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Doelstellingen
Zoals de Kabinetsvisie op het waterbeleid ‘Nederland veroveren op de Toekomst’ aangeeft: Het
is van levensbelang om een calamiteit vroegtijdig te zien aankomen en potentiële
overstromingsrisico’s goed te kennen. De innovaties van het programma Flood Control 2015
zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is om effectievere en
efficiëntere beslissingen tijdens (dreigend) hoogwater te kunnen nemen.
Het programma Flood Control 2015 heeft drie doelen: grotere waterveiligheid door betere
risicobeheersing, impulsen voor de economie, impulsen voor de Human Capital Roadmap. (Zie
hoofdstuk 1 Programmavoorstel)
Grotere waterveiligheid door betere risicobeheersing
A.
Het beter voorspellen van risico’s op de korte termijn, waardoor er nog tijd is om
noodmaatregelen te nemen om calamiteiten te voorkomen en/of waardoor meer tijd
ontstaat voor voorbereiding van een mogelijke evacuatie.
B.
Het inbrengen van meer en transparantere kennis in de (crisis)besluitvorming.
C.
Het efficiënter maken van operationele informatiesystemen.
D.
Het realiseren van geavanceerde trainings- en simulatiemogelijkheden.
Impulsen voor de economie
E.
Het bevorderen van de export door het ontwikkelen van voorbeeldkennis en ervaring
F.
Het creëren van producten op het gebied van waterveiligheid die een Nederlandse
afzetmarkt zullen hebben én die een demonstrator zijn voor de internationale
marketing.
G.
Het creëren van een open en schaalbaar IT-platform, dat mogelijkheden biedt voor
high tech starters.
Impulsen voor de Human Capital Roadmap Water
H.
Het enthousiasmeren van jongeren om een waterstudie te kiezen, door het
realiseren van aansprekende en vooruitstrevende projecten.
I.
Het aantrekken van (buitenlandse) studenten en kennis, door het organiseren van
jaarlijkse (internationale) conferenties, workshops en cursussen rond Flood Control
2015 en het opnemen van Flood Control 2015 in het curriculum van
onderwijsinstellingen
J.
Het faciliteren van promotieonderzoeken en afstudeerprojecten

Activiteiten
Om de verschillende doelen te dienen, zijn er activiteiten in het programma op twee fronten:
1. Innovaties die de waterveiligheid dienen èn vermarktbaar zijn (alle doelen)
2. Gezamenlijke marketing (doelen E-I)
Het accent van het programma ligt op het eerste front.
Innovaties die de waterveiligheid dienen èn vermarktbaar zijn
Voor het realiseren van export-orders is het opbouwen en onderhouden van een goede
reputatie van know-how essentieel. Investeringen in innovaties op het gebied van Flood Control
houden de kennis van de Nederlandse advieswereld op peil, vergroten de kans op
standaardisering en geven mogelijkheden voor andere onderdelen van het Nederlands
bedrijfsleven om te kunnen profiteren van de al deels opgebouwde reputatie van de
wateradvieswereld.
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Op welke gebieden dienen die innovaties plaats te vinden? Op het moment van (dreigende)
hoogwatersituaties is het belangrijk dat men weet:
1. Wat gebeurt er op locatie?
2. Hoe spannend wordt het?
3. Wat gaan we doen?
De techniek helpt mensen (4) om deze informatie te verzamelen, te interpreteren en weer te
verspreiden. In onderstaande figuur is aangegeven welk soort innovaties in het programma
passen.
1. Wat gebeurt er op locatie?
-> Sensoren in water en grond
-> Remote sensing (satelliet, radar, vliegtuig)
-> Methoden voor snelle en accurate diagnosen

4. De techniek helpt mensen
-> Flood Control Organization
-> Software architectuur
-> Managementsysteem basisgegevens
-> Opleiding en training

3. Wat kunnen we doen?
-> Voorbereiding: Interactie water- en veiligheidskolom
-> Respons: Noodmaatregelen en evacuatie

2. Hoe spannend wordt het?
-> Belasting op keringen
-> Dijksterkte en -gedrag
-> Overstromingsscenario’s

Globaal vinden in 2008 en 2009 per thema de volgende activiteiten plaats (toelichting in
hoofdstuk 8 van voorstel):
Activiteiten 2008 en 2009
1. Wat gebeurt er op
locatie?
2. Hoe spannend
wordt het?
3. Wat kunnen we
doen?

4. De techniek helpt
mensen

Meten en Monitoren
- Test van nieuwe sensortechnieken in IJkdijk
- Ontwikkeling van Sensornetwerk
- Ontwikkeling Remote Sensing technieken voor dijkbewaking
Voorspellen
- Prototype dijksterkte-analysemodule
- Pilots integraal voorspellen in waterschappen Groot-Salland en
Brabantse Delta
Actie en Mitigatie
- Inventarisatie regelmechanismen
- Werkwijze omgaan met onzekerheden bij nemen van
operationele beslissingen
Organisatie en IT ondersteuning
- Demonstrator Flood Control Organization
- Ontwikkeling trainingsconcepten met behulp van ‘Serious
Gaming’
- Invullen kennisleemtes genetwerkte organisaties en menselijk
gedrag.

Flood Control 2015 is een innovatieprogramma dat gebruik maakt van brede technische
ontwikkelingen. En dat bovendien producten oplevert die dienen te functioneren in verschillende
landen met ieder andere (veranderende) maatschappelijk en organisatorische contexten. Dat is
een van de redenen om niet aan het begin van de vijf jaar al de exacte eindproducten te
benoemen. De organisatiestructuur is daarom zo opgezet dat projecten gedurende het
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programma opgestart en bijgesteld worden. Op het einde van 2009 vindt een midterm review
plaats. Dan wordt niet alleen naar interne voortgang gekeken maar vooral ook naar de
veranderde externe omstandigheden.
Gezamenlijke marketing
Gezamenlijke marketing van ‘Dutch Flood Control’ is integraal onderdeel van het programma.
Het programma Flood Control 2015 geeft gelegenheid om aan buitenlandse opdrachtgevers te
laten zien wat het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstituten kunnen
aanbieden. De organisatie zal daarin samenwerken met het Netherlands Water Partnership.
Het gaat om de presentatie van het hele bedrijfsleven, niet alleen het consortium. De
organisatie zal zorgen voor:
Pilots in het buitenland, met buitenlandse opdrachtgevers (2008 planning: Californië,
Louisiana, Florida) en met de mogelijkheid dat opdrachtgevers nieuwe opdrachtgevers
aandragen;
Een demonstrator Flood Control Room, waar klanten ontvangen kunnen worden en
oefeningen en cursussen kunnen worden gegeven;
Een combinatie van Flood Control promotie met de promotie activiteiten rondom de IJkdijk;
Vervaardigen en verspreiden van PR-materialen zoals brochures, posters, advertenties
en/of promotiefilm(s);
Presentaties op conferenties en beurzen;
Een goede Engelstalige website over het project;
Een simulatiegame voor zowel educatieve doeleinden als een steeds complexere simulatie
van de gewenste eindsituatie voor Flood Control;
Bijdragen aan handels- en verkenningsmissies.

Bijdragen van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
Flood Control 2015 is een initiatief van een aantal (internationale) partijen uit bedrijfsleven en
kennisinstellingen. De partners uit het bedrijfsleven zijn IBM, Fugro, ARCADIS, Royal
Haskoning en HKV Lijn in Water. De kennisinstellingen zijn Deltares, TNO ICT en Defensie en
Veiligheid, de stichting IJkdijk en ITC. Deze investerende partijen doen mee aan het programma
omdat ze ervan overtuigd zijn dat door meedoen in Flood Control 2015 hun bedrijf een
kennisvoorsprong krijgt en hun (nieuwe) producten gezamenlijk met andere partijen beter
vermarkt kunnen worden.
Het consortium Flood Control 2015 gaat uit van een totale begroting van vijf jaar, van 2008 tot
en met 2012, van € 21,6 miljoen. De inkomsten zijn als volgt opgebouwd:
Bijdrage Rijksoverheid (pijler 2 innovatiegelden)
Bijdrage DG Water (Startfase 2007 en eerste kwartaal 2008)
Bijdrage deelnemers Flood Control 2015 consortium of derden
De uitgaven zijn globaal als volgt opgebouwd:
Projecten
Programma-organisatie
Budget voor projecten geïnitieerd door programmadirectie
voornamelijk op het gebied van marketing

10,0 M€
0,8 M€
10,8 M€

19,4 M€
1,1 M€
1,1 M€

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat-generaal Water) investeert in de
startfase van het programma door aanvullend op pijler 2 innovatiegelden een bijdrage van
€ 800.000,- beschikbaar te stellen. Deze zal door het consortium worden gematched met
€ 800.000,-. Dit budget zal worden aangewend voor de inrichting van de projectorganisatie en
projecten gepland voor 2008.
De uitgaven van het programma zijn niet ieder jaar gelijk.
De overhead voor programmamanagement en gezamenlijke marketing van het programma
bedraagt steeds 10% van het jaarbudget.
In de eerste jaren, 2008 en 2009, zal de nadruk liggen op streng geselecteerde,
richtingbepalende projecten en zullen de voorbereidende werkzaamheden starten voor
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grootschalige pilots (in binnen- en buitenland). Hiermee zal het programma eind 2009,
mede op basis van de resultaten van de midterm review, worden opgeschaald naar
grootschaliger pilots in binnen- en buitenland. Hiervoor zal in de periode 2010 – 1012 een
groter jaarlijks programmabudget noodzakelijk zijn.
Dit leidt tot het volgende gewenste kasritme, waarvan de benodigde subsidie 50% bedraagt:
x M€
Budget
Subsidie

2007
0,1
0,05

2008
3,5
1,75

2009
2
1

2010
5
2.5

2011
6
3

2012
5
2.5

Het consortium gaat uit van een matching van de subsidiegelden van 1:1. Naast een eigen
bijdrage, doorgaans ‘in kind’, kunnen de consortiumpartners derden bereid vinden om mee te
betalen aan het projecten in het innovatieprogramma. De bovenstaande begroting is gebaseerd
op een all-in tarief van € 200.000,- per medewerker per jaar inclusief BTW. Bij de
totstandkoming van de subsidiebeschikking en het uitwerken van de wijze van verantwoorden
zal in meer detail afspraken moeten worden gemaakt dienen te worden over dergelijke
‘benchfees’ en de omgang met materiële kosten.
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Belangrijkste boodschappen
Nederland als hèt voorbeeld voor innovatieve risicobeheersing van hoogwater
Nederland heeft een goede naam in de wereld op het gebied van Flood Control. De markt voor
Flood Control groeit wereldwijd. Door samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheid kan Nederland verder innoveren en gezamenlijk haar marketing verbeteren. Dit komt
ten goede aan de internationale reputatie van de Nederlandse watersector, de waterveiligheid in
Nederland en aan de Nederlandse economie.
Meer weten voor betere beslissingen tijdens (dreigend) hoogwater
De voorgestelde innovaties zorgen ervoor dat de juiste informatie op het juiste moment
beschikbaar is om effectievere en efficiëntere beslissingen tijdens (dreigend) hoogwater te
kunnen nemen. De innovatiesprongen zorgen voor grote verbeteringen in de beheersing van
risico’s als gevolg van hoogwater. De verbetering heeft betrekking op:
Inzicht in de actuele en toekomstige toestand van het water en de waterkeringen
Real-time voorspelling van het risico tijdens (dreigend) hoogwater
Inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van noodmaatregelen en evacuatiestrategieën
Het beheersen van risico’s door snel te beslissen onder onzekerheid
Opleiding en training van personeel
Een open schaalbaar IT-platform
Bedrijfsleven is aan de slag
De bedrijven en kennisinstellingen in het consortium van dit voorstel zijn allen actief op de
internationale markt. Zij denken internationaal en innovatief. Vooral de Verenigde Staten is een
groeimarkt waar met strategische partners al pilots opgezet zijn. Ook in Nederland zelf, in
Zuidoost-Azië en in Europa wordt gewerkt aan het met de klant verbeteren van producten.
Nederland kan ook in de toekomst een rol van betekenis spelen wanneer kennis wordt
gecombineerd en doelgericht wordt ingezet ten behoeve van innovaties. Dit voorstel bouwt voort
op de pilots die al gestart zijn.
Samenhangend programma met vermarktbare deelproducten
Voor bedrijven is innoveren investeren in toekomstige winst. De kennis en proof of concept die
het consortium van Flood Control 2015 opdoet en realiseert zullen de Nederlandse watersector
en high tech bedrijven helpen een betere positie te verwerven in de rest van de wereld. De
investerende partijen doen mee aan het programma omdat ze ervan overtuigd zijn dat door
meedoen in Flood Control 2015 hun bedrijf een kennisvoorsprong krijgt. En omdat hun (nieuwe)
producten gezamenlijk met die van andere partijen beter vermarkt worden. Zij willen investeren
in de delen van het programma die direct gerelateerd zijn aan hun eigen nichemarkt. Zij willen
zo snel mogelijk de investeringen vermarkten en bovendien hun risico verkleinen door in korte
projecten te werken. Deelproducten zullen ook voor andere toepassingen dan Flood Control hun
nut hebben. Zo kan inzicht in sterkte van waterkeringen bijdragen aan verbetering van
onderhoud van die waterkeringen. Zo kunnen deelproducten ook in droogtesituaties ingezet
worden of interessant zijn voor de verzekeringsbranche en de financiële industrie. De innovaties
worden in pilots gedaan met klanten in binnen- en buitenland. Daardoor zijn de deelproducten
beter aangepast aan de klantwensen en wordt aangetoond dat de innovaties werken. Dit draagt
bij aan het vertrouwen in de producten en het Nederlandse bedrijfsleven. In dit voorstel zijn het
proces en de organisatiestructuur aangepast aan bovenstaande denkwijzen.
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Subsidie als vliegwiel voor innovatie, samenhang en marketing
De grote innovatiesprongen in dit voorstel zijn zeer risicovol voor individuele bedrijven. Subsidie
verkleint dit risico en maakt daardoor de sprongen mogelijk. Bovendien draagt de subsidie
eraan bij dat deelproducten goed met elkaar samenwerken en op elkaar aansluiten. Het
gezamenlijk optreden in pilots en het vermarkten van de “Dutch Flood Control” positioneert het
Nederlands bedrijfsleven in zijn geheel. Vandaar dat het voorstel ook gesteund wordt door het
Netwerk Deltatechnologie.
De consortiumpartners leggen hiermee een voorstel neer waarin zij aan de overheid vragen om
hun eigen bijdrage te matchen ten behoeve van Flood Control 2015. Het consortium is
optimistisch over de haalbaarheid van hun investering mits een snelle en slagvaardige
besluitvorming volgt over de mogelijke subsidiëring. Nu leven enthousiasme en parate kennis bij
klanten, directieleden en de actieve mensen achter dit programma. Nu is wereldwijd stijgend
begrip voor de noodzaak tot snelle verbetering van operationele systemen voor Flood Control.
Innovatie betaalt zichzelf terug
De partijen die dit voorstel aanbieden geven hun commitment omdat zij ervan overtuigd zijn dat
zij met investeringen in innovaties kunnen laten zien dat ze iets te bieden hebben op het gebied
van Flood Control. Ze zijn vol vertrouwen dat het programma vermarktbare deelproducten
oplevert die de bedrijfsinvestering waard zijn.
De Rijksoverheid zal haar subsidie terugverdiend zien door besparingen op kosten en
slachtoffers tijdens dreigende overstromingen, door meer profijt van operationele systemen bij
overheidsinstanties en door stimulansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Het programma
heeft meerwaarde voor overheidsinitiatieven die nu opgestart worden: VeiligheidsNet,
Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingen, het functioneren van Veiligheidsregio’s, de
implementatie van de Europese Hoogwaterrichtlijn. Deelproducten kunnen ook buiten de
operationele Flood Control hun nut hebben, door bijvoorbeeld bij te dragen aan effectiever
onderhoud van waterkeringen of een beter inzicht tijdens watertekorten.
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1 Vaker hoogwater, sneller innoveren
1.1

Gevoelige delta’s en geavanceerde informatie

Wereldwijd bevinden de meest dichtbevolkte gebieden zich in delta’s, langs kusten, meren en
rivieren. Deze gebieden zijn economisch zeer waardevol en ontwikkelen zich verder. Ze
vragen daarom om een kleine kans op overstromingen. In veel van deze gebieden is het
aardoppervlak dalend als gevolg van wateronttrekking, inklinking van sedimenten, of andere
geologische processen. Tegelijkertijd geeft de klimaatverandering extremere
weersomstandigheden en zeespiegelstijging. Deze veranderende randvoorwaarden
veroorzaken dat hoogwaterstanden vaker zullen voorkomen en extremer zullen zijn.
Daardoor zal grotere economische schade optreden en is er een groter risico op verlies aan
mensenlevens. Deltagebieden als Nederland zijn hierdoor kwetsbaar.
De laatste jaren hebben enorme technologische ontwikkelingen plaatsgehad in
informatieverzameling en informatieverspreiding. Monitoringsystemen, sensornetwerken,
aardobservatie en simulatietechnieken maken voorspellingssystemen krachtiger. Er zijn
kansen om de waterveiligheid aanzienlijk te vergroten door meer actuele informatie te
verzamelen en dit beter in te zetten voor tijdige waarschuwingen. De focus richt zich dan op
observeren, meten, inspecteren en voorspellen. Onveilige situaties rond overstromingsrisico’s
of dijkdoorbraken kunnen daardoor tijdig worden onderkend.
Om de klimaatproblematiek het hoofd te bieden zullen zowel betere operationele systemen
als investeringen in de waterwegen en –keringen nodig zijn. Ontwikkeling van operationele
hoogwater risicobeheersing is verhoudingsgewijs kosteneffectief en snel in te zetten.
Willen we wereldwijd worden (blijven) herkend als de thought leaders èn experts op
geïntegreerd water management gebied, dan zullen we moeten blijven laten zien wat onze
kennis en kunde op dit gebied is. Daarvoor is ambitie nodig en de bereidheid te investeren om
de voorsprong te behouden. Bovendien is samenwerking nodig tussen die partijen die
gezamenlijk een aanpak en oplossingen kunnen ontwikkelen en die in staat zijn die wereldwijd
in de markt te zetten.
De consortiumpartners van Flood Control 2015 werken om die reden samen in dit programma.
Box 1. Adviescommissie Water over veiligheidsbeleid
“Het veiligheidsbeleid in Nederland is sterk preventief gericht en kent
onvoldoende reactievermogen bij crisisbeheersing. De verantwoordelijke
instanties moeten zich organisatorisch beter voorbereiden op het toegenomen
risico van overstromingen en de mogelijke grote impact daarvan.”
Z.K.H. Prins Willem-Alexander, voorzitter Adviescommissie (okt. 2006)
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Box 2. Uit het nieuws van zomer 2007

