de zes jaar in ieder geval de
hoofddoelen van de beoordeling kunnen halen: inzicht krijgen in de veiligheid van alle primaire
waterkeringen en zorgen dat urgente trajecten snel worden beoordeeld en vervolgens snel kunnen
worden aangemeld bij het HWBP. Om dat mogelijk te maken en de efficiëntie te vergroten hebben
we de procedure op een aantal punten aangepast. We hebben bijvoorbeeld een filter ontwikkeld
waarmee een beheerder op basis van een aantal criteria kan bepalen of hij voor specifieke
dijktrajecten en dijkvakken mag afwijken van de getrapte toetsprocedure. Zo mag hij op basis van
de resultaten van het project VNK2, Veiligheid Nederland in Kaart, direct een oordeel geven over
de veiligheid van een dijktraject als hij kan onderbouwen dat de uitkomsten van het toetsproces
sterk zullen overeenkomen met de uitkomsten van VNK2. Ook is er een mogelijkheid om in
bepaalde situaties direct een toets op maat uit te voeren.”

Getrapte procedure

Bizzarri vervolgt: “Alle trajecten en vakken die niet voldoen aan de criteria van het filter, moeten
volgens de getrapte procedure worden beoordeeld. Deze procedure bestaat uit twee toetslagen -
de eenvoudige toets en de gedetailleerde toets voor dijkvakken en dijktrajecten – en werkt van
grof naar fijn. Dat laatste houdt in dat de eenvoudige toets gebaseerd is op conservatievere
aannames dan de gedetailleerde en dus minder precieze uitkomsten oplevert. Verder vergt de
eenvoudige toets minder kennis en gegevens, waarbij ook nog eens geldt dat de gegevens minder
nauwkeurig hoeven te zijn. Wanneer de eenvoudige toets geen eenduidig resultaat oplevert,
moeten de beheerders de gedetailleerde toets uitvoeren. Belangrijk bij het doorlopen van de
verschillende stappen van het beoordelingsproces is dat een beheerder steeds kritisch nagaat of hij
zich in de uitkomst van een stap kan vinden en goed nadenkt wat een zinvolle vervolgstap is.”

Toets op maat

“De getrapte procedure gaat uit van generieke rekenmodellen, rekenregels en faaldefinities. Voor
specifieke lokale situaties zijn deze modellen en regels soms ongeschikt of te onnauwkeurig. Voor
zulke situaties kan een beheerder een toets op maat uitvoeren. De eerste optie is het uitvoeren
van locatiespecifieke en geavanceerde analyses die beter passen bij de lokale omstandigheden.
Daarnaast kan een beheerder op basis van waarnemingen en ervaringen een goed onderbouwd
beheerdersoordeel opstellen.”

Puntjes op de i



“We verwachten dat de uitkomst van het toetsproces voor een aantal waterkeringen zal zijn dat er
nader onderzoek nodig is om een scherp beeld te krijgen van de veiligheid van die keringen. Dat is
niet erg. De nieuwe normen waarmee we de komende toetsronde werken zijn namelijk afgeleid
voor de situatie in 2050. Dat betekent dat we na de komende beoordelingsronde nog een aantal
ronden hebben om de puntjes op de i te zetten en te zorgen dat in 2050 alle primaire keringen aan
de normen voldoen”

Goed op elkaar afgestemde software
"Goed op elkaar afgestemde software is ons doel" Dat stelt technisch manager Robert
Slomp van Rijkswaterstaat. Voor het toetsproces ontwikkelt hij samen met zijn collega’s
van WTI een keten aan softwaremodellen. Centraal in deze keten staat Ringtoets met het
rekenhart Hydra-Ring.

“Ringtoets staat niet alleen centraal in de softwareketen, het krijgt ook door de VTV een formeel
karakter”, aldus Slomp. “Net als de Hydra-modellen voor het berekenen van Hydraulische
Randvoorwaarden, moet men Ringtoets gebruiken voor de toetsing. Als WTI-team zorgen wij
ervoor dat het hele toetsproces straks met Ringtoets kan worden gedaan. Tot 2019 brengen we
voor de toetsing nog enkele op zichzelf staande modules uit, zogeheten standalone versies, na 1
januari 2019 zullen de meeste losse onderdelen zijn geïntegreerd. In de versie van Ringtoets die
we in januari 2017 opleveren, komen in ieder geval de Hydraulische Randvoorwaarden, de toets op
erosie binnentalud, twee geotechnische toetsen voor piping en macrostabiliteit binnentalud en een
module om de benodigde kruinhoogte vast te stellen.”