Overstromingen in Groot-Brittannië kosten de Britse verzekeraars zeker € 1,5 miljard
(ANP 29 juni 2007).
Bush verklaart Kansas tot rampgebied. (ANP 3 juli 2007)
China evacueert een half miljoen mensen vanwege overstromingsgevaar, en schat de
schade halverwege juli al op € 2,3 miljard (ANP/Novum 12 juli 2007)
De geschatte schade van overstromingen in Groot-Brittannië is inmiddels € 3 miljard.
Het budget van overstromingspreventie is nu € 900 miljoen per jaar. De regering doet
een toezegging €300 miljoen per jaar extra te gaan investeren. (ANP 23 juli 2007)
Miljoenen Indiërs zijn op de vlucht geslagen door overstromingen als gevolg van
moessonregens. (ANP 28 juli 2007)
De Indiase autoriteiten maakten bekend al zeker 1258 doden te hebben geteld. (ANP 6
augustus 2007)
Honderden Noord-Koreanen zijn om het leven gekomen of worden vermist na
dagenlange stortregens en overstromingen. (ANP 17 augustus 2007)

1.2

2007: Al veel verbeterd en nog veel te doen

Anno 2007 is de tijd rijp om het Flood Control 2015 programma uit te voeren. De omgeving
herkent de noodzaak van het beter beheersen van hoogwatersituaties:
Grootschalige overstromingen komen op de hele wereld voor. Overal is men op zoek naar
meer grip op de situatie tijdens crises, betere planning van noodmaatregelen vooraf en
betere voorbereiding in de vorm van training en actieplannen.
Palmtops, SMS-en en GPS zijn voorbeelden van technieken die in de afgelopen jaren hun
intrede hebben gedaan. Ontwikkeling van nieuwe technieken gaat steeds sneller: wat er
over vijf jaar aan nieuwe mogelijkheden is, is vergelijkbaar met wat er de afgelopen tien jaar
aan nieuwe mogelijkheden is bijgekomen.
Het inzicht groeit dat in crisissituaties er vooral behoefte is aan informatie en aan een
handelingskader en dat niet alles centraal gestuurd kan worden. Kleine units op locatie
dienen binnen het kader de vrijheid van opereren te krijgen om zo effectief en zo snel
mogelijk te handelen. Er worden systemen ontwikkeld om hen te voeden met informatie en
hun handelen en bevindingen ook te voeden aan de centrale coördinatie.
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Uitdagingen voor Nederland
Bij de dreigende overstroming van 1995 zijn 240.000 mensen en 1.200.000 dieren uit het
Rivierengebied geëvacueerd. Op basis van welke informatie? Voor de voorspelling van de
afvoeren van Lobith was een spreadsheet beschikbaar, die niet bleek te voldoen tijdens deze
extreme situatie. De avond en ochtend voor het besluit tot evacueren is een aantal experts uit
Delft de archieven ingedoken. Zij maakten een inschatting hoe sterk de dijken waren. Op weg
naar de Commissaris van de Koningin van Gelderland werd op een spreekwoordelijk bierviltje
besloten bij welke waterstanden geëvacueerd zou moeten worden. Gelukkig is er uiteindelijk
geen dijk doorgebroken, maar het mag duidelijk zijn dat de technische informatievoorziening
voor het nemen van dergelijke ingrijpende (en mogelijk levensreddende) beslissingen in de
toekomst beter kan en moet worden georganiseerd.

De overstromingen waren aanleiding voor de Internationale Rijncommissie om te besluiten dat
voor 2000 “de voorspellingen 50% beter moesten” en voor 2005 “100% beter”. Ieder land
interpreteerde dit op zijn eigen wijze. Sinds 1995 is er al veel verbeterd, al valt er nog veel te
doen:
Nederland weet nu vier in plaats van twee dagen van te voren wat ongeveer de afvoer bij
Lobith wordt. Met een grotere bandbreedte worden voorspellingen gemaakt voor de weken
daarna. Echter, de voorspellingen van waterstanden zijn nog niet aangepast aan
bovenstroomse of benedenstroomse dijkdoorbraken.
Als een dijk doorbreekt, bovenstrooms of in Nederland, dient de technicus die de modellen
heeft gemaakt aanwezig te zijn om de modellen zo goed mogelijk aan te passen aan de
veranderde situatie.
Van de dijken is de normsterkte paraat, niet de werkelijke sterkte. Dijkwachten gaan ter
plekke kijken hoe de toestand is. Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van satellietbeelden
en diagnostische modellen om deze observaties te ondersteunen en te extrapoleren naar
andere locaties.
In de verzameling en verspreiding van informatie over de actuele toestand en de
voorspellingen is veel verbeterd. Er zijn echter nog veel aparte niet aan elkaar gekoppelde
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systemen en organisaties. Verbeterde verwerking van andersoortige informatie
(telefoontjes, satellieten, metingen enzovoort) vraagt om verbeterde systemen.
Uitdagingen voor het buitenland
Ook in het buitenland zijn in de recente geschiedenis veel voorbeelden van catastrofale
overstromingen te geven, waaruit blijkt dat er nog veel winst te behalen valt. We kennen
allemaal het voorbeeld van de ramp door orkaan Katrina, maar ook elders in de wereld gaat het
mis. Enkele voorbeelden:
Tijdens de drie weken durende overstroming van de rivier de Elbe bereikte het water een
niveau dat gemiddeld eens in de 150 jaar voorkomt. Vele verstedelijkte gebieden,
waaronder Dresden en Praag, stroomden over en de resulterende verzekeringsclaims
bedragen tientallen miljoenen Euro’s, daarbij is grote, gedeeltelijk onherstelbare, schade
aangericht aan cultureel erfgoed zoals monumentale gebouwen. De ramp toonde duidelijk
de behoefte aan verbeteringen van het crisismanagement bij dreigende overstromingen in
die regio en men is nu begonnen met de inzet van remote sensing technieken om de
rampenbestrijding van informatie te voorzien.
In Zuidwest Azië en het Indiase subcontinent, vooral in landen als Thailand, Indonesië,
Myanmar, Vietnam, India en Bangladesh overstromen sommige rivieren en deltagebieden
jaarlijks. Dit terwijl er zeer dichtbevolkte gebieden liggen. Met grote regelmaat ontstaan
hierdoor grote rampen waarbij veel mensenlevens, vee en economische investeringen
verloren gaan. Hoewel het belang van verbeterd overstromingsmanagement zeer duidelijk
wordt gevoeld als voorwaarde voor de duurzame economische ontwikkeling van de
getroffen gebieden, ontbreekt het aan de economische middelen en het
organisatievermogen om dit overstromingsmanagement op een traditionele Nederlandse
manier in te richten. Er is grote behoefte aan innovatieve, schaalbare oplossingen.
Australië heeft regelmatig overstromingen. Gedeeltelijk door geïsoleerde intense
regenbuien maar ook door langdurige regenperiodes. Vaak resulteren de overstromingen in
doden, verlies van tienduizenden veeteeld dieren, en veel materiele schade aan huizen,
gebouwen, landbouwgewassen, etc. Totaal worden de kosten van overstromingen geschat
op 400 milioen dollar per jaar.
De Verenigde Staten kennen met enige regelmaat terugkerende overstromingen van de
rivieren in het oosten en middenwesten van de VS. De overstromingen leiden behalve tot
vele doden, tot enorme economische schades door onderbroken transportroutes, verloren
gegane landbouwgewassen en vee, schade aan gebouwen en huizen, en schade aan
infrastructuur. De financiële schade is vaak tientallen of honderden miljoenen dollar, maar
kan tot in de miljarden oplopen.
Dit zijn slechts vier voorbeelden van de vele overstromingen die jaarlijks in overal ter wereld
plaatsvinden. Ze vinden plaats in een veelheid van politieke, economische en technische
omgevingen, waardoor de oplossingen niet overal gelijk zullen zijn. De ideale oplossing voor
goed georganiseerde, welvarende landen in de westerse wereld is mogelijk alleen al vanwege
de economische investering onhaalbaar voor een derdewereld land. Er is kortom een grote
behoefte aan oplossingen die niet alleen effectief en robuust zijn, maar ook schaalbaar en
modulair.

1.3

2015: Lokale beslissingen gevoed met informatie

Flood Control 2015 zal er toe bijdragen dat de omgang met hoogwater er in 2015 anders uitziet
dan vandaag de dag. Zonder nu al met ‘de’ oplossing te willen komen – deze hangt immers
mede af van de tussenresultaten van dit programma – kan wel een toekomstschets gegeven
worden:
Medewerkers in het veld en waterbeheerders, bestuurders en beslissers in de regio worden
gevoed met voldoende informatie om zelf beslissingen te kunnen nemen. Zij zijn goed getraind
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en voorbereid met behulp van simulatietrainingen. Het samenwerken van organisatieonderdelen die voorheen fysiek van elkaar gescheiden waren gaat veel gemakkelijker dan
voorheen. Iedereen krijgt informatie aangeleverd op een manier die hem of haar in staat stelt
snel beslissingen kan nemen. Afwegingen en besluiten worden uitgewisseld.
Er is goed bekend wat de actuele belasting op waterkeringen is, hoe sterk de waterkeringen zijn
en wat de eventuele gevolgen zijn van een doorbraak. De gegevens komen van vele bronnen:
satellieten, camera’s, mondelinge telefonische informatie, sensoren in dijken, etc. Deze
gegevens worden getoetst aan snelle en accurate voorspelmodellen voor de
overstromingsrisico’s en de mogelijke acties waardoor deze voorspellingen snel verbeterd
kunnen worden.
De nieuwste IT ontwikkelingen worden ten tijde van hoogwater ingezet, voor het verzamelen,
combineren, interpreteren en verspreiden van informatie. Deze IT middelen communiceren op
een robuust, flexibel en schaalbaar platform dat als data-uitwisselingslaag dienst doet. Hierdoor
wordt de bedrijfszekerheid gewaarborgd terwijl door de geavanceerde functionaliteit de
dreigende calamiteit het best het hoofd kan worden geboden.
De voorspellingen voor de komende dagen/weken geven een accurate risico-inschatting. Deze
kennis gebruiken de waterbeheerders om te kiezen welke (nood)maatregelen worden ingezet
om overstromingen te voorkomen. Bovendien zijn de crisisteams voorbereid op het karakter van
mogelijke overstromingen. Zo kunnen zij al plannen in werking zetten om de gevolgen van een
ramp te beperkten zoals door tijdig mensen in veiligheid te brengen. Tijdens overstromingen
bestaat een goed beeld van de omvang van de ramp, hoe de ramp zich eventueel verder kan
uitbreiden en hoe lang de ramp zal duren. Na de ramp is het mogelijk om verantwoording af te
leggen en maatregelen te evalueren, omdat de activiteiten en maatregelen goed zijn
vastgelegd.
In verschillende deltagebieden spelen de methoden en bouwstenen van Flood Control 2015 een
belangrijke rol bij de organisatie van waterveiligheid. Het programma heeft de basis gelegd voor
een multifunctioneel hoogwater-risicobeheersingssysteem, dat aangepast is aan de regionale
en internationale omstandigheden. Hierdoor is de Nederlandse watersector ook in de toekomst
in staat om haar uitstekende imago en de bijbehorende marktpositie te handhaven of uit te
breiden. Flood Control 2015 heeft er bovendien aan bijgedragen dat meer studenten een
carrière kiezen in de waterwereld.
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Box 3. Met huidige kennis al veel innovaties mogelijk
Hieronder staan een aantal voorbeelden van huidige IT-toepassingen die na een korte
doorontwikkeling in te zetten zijn voor Flood Control 2015. ICT ontwikkelt zich ondertussen
razendsnel verder. Wie had tien jaar geleden een TomTom, gebruikte SMS of ADSL? Het
programma Flood Control 2015 beoogt flexibel te zijn in het implementeren van nieuwe
technieken.
Dijkinspecteurs geven met hun handcomputer (PDA) rechtstreeks
informatie door aan een Flood Control Room. Andersom krijgen ze online
gegevens door waar inspecties nodig zijn en daarbij de relevante
achtergrondinformatie.

Sensoren in de dijklichamen meten de toestand van de waterkeringen.
(Sensoren worden anno 2007 ingezet voor bijvoorbeeld meting van
vochtgehalten.)

De dichtheid aan mobiele telefoons laat zien waar zich tijdens de evacuatie
mensen bevinden. Op mobiele telefoons verschijnen SMS-berichten met de
laatste informatie over de evacuatie. (TomTom gebruikt de dichtheid aan
mobiele telefoons anno 2007 al voor filevoorspellling.)
Met webcams wordt de actuele toestand van essentiële waterwegen en
waterkeringen in de gaten gehouden.
(Anno 2007 staan er langs de grote rivieren een paar webcams en heeft
Taiwan een operationeel netwerk aan webcams voor watermonitoring.)
Met satellietbeelden wordt de uitdroging van dijken gemonitord, omdat
uitdroging de sterkte verzwakt. (Anno 2007 kunnen satellietbeelden –
Remote Sensingbeelden- al worden ingezet voor monitoring van
waterkwaliteit en watertekorten. Ook met vliegtuigen wordt informatie
verzameld.)

1.4

De doelstellingen van Flood Control 2015

De toekomstschets van de omgang met hoogwatersituaties is de reden geweest voor de
consortiumpartijen om te besluiten deze uitdaging gezamenlijk aan te gaan. Het Flood Control
2015 consortium gaat deze samenwerking aan om resultaten te bereiken op de gebieden:
grotere waterveiligheid door betere risicovoorspelling, impulsen voor de economie en impulsen
voor de Human Capital Roadmap Water. Nader uitgewerkt levert dit de volgende doelstellingen
voor het Flood Control 2015 programma:
Grotere waterveiligheid door betere risicobeheersing
Hoewel de Nederlandse manier van risicovoorspellen wereldwijd wordt geroemd, zien we de
kansen die door nieuwe technologie en nieuwe inzichten worden geboden om de
risicovoorspellingen sterk te verbeteren. Vooral rond operationeel voorspellen en de aansluiting
op de crisisbesluitvorming is nog veel winst te behalen – wat zich kan vertalen in meer
flexibiliteit (meer strategieën) bij het bieden van een zekere waterveiligheid aan de burgers van
Nederland. Het programma beoogt:

Datum

Pagina

2 januari 2008

6 van 80

A.
B.

C.

D.

Het beter voorspellen van risico’s op de korte termijn, waardoor er nog tijd is om
noodmaatregelen te nemen om calamiteiten te voorkomen en/of waardoor meer tijd
ontstaat voor voorbereiding van een mogelijke evacuatie.
Het inbrengen van meer en transparantere kennis in de (crisis)besluitvorming. Het
gaat hier om het inbrengen van geïntegreerde kennis over belastingen op
waterkeringen, de sterkte van die keringen en de gevolgen van eventuele
overstromingen.
Het efficiënter maken van informatiesystemen die nodig zijn om de reactietijd te
vergroten en/of snel in actie te komen. Modellen en dataverzameling en -beheer
verschillen nu afhankelijk van regio, schaalniveau en thema van waterveiligheid.
Door uniformeren en koppelen kunnen kosten bespaard worden en kan tegelijkertijd
meer inzicht verkregen worden.
Het realiseren van geavanceerde trainings- en simulatiemogelijkheden, waardoor
men in de waterkolom goed met de (nieuwe) rampenbestrijdingsmiddelen weet om
te gaan en in de veiligheidskolom goed kan oefenen op (dreigende)
overstromingsrampen.

Impulsen voor de economie
De potentiële markt voor producten van Flood Control 2015 is groot. Alleen al in de staten
California, Florida en Louisiana worden budgetten van bij elkaar zo’n $ 25 miljard vrijgemaakt.
Het consortium schat de wereldwijde markt voor aan Flood Control gerelateerde producten en
diensten op €10 miljard per jaar, waarvan € 1 miljard voor kennisopdrachten. Naar verwachting
van het Netherlands Water Partnership groeit de wereldwijde markt tot 2015 jaarlijks zo’n 10%
tot circa € 2 miljard per jaar. Voor de groei van de Nederlandse waterexport wordt het van groot
belang om zich te profileren op dit onderwerp. Het programma beoogt:
E.
F.

G.

Het bevorderen van de export door het ontwikkelen van voorbeeldkennis en ervaring voor andere landen op het gebied van Nederlandse waterkennis en
sensortechnologie.
Het creëren van producten op het gebied van waterveiligheid die een Nederlandse
afzetmarkt zullen hebben waarvan ingenieursbureaus, MKB, IT-sector en
sensorbedrijven kunnen profiteren én die een demonstrator zijn voor de
internationale marketing.
Het creëren van een open en schaalbaar platform, dat mogelijkheden biedt voor
high tech starters om innovatieve deelproducten te ontwikkelen en eenvoudiger te
partneren met andere bedrijven.

Impulsen voor de Human Capital Roadmap Water
De watersector floreert en er wordt voor de toekomst nog een sterke groei verwacht. Er is dan
ook een groeiende behoefte aan goed opgeleide professionals. Het Netherlands Water
Partnership heeft de uitdagingen beschreven in de Human Capital Roadmap Water. Het Flood
Control 2015 programma draagt bij aan het bereiken van de doelstellingen van die roadmap,
door:
H.
I.

J.

Het enthousiasmeren van jongeren om een waterstudie te kiezen, door het
realiseren van aansprekende en vooruitstrevende projecten.
Het aantrekken van (buitenlandse) studenten en kennis, door het organiseren van
jaarlijkse (internationale) conferenties, workshops en cursussen rond Flood Control
2015 en het opnemen van Flood Control 2015 in het curriculum van
onderwijsinstellingen
Het faciliteren van promotieonderzoeken en afstudeerprojecten
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Box 4. Demonstrator Flood Control Room
In het programma zal worden toegewerkt naar een demonstrator van een Flood Control Room.
Dit is een fysieke ruimte vergelijkbaar met een verkeerscontrolekamer waarin verschillende
Flood Control 2015 producten zijn geïmplementeerd. Het doel is om te kunnen demonstreren
welke meerwaarde er bereikt kan worden door een slimme combinatie van die producten. Dit
maakt de resultaten van het programma tastbaar voor eindgebruikers en toekomstige (ook
internationale) klanten. Gestreefd zal worden naar een goede samenwerking met
Rijkswaterstaat en goede aansluiting op de bestaande deeloplossingen bij Rijkswaterstaat,
zodat de demonstrator Flood Control Room uiteindelijk ook daadwerkelijk operationeel
inzetbaar wordt. Deze demonstrator Flood Control Room zal tevens worden benut als
trainingsfaciliteit.
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2 Bedrijfsleven en Overheid: Samen Sterker
2.1

Inleiding

Dit programmavoorstel is een voorstel van een consortium van private partijen en
kennisinstellingen. Het voorstel is een aanbod van het consortium en een vraag aan de
overheid voor samenwerking. Dit hoofdstuk geeft allereerst aan wat Nederland voor baten heeft
bij het programma en wat het profijt is van de overheid. Daarna komt de rol van de overheid aan
bod.

2.2

Baten voor Nederland

De economische baten van Flood Control 2015 voor Nederland zijn er op verschillende fronten:
Nederland als dé expert risicobeheersing hoogwater in een groeiende internationale
watermarkt.
Tussen 2000 en 2006 steeg de export van waterbeheerkennis met 30% naar 0,3 miljard euro
per jaar. Bovendien groeit de internationale watermarkt elk jaar met 11% en worden er door
overheden grote investeringen gedaan in het verminderen van overstromingsrisico’s. Door
recente overstromingen (zie Box 2, hoofdstuk 1) zijn de budgetten voor risicobeheersing van
hoogwaters fors vergroot in veel landen. Voorbeelden zijn Florida, Californië, Louisiana, het
Verenigd Koninkrijk en China.
Nederland heeft een goede naam in de wereld op het gebied van Flood Control. Voorbeelden
van export uit Nederland zijn hoogwater voorspelsystemen in Europa, China, Singapore,
Taiwan, Pakistan en Thailand en de VS. Recent zijn grote opdrachten verworven in de VS voor
de implementatie van een hoogwater voorspelsysteem als standaard voor de gehele VS en voor
dijkmonitoring.
Voor het realiseren van export-orders is het opbouwen en onderhouden van een goede
reputatie van know-how essentieel. Investeringen in innovaties op het gebied van Flood Control
houden de kennis van de Nederlandse advieswereld op peil, vergroten de kans op
standaardisering en geven mogelijkheden voor andere onderdelen van het Nederlandse
bedrijfsleven om te kunnen profiteren van de al deels opgebouwde reputatie van de
wateradvieswereld.
De indieners van dit voorstel opereren al internationaal. IBM, Fugro, ARCADIS hebben ieder
duizenden medewerkers in het buitenland, meer drie kwart van hun medewerkers. Deze
internationale bedrijven kiezen er bewust voor hun vestiging in Nederland te gebruiken als
uitvalsbasis voor groei op de markt van Flood Control. De Nederlandse kennis en reputatie is de
reden voor die keuze. Ook Royal Haskoning, Deltares, ITC en HKV lijn in Water werken veel op
het gebied van Flood Control in het buitenland. De internationale verankering van het
programma is daarmee gewaarborgd.
Concrete resultaten van Flood Control 2015 voor het Nederlandse bedrijfsleven:
Met Demonstrators zoals de Flood Control Organization of Flood Control Room krijgt de
Nederlandse adviessector een nieuw profileringsinstrument aanvullend op de
Deltawerken.
Flood Control 2015 start op zijn minst drie pilots in het buitenland. Het deelconsortium
SUCCESS voert reeds gesprekken met stakeholders in Florida, Louisiana en Californië
voor het uitvoeren van pilots. De mogelijkheden in Oost-Europa en Azië zullen worden
onderzocht in de eerste fase van het programma.
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Marketing van ‘Dutch Flood Control’ is integraal onderdeel van het programma. Zie
paragraaf 9.4.
Het MKB kan in een veilige maar realistische omgeving sensortechnieken demonstreren
en ontwikkelen.
Het Flood Control 2015 systeem wordt zodanig modulair opgezet, dat verbetering en
uitbreiding van de functionaliteit mogelijk is. Daardoor biedt het kleinere adviesbureaus,
ontwikkelaars en het MKB de mogelijkheid om zeer specialistische delen te ontwikkelen
voor klanten (bijvoorbeeld waterschappen). Te denken valt aan modules die nieuwe typen
metingen kunnen interpreteren en verwerken, verbeterde voorspelmethodieken,
aankoppeling van bestaande informatiesystemen bij eindgebruikers, etc.
Vergroting van de Nederlandse export op het gebied van Flood Control is een van de drie
hoofddoelen van het programma. Om hier ook de kwaliteitscontrole op gefocust te houden zal
één lid van de Programmaraad specialist zijn in het vergroten van de export voor Nederland. Hij
of zij zal daar ook speciaal op toetsen en advies over geven.
Besparingen op kosten en slachtoffers van (dreigende) overstromingen.
In 1995 zijn ongeveer 240.000 mensen en 1.200.000 dieren geëvacueerd vanwege dreigende
rivieroverstromingen. Dit is destijds gebaseerd op een zeer beperkte inschatting van de
sterktes van dijken. Als 100.000 mensen een dag langer hadden kunnen werken, had dit
meer dan € 10 miljoen opgeleverd. De kosten die bespaard zouden kunnen zijn als delen van
het gebied niet geëvacueerd hadden hoeven worden, liggen waarschijnlijk nog veel hoger.
Als er wel een overstroming plaats vindt, heeft zelfs een kleine landelijke dijkring als Ooij en
2
Millingen (orde 30 km ) al € 1 miljard materiële schade.
Flood Control 2015 zet een significante stap vooruit in het nauwkeurig bepalen van de risico’s
en is dus al snel de moeite waard als er geen overstroming volgt. Flood Control 2015 draagt
bij aan goede monitoring en continu bijgestelde inschatting van risico’s waardoor
noodmaatregelen getroffen kunnen worden om doorbraak te voorkomen. Flood Control 2015
maakt het mogelijk om slachtofferaantallen en economische schade te beperken. Door tijdig
te waarschuwen is er meer tijd om mensen en dieren te evacueren en kan dit efficiënter
gebeuren.
Verbetering het innovatieve vermogen van Nederland, in het bijzonder van het MKB in
Noord en Oost Nederland.
De deelnemers in het voorstel willen het innovatief vermogen van hun bedrijf vergroten. Dit
ten bate van extra opdrachten in de risicobeheersing van overstromingen, maar ook van
andere gerelateerde werkvelden. De deelnemers in het voorstel zijn vooral grote bedrijven
met kennis van waterbeheer, ICT, monitoring, crisisorganisatie.
De deelnemer Stichting IJkdijk is een consortium waarin vooral ook MKB bedrijven actief zijn
uit Noord- en Oost-Nederland. In de stichting participeren ongeveer vijftig marktpartijen
(www.ijkdijk.nl). De IJkdijk zelf ligt in Oost-Groningen en er zullen daar in het kader van Flood
Control 2015 proeven uitgevoerd worden (zie hoofdstuk 10). Dat het in Noord- en Oost
Nederland menens is met het belang van innovaties op het gebied van monitoring en water
blijkt uit de volgende ontwikkelingen:
In de Noordoostpolder is een Geomatics Business Park in ontwikkeling
(www.geomaticspark.com). Dit businesspark vermarkt nieuwe monitoringstechnieken voor
water- en defensiegerelateerde toepassingen. De EU subsidieert deze economische
ontwikkeling.
De gemeente Assen investeert in ontwikkeling van een Masters Programma op het gebied
van sensortechnologie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Andere sponsors zijn de
NAM en de ASTRON Foundation uit Dwingeloo.
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Om met name het Noorden te laten profiteren van de mogelijke exportmarkt van
Nederlandse Waterkennis, is de ‘Friese Wateralliantie’ opgericht, een van de speerpunten
van de Strategische Agenda voor Noord-Nederland 2007-2012
Indirecte effecten
Het uitvoeren van het Flood Control 2015 programma heeft ook aan aantal meer indirecte
baten tot gevolg, die in het kader van dit programmavoorstel echter niet verder zijn
uitgewerkt:
Besparing op onderhoud van waterkeringen. Bij implementatie van de innovaties zijn de
in waterkeringen ingebrachte sensoren nuttig om de onderhoudsbehoefte van de
waterkering te monitoren. Dit zal grote besparingen opleveren doordat onderhoud beter
kan worden getemporiseerd waardoor er gedurende de levensduur minder onderhoud
gepleegd hoeft te worden.
Voorspelmodellen kunnen ook in andere dan hoogwatersituaties economische voordelen
opleveren. Bijvoorbeeld tijdens watertekorten of vervuilingscalamiteiten. Uitvoering van
het Flood Control 2015 programma legt een goede basis om de relevante
voorspelmodellen voor deze typen crises te operationaliseren.

2.3

Betere waterveiligheid en beperking van de kosten voor Verkeer
en Waterstaat

Door Flood Control 2015 kan de Rijksoverheid meer profijt krijgen van operationele systemen
bij overheidsinstanties. Voor de Rijkswateren worden er op elk moment continu
voorspellingen gedaan in Lelystad (InfoCentrum Binnenwateren), Den Haag (SVSD), Rijswijk
(HMR) en Vlissingen (HMCZ). Bij de Maeslandtkering, de Oosterscheldekering en
waarschijnlijk bij nog wel meer keringen, zijn al een soort ‘Control Rooms’. Ook bij de
waterschappen wordt er op dit moment geïnvesteerd in operationele systemen (Regge en
Dinkel, De Dommel, Friesland, Aa en Maas, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer).
Als gegevens en modeluitkomsten makkelijker uitgewisseld worden en/of er op dezelfde
systemen gewerkt wordt, dan scheelt dit de gezamenlijke (semi-)overheden investeringen in
het operationeel houden van deze systemen en het verder doorontwikkelen.
Daarnaast levert het Flood Control 2015 programma ook bijdragen aan de beheersing van de
overstromingsrisico’s. Uit de vorige toetsronde (“Primaire waterkeringen getoetst; Landelijke
rapportage toetsing 2006”, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2006) is bekend dat 56%
van de waterkeringen nog niet of nog niet met zekerheid voldoet aan de norm die in de Wet
op de Waterkeringen is gesteld. Er is volgens het Hoogwater beschermingsprogramma €
1,775 miljard nodig om de primaire keringen die niet voldoen aan de normen in de komende
13 jaar op het juiste veiligheidsniveau te krijgen. Door relatief kleine investeringen in
operationele voorspelling draagt Flood Control 2015 bij aan vergroting van de veiligheid tegen
overstromen. Verbetering van operationele systemen kan op een kortere termijn ingevoerd
worden dan verbetering van waterkeringen.
In bijlage 1 is verwoord hoe Flood Control 2015 ook bijdraagt aan andere doelstellingen van
het beleidsprogramma van Kabinet Balkenende IV.
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2.4

Wisselwerking met innovaties in de veiligheidskolom (BiZK,
Defensie, Justitie, EZ)

In de veiligheidsregio’s en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt de verbetering van
de informatieuitwisseling tijdens crises beschouwd als een van de speerpunten om de veiligheid
te verbeteren. In hoofdstuk 11 worden voorbeelden gegeven van projecten die daar nu al op
inspelen: verbetering van het fysieke reservenetwerk (OOV-net), bijdragen aan de geoinformatie tijdens crises, bijdragen aan informatiemanagementsystemen voor de
veiligheidsregio’s en bijdragen aan de informatieuitwisseling tussen netwerken van organisaties
tijdens crises (NEC’s Network Enabled Capabilities).
Veiligheid is ook erkend als een van de maatschappelijke thema’s die in het kabinetsbeleid
onder worden geadresseerd. Het gaat om maatschappelijke thema’s waarvoor
innovatieprogramma’s bijdragen aan een concurrerende en ondernemende economie (pijler 2).
De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie hebben
besloten om, met het ministerie van Economische Zaken, de krachten te bundelen en één
gemeenschappelijk innovatieprogramma Veiligheid op te zetten. De analyse noemt zeven
kennisclusters binnen Veiligheid die kansrijk zijn voor een innovatieprogramma omdat (a)
Nederland er in excelleert in internationaal perspectief, in economisch opzicht, in kennispositie
en/of in wetenschappelijke kwaliteit én (b) er samenwerking of samenhang is tussen bedrijven
en kennisinstellingen en relevante internationale netwerken.
Flood Control 2015 heeft sterke links met zes van de zeven clusters. Fysieke bescherming van
personen en goederen is degene die door Flood Control niet geadresseerd wordt.
Onderstaande tabel toont aan waar in dit voorstel de cluster gekoppeld wordt.
Kenniscluster Veiligheid
1) Detectie, identificatie en authenticatie

Flood Control 2015
Innovaties in sensortechnologie (zie hfst 4,
innovatiesprong a-d; hfst 8.4 en 8.10)

2) ICT-Veiligheid
3) Command & Control

Geen innovatiesprongen
Beslissen op basis van onzekerheden (zie
hfst 6 innovatiesprong a, b; hfst 8.3, 8.7).
Organisatie van gebruik van informatie (zie
hfst 7, innovatiesprong a,b, c; hfst 8.11,
8.12)
Geen innovatiesprongen

4) Fysieke bescherming van personen en
goederen
5) Situational awareness

6) Onbemande waarneming

7) Simulatie, opleiding en training

Mobiele en draadloze netwerken voor
ondersteuning van de mensen in het veld
zoals dijkwachters (zie hfst 7
innovatiesprong a, b; hfst 8.5 en 8.14)
Menselijk gedrag in crisissituaties (hfst 8.15)
Gebruik van sensoren en remote sensing
(zie hfst 4, innovatiesprong a-d; hfst 8.4, 8.6
en 8.10)
Het ontwikkelen van passende
trainingsconcepten en oefeningen (zie hfst 7,
f; hfst 8.3 en 8.13) onder andere door
Serious Gaming (zie hfst 7 box xx, hfst 8.5)

De analyse (december 2007) komt met een voorstel voor de volgende thema’s:
1. Opereren in netwerken (clusters 1,3,5,6)
2. Beschermen van personen (cluster 4, 6)
3. Opleiding en training (cluster 7)
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Opereren in netwerken en Opleiding en Training zijn de thema’s waar Flood Control 2015
synergie kan opleveren.
Opereren in netwerken
“De juiste personen beschikken op het juiste moment over de juiste informatie. Het met
meerdere partijen (kunnen) opereren in netwerken is onder meer gerelateerd aan Network
Enabled Capabilities (NEC). Met NEC wordt gedoeld op functionele mogelijkheden die samen
een netwerk vormen waarin snel, effectief en flexibel kan worden opgetreden.” Het hele voorstel
van Flood Control 2015 is in wezen Opereren in Netwerken, maar dan specifiek voor
Waterveiligheid. Zie ook bovenstaande koppeling van kennisclusters en Flood Control 2015.
Opleiding en training
“Met de komst van steeds geavanceerdere oplossingen en systemen is er een toenemende
behoefte aan training en opleiding.” “Simulatie is van belang voor situaties die in de praktijk niet
of nauwelijks voorkomen.” In dit Flood Control 2015 voorstel worden simulaties in
innovatiesprongen en projecten voor “serious gaming” uitgedrukt.