Schematisaties

“Bij de ontwikkeling van de toetssoftware hebben we vanaf het begin geprobeerd om naar de hele
informatieketen te kijken. Wat is er allemaal nodig om te zorgen dat beheerders zo efficiënt
mogelijk hun waterkeringen kunnen beoordelen. Daarbij gaan we ervan uit dat de beheerders hun
data goed op orde hebben. Een belangrijke bron hiervoor zijn de leggergegevens. Met gegevens
van boringen, sonderingen en laboratoriumonderzoek moeten ze onder andere
ondergrondschematisaties maken voor de verschillende toetssporen. Dat is een complexe bezigheid
die specifieke kennis en ervaring vergt. Zeker nu we overstappen naar probabilistisch toetsen en
gebruik gaan maken van een stochastische ondergrondschematisatie om onzekerheden expliciet
mee te nemen. Daarom hebben we het D-Soil Model ontwikkeld als hulpmiddel bij het
schematiseren van de ondergrond. De schematisaties uit dit model kunnen direct in Ringtoets
worden gebruikt.”

Ondergrond informatie

“Met het D-Soil Model kunnen beheerders ook eenvoudig de globale stochastische
ondergrondschematisaties – die het WTI beschikbaar stelt voor alle primaire keringen – omvormen
tot lokale schematisaties. Als de schematisaties gereed zijn, kunnen beheerders met Ringtoets alle
stappen van de eenvoudige en de gedetailleerde toets uitvoeren. Vervolgens verwerkt de
zogeheten rapportagemodule, die we samen met het Informatie Huis Water opstellen, de
uitkomsten hiervan tot de verplichte rapportage naar de minister.”

Geavanceerde toets

“De toetsvoorschriften voor de eenvoudige en gedetailleerde toets zijn generiek en landsdekkend
en houden geen rekening met specifieke lokale omstandigheden. Daardoor zal een beheerder na
het uitvoeren van deze toetsen zich soms afvragen of de toetsuitkomst voor zijn dijktraject wel
klopt. Met een geavanceerde toets, ook wel ‘toets op maat’ genoemd, kan hij dan onderzoeken of
de lokale omstandigheden reden zijn om de toetsuitkomst bij te stellen. Voor de uitvoering van
deze toets worden in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid ideeën gegeven per toetsspoor en in
2017 komen voor sommige toetssporen 'standalone' modules beschikbaar, zoals Grastoets en



Steentoets en tools voor piping en macrostabiliteit. De uitkomsten van de geavanceerde toets
kunnen, net als die van de eenvoudige en gedetailleerde toets, met de rapportagemodule worden
verwerkt tot de verplichte rapportage.”

Nieuwe pipingregisseur
Jan Jaap Heerema is sinds mei de nieuwe pipingregisseur. Volgens hem is er de komende
jaren nog veel te doen. De werkzaamheden voor WTI 2017 bevinden zich weliswaar in de
afsluitende fase, maar hij verwacht dat de onzekerheden rond piping op korte termijn
niet allemaal zullen verdwijnen en er de komende jaren nog kennisontwikkeling nodig
zal zijn.

“Het onderzoek van de afgelopen jaren naar het faalmechanisme piping heeft veel opgeleverd”,
stelt Heerema. “Het heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we als WTI zijn overgegaan naar het
aangepaste model van Sellmeijer, waarmee we de overstromingskans van een waterkering door
piping beter kunnen kwantificeren. Verder hebben we geleerd dat een goede schematisatie heel
belangrijk is in de modellen en dat een betrouwbare modeluitkomst naast goede
ondergrondgegevens bijvoorbeeld ook kennis van de historie van de kering vergt. Tegelijkertijd is
duidelijk geworden dat we nog niet alles weten en dat we die kennislacunes niet allemaal op korte
termijn kunnen verhelpen. Daarom zetten we een aantal kennisvragen op de agenda voor de
komende jaren en hebben we voor iedereen die met piping te maken heeft de pipingvisie, een
handelingsperspectief voor piping, ontwikkeld. Dit perspectief geeft duidelijk aan hoe de komende
jaren bij toetsing, ontwerp, beheer en kennisontwikkeling het beste met piping kan worden
omgegaan.”