2.5

Rol van de overheid

De rol van de overheid is als volgt:
Subsidiënt. De innovatiegelden van pijler 2 zullen worden ingezet voor risicovolle
innovaties, voor samenhang tussen deelproducten zodat deze elkaar versterken en voor
gezamenlijke marketing van het Nederlands bedrijfsleven. De legitimiteit van de
overheidsfinanciering en de koppeling aan het beleidsprogramma van Balkenende IV is
verwoord in Bijlage 1.
Launching customer. De overheid heeft in het programma een belangrijke rol als klant die
meedoet in pilots. In de Programmaraad komen vertegenwoordigers van Verkeer en
Waterstaat en waterschappen die het programma voeden met nieuwe inzichten over het
functioneren van hun organisatie en de behoefte aan innovaties.
Sparring partner. De Rijksoverheid heeft projecten die een gedeelde doelstelling hebben
met het programma Flood Control 2015: Veiligheidsnet, Taskforce Management
ste
Overstromingen, Waterveiligheid 21 eeuw e.a. De kruisbestuiving met deze specifieke
projecten is verwoord in Hoofdstuk 11.
Als marktpartijen dit afzonderlijk zouden oppakken dan zou het resultaat bestaan uit vele kleine
deeloplossingen, onderling niet uitwisselbaar (geen standaarden) en wellicht met grote overlap.
Daardoor zouden ze een kritische massa ontberen om in het buitenland succesvol te zijn.
De waterschapswereld onderstreept het belang van Flood Control 2015, zoals is te lezen in de
steunbetuigingen van de Unie van Waterschappen, STOWA en het Hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard in Bijlage 3.
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3 De thema’s van Flood Control 2015
3.1

Inhoudelijk kader

Flood Control 2015 brengt extra kennis en actuele informatie in de besluitvorming tijdens
(dreigende) hoogwatersituaties. Dat verhoogt de waterveiligheid. De extra kennis en actuele
informatie is ook tijdens niet-hoogwatersituaties nuttig, om beter te prioriteren waar
waterkeringen onderhouden moeten worden of om ook extra kennis in te brengen in de
besluitvorming tijdens watertekorten of waterkwaliteitcalamiteiten.
Op het moment van (dreigende) hoogwatersituaties is het belangrijk dat men weet:
4. Wat gebeurt er op locatie?
5. Hoe spannend wordt het?
6. Wat gaan we doen?
De techniek helpt mensen (4) om deze informatie te verzamelen, te interpreteren en weer te
verspreiden.Dit is weergegeven in figuur 3.1. In figuur 3.2 is hieraan toegevoegd hoe de
genoemde innovatiesprongen worden gerealiseerd.
1.Wat gebeurt er op locatie?
Actueel inzicht in sterkte, belasting en
potentiële gevolgen (toestand)

4. De techniek helpt mensen
Gecoördineerde
informatiestromen volgens open
standaarden

3. Wat gaan we doen?
Omgaan met onzekerheden
en het nemen van actie

Figuur 3.1

2.Hoe spannend wordt het?
Geintegreerde voorspelling
belasting, sterkte en
gevolgen

Flood Control 2015 maakt innovatiesprongen voor bovenstaande basisvragen en zorgt
voor een verbetering van de technische ondersteuning van mensenwerk.
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1. Meten en monitoren
-> Sensoren in water en grond
-> Remote sensing (satelliet, radar, vliegtuig)
-> Methoden voor snelle en accurate diagnosen

e
d

4. Organisatie en IT ondersteuning
-> Flood Control Organization
-> Software architectuur
-> Managementsysteem basisgegevens
-> Opleiding en training

a

b
c

3. Actie en mitigatie
-> Voorbereiding: Interactie water- en veiligheidskolom
-> Respons: Noodmaatregelen en evacuatie

Figuur 3.2

2. Voorspellen
-> Belasting op keringen
-> Dijksterkte en -gedrag
-> Overstromingsscenario’s

De thema’s van Flood Control 2015 en hun opbouw.

Dit leidt tot vier hoofdthema’s van dit voorstel: (1) Meten en monitoren, (2) Voorspellen, (3) Actie
en mitigatie, (4) Organisatie en IT ondersteuning. Figuur 3.2 geeft aan waaruit de thema’s zijn
opgebouwd. Tussen de thema’s zitten afhankelijkheden:
1. Door de laatste meetgegevens te verwerken kunnen voorspellingen worden verbeterd;
2. Met behulp van de voorspellingen bestaat veel beter zicht op wat de gevolgen zijn van
acties die uitgevoerd kunnen worden;
3. Vanuit de besluitvorming over acties kan gevraagd worden om nog een aantal extra
scenario’s te voorspellen;
4. Ook de meest recente metingen zullen direct de besluitvorming over acties voeden;
5. Vanuit de besluitvorming over acties kan gestuurd worden op extra intensieve metingen op
bepaalde locaties of voor bepaalde parameters.
In de navolgende hoofdstukken worden de thema’s ieder afzonderlijk behandeld. De volgende
paragraaf geeft aan wanneer het totale risicobeheerssysteem ingezet kan worden.

3.2

Nut in de veiligheidsketen

Het veiligheidsbeleid is in Nederland beleidsmatig en operationeel georganiseerd aan de hand
van de zogenaamde veiligheidsketen. De keten kent vijf schakels:
Proactie - Het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. Maatregelen op het
niveau van ruimtelijke ordening.
Preventie - Het beperken van risico’s en ongevallen. Maatregelen op het niveau van
infrastructuur (aanleg waterkeringen, verbreden stroomprofielen e.d.)
Preparatie - De voorbereiding op de bestrijding van ongevallen en rampen: planvorming,
informatievoorziening, oefenen en opleiden en de aanschaf van materiaal.
Repressie - Het daadwerkelijk bestrijden van onveiligheid en het zorgen voor de daarbij
behorende hulpverlening.
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Nazorg - De terugkeer naar de normale situatie. Het gaat hier onder andere om medische
en sociaalpsychische zorg voor slachtoffers en hulpverleners, schadeafhandeling en
milieuzorg. Maar ook evaluatie en het afleggen van verantwoording door bestuurders vallen
onder deze laatste schakel.
De veiligheidskolom (veiligheidsregio’s, ministerie van Binnenlandse Zaken en organisaties als
brandweer, politie) en de waterkolom (waterschappen, Rijkswaterstaat, ministerie Verkeer en
Waterstaat) opereren vrijwel onafhankelijk bij de schakels Proactie en Preventie. Bij dreigend
hoogwater komen de kolommen bij elkaar voor Preparatie. Tijdens Repressie is er nauwe
samenwerking. In de Nazorg wordt nog wel geïntegreerd gewerkt, maar kan op onderdelen ook
weer onafhankelijk opgetreden worden. De schakels zijn niet in elk land zo expliciet opgenomen
in het beleid, maar wel universeel herkenbaar.
Het totale hoogwater-risicobeheersingssysteem waaraan de Flood Control 2015 een grote
bijdrage levert richt zich vooral op de schakels Preparatie en Repressie. Onderstaande tabel
geeft aan wat de inzet is in verschillende schakels van de veiligheidsketen. Voor een aantal
toepassingen is daadwerkelijk de meest actuele informatie niet nodig. Het systeem of de
systeemdelen kunnen dan offline functioneren.
Schakel Veiligheidsketen en
Functie Flood Control 2015

PREVENTIE
Efficiënter en effectiever
onderhoud van waterkeringen
Scenariostudies

PREPARATIE
Real-time monitoring en korte
termijn voorspellingen
Overstromingspreventie,
waaronder inzet noodmaatregelen
Preventieve rampenbestrijding,
zoals strategische en operationele
planvorming voor risicobeheersing
Training

Opleiding en voorlichting

REPRESSIE
Real-time monitoring en korte
termijn voorspellingen
Actuele rampenbestrijding
NAZORG / EVALUATIE
Hindcasting rampen

Tabel 3.1

Doelgroepen

Verwerking
actuele
informatie
online

Waterbeheerders

X

waterbeheerders,
crisisbestrijders,
rampenbestrijders, verzekeraars
X

Waterbeheerders
waterbeheerders, crisisbestrijders
crisisbestrijders,
rampenbestrijders en
waterbeheerders
waterbeheerders,
crisisbestrijders,
rampenbestrijders
waterbeheerders,
crisisbestrijders,
rampenbestrijders, opleiders,
studenten, scholieren, publieke
en private stakeholders
Waterbeheerders

X

Rampenbestrijders

X

crisisbestrijders,
rampenbestrijders,
waterbeheerders

De Veiligheidsketen en de functie van Flood Control 2015
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4 Wat gebeurt er op locatie? – METEN EN
MONITOREN
Omschrijving
Voor grootschalige Flood Control producten is een goed en real-time inzicht in de status van het
watersysteem en de waterkeringen een noodzakelijke randvoorwaarde. De huidige initiatieven
voor het gebruik van sensortechnologie dienen radicaal te worden opgeschaald en er dient een
ontwerp voor een flexibele sensor-ICT-infrastructuur te worden ontwikkeld. Meten en monitoren
gebeurt voor twee doelen. Het eerste doel is om de meting als ‘alarmbel’ te laten fungeren. Het
overschrijden van een drempelwaarde is dan de basis voor het nemen van maatregelen. Het
tweede doel is het verzamelen van de gegevens waarmee scenario’s kunnen worden
doorgerekend. De verbeterde data-inwinning en interpretaties zijn uiteraard niet alleen bedoeld
voor crisisbeheersing, maar zullen nadrukkelijk ook in het voortraject kunnen worden gebruikt
om specifieker aan te wijzen waar in het waterkeringsysteem preventieve maatregelen moeten
worden getroffen. De te ontwikkelen informatiestandaarden zullen zoveel mogelijk aansluiten op
bestaande standaarden en initiatieven, en er zal aansluiting worden gezocht bij de
InformatieDesk standaarden Water (IDsW).
2007: Eén sensor is al innovatief
Meten en monitoren tijdens hoogwater is op dit moment vooral het meten van de waterstand
stroomopwaarts, waarna er op basis van een drempelwaarde een beslissing genomen kan
worden. In Nederland worden daarnaast door de waterschappen zogenaamde ‘dijkwachten’
ingezet, die bij dreigende calamiteiten visuele inspecties uitvoeren aan de waterkeringen. Het
waterschap Hollandse Delta alleen al heeft een team van zo’n duizend dijkwachters. De
capaciteit is echter beperkt – per 1 tot 5 kilometer dijkstrekking is een koppel dijkwachten actief
– en bij zeer zware weersomstandigheden is het helemaal niet mogelijk om personeel de dijken
te laten inspecteren. In het buitenland is de organisatiegraad – evenals het beveiligingsniveau –
doorgaans nog veel lager.
Inmiddels vinden ook de eerste experimenten plaats met de inzet van remote sensing en – in
mindere mate – sensoren. Dit wordt mede veroorzaakt door een toename in het aantal
satellieten en de beschikbaarheid van steeds nauwkeuriger sensoren en nieuwe algoritmes
waarmee een groot aantal fysische en chemische variabelen aan het aardoppervlak gemeten
kan worden. Ook wordt remote sensing toegepast voor het meten van o.a. bodemdaling
(InSAR), altimetrie (land en oceaan), waterhoogte in rivieren en meren, grondwaterberging,
sedimentlast van grote wateren, chlorophyl-concentraties etc. De grote voordelen van remote
sensing op basis van satellietwaarneming betreffen de wereldwijde dekking en de
kosteneffectieve manier waarop gebiedsdekkende informatie verkregen kan worden. Het
nadeel is de beperkte resolutie, waardoor gedetailleerde analyses van bijvoorbeeld dijksterkte
moeilijk te maken zijn. Met vliegtuigen worden aanvullende opnames gemaakt. De interpretatie
van de metingen is vaak werk voor specialisten en is daardoor op dit moment over het
algemeen nog niet inzetbaar bij operationele crisisbestrijding. De ICT, waarnememings- beslisen bestuurstechnieken zijn voor grootschalige geografische infrastructuren niet ontwikkeld.
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Box 5. Box in-situ en remote sensing
In-situ sensoren zijn gedefinieerd als sensoren die
fysisch of chemisch eigenschap direct meten of de
plaats in het systeem waar het te meten proces zich
afspeelt. Hiermee kunnen o.a. veranderingen van
(grond)waterhoogte gemeten worden, maar ook elke
andere denkbare verandering in water, lucht en
ondergrond die zich chemisch of fysisch uit. Bij Remote
Sensing worden eigenschappen juist vanaf afstand
bepaald. Bijvoorbeeld het meten van bodemvocht met
sensoren in satellieten of vliegtuigen, maar ook het
gebruik van grondradar voor het opsporen van structuren
in de ondergrond. Beide technieken worden hier
aangeduid als ‘sensortechnieken’.
2015: De status van het watersysteem scherp in beeld
De ambitie is, om in verschillende (geografische) situaties verschillende sensingstrategieën te
kunnen inzetten, die passen bij het belang van de te monitoren infrastructuur en bij de lokale
mogelijkheden voor energievoorziening en datatransport. Standaardisatie en “plug & play”
technieken maken het mogelijk om flexibele, robuuste, intelligente en adaptieve
sensornetwerken te kunnen bouwen die bovendien goed aansluiten op de diagnose- en
voorspelsystemen.
Hiervoor gaan we toe naar een situatie waarin grote hoeveelheden identieke sensoren
gecombineerd worden om op grote schaal dingen te meten, en naar een combinatie van veel
verschillende sensoren om geavanceerder te kunnen meten. Deze grootschaligheid van
aantallen en soorten sensoren kan voor een groot deel in 2015 technisch al gerealiseerd
worden. Zo is er de verwachte beschikbaarheid van steeds goedkopere rekentijd, de verwachte
steeds grotere integratie van computers in ons dagelijks leven (ubiquitous computing) en de
sensoren die steeds goedkoper zullen worden. We ondergaan momenteel een zogeheten
‘paradigma shift’, een model verschuiving, die wordt geïllustreerd in het volgende plaatje:
Sensor Networks
Sensor Fusion

# sensor types

“Challenging”
applications

P
Traditional
monitoring

a
ar

dig

m

sh

ift

Array Technology
# sensors

Figuur 4.1

Nieuwe sensoren en grotere sensornetwerken maken nieuwe toepassingen mogelijk

In het jaar 2015 zullen we ons een heel eind op weg bevinden naar de wereld van grootschalige
sensornetwerken waarin veel (meer dan 10 duizend) sensoren van verschillende types
gecombineerd worden om te kunnen meten en monitoren. In deze wereld bevinden zich ook de
meest uitdagende en innovatieve toepassingen. Of de uitrol van dergelijke grootschalige
netwerken dan al een feit zal zijn is niet alleen, of beter gezegd juist niet, een technologisch
issue – de verwachte technologische ontwikkelingen zullen goedkope sensornetwerken
mogelijk maken – maar veel eerder een organisatorisch maatschappelijk issue. Zijn we als
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maatschappij, als BV Nederland in staat om krachten te bundelen en gezamenlijk aan dergelijke
grootschalige oplossingen te werken. Het voorliggende programma Flood Control Room is een
aanjager voor deze krachtenbundeling.
Innovatiesprong
De ontwikkeling en uitbouw van de daarvoor benodigde netwerken met vele ongelijksoortige
sensoren en actuatoren vereist technologische doorbraken. Bij monitoring van honderden
kilometers dijken met tienduizenden sensoren moet worden gedacht aan het kostenaspect,
maar zeker ook aan technische aspecten zoals de beperkingen aan de energievoorziening van
de sensoren, de beperkte en wisselende dekking van publieke datanetwerken en de
beperkingen aan de doorvoersnelheid van die netwerken en de (on)mogelijkheden van data
opslag en data analyse. Bovendien moet iedere menselijke inbreng in het proces van uitlezen
en interpreteren van de gegevens tot een minimum worden beperkt om nog efficiënt met deze
aantallen sensoren te kunnen werken. De ontwikkeling van innovatieve visualisatietechnieken is
noodzakelijk om menselijke inbreng bij de interpretatie van gegevens nog steeds mogelijk te
maken.
Om de ambitie in 2015 te bereiken, zijn innovatiesprongen nodig op een aantal onderdelen. Op
de belangrijkste wordt hieronder verder ingegaan:
a. de beschikbaarheid van inzetbare sensortechnieken dient te worden vergroot, met name
waar het gaat om de monitoring van dijksterkte
b. er dienen basisontwerpen te bestaan voor grootschalige, gedistribueerde en adaptieve
sensornetwerken in omgevingen met variabele energievoorziening, dekking en
bandbreedte.
c. er dient standaardisatie plaats te vinden om de sensornetwerken flexibel en
toekomstrobuust te maken en inzetbaar tegen lage kosten.
d. data-opslag en -analyse van sensornetwerken dient zo opgezet te worden dat opschaling
geen problemen oplevert; er dienen toepassingen ontwikkeld te worden, waarbij de
combinatie van verschillende sensortechnieken leidt tot nieuwe inzichten.
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Beschikbaarheid sensoren
Vooral waar het gaat om het monitoren van de dijksterkte wordt op dit moment nog geen
gebruik gemaakt van remote sensing of in-situ sensortechnieken. Tegelijkertijd zijn er in de
sensor-maakindustrie recent veel nieuwe kansrijke sensoren ontwikkeld voor andere
toepassingen, zoals de monitoring van rioolsystemen en chemische processen in de
procestechnologie. Het Flood Control programma wil daarom geselecteerde, kansrijke
sensortoepassingen tot een operationeel inzetbare en vermarktbare status brengen. Hierbij
spreekt het voor zich om gebruik te maken van faciliteiten zoals de IJkdijk-faciliteit in Groningen.
Van belang hierbij zijn de kosten van sensoren, levensduur, mogelijkheden tot uitlezen van
ondergrondse sensoren, etc.
Box 6. IJkdijk
In het Groningse Bellingwedde is een kleine
polder ingericht als proeftuin voor het ontwikkelen
en toepassen van sensortechnologie. In deze
wereldwijd unieke faciliteit kunnen dijken worden
gebouwd en tot bezwijken gebracht, terwijl zowel
in-situ als remote sensing sensoren dit proces
kunnen volgen. De Stichting IJkdijk, beheerder
van de faciliteit, heeft als doelstelling om bedrijven
en kennisinstellingen te steunen in de
ontwikkeling en validatie van deze
sensortechnieken. Het IJkdijk project is een
goede bron van sensortechnologie en technologie
voor dijkinspecties. Ook voor de verwerking en het beschikbaar stellen van sensorgegevens
ontwikkelt het IJkdijk project nieuwe technologie en combineert deze met bestaande
technologieën.
De faciliteit kan ook voor de doelstellingen van het Flood Control programma worden gebruikt.
Binnen het Flood Control 2015 programma kunnen projecten voorgesteld worden die proeven
doen met de IJkdijk.
Basisontwerpen van grootschalige, real-time netwerken
Grootschalige sensornetwerken voor Flood Control toepassingen zullen altijd nauwkeurig
moeten worden ontworpen op de lokale situatie. Dit vraagt om oplossingen die relatief
eenvoudig schaalbaar zijn en in een mix van condities kunnen opereren. De grootschalige
netwerken dienen robuust te zijn. De functionaliteit mag bij het bestrijden van watercrises niet
uitvallen en gegevens moeten betrouwbaar zijn en voldoende snel worden doorgegeven. Voor
de energievoorziening valt te denken aan bedrading, kleine accu’s en zelfs eigen
energievoorziening op locatie, opnieuw afhankelijk van de reeds beschikbare infrastructuur.
Bovendien zijn er systemen nodig om te meten of het meetnetwerk nog goed functioneert (meta
sensing).
In de onderzoekswereld wordt reeds nagedacht over deze onderwerpen. Architectuur en
telecommunicatie ontwerpen zijn voorhanden en er worden reeds kleine pilots gedaan (o.a. in
IJkdijk). Van belang bij het ontwerp van sensortelecommunicatienetwerken is de adaptiviteit, de
mogelijkheid om zich aan de lokale situatie aan te passen. Dit kan door het ontwerpen van
zogeheten programmeerbare netwerken. Verwacht wordt dat binnen enkele jaren de eerste
proeven hiermee een feit zijn.
Voor de ontwikkeling van Flood Control producten is het met name van belang om voor enkele
veelvoorkomende situaties blauwdrukken voor sensornetwerken te ontwikkelen, die de Flood
Control organisatie ondersteunen waardoor investeringen gefaseerd kunnen worden en
betaalbaar zijn.
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Standaardisering
Een van de blokkades voor het grootschalig gebruik van sensoren is de afwezigheid van
standaarden. De veelheid aan sensoren, de verschillende ‘sensortalen’ en de verschillende
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden die de gebruikers van deze sensoren hebben,
maken het moeilijk om deze data met elkaar te delen in een sensornetwerk. Bij de ontwikkeling
van producten voor Flood Control waarbij sensornetwerken een belangrijke rol spelen, is een
standaardisatie van groot belang om de producten flexibel en actueel te kunnen houden. De
standaardisering spitst zich toe op verschillende gebieden:
De semantiek, de wijze waarop de sensoren over hun metingen communiceren in het
netwerk. Hiervoor kan worden aangesloten op bestaande open standaarden, mogelijk
Sensor Web Enablement (SWE).
De middleware interfaces, ofwel het gemak waarmee verschillende en nieuwe sensoren
kunnen worden ingeplugd op het IT-systeem. De ambitie hierbij is ‘Sensor Plug & Play’.
Data-opslag en analyse
Voor veel toepassingen, waaronder de bepaling van dijksterkte, is het zo dat er niet één sensor
is die álle relevante eigenschappen kan meten. Hier biedt juist de combinatie van
sensormetingen de mogelijke oplossing van het probleem. De validatie van de werking van
deze combinaties zal echter vooraf plaats moeten vinden in goed beheersbare pilots. Relevante
onderwerpen zijn:
Sensor-fusie, het samenvoegen van data van verschillende sensoren. Een mogelijke
kandidaat hiervoor is de combinatie van verschillende Remote Sensing technieken. Het
oplossend vermogen van één enkele Remote Sensing techniek is vaak vrij beperkt en de
combinatie van verschillende technieken kan hiervoor een oplossing bieden.
Sensor-virtualisatie, het bewerken van sensordata via een bewerkingsstap tot nieuwe data.
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5 Hoe spannend wordt het? – VOORSPELLEN
Omschrijving
Om tijdens dreigende watercrisis snel inzicht te krijgen in verschillende scenario’s, dienen de
voorspelmodellen voor grondwater, dijksterkte, oppervlaktewater en gevolgen van
overstromingen hiervoor geschikt worden gemaakt. Er dient een manier te worden ontwikkeld
om deze modellen en datastromen met elkaar te laten communiceren.
2007: Waterstanden, dijksterkten en grondwater apart
Voor onze grote rivieren worden door Rijkswaterstaat waterstanden voorspeld op basis van
continu draaiende hoogwatervoorspellingssytemen voor diverse locaties langs de Rijn en de
Maas. Deze waterstanden zijn gekoppeld aan alarmfasen. Voor de Rijn gebruikt men metingen
van ca. 200 meteorologische waarnemingspunten en weersvoorspellingssystemen van 4
verschillende modellen. Hiermee worden voor 10 dagen vooruit de waterstanden berekend op
basis van neerslag-afvoermodellen en hydrodynamische modellen. Deze modellen beslaan een
groot deel van het stroomgebied van de Rijn. Bij onzekerheid wordt op basis van gebiedskennis
en door communicatie met de meteorologische diensten bepaald welke voorspelling het meest
betrouwbaar is. Gezien de grote mate van onzekerheid op de langere termijn worden alleen de
voorspellingen voor de eerste 4 dagen gepubliceerd. Om de bandbreedte van onzekerheden te
bepalen worden 50 scenario’s van de ontwikkeling van het weer doorgerekend voor de
voorspellingen tot 10 dagen vooruit. Voor aanpassing van berekende waterstanden aan
observaties worden gegevens van meetstations langs de rivieren gebruikt (updating of data
assimilatietechnieken). Radarinformatie en satellietbeelden worden momenteel uitsluitend voor
visuele verificatie gebruikt. Voor dijksterkten gaat men in crisissituaties uit van de normsterkten
aangevuld met mondelinge informatie van dijkwachten en recente evaluatieonderzoeken.
Grondwaterstanden in en om dijken zijn zeer bepalend voor de sterkte, maar worden nauwelijks
gemeten.
Voor waterstanden langs de kust en grote meren en rivieren is bij Rijkswaterstaat een
vergelijkbaar systeem operationeel. Verder zijn recent bij diverse waterschappen vergelijkbare
regionale voorspellingssystemen ontwikkeld of in ontwikkeling gebracht.
Op allerlei gebieden in de hoogwaterproblematiek zijn modellen, methodieken en
informatiesystemen ontwikkeld, die echter tijdens crisissituaties niet voldoende geïntegreerd
beschikbaar zijn. Het gaat om de volgende componenten:
Modellen voor de simulatie van hoogwater en overstromingen
Een combinatie van het hydrologisch model HBV en het hydrodynamisch simulatiesysteem
SOBEK vormt de basis voor hoogwatervoorspelling in Nederland en voor de simulatie van
overstromingen. Met HBV wordt neerslag in afvoer vertaald. SOBEK is een systeem voor het
integraal en dynamisch modelleren van waterlopen (1-dimensionaal) en de overstroming van
polders (2-dimensionaal). Het heeft zich ontwikkeld als het standaard instrumentarium in
gebruik bij Rijkswaterstaat, Provincies en de Waterschappen. Op basis van SOBEK zijn voor
grote delen van Nederland overstromingsscenario’s voor dijkringgebieden berekend, gevolgd
door de berekening van bij die scenario’s optredende schades. SOBEK dient ook als basis voor
de voorspelling van evacuatiescenario’s.
VNK
In 1995 is gebleken dat de veiligheid van de 53 Nederlandse dijkringen niet alleen op basis van
waterstandsfrequenties kon worden bepaald. De hoogte van de dijk bij Ochten was bijvoorbeeld
3
bepaald op basis van een afvoer bij Lobith van 15000 m /s, terwijl de crisissituatie al optrad bij
3
een afvoer van 12000 m /s. In het vervolgens opgestarte project VNK (Veiligheid van Nederland
in Kaart) is gebleken dat een nieuwe methodiek van veiligheidsanalyse nodig was, waarbij ook
de sterkte van dijken prominent werd meegenomen. Ook bij een project als Flood Control 2015
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dient dus de sterkte van de hele veiligheidsketen te worden meegenomen via observatie,
databases en voorspellingen.
Dijksterktemodellen
Er zijn verschillende manieren waarop dijken kunnen bezwijken en voor ieder van die
faalmechanismen zijn specialistische rekenmodellen beschikbaar. De belangrijkste zijn ‘piping’
en ‘macro-instabiliteit’ (ook wel: ‘afschuiven’). Wanneer de randvoorwaarden zoals waterstand
of grondwaterstand veranderen, dient door adviseurs het model te worden aangepast, waarna
de situatie opnieuw moet worden doorgerekend. Dit is een tijdrovend proces. Voor de bepaling
van dijksterkte voor complete dijkringen en in het korte tijdsbestek van operationele
crisisbestrijding zullen deze modellen dus moeten worden aangepast. De uitdaging is om
inzetbaarheid tijdens crisisbestrijding te combineren met een voldoende nauwkeurigheid van de
voorspellingen.
Naast deze versnellings- en automatiseringsslag houden de adviesmodellen op dit moment nog
geen rekening met de terugkoppeling uit het veld. Sensoren kunnen bijvoorbeeld continu allerlei
relevante eigenschappen meten. Een goede interpretatie en verwerking van deze gegevens kan
de nauwkeurigheid van de voorspelling naar verwachting sterk vergroten. Echter, hoe deze
interpretatie gedaan kan worden is op dit moment nog niet goed bekend.
2015: Samenwerking tussen modellen en metingen onderling.
De ambitie is om de voorspelmodellen van de verschillende expertisevelden op een efficiënte,
flexibele en transparante wijze te laten samenwerken. Het is mogelijk om bij dreigende
calamiteiten in near-real-time complexe scenario’s te bestuderen met geringe menselijke
inmenging. Zo ontstaat een flexibel Nederlands voorspellingssysteem dat in verschillende – ook
in niet-Nederlandse – deltagebieden inzetbaar is. Onzekerheid in de verschillende systemen
wordt hierbij in het totaaloverzicht meegenomen en niet meer in de verschillende onderdelen
apart.

Tenslotte kan informatie de resultaten van voorspelmodellen bevestigen of juist tegenspreken.
Bij hoog water op de grote rivieren kunnen vele tientallen inspecteurs tegelijkertijd actief zijn en
– wanneer de waterstand de top van de dijk nadert – observaties doorgeven. Een manier om de
observaties op een (semi-)automatische manier te verwerken in de voorspellingen is op dit
moment nog niet beschikbaar. De ambitie van dit thema is, om de mogelijkheden hiervoor in
kaart te brengen en waar nodig tot implementatie te komen.
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Box 7. Operationalisering adviesmodel Piping
Eén van de faalmechanismen voor dijken is het mechanisme ‘piping’ oftewel
onderloopsheid. Voor de advisering door ingenieurs wordt gebruik gemaakt van een vrij
complex eindige elementen model, waarbij veel menselijke input en inzicht nodig is. In het
kader van het project Veiligheid Nederland in Kaart 2 (VNK2) is dit model
geoperationaliseerd, door toepassing van kunstmatige intelligentie technieken. Hierdoor is
de invoer voor het model te automatiseren en is de berekening binnen één seconde
gemaakt. Dit maakt het nu ook mogelijk om bij dreigende calamiteiten snel scenario’s voor
dijkringen door te rekenen. Dit resultaat biedt goede hoop dat ook voor andere (moeilijker te
berekenen) faalmechanismen een dergelijke operationaliseringsslag zou kunnen slagen.

Box 8. Delft-FEWS
Dit in eerste instantie als waarschuwingssyteem voor geheel Europa ontwikkelde
hoogwatervoorspellingsplatform vormt de basis voor de integratie van informatiestromen en
processturing voor hoogwatervoorspellingen langs de Rijn en de Maas. De laatste jaren
heeft Delft-FEWS een belangrijke positie verworven op de wereldmarkt, in Europa
(European Flood Alert System EFAS), de VS en Azië. Momenteel is er een doorontwikkeling
gaande naar nieuwe toepassingsgebieden, zoals voorspelling van droogte, zoutindringing en
waterkwaliteit, alsmede de rol als integrator bij het operationeel beheer van kunstwerken.
Delft-FEWS heeft dus de potentie om het centrale informatieplatform voor Flood Control
2015 te vormen. Hiervoor zijn echter doorontwikkelingen nodig.
Innovatiesprong
Op het gebied van voorspellen is veel meer mogelijk dan tijdens de crisissituaties in 1993 en
1995 is ingezet en ook veel meer dan anno 2007 beschikbaar is. Er is dus nog veel ruimte voor
verbetering. Dit geldt met name voor de volgende onderdelen:
Verbetering van de voorspelling van hoogwater door on-line inzet van satellietbeelden
(verbetering actuele meteorologische berekeningen; bodemvocht in hydrologische
modellen, correcties overstromingsomvang berekend met de hydrodynamische modellen
etc.) en regenradarbeelden (verbetering van invoer voor de hydrologische modellen).
Verder kunnen de effecten van optredende dijkdoorbraken op andere delen van het
watersysteem worden doorgevoerd in de modelschematisaties;
Inbrengen situatie van de werkelijke sterkte van de dijken in plaats van de normsterkte door
on-line verwerking van observaties door dijkwachten (bijvoorbeeld waargenomen scheuren,
beginnende onderloopsheid), sensoren (punt- en lijnmetingen), satellietobservaties; on-line
draaien van modellen voor de stabiliteit van dijken;
Koppeling van diverse ondersteunende modellen, zoals hydrodynamische modellen,
grondwatermodellen, dijksterktemodellen, schademodellen, evacuatiemodellen, etc.
(bijeenbrengen van afzonderlijke ‘eilanden’ van expertise);
Verwerking van onzekerheden in voorspellingen, meegenomen in het totaaloverzicht en niet
meer in de verschillende onderdelen apart (onzekerheidsketen);
Inzichtelijk maken van de gevolgen van een beginnende overstroming door inzet van vooraf
gemodelleerde situaties of door op ieder moment op te starten nieuwe simulaties;
Vervanging tijdens een crisissituatie van te traag werkende modellen door een veel sneller
werkende emulatie (bv. een kunstmatig neuraal netwerk).
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6 Wat kunnen we doen? – ACTIE EN MITIGATIE
Omschrijving
Om actie te kunnen nemen in een crisissituatie is het belangrijk voor beslissers om de juiste
informatie te krijgen op het juiste moment. Om beslissingen te kunnen nemen zijn drie zaken
belangrijk:
1. Wat is de actuele situatie;
2. Welke maatregelen zijn effectief om de risico’s te beheersen;
3. Welke maatregelen zijn efficiënt om in te zetten.
Het domein van de maatregelen voor waterveiligheid bevindt zich in de zogenaamde
‘waterkolom’ (waterschap, Rijkswaterstaat) maar ook in de ‘veiligheidskolom’ (veiligheidsregio’s
en Buitenlandse Zaken). Dat wil zeggen de informatie komt uit de waterkolom en de effecten
hebben resultaat in de waterkolom terwijl het veelal de veiligheidskolom is die beslist welke
maatregelen genomen moeten worden. Op dit moment heeft de veiligheidskolom behoefte aan
andere informatie dan de waterkolom kan leveren en zijn er nieuwe methoden nodig om in dit
complex beslissingsvraagstuk de relevante informatiestromen te realiseren. In dit thema worden
strategieën en modules ontwikkeld om – op basis van online actuele gegevens en
voorspelmodellen – de juiste beslisadviezen aan de verschillende eindgebruikers te
verschaffen. Terugkoppeling met voorspelmodellen en met het gerichter maken en monitoren is
ook onderdeel van dit thema.

In dit thema wordt:
Informatie uit de waterkolom geschikt gemaakt voor de veiligheidskolom. De
veiligheidskolom krijgt hierdoor een volledig overzicht van de zaken die voor hem van
belang zijn. Op basis van de gegeven informatie kan de veiligheidskolom maatregelen
nemen.
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Het resultaat van dit thema is:
Door de aansluiting van de waterkolom op de veiligheidskolom kunnen effectieve en
efficiënte maatregelen worden getroffen. Door het vertalen van aan waterveiligheid
inherente onzekerheden in optimale beheersstrategieën wordt totale risico voor de
maatschappij verkleind.