Verschilanalyses

Volgens Heerema en zijn collega-clusterleider Ulrich Förster van Deltares bevindt het project WTI
2017 zich wat betreft het onderdeel piping inmiddels in de afsluitende fase. De inhoudelijke
structuur ligt grotendeels vast en het team werkt nu hard aan het ontwikkelen van
schematiseringshandleidingen. Ook voert het team zogeheten verschilanalyses uit. Daarbij kijken
ze in hoeverre de nieuwe rekenregels tot andere resultaten leiden dan de oude regels en wat
daarvan de oorzaak is. Verder voeren ze allerlei testen uit om te zien of alles goed is ingebouwd in
Ringtoets.

Zanddicht geotextiel

Ook volgen Heerema en Förster nauwlettend de ontwikkelingen rond innovatieve anti-
pipingtechnieken, zoals de pilots die waterschap Rivierenland uitvoert met geotextielschermen in
de dijk. Deze verticale zanddichte schermen moeten ervoor zorgen dat er geen zand onder de dijk
kan wegspoelen. Op vier plekken laat het waterschap dit soort schermen aanbrengen in de Lekdijk
tussen Hagestein en Opheusden. Hiervoor worden twee verschillende aanbrengmethoden



toegepast. Verder wordt in een zomerkade een geotextielscherm aangebracht om te kijken hoe het
zich gedraagt na een aantal hoogwaterperiodes. Slibt het bijvoorbeeld niet dicht? Heerema: ”De
uitkomsten van deze pilots – die onderdeel zijn van de Projectoverstijgende Verkenning Piping –
zijn voor ons belangrijk, omdat we in de pipingvisie adviseren om in bepaalde gevallen dit soort
innovatieve technieken toe te passen. Dan wil je wel weten of deze schermen goed zijn aan te
brengen en of ze piping daadwerkelijk op een rigoureuze manier stoppen.”

Spekkoek

“Een andere activiteit betreft het ontwikkelen van beslisregels”, vertelt Förster. “Onze verwachting
is dat de eenvoudige en gedetailleerde toets in een aantal specifieke gevallen onterecht tot een
slechte beoordeling zullen leiden. Voor een reële uitkomst moeten beheerders dan eigenlijk een
toets op maat uitvoeren. Deze is echter nog niet gebruiksvriendelijk. Tegelijkertijd weten we dat de
kans op piping in bepaalde gevallen erg klein is”, vervolgt Förster. “Een goed voorbeeld is het
waddengebied. Daar zie je vaak een bodemopbouw die op spekkoek lijkt, met een afwisseling van
laagjes zand en laagjes slib. De kans dat bij een dergelijk ondergrond piping optreedt is klein,
omdat de doorlatendheid van de grond door de verschillende bodemlagen gering is. Daarom zou
een van de beslisregels kunnen zijn 'bij spekkoekbodemopbouw is geen toets op maat nodig'.”

Pipingregisseur Jan Jaap Heerema

Sinds mei 2015 is Heerema senior adviseur bij de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat en
heeft hij Peter Blommaart opgevolgd als clusterleider en pipingregisseur.
Heerema: “Die twee functies sluiten goed op elkaar aan. Om te zorgen dat het faalmechanisme
piping goed wordt ingebouwd in het nieuwe wettelijke toetsinstrumentarium is het belangrijk om te
weten wat er allemaal speelt rond piping, zowel nationaal als internationaal. Als pipingregisseur is
het mijn taak om dat overzicht te houden. Waar zitten nog witte vlekken, wat gebeurt er buiten het
WTI, hoe stemmen we activiteiten af, en hoe gaan andere landen met piping om?”

Nieuwe toetsmethode macrostabiliteit
Na positieve reacties van ENW en de WTI-coördinatiegroep, werkt WTI met onder andere
beheerders samen hard aan de invoering van de nieuwe toetsmethode voor
macrostabiliteit. Een uitdagende klus volgens Bianca Hardeman van Rijkswaterstaat en
Alexander van Duinen van Deltares, omdat de nieuwe methode met grote veranderingen
gepaard gaat.