2007: Op hoop van zegen, water apart van veiligheidskolom
Zoals beschreven in paragraaf 3.2 werken de veiligheidskolom en de waterkolom niet goed
samen in de verschillende schakels van de veiligheidsketen. Daarbij opereren de individuele
kolommen sterk gefragmenteerd en is de crisisbeheersing deterministisch van karakter. De
veiligheidskolom kan de informatie aangeleverd door de waterkolom niet altijd op waarde
schatten en beslissingen zijn hierdoor niet altijd effectief en efficiënt. Met name het gebrek aan
inzicht in het omgaan met onzekerheden is hier leidend in. Anno 2007 zijn de volgende voor
waterveiligheid cruciale vragen onbeantwoord:
Omgaan met onzekerheden. De rampbestrijder heeft behoefte aan deterministische
informatie (wat gaat er gebeuren), maar de waterbeheerder levert scenario’s, omdat de
waterstanden, de sterkte van de kering en de locatie van de bressen niet deterministisch
voorspeld kunnen worden. De kennisvraag is hoe optimaal met deze onzekere scenario’s
om kan worden gegaan in de rampbestrijding;
Gedrag van mensen (crowd management). Bij het evacueren kunnen de “mobiele”
medewerkers niet alleen als sensor maar ook als actor optreden: zij kunnen effectieve
maatregelen treffen om mensen zo snel mogelijk uit het gebied te krijgen. Hoe zorg je er
tijdens een dreigende calamiteit voor dat mensen de noodzaak van een evacuatie inzien?
Wat zijn effectieve maatregelen m.b.t. evacuatie (tijdens een calamiteit)? Hoe gedragen
(verschillende groepen) mensen zich voor en tijdens een evacuatie? Hoe kan de Flood
Control Organization (de Flood Control Room + gedistribueerde medewerkers ter plaatse)
een positieve bijdrage leveren aan het evacueren en beheersen van menigten?
Adviezen om mensen en dieren in veiligheid te brengen. Preventieve evacuatie lijkt de
beste evacuatie strategie, maar is lang niet altijd mogelijk. Bovendien blijven er altijd
mensen achter omdat ze bijvoorbeeld niet het risico willen lopen om te verdrinken in een
file. Maar is het wel mogelijk om slechts een deel van bedreigde gebied te evacueren? En
waar kun je honderdduizenden mensen opvangen in de dichtbevolkte Randstad? Welke
informatie heeft de veiligheidskolom nodig om een keuze te maken tussen al deze
verschillende strategieën en hoe kan deze worden aangeleverd?
Adviezen over in te zetten noodmaatregelen. Hoe kun je snel bepalen welke maatregelen
nog genomen kunnen worden om overstroming of doorbraak van waterkeringen en
compartimenteringslichamen te voorkomen (of te beperken) en wat betekent dit voor de
distributie en beschikbaarheid van benodigd materieel en materiaal? Welke eisen dienen te
worden gesteld aan de in te zetten technieken, zoals bijvoorbeeld robuustheid bij het
uitvallen van elektriciteit?
Resultaat is dat maatregelen niet effectief worden ingezet en beslissingen niet op basis van
efficiëntie worden genomen. Gelukkig is er in 2007 veel aandacht voor de samenwerking tussen
beide kolommen, en spreekt men al voor een groot deel ‘dezelfde taal’, en worden al
hulpmiddelen ontwikkeld (bijvoorbeeld FLIWAS). Deze samenwerking kan echter verder worden
ondersteund met ‘passende’ instrumenten. De wetenschappelijke vraag daarbij is: wat is
passend, gegeven de grote verschillen tussen overstromingen en zogenaamde ‘ploframpen’?
2015: Onzekerheid is inzichtelijk, water gekoppeld aan veiligheidskolom
In 2015 communiceren waterkolom en veiligheidskolom optimaal doordat de juiste informatie op
het juiste moment wordt aangeleverd. De veiligheidskolom kan omgaan met onzekerheden en
weet het risico voor de maatschappij hierdoor minimaal te houden. Er zijn ‘stekkers’
beschikbaar tussen de verschillende systemen en er bestaat een algemeen geaccepteerde
methode voor het omgaan met de onzekere scenario-informatie in de rampbestrijding. Het
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systeem is bestand tegen uitval van allerlei deelsystemen, zoals uitval van elektriciteit en het
monitoring systeem.
Beslissingen in verschillende schakels van de veiligheidsketen worden ondersteund :
Schakel Veiligheidsketen en
Functie Flood Control 2015
PREVENTIE
Efficiënter en effectiever
onderhoud van waterkeringen
door real-time monitoring

Off-line scenariostudies voor
preventieve maatregelen

PREPARATIE
Off-line scenariostudies voor
preparatieve maatregelen
(noodmaatregelen,
evacuatiestrategieën)

REPRESSIE
Efficiënter en effectiever beslissen
tijdens hoogwater op basis van
real-time monitoring en korte
termijn voorspellingen

NAZORG / EVALUATIE
Hindcasting en optimalisering
preventie en preparatie.

Actie en mitigatie

Flood Control 2015 identificeert sterkteproblemen in een
vroeg stadium (zie hoofdstuk 4). De onzekerheden
rondom de verwachte sterkte worden probabilistisch
bepaald en de beslisser kan op basis van efficiëntie en
effectiviteit overgaan tot onderhoud van de waterkeringen.
De Flood Control Room wordt gebruikt om preventieve
maatregelen te testen. Een voorbeeld. Alvorens wordt
overgegaan tot de aanleg van een compartimenteringsdijk
wordt een simulatie gedaan met de Flood Control Room
waarbij de verschillende scenario’s voor evacuaties
doorgerekend worden en de onzekerheden zodanig in
beeld zijn dat de veiligheidsketen hier op kan beslissen.
Noodmaatregelen en evacuatiestrategieën, beschreven in
evacuatieplannen, rampenbestrijdingsplannen etc., zijn
als effectief en efficiënt getest in de Flood Control Room.
De veiligheidskolom is optimaal voorbereid op een
naderende ramp. Het te verwachten aantal slachtoffers bij
een overstroming vermindert drastisch.
Acties tijdens (dreigend) hoogwater worden genomen op
basis van actuele informatie en de voorspelling van
gebeurtenissen. Tijdens een ramp worden voorspellingen
geüpdate en worden strategieën doorgerekend om een
optimale risicobeheersing te realiseren. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen ‘bedreigd gebied’ en
‘overstroomd gebied’. Overstromingen kunnen meerdere
dijkringen omvatten en uitgaande van online
voorspellingen van de waterstanden én de sterkte van de
keringen wordt inzicht gegeven in de risico’s van de
verschillende gebieden. De veiligheidskolom heeft
beschikking over actuele informatie en de informatie is
deterministisch van karakter. De cruciale maatregel bij
repressie is ‘waarschuwing’, zonder paniek te
veroorzaken, en vanzelfsprekend de evacuatie van de
mensen uit het gebied.
Na hoogwater en een eventuele overstroming kunnen
werkelijke situaties geoefend worden en bekeken worden
of effectievere en/of efficiëntere strategieën mogelijk
waren geweest. Dit vormt de terugkoppeling naar
preventie en preparatie.
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Innovatiesprong
Op dit moment wordt er al hard gewerkt aan de samenwerking tussen de waterkolom en de
veiligheidskolom, en zijn de eerste hulpmiddelen al beschikbaar. De bijdrage van acties en
maatregelen om de risico’s te beheersen staat echter nog in de kinderschoenen. De
innovatiesprong is dan ook duidelijk:
a. Voor het eerst wordt met behulp van online gegevens de effecten van crisismaatregelen
voor (sterke en belasting op) waterkeringen en rampbestrijding inzichtelijk gemaakt;
b. Het gat tussen de deterministische voorspellingen (die de veiligheidskolom nodig heeft) en
onzekere scenario’s (die de waterkolom kan leveren) wordt opgelost, waardoor de totale
risico’s voor de maatschappij worden verkleind;
c. Bij grootschalige overstromingen vallen er veel systemen uit, zoals de elektriciteits- en
watervoorziening (zie ook de catastrofale overstroming in New Orleans). Risico van uitval
van systemen in crisissituaties (zoals uitval van monitoring systemen) is na uitvoering van
Flood Control 2015 een ‘calculated risk’. Het is bekend welke maatregelen effectief zijn om
dit risico te minimaliseren.
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7 De techniek helpt mensen – ORGANISATIE EN ITONDERSTEUNING
Omschrijving
De Flood Control Organization is de menselijke organisatiestructuur en bijbehorende ITondersteuning. In de Flood Control Organization komen meet- en monitorgegevens,
voorspellingen en actuele scenario’s samen. Vanuit de Flood Control Organization wordt ook
informatie verspreid. De Flood Control Organization beschikt over middelen om effecten van
beslissingen van tevoren in te schatten. Gedistribueerde (mobiele) medewerkers in het veld zijn
voorzien van mobiele middelen om zelf data te genereren en te ontsluiten en om zelf te kunnen
handelen.
In dit thema wordt een demonstrator van een Flood Control Organization ontworpen, gebouwd
en getest. Dit is een genetwerkte organisatie bestaande uit:
een of meerdere gekoppelde Flood Control Rooms voor de operationele teams van
betrokken organisaties eventueel over landsgrenzen heen
gedistribueerde (mobiele) medewerkers in het veld (van verschillende organisaties)
een virtualisatie van de echte wereld
sensoren en actuatoren (een actuator meet niet maar voert actie uit, zoals een pomp)
trainings- en oefeningsmiddelen, zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van simulaties
de mogelijkheid om toekomstige innovaties snel te kunnen invoeren
De Flood Control Organization maakt het mogelijk om snel en effectief te kunnen reageren op
onverwachte situaties en nieuwe ontwikkelingen. De Flood Control Organization dient klaar te
zijn voor deze situaties. Daarvoor is training en oefening nodig.

2007: Hiërarchische structuren met moeizame informatie-uitwisseling
Er bestaat op dit moment niet één organisatie die tijdens hoog water een volledig zicht heeft op
alle sensoren en actuatoren, alle voorspellende modellen en alle te ondernemen acties om
calamiteiten te voorkomen of schade te minimaliseren. Deze taken en verantwoordelijkheden
zijn ondergebracht bij verschillende organisaties. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld
Rijkswaterstaat, Meteorologische diensten, Waterschappen, Hulpverlenende instanties (zoals
Politie, Brandweer, Geneeskundige hulporganisaties) en Defensie. Afhankelijk van de situatie
zijn één of meerdere van deze organisaties gezamenlijk betrokken bij het voorspellen van en
handelen tijdens calamiteiten.

Datum

Pagina

2 januari 2008

33 van 80

Defensie

Meteorologische
diensten

Hulpverlenende
instanties

waterschappen

RWS
Control rooms
Virtualisatie
(Modellen, simulaties)

Sensoren en actuatoren
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Figuur 7.1

Huidige organisatiestructuren

Iedere organisatie heeft hiervoor zijn eigen middelen: eigen sensoren en actuatoren, eigen
voorspellende modellen en eigen ‘control rooms’ om de situatie te monitoren, beslissingen te
nemen en acties te ondernemen. Deze huidige opzet heeft de volgende nadelen:
Organisaties werken veelal in gefixeerde organisatiestructuren waarin over verschillende
hiërarchische lagen (veelal telefonisch) gecommuniceerd moet worden om beslissingen te
nemen. Dit leidt tot informatieverlies waardoor minder optimale beslissingen worden
genomen en kost relatief veel tijd waardoor een calamiteit zich kan ontwikkelen voordat er
wordt ingegrepen.
Voorspellende modellen en simulaties van verschillende organisaties hebben gelijk hun
organisaties een historisch gegroeide verzuilde architectuur en sluiten daarom niet op
elkaar aan. Hetzelfde geldt voor sensoren en actuatoren. Vele sensoren dienen slechts één
toepassing maar hebben betekenis in een veel bredere context. Informatie die wordt
gebruikt is hierdoor vaak niet voldoende actueel of niet uitwisselbaar. Hierdoor is veel
informatie versnipperd aanwezig en is het moeilijk om een actueel en compleet beeld van
de situatie te verkrijgen. De kwaliteit van beslissingen is hierdoor niet optimaal.
Mensen worden niet eenduidig voorbereid op hun taak bij ernstige waterincidenten.
Naar verwachting zal er op korte termijn een Landelijke Commissie Overstromingen worden
opgericht (zie paragraaf 11.3) die naar verwachting een deel van de organisatorische
inefficiënties in Nederland moet wegnemen. Desondanks zal ook deze commissie goed moeten
worden ondersteund door hun achterban, zodat een groot deel van de bovenstaande punten
onverminderd relevant blijft.
Er gebeurt veel op het gebied van technologie ontwikkeling en innovatie voor watermanagement
in Nederland en in de wereld. Vele grote, middelgrote en kleine organisaties zijn hierbij
betrokken door het ontwikkelen van sensoren, control rooms, etc. Iedere organisatie acteert
hierin met de eigen expertise. Er ontbreekt echter een consistente visie op de totale oplossing,
waardoor deze innovaties geïsoleerd blijven, en niet gemakkelijk herbruikbaar zijn voor andere
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situaties en vervolgstappen. Gevolg hiervan is dat het relatief kostbaar is en lang duurt om een
nieuwe innovatie te ontwikkelen, te testen en vervolgens operationeel te krijgen.
Er is reeds een aanzet gemaakt met een meer geïntegreerde benadering met projecten zoals
Flood Information and Warning System (FLIWAS, zie hoofdstuk 11), het Hoogwater Informatie
Systeem (HIS), het Flood Early Warning System (FEWS) en zoals met de integratie van
grondwater- en ondergrondgegevens (DINO). Vooral FLIWAS en HIS laten – op verschillende
vlakken – zien dat technische integratie leidt tot grote verbeteringen in organisatiestructuren.
Deze technische integratie innovaties in organsatiestructuren dienen echter verder en
gestructureerder doorgezet te worden om deze successen uit te breiden en op te schalen.
Daarnaast dienen opleidings- en oefeningsactiviteiten te worden ontplooid die (toekomstige)
Flood Control medewerkers in staat stelt om snel en adequaat te handelen bij overstromings
incidenten.
2015: In een open netwerk snel en effectief reageren
In 2015 zijn bovenstaande problemen opgelost. Het werken en denken in netwerken is in een
stroomversnelling geraakt. De toegepaste technologie wordt steeds geavanceerder, wat kansen
biedt voor nieuwe manieren van (samen)werken, organiseren en oefenen. Het samenwerken en
informatie uitwisselen van organisatieonderdelen die voorheen fysiek van plaats en tijd waren
gescheiden biedt kans om in zeer korte tijd (supersnel) situatie informatie, expertise, politieke
en maatschappelijke overwegingen uit te wisselen en te oefenen en op basis daarvan
beslissingen te nemen. Het streven is naar een kwalitatief goede beslissing in zo kort mogelijke
tijd.
In 2015 beschikken we over een ontwerp- en evaluatiemethode en de bouwstenen om een
Flood Control Organization te ontwerpen en implementeren in alle relevante gebieden
(wereldwijd) waar Flood Control een issue is. De Flood Control Organization is een genetwerkte
organisatie die snel en effectief kan ingrijpen bij onverwachte gebeurtenissen. Mensen in de
Flood Control Organization zijn optimaal getraind.
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De Flood Control Organization

De ondersteunende ICT is georganiseerd in een open, op standaarden gebaseerde en modulair
opgebouwde Flood Control infrastructuur die is gedefinieerd in een, door de watersector
gedragen, architectuur. Deze maakt het mogelijk om voor individuele locaties maatwerk te
leveren en “control rooms” te implementeren waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van
componenten die in het verleden zijn ontwikkeld. De basis hiervan is een consistent
gevirtualiseerd model van de werkelijke wereld dat schaalbaar is om het benodigde maatwerk te
kunnen leveren. De architectuur maakt het mogelijk dat meerdere control rooms in federatief
verband samenwerken.
Flood Control oplossingen zijn modulair opgebouwd, ze zijn gebaseerd op standaarden en er is
een duidelijke ontvlechting gemaakt tussen sensor en actuator infrastructuur (netwerk en
transport), de infrastructuur (modellen en simulaties) en de control architectuur. Hierdoor
kunnen klanten, leveranciers en kennisinstellingen beter samenwerken aan nieuwe innovaties
en is er een versnelling ontstaan waarmee ze sneller en efficiënter nieuwe ontwikkelingen
operationeel kunnen maken, kunnen opschalen en in de internationale markt kunnen zetten.
Innovatiesprong
Om in 2015 op deze manier te kunnen werken is een innovatiesprong nodig. Deze bestaat uit:
a.
Het ontwikkelen van een genetwerkte organisatiestructuur voor het voorspellen, bewaken
en handelen bij hoog water. Dit is een open structuur waarin het voor bestaande
organisaties eenvoudig is om aan te koppelen en mee te werken. Ontwikkeld worden
nieuwe manieren van werken, nieuwe modulaire en schakelbare concepten voor control
rooms en middelen om gedistribueerd en mobiel te kunnen werken. Dit zijn de
bouwstenen van een Flood Control Organization.
b.
Een concretisering van bestaande Human Factors kennis op het gebied van control
organizations, teamfunctioneren en besluitvorming, virtual teams, situation awareness,
team awareness, opleiding, oefening en Human Machine Interaction voor het domein van
Flood Control.
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c.

d.

e.
f.

g.

h.

i.

Het ontwikkelen van visualisatietechnieken waarmee grote hoeveelheden tijdkritische
data, uit verschillende typen sensoren, zodanig gepresenteerd worden dat de gebruiker
snel inzicht krijgt in de situatie. Op basis hiervan kan snel en doeltreffend gehandeld
worden. Visualisatie is meer dan presenteren: ook interactie met de gegevens moet
worden ondersteund. Een gebruiker moet snel en op een intuïtieve manier details
kunnen opvragen of bijvoorbeeld een andere view op de data kunnen krijgen. Daarbij kan
blijken dat interactie via een traditioneel scherm en toetsenbord/muis niet toereikend is.
Het ontwikkelen van een effectieve ICT architectuur waarin:
de sensor netwerken en hun gegevensbanken infrastructureel georganiseerd zijn;
de modellen voor interpretatie van de huidige situatie, voorspellingen en simulaties
gebruik maken van een gemeenschappelijk raamwerk voor virtualisatie van de
werkelijke wereld en daardoor eenvoudig te koppelen zijn op infrastructurele wijze;
visualisatie en simulatiemogelijkheden een integraal onderdeel van uit maken;
waarin informatie en hulpmiddelen over organisatiegrenzen heen beschikbaar zijn;
op de diverse niveaus van abstractie ook sturing van waterinfrastructuur mogelijk is,
zowel automatisch als met behulp van menselijk ingrijpen.
Het proces om bovenstaande architectuur te ontwikkelen en de functionele eisen te
wijzigen, als ontwikkelingen op waterbeheer en/of ICT technisch gebied daar aanleiding
toe geven.
Een innovatieve methode voor het efficiënt polderen van een Flood Control Organization
die bestaat uit componenten uit verschillende bestaande organisaties. Aan de hand van
een Flood scenario wordt voor een verzameling politiek haalbare alternatieven (resultaat
van de eerste stap in de poldermethode) het effect van alternatieve control organisaties
inzichtelijk gemaakt.
Het ontwikkelen van passende trainingsconcepten en oefeningen voor de Flood Control
staf en betrokken medewerkers. In de eindsituatie kunnen de verschillende organisaties
effectief werken met de control architectuur (control room en distributed control).
Hiervoor dienen vooruitstrevende leerconcepten te worden ontwikkeld (zie ook Box 10
‘serious games’). Daarnaast moet worden geborgd dat men het gewenste eindniveau
heeft behaald om de taken optimaal uit te voeren.
Toepassing van nieuwe software in flood control die een beter gebruik van sensor
informatie mogelijk maakt. Er is een nieuwe generatie software in ontwikkeling,
zogenaamde “Streaming Middleware”, waarmee continue datastromen, zoals video
informatie, kunnen worden gemanipuleerd en gerouteerd naar de goede toepassing of
gebruiker. Ook wordt generieke software ontwikkeld voor het ontsluiten van sensoren.
Toepassing van nieuwe gebruiksmogelijkheden van super computers. Door nieuwe
gebruiksmodellen voor supercomputers wordt enkel betaald voor het gebruik en hoeft
men niet de gehele computer te kopen. Hierdoor en vooral ook door nieuwe
mogelijkheden van deze supercomputers kunnen voorspelmodellen verder worden
doorberekend, waardoor meer precieze voorspellingen kunnen worden gedaan.

Om de mogelijkheden van deze nieuwe Flood Control Organization (zoals vastgelegd in de
controle architectuur en de ICT architectuur) te testen en te demonstreren streven we er naar
om binnen het programma een demonstrator Flood Control Organization te bouwen voor een
van tevoren vastgesteld geografisch gebied, idealiter bestaande uit een control room, middelen
om gedistribueerd te werken, een ICT infrastructuur waarin sensoren, modellen en actuatoren
gekoppeld zijn en een simulatie- en trainingsomgeving waar op basis van realistische datasets
kan worden getraind.
Box 9. Wat als de ICT faalt?
Continuïteit van bedrijfsvoering is in veel gevallen van levensbelang. Dijken worden in
Nederland ontworpen met een faalkans van eens in de 1250 jaar of minder. In de Verenigde
Staten kijken ze daar anders tegen aan: eens in de 200 jaar is een geaccepteerde norm.
Continuïteit gaat echter aanzienlijk verder dan alleen het overeind blijven van de keringen. De
achterliggende informatietechnologie kent een veel hogere faalkans. In andere industrieën zoals
de financiële sector zijn daar al veel ervaringen mee, bijvoorbeeld in de vorm van dubbel
uitgevoerde datacenters.
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Ervaring leert dat zelfs in het geval van een dubbel uitgevoerd controle centrum rekening zal
moeten worden gehouden met het uitvallen van beide systemen. Centra waarbij de back-up
direct de controle over moet kunnen nemen hebben als eigenschap dat ze gemiddeld 10 tot 50
kilometer van elkaar gelegen zijn. Een calamiteit van grotere fysieke omvang of een
terroristische aanslag zou dan beide centra buiten werking kunnen stellen. In dat geval kan
mobiele uitwijk een alternatief bieden. Het grootste deel van de organisaties die gevestigd
waren in de Twin Towers waren binnen 2 weken weer in de lucht voor wat betreft hun IT. Een
ander punt van aandacht is dat waar een controle centrum weliswaar robuust kan worden
uitgevoerd het nog maar de vraag is in welke mate een dergelijk centrum afhankelijk is van
datastromen en applicaties die dat niet zijn, bijvoorbeeld omdat ze onder beheer zijn van andere
organisaties.
Toegankelijkheid van data en systemen is één dimensie, een andere is die van de
'houdbaarheid' van de informatie. Wie is er bijvoorbeeld in staat floppy disks van 10 jaar
geleden nog uit te lezen? Dat gaat verder dan alleen de hardware, ook digitale documenten en
beeldmateriaal van 20 jaar geleden zijn met hedendaagse software niet meer toegankelijk.
Baanbrekend werk op dit gebied wordt o.a. uitgevoerd in het project 'Digitale Duurzaamheid'
door de Koninklijke Bibliotheek en IBM.
Continuïteit start tegenwoordig met het in kaart brengen van de bedrijfskritische processen en
ondersteunende datastromen, applicaties en systemen. Veerkracht wordt verankerd in alle
lagen van een operationele omgeving door te anticiperen op de mogelijke uitwerking van een
breed scala aan risico’s op 3 niveaus: bedrijf/organisatie-gedreven, data-gedreven en
gebeurtenis-gedreven.
Als onderdeel van het 'Flood Control 2015' programma zal in kaart worden gebracht hoe - op
alle 3 niveaus – kan worden omgegaan met een breed scala aan risico’s. Regelmatig testen en
trainen zal daarbij hiaten aan het licht brengen die niet te voorspellen zijn op basis van de
theorie. Ook Serious Gaming (zie Box 10) zal hier een bijdrage kunnen leveren.

Box 10. Serious games
Leeroplossingen van de toekomst combineren in toenemende mate principes en technologie uit
de entertainment gaming wereld, zowel voor directe kennisoverdracht, voor sociale interactieve
spelen als voor rollenspelen. Flood Control 2015 partners zoals Deltares, TNO en IBM hebben
al game based learning platformen ontwikkeld, die ons toelaten om versneld aangepaste
simulaties te maken. Onze bevinden zijn dat Game-Based Learning leidt tot
1.
2.
3.
4.

een versneld leerproces
schaalbaarheid van de leeroplossing
een risicovrije leeromgeving
vereenvoudigde voorstelling

Een aantal implementaties worden vandaag door onze klanten gebruikt, onder meer voor de
opleiding van toekomstige leiders via Massive Multiplayer Online Games (MMOG), via de
verspreiding van kennis van Services Oriented Architecture (SOA) via Second Life of de
opleiding van dijkinspecteurs via een 3D computersimulatie (zie figuur 7.3). Het "floodplain map
modernization transformation" project voor de U.S. Federal Emergency Management Agency
(FEMA) is een van de internationale projecten geweest waar de Flood Control 2015 partners
ervaring hebben opgedaan met het scheppen e-leeromgevingen.
E-Learning is strategisch voor de Flood Control 2015 partners Deltares, TNO en IBM, die
wereldwijd beschikken over 3,000 learning professionals. Wij zijn ervan overtuigd dat
waterbeheer zich uitstekend leent voor simulatie games. Dergelijke opleidingen kunnen via een
realistische grafische omgeving, en integratie van sociale interactie, een uitstekend educatief
middel zijn om de kennis over waterbeheer te verspreiden.
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Figuur 7.3 Een dijkwacht traint anno 2007 reeds in een virtuele omgeving, omdat crisissituaties weinig
voorkomen en ‘echte’ oefeningen te duur zijn.
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8 Concrete plannen voor 2008 en 2009
8.1

Inleiding

Een belangrijk uitgangspunt voor het programma is de iteratieve faseringsmethode (die wordt
uitgelegd in hoofdstuk 9). Hierdoor is de planning op korte termijn (2008) veel scherper dan die
op langere termijn. Ook wil het consortium de marsroute toetsen en aanscherpen in een
roadmap project aan het begin van het programma (zie paragraaf 8.2). Dit programmavoorstel
bevat daarom alleen de concrete plannen voor 2008 en 2009, de periode tot aan de mid-term
review. Door het organiseren van een voldoende zware inbreng van stakeholders in de sturing
van het programma (zie hoofdstuk 9) wordt geborgd dat deze grote vrijheid in het programma
niet leidt tot divergentie op langere termijn.
Het zwaartepunt van de uitgaven van het programma ligt in de periode na 2009. In 2008 en
2009 is relatief weinig budget beschikbaar in het programma; het consortium probeert in die
eerste twee jaren die projecten uit te voeren, die vanaf 2010 de beoogde grootschalige pilots
mogelijk maken.
In 2008 en 2009 ligt de nadruk op het uitvoeren van een breed palet aan projecten in de sfeer
van inventarisaties, tool ontwikkeling en pilots. Het doel van deze eerste twee jaren is om met
betrekking tot de kennisleemtes het laaghangend fruit te plukken, zo tot concrete toepasbare
deelproducten te komen, en eind 2009 gesteld te staan voor de succesvolle inrichting van
grootschalige pilots. Deze insteek wordt gereflecteerd in de bestedingen per thema, hieronder in
tabel 8.1. Let wel: projecten (met name pilots) kunnen onderwerpen uit meerdere thema’s
omvatten.
x€
1000,2008
2009
Tabel 8.1

Meten en
monitoren
695
450

Voorspellen
655
450

Actie en
mitigatie
340
360

Organisatie en IT
ondersteuning
945
540

Overall
555
200

Vrije
ruimte
310
-

Indicatief budgetoverzicht 2008 – 2009 per thema

Globaal vinden in 2008 en 2009 per thema de volgende activiteiten plaats:
Thema
Overall

Meten en monitoren

Voorspellen

Actie en mitigatie

Activiteiten 2008 (paragraaf)
- Programma management
- Gezamenlijke marketing
- Roadmap 2015 (8.2)
- Nieuwe sensortechnieken
(8.4)
- Concept Sensornetwerk
(8.6)
- Concept Remote Sensing
voor dijkmonitoring (8.10)
- Prototype Dijksterke
Analyse Module (8.11)
- Pilots integraal voorspellen
in Nederland (8.8 en 8.9)

Activiteiten 2009
- Programma management
- Gezamenlijke marketing

-

-

-

Inventarisatie
Regelmechanismen (8.7)
Werkwijze omgaan met
onzekerheden bij nemen
van beslissingen (8.3)

-

Nieuwe sensortechnieken
Prototype sensornetwerk
Prototype Remote Sensing
voor dijkmonitoring

-

Prototype Dijksterkte module
Prototype integrale
voorspeltools
Pilot integraal voorspellen in
het buitenland
Werkwijze effectief gebruik
real-time monitoring en korte
termijn voorspellingen
Tools voor off-line
scenariostudies voor

-

-
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Thema

Activiteiten 2008 (paragraaf)

Organisatie en IT
ondersteuning

-

Tabel 8.2

Demonstrator Flood Control
Organization (8.12)
Ontwikkeling trainingsconcepten (8.5 en 8.13)
Invullen kennisleemtes
genetwerkte organisaties en
menselijk gedrag (8.14 en
8.15)

Activiteiten 2009
preventieve en preparatieve
maatregelen
- Demonstrator Flood Control
Organization (update)
- Uitvoering training en
opleiding
- Prototype IT architectuur

Globaal overzicht activiteiten per thema voor 2008 en 2009

Voor de start in 2008 is het consortium voornemens om een aantal projecten uit te voeren, die
in paragrafen 8.2 en verder zijn opgesomd. Dit zijn met nadruk géén uitgewerkte
projectvoorstellen maar houtskoolschetsen van de projecten. Deze projectschetsen zullen bij de
start van het programma samen met relevante stakeholders worden uitgewerkt tot
gedetailleerde deelprojectplannen, waarbij de inhoud en doorlooptijd nog kan wijzigen.
Afhankelijk van de reacties van betrokken stakeholders en/of de (tussen)resultaten van eerder
uitgevoerde projecten is het ook mogelijk dat enkele van onderstaande projecten worden
uitgesteld of gewijzigd. Ook nieuwe projecten zullen nog toegevoegd worden. Het zwaartepunt
van de genoemde projecten ligt in de eerste helft van 2008. In de tweede helft van 2008 is
ruimte gereserveerd voor projecten waarvoor de participatie van stakeholders nog niet rond is.
Van het merendeel van onderstaande projecten heeft het consortium echter reeds samen met
stakeholders de nut en noodzaak vastgesteld zodat het programma voor 2008 in grote lijnen
vaststaat. Ter verduidelijking is in tabel 8.2 een overzicht van de geplande projecten opgesomd
en is in bijlage 2 een voorbeeld opgenomen van een uitgewerkt projectplan, behorende bij de
projectschets in paragraaf 8.8.
Deelprojecten gepland in 2008

Totaal
Aantal
ingepland partners
budget
minimaal

8.2 State of the art en roadmap naar 2015
8.3 Proof of concept voor de TMO oefenweek

205
210

10
3

8.4 Macro-stabiliteit in de IJkdijk faciliteit

240

3

8.5 Serious games als innovatieversneller

95

1

8.6 Proof of concept Robuuste Sensornetwerken

215

3

8.7 Inventarisatie Regelmechanismen

130

1

8.8 Pilot belastingen en sterkte in Groot-Salland – 1 helft 2008

355

4

8.9 Beslissings Ondersteunend Systeem in Brabantse Delta

180

4

8.10 Pilot gebiedsdekkende sterktebepaling met remote sensing

240

3

8.11 Ontwikkeling van een online Dijksterkte Analyse Module - fase 2

120

1

8.12 Demonstrator Flood Control Organization

370

1

8.13 Trainingsconcepten en oefeningen Flood Control

120

1

8.14 Dynamische coördinatie in genetwerkte organisaties

240

1

8.15 Menselijk gedrag in crisissituaties

120

1

e
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Deelprojecten gepland in 2008

Totaal
Aantal
ingepland partners
budget
minimaal

Subtotaal
Nader in te vullen ruimte

2840
310

Programmamanagement en gezamenlijke marketing

350

Totaal

3500

Tabel 8.3

8.2

Overzicht van de projecten in 2008 en de bijbehorende budgetten

State of the art en roadmap naar 2015

Dit project zal een gedetailleerde onderbouwing geven van de gerechtvaardigdheid en succes
criteria van een Flood Control 2015 oplossing. In 2008 maken we een inventarisatie van de
huidige manier waarop Flood Control wordt uitgevoerd. De uitdaging is het in kaart brengen van
de kernfunctionaliteiten van de Flood Control 2015, in combinatie met de technologische en
organisatorische aspecten van een oplossing die dit voortbrengt. De hiervoor te beantwoorden
vragen zijn:
1. Wat zijn de belangrijkste gebruikscenario’s van een Flood Control 2015? Wie zijn daarbij de
gebruikers, en wat levert dat dan op?
2. Een inventarisatie van de huidige manier waarop Flood Control wordt uitgevoerd:
a. Welke organisaties zijn betrokken?
b. Hoe werken deze organisaties samen?
c. Hoe verloopt eventuele internationale samenwerking?
d. Welke ICT-infrastructuur en control rooms gebruiken ze daarbij?
3. Wat zijn knelpunten in de huidige wijze van werken en wat zijn verbeterrichtingen?
4. Welke stappen moeten worden genomen om de visie van Flood Control 2015 te
verwezenlijken?
Dit wordt onderzocht voor twee geografische gebieden, bijvoorbeeld Nederland en een gebied
in de VS. De doelen die hiermee worden bereikt zijn:
1. In kaart te brengen wat de prioriteiten zijn voor Flood Control 2015: Wat is er al? En wat zijn
de belangrijkste verbeteringen die als behoefte in de markt worden gezien waaraan het
programma Flood Control 2015 een bijdrage kan leveren?
2. Het formuleren van een Roadmap: Een masterplan waarin de individuele plannen van het
consortium passen, zodat ze een bijdrage leveren aan de realisering van het totale concept.
De studie zal antwoord moeten geven op de hierboven gestelde vragen. Hiertoe zullen de
volgende producten opgeleverd worden:
1. Gebruiksscenarios voor de gewenste situaties van Flood Control 2015, aandachtsgebieden
én prioriteitsstelling. Hierbij wordt zowel gekeken naar Nederland als naar andere delen van
de wereld.
2. Een gap-analyse waarbij onder andere de organisatie en governance competenties worden
beschouwd.
3. Uitgewerkte organisatiestructuur inclusief participatie van gebruikersorganisaties en een
roadmap voor de periode 2008 - 2015.
Een verdere detaillering van de aanpak is onderdeel van dit deelproject.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

3 maanden
IBM (trekker), Alle consortiumpartners
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8.3

Proof of Concept voor de TMO oefenweek

De Taskforce Management Overstromingen (TMO) richt zich op de crisis vóór, tijdens en na
overstromingen: de organisatie van de hulpverlening, de informatievoorziening aan burgers en
bedrijven, de geoefendheid van de hulpverleners en de nazorg. De Taskforce eindigt haar taak
eind 2008 met een oefenweek en daarna wordt dit onderwerp verder uitgewerkt door de andere
partijen die reeds betrokken zijn. De focus van TMO ligt op de organisatorische voorbereiding.
Hierbij kan nieuwe technologie een hulpmiddel zijn. Er liggen kansen voor Flood Control om de
relevante vragen te onderzoeken en een aanzet voor een Flood Control Room te doen, die
aansluit bij alle lopende ontwikkelingen, zowel in het waterdomein als in het domein van de
openbare veiligheid (zoals HIS, FLIWAS, Voorspellingen van hoogwater, operationele controle
kamers van de veiligheidsregio’s, etc.). Dit betekent dat er een ‘proof of concept’ ontwikkeld
wordt, die parallel aan deze oefening getest kan worden op toegevoegde waarde. Tegelijkertijd
kunnen de lopende actviteiten in het kader van de TMO en de oefenweek gebruikt worden om
de behoeften in kaart te brengen die de Flood Control Room kan invullen.
Ook kunnen we inzichten opdoen in hoe we om moeten gaan met onzekerheid van de
voorspelling in relatie tot de besluitvorming. Omdat voorspellingen per definitie onzeker zijn, en
een onzekerheidsmarge hebben, kunnen we ook eenvoudig stellen dat we vaker zullen
besluiten op te schalen dan achteraf nodig is. Dat betekent dat alhoewel een overstroming niet
voorkomt, de bestuurlijke afweging of we in actie komen op het gebied van
hoogwatergevolgbestrijding wel vaker wordt gemaakt (tegelijk zal vaak de conclusie worden
getrokken dat we niks of bijna niks hoeven te doen). De huidige opschaalcriteria liggen lager
dan de hoogte waarop de dijken zijn gedimensioneerd. Als je het correct wil doen moet je
eigenlijk de afweging maken op basis van de praktijksituatie. Hierbij heb je nog alleen inzicht in
de ontwikkeling in de hoogwatergolf voor de komende dagen op basis van een voorspelling.
Rondom deze voorspelling ligt ook een onzekerheidsband. Voorstel is een onderzoek te
definiëren naar hoe vaak op basis van de huidige opschaalcriteria de besluitvorming zal worden
opgestart, gebaseerd op voorspellingen gekoppeld aan een bepaalde mate van zekerheid
(groot, middel en klein). We kunnen hiervoor kijken naar de waterstandsverlopen uit het
verleden en de hoogwaters en voorspellingen die er zijn geweest op de rivieren en langs de
kust. We kunnen de vraag beantwoorden hoe vaak we zouden opschalen (naar fase 1, 2, 3
enz) als we dit zouden doen op basis van een voorspelling met een 20, 50 of 80% zekerheid op
5 of 2 dagen voor de piek.
Deliverables:
Methoden voor vertaling van voorspellingen van hoogwaterstanden naar bedreigde en
overstroomde gebieden.
Methoden voor het nemen van beslissingen onder voortdurende en veranderde
onzekerheid tijdens het crisismanagement bij hoogwater.
Implementatie van een bijbehorend oefenconcept, ter gebruik tijdens de TMO oefenweek in
november 2008.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.4