“De focus van onze werkzaamheden rond macrostabiliteit is de laatste maanden duidelijk
verschoven” stelt Hardeman. “Tot voor kort onderzochten we hoe we de kans op onterecht goed-
en afkeuren konden verkleinen. Op grond van dat onderzoek hebben we voorgesteld om een nieuw
schuifsterktemodel te gaan gebruiken dat het werkelijke gedrag van grond beter beschrijft dan het
huidige model. Nu alles erop wijst dat DGRW dit voorstel overneemt en het nieuwe model in het
wettelijke toetsinstrumentarium gaat opnemen, houden we ons met heel andere vragen bezig. Hoe
gaan we over naar dit nieuwe model en wat betekent het toepassen van dit model in de praktijk?”

Open eindjes

“Bij het zoeken van antwoorden op deze vragen, werken we intensief samen met betrokken
partijen. Denk aan de beheerders die straks met de nieuwe methode moeten gaan toetsen, maar
ook aan waterschappen die nu versterkingsmaatregelen aan het ontwerpen zijn en het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. We bekijken stap voor stap hoe de nieuwe methode werkt,
wanneer ze wordt toegepast in de praktijk en hoe onderdelen eventueel beter kunnen. Daarbij
lopen we tegen allerlei open eindjes en knelpunten aan.”

Startwaarden



“Een voorbeeld. Het nieuwe schuifsterktemodel werkt met andere sterkteparameters voor klei en
veen. Dat betekent in principe dat beheerders allerlei grondmechanische gegevens opnieuw
moeten inwinnen. Aangezien dat veel tijd en geld kost, hebben we als WTI voor diverse
sterkteparameters zogeheten startwaarden bepaald. Het idee is dat beheerders bij het toetsen op
macrostabiliteit beginnen met deze waarden en vervolgens aanvullend grondonderzoek laten doen
voor de dijkvakken die hierbij worden afgekeurd. Toen de waterschappen die
versterkingsmaatregelen ontwerpen dit deden, bleek de startwaarde van een van de
sterkteparameters veel te conservatief en werd bijna alles afgekeurd. Dat betekent dat we ons nog
eens goed moeten buigen over deze waarde.”

Grondonderzoek

Van Duinen vult aan: “Ook bij de uitvoering van grondmechanisch onderzoek zijn er nog
onderwerpen die aandacht vragen. We zien bijvoorbeeld dat verschillende laboratoria voor dezelfde
grondsoort soms heel verschillende sterkteparameters vinden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.
De resultaten moeten vergelijkbaar zijn. Om te zorgen dat de verschillende laboratoria straks
betrouwbare parameters kunnen vaststellen, ontwikkelen en verbeteren we de komende tijd
protocollen voor grond- en labonderzoek. Verder zou het mooi zijn als andere beheerders in
gelijksoortige geologische gebieden de gevonden waarden dadelijk ook kunnen gebruiken. Om dit
mogelijk te maken gaan we de sterkteparameters opslaan in een landelijke database. De komende
jaren maken we hiervoor gebruik van de STOWA-database.”
“Verder helpen we de beheerders zo goed mogelijk, die de nieuwe methode nu al bij versterkingen
toepassen. Met vragen kunnen zij terecht bij het Kennisplatform risicobenadering. Bij dit platform
komt een team dat de vragen beantwoordt en kan helpen in de praktijk.”

Sonderingen

“Een ander voorbeeld. Voor het vaststellen van de sterkteparameters zijn eigenlijk grondboringen
en laboratoriumproeven nodig. Die zijn duur. Daarom hebben we een methode bedacht om met
sonderingen de parameters te bepalen. Deze methode levert alleen betrouwbare waarden op als de
sonderingen zorgvuldig en volgens ons protocol worden uitgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt
is dat bij lage grondspanningen strenge eisen worden gesteld aan de meetnauwkeurigheid van de
sonderingen. Verder moet de uniformiteit van zogenaamde GEF-bestanden worden verbeterd,
zodat beheerders deze GEF-bestanden eenvoudig kunnen gebruiken om schuifsterkte-parameters
af te leiden.”

Testen

Hardeman: “Om te zorgen dat straks alles goed verloopt, steken we de komende tijd veel energie
in opleidingen, gesprekken met de betrokken partijen en het ontwikkelen van duidelijke
handreikingen. Al deze activiteiten vergen een forse inzet, maar als we goed sturen op kwaliteit
ben ik ervan overtuigd dat het in orde komt. En het mooie is dat we door de versterkingsprojecten
nu al in de praktijk kunnen testen hoe alles werkt.”

Beheerders die de nieuwe toetsmethodiek toepassen, kunnen met vragen terecht bij het
Kennisplatform risicobenadering via het volgende mailadres: arjan.kooij@rws.nl.