9 maanden
HKV Lijn in Water (trekker), Deltares, Royal Haskoning

Macro-instabiliteit in de IJkdijk faciliteit

De Stichting IJkdijk beheert de IJkdijk faciliteit: een kleine polder in Groningen, waarin
dijklichamen kunnen worden gebouwd en waar deze tot bezwijken gebracht kunnen worden.
Deze faciliteit is op 2 november 2007 geopend door Staatsecretaris Huizinga met een
overslagexperiment en beschikbaar voor alle partijen die onderzoek en ontwikkeling willen doen
waarbij het bezwijken van dijken noodzakelijk is. De IJkdijk levert kennis op omtrent de
inleidende mechanismen voor falen van waterkeringen. Dit gebeurt door inzet, ontwikkeling en
validatie van sensortechnologie. Met deze kennis worden inspectietechnieken, in de keten van
dagelijks beheer tot dijkbewaking sterk verbeterd en worden onderdeel van een totaal water
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management systeem. Voor Flood Control 2015 is het real-time en online monitoren van dijken
een belangrijke component.
In 2008 zal er een macro-stabiliteitsexperiment plaatsvinden in de IJkdijk-faciliteit. Hierbij zal
een dijk op werkelijke schaal afschuiven. Verschillende MKB-bedrijven (Dikesurvey, IFCO/BCC,
Measurerand, GTC Kappelmeijer, Inventec) hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn in
het uittesten en doorontwikkelen van veelbelovende sensoroplossingen voor het detecteren van
dit bezwijkgedrag.
Deliverables:
Bruikbaarheidstests voor bestaande sensoroplossingen
Ontwikkeling van nieuwe sensoroplossingen
Onderzoek naar eisen van deze sensoroplossingen aan IT-architectuur, energievoorziening,
toepassingsgebieden, etc.
Inrichting en uitvoering experiment op werkelijke schaal naar inleidende mechanismen en
faalmechanismen macrostabiliteit
Bruikbaarheidstoets van resultaten naar dijkinspectiemethoden
Inbedding state-of-the-art kennis in internationaal kennisnetwerk
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.5

5 maanden
Stichting IJkdijk (Deltares, TNO ICT, STOWA, IDL, NOM)

‘Serious game’ als innovatieversneller

Dit project richt zich op het ontwikkelen van serieuze spelomgevingen waarmee potentiële
eindgebruikers kunnen oefenen in het gebruik van Flood Control producten. Met Serious
Games kunnen complexe, gevaarlijke scenario’s in alle rust en veiligheid worden gesimuleerd.
Gebruikers worden gestimuleerd om een actieve houding aan te nemen, wat de participatie en
het educatieve rendement in grote mate verhoogt.
Dit project dient twee doelen:
1. de serious game kan worden ingezet als innovatieversneller om met gebruikersgroepen
scenario’s uit te testen en te valideren zónder dat de producten volledig ontwikkeld hoeven
te zijn.
2. de serious game kan worden ingezet als educatief middel om zowel life long learning van
professionals invulling te geven als om jonge mensen (bijvoorbeeld studenten) enthousiast
te maken voor waterstudies. Dit geeft invulling aan de NWP Human Capital Roadmap.
In 2008 zullen een aantal kleinere projecten worden uitgevoerd. Hierbij worden bestaande,
succesvolle maar kleinschalige toepassingen gebruikt als opschalingsbasis. Deze kleinere
projecten dienen enerzijds om de juiste typen Serious Games te onderzoeken voor de
verschillende stakeholders in het waterveiligheidsdomein: wat werkt en wat niet. Hierbij zal in
grote mate gebruik worden gemaakt van (tussen)resultaten van het roadmap-project.
Anderzijds dienen de kleinere projecten om de benodigde kennisallianties te vormen of te
bestendigen.
Het eerste deelproject beoogt een Serious Game voor de wisselwerking tussen kantoor- en
veldmedewerkers van de waterschappen. Verschillende scenario’s, waaronder ook het al dan
niet beschikbaar zijn van actuele sensorinformatie over de toestand van de waterkeringen,
kunnen worden gespeeld als communicatie- en proceduretraining voor technisch-uitvoerend
medewerkers. De Game wordt gebaseerd op het bestaande opleidingsinstrument voor
dijkwachten, Dijk Patrouille, en een (gesimuleerd) prototype van de Dijksterkte Analyse Module.
Op deze manier dient de game tevens als gebruikerstest voor laatstgenoemde module. Dit
deelproject wordt uitgevoerd door Deltares en TU Delft in samenwerking met het Waterschap
Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Het tweede deelproject beoogt een Serious Game waarin de verschillende
investeringsmogelijkheden voor de bescherming van een rivierengebied aan bod komen. Zo
wordt inzicht verkregen in de effecten met betrekking tot kosten en veiligheid van ruimtelijke
ingrepen, kansverlagende technische ingrepen en Flood Control ingrepen. Deze game dient als
algemeen communicatie-instrument voor het Flood Control programma en kan gedurende het
programma worden geupdate naar de nieuwste inzichten. Voor deze game zal een
bruikbaarheidsscan worden gemaakt van producten die onder andere in het kader van Ruimte
voor de Rivier zijn ontwikkeld. Dit deelproject wordt uitgevoerd door Deltares, TU Delft en IBM.
Het derde deelproject beoogt een simulatie omgeving te gebruiken als innovatieversneller voor
verbetering van de inspecties van waterkeringen. Voor een effectieve Flood Control is een
betrouwbare, uniforme en verwerkbare informatiestroom uit het veld (“dijkwachten”) erg
belangrijk. Op dit moment is er nog geen standaard wijze van het verzamelen van
inspectiegegevens. Door STOWA is een eerste versie van een functioneel ontwerp gemaakt
voor een inspectiemethode met handcomputers. In de huidige omgeving van Dijk Patrouille kan
een ‘virtuele PDA’ worden gebouwd, waarmee snel een aantal verschillende gebruikers
interfaces kan worden getest in verschillende scenario’s. Dit deelproject wordt uitgevoerd door
Deltares en TNO-ICT in samenwerking met STOWA en Waternet.
Deliverables:
Serious Game met bijbehorende cursus voor professionals bij Rijk en waterschappen die
zich beroepsmatig bezighouden met (het aansturen van) veldmedewerkers tijdens
rampenbestrijding. Gebruikersstudie voor Dijksterkte Analyse Module.
Serious Game over de effecten van verschillende investeringsmogelijkheden voor
bescherming van een rivierengebied.
Verbeterd functioneel ontwerp handcomputer voor dijkinspecties; go / no go en business
case voor doorontwikkeling standaardoplossing voor dijkinspectie met handcomputers.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.6

12 maanden
Deltares (trekker), TNO-ICT, IBM

Proof of Concept Robuuste Sensornetwerken

Het doel van dit project is het verkrijgen van inzicht en ervaring in hoe robuuste, heterogene
sensornetwerken gebruikt kunnen worden om te voorzien in de databehoefte van operationele
en beleidsmatige systemen voor waterbeheer. Het succes van de voorziene operationele en
beleidsmatige systemen voor waterbeheer is voor een groot deel afhankelijk van (semi-)
continue real-time data van een aantal heterogene sensoren en sensorsystemen. Te denken
valt aan satellietdata, data van puntsensoren (waterhoogte, bodemvochtigheid), data van
camera’s en data van geofysische monitoringsystemen. Zulke sensoren en sensorsystemen
zullen niet alleen heterogeen zijn in sensor type, maar ook in sensor eigenaar, data-formats,
onderliggende infrastructuur en toegankelijkheid. Terwijl er op het ogenblik een grote ervaring is
in het verzamelen en bewerken van data van de individuele componenten van een dergelijk
heterogeen sensor systeem ontbreekt het nog aan inzicht en ervaring in het effectief ontwerpen
en inzetten van zulke grootschalige gecombineerde systemen.
Activiteiten
1. Need assessment: In deze taak wordt een inventarisatie gemaakt van de databehoefte
voor de verschillende toepassingen en systemen die nu al operationeel en beleidsmatig
worden gebruikt en welke binnen Flood Control 2015 gebruikt gaan worden. De
inventarisatie zal specifieke informatie geven over zowel het type data wat nodig is als ook
de spatio-temporele dichtheid van zulke data.
2. Ontwerp studie voor een heterogeen sensor netwerk systeem. In deze taak zal een
studie worden gedaan naar verschillende manieren waarop sensornetwerken die de
benodigde data kunnen leveren kunnen worden ontworpen. Verschillende aanpakken zullen
worden bekeken, waarbij ook aandacht zal zijn voor ICT vraagstukken als robuustheid,
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virtualisatie, datafusie en semantiek van sensordata. Er zal een analyse uitgevoerd worden
van de mogelijkheden om redundantie en robuustheid van heterogene sensornetwerken te
creëren. Een systematische analyse van verschillende bestaande modellen (van single
owner/dedicated tot multiple owner/ non dedicated) als ook de kosten en baten van zulke
modellen zal worden gedaan, culminerend in een classificatie van verschillende modellen.
3. Ontwerp, implementatie en evaluatie van een pilot heterogeen sensornetwerk. In deze
taak zal een heterogeen sensornetwerk worden geïmplementeerd. De schaal van dit
netwerk zal vrij beperkt zijn (ongeveer 3 km x 300 m in en rondom een nog te kiezen traject
dijk; het heeft de voorkeur aan te haken bij het reeds bestaande fieldlab IJkdijk), maar het
zal de volgende elementen integreren: satelliet data, data van punt sensoren, en data van
periodieke (eens/maand) geofysisch elektromagnetische metingen. De focus van dit
systeem zal het verzamelen, beheren, verwerken en verstrekken van relevante data zijn.
Binnen deze component zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van bestaande data en
meetnetten.
4. Analyse van mogelijkheden en ontwikkelingen voor standaardisatie van bestaande
en toekomstige sensor interfaces. Er zijn een groot aantal ontwikkelingen in het
ontsluiten van data – zowel op databaseniveau als ook op sensorniveau. In deze taak zal
gekeken worden op welke manier er effectief van deze ontwikkelingen gebruik gemaakt kan
worden, bv door het integreren van OGC (Open Geospatial Consortium) te combineren
protocollen op sensorniveau of door het implementeren en accepteren van standaarden
voor data-uitwisseling tussen verschillende databases en door aan te sluiten op de eerder
genoemde virtualisatie methode van te observeren objecten en processen vanuit meerdere
perspectieven.
Deliverables:
Rapportage over mogelijke ontwerpen en methodologie voor sensornetwerken die kunnen
voorzien in de benodigde data, culminerend in een classificatie van sensornetwerken.
Een test-implementatie van een heterogeen sensornetwerk (ongeveer 3 km x 300 m in en
rondom een nog te kiezen traject dijk) waarop voortbouwend een prototype ontwerp wordt
samengesteld.
Inventarisatie van de mogelijkheden voor standaardisatie van bestaande en toekomstige
sensorinterfaces, en hieraan gekoppeld een voorstel voor een generieke interface
standaard voor sensornetwerken in Flood Control 2015 projecten en producten.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.7

12 maanden
Deltares (trekker), TNO-ICT, IBM

Inventarisatie Regelmechanismen

Één van de hoofddoelen van FCR2015 is om meer controle van het water/waterkeringensysteem te krijgen. Controle vereist de mogelijkheid om het systemen te manipuleren. Het doel
van dit project is het opstellen, en in pilotvorm implementeren, van een breed toepasbaar
concept voor de controle, manipulatie en optimalisatie van systemen die de waterhoogte, de
sterkte van dijken en de algehele veiligheidstoestand in een dijkring bepalen.
In dit deelproject vinden de volgende activiteiten plaats:
1. Inventarisatie van sturingsmechanismen. Er zijn allerlei mogelijkheden om het systeem
van water en waterkeringen te manipuleren, variërend van pompen tot het planten van
specifieke vegetatie. In deze activiteit worden alle mogelijke processen en mechanismen
die het water/waterkering-systeem kunnen controleren en manipuleren geïnventariseerd en
bediscussieerd. Dit geeft een gestructureerd antwoord op de vraag hoe we systemen
kunnen manipuleren.
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2. Aanpak van implementatie van systeemmanipulatie in geowetenschappelijke
systemen. Er zijn geosystemen (bv. smartfields, engineered soils) waarbinnen manipulatie
al plaatsvindt. In deze activiteit wordt een analyse gemaakt van de verschillende aanpakken
binnen een breed spectrum van gemanipuleerde geosystemen, en wordt er een aanpak
aanbevolen voor het water/waterkering systeem waar wij in Flood Control 2015 aan werken.
3. DMI studie integratie. In deze activiteit wordt Data Model Integratie onderzocht, inclusief
wiskundige technieken en methoden voor data assessment en validatie, methoden voor het
omgaan met missende data of data van slechte kwaliteit, en methoden voor model–model
integratie. Een voorbeeld van model-integratie is het koppelen van grondwatermodellen aan
oppervlaktewater-modellen. Met deze koppeling is het mogelijk om de interactie tussen
grond- en oppervlaktewater integraal te modelleren, hetgeen voor dijklichamen van groot
belang is.
Deliverables:
Inventarisatie van mogelijkheden voor systeemmanipulatie en controlemechanismen voor
Flood Control en inventarisatie van reeds bestaande mogelijkheden in andere
geowetenschappelijke systemen.
Concept voor de integratie aanpak tussen bestaande en toekomstige data en bestaande en
toekomstige modellen die systeemmanipulatie mogelijk maken.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.8

12 maanden
Deltares

Pilot Belastingen en Sterkte in Groot Salland

Het waterschap Groot Salland heeft interesse getoond voor een pilot in haar beheersgebied,
met name voor dijkring 10. Dijkring 10, met een totale lengte van 47,4 km, is gelegen tussen
Zwolle, IJsselmuiden en Genemuiden. Deze dijkring is een complexe dijkring waarin met
verschillende hydraulische belastingen rekening moet worden gehouden.
Het doel van het project is het aanbrengen van een koppeling tussen modellen die de belasting op
waterkeringen berekenen, de sterkte van waterkeringen bepalen en inzicht geven in de gevolgen
van het falen van waterkeringen, waarmee inzicht wordt verkregen in de gevoeligheid van het
watersysteem voor faalmechanismen. Daarnaast wordt een methodiek getoetst, waarmee inzicht
wordt verkregen in de risico’s voor overstromingen en de gevolgen hiervan. Deze concepten
bevinden zich in een vroeg stadium van ontwikkeling en zullen in een pilot bij het Waterschap
Groot Salland worden toegepast en worden doorontwikkeld.
Deliverables:
Procedure voor de koppeling van dijkgegevens en hydraulische randvoorwaarden.
Procedure voor semi-continue sterktetoetsing van de dijken (probabilistisch of
deterministisch).
Procedure voor bepaling overstromingsmodel en schade en slachtoffers op basis van
hydraulische randvoorwaarden en sterktetoetsing.
Procedure en standaarden voor de opslag van heterogene basisgegevens in geodatabases.
Dit voorstel is in detail opgenomen in Bijlage 2.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

9 maanden
Fugro, Arcadis, HKV, Deltares (SUCCESS consortium)
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8.9

Beslissings Ondersteunend Systeem in Brabantse Delta

Het waterschap Brabantse Delta heeft de wens uitgesproken om in de toekomst goed in te
kunnen spelen/reageren op mogelijke overstromingsdreigingen van zowel buiten - als binnen
het beheersgebied. Deze overstromingsdreiging neemt toe door de voorgenomen plannen in
het kader van Ruimte voor de Rivier. Men wil inzicht verkrijgen in het functioneren van het
huidige systeem en goed voorbereid zijn op eventuele calamiteiten en evacuaties. Dit wil men
doen door een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) te laten ontwikkelen, ter
ondersteuning van het beleidsteam bij het nemen van beslissingen.
In de eerste fase van het project wordt een analyse gemaakt van de besluitvorming bij een
probleemgebeurtenis. Het traject van de signalering van probleem tot het nemen van een
(mogelijk ingrijpende) beslissing wordt beschreven, inclusief een kritisch tijdspad. De
bevindingen hiervan gebruiken wij voor de organisatie van een interactieve workshop. In deze
workshop wordt in een simulatie het besluitvormingsproces nagebootst. De workshop bestaat
uit een groot aantal keuzemomenten, waarvan de mogelijke gevolgen gepresenteerd worden.
Op deze manier worden bestuurders interactief betrokken bij de case, en geconfronteerd met
de onderbouwing en gevolgen van gemaakte keuzes. Daarnaast omvat de workshop een
brainstormsessie waarin de bevindingen van de simulatie worden vertaald naar oplossingen.
Om de besluitvorming te ondersteunen wordt gestart met de ontwikkeling van een BOS. Voor
de ontwikkeling van het systeem worden de volgende stappen doorlopen:
a.) Inventarisatie informatiebehoefte
b.) Analyse benodigde data en modellen
c.) Analyse beschikbare data en modellen
d.) Ontwikkelen meetprotocollen en modellen
Deliverables:
Een basis voor een state-of-the-art BOS-systeem dat gebruikt kan worden ter
ondersteuning van het nemen van besluiten bij hoogwaterproblematiek in het Mark-Vliet
systeem en dat als basis kan dienen voor vergelijkbare systemen in binnen- en buitenland.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.10

9 maanden
Fugro, Arcadis, HKV, Deltares (SUCCESS consortium)

Pilot gebiedsdekkende dijksterktebepaling met remote sensing

Van de primaire waterkeringen in Nederland is relatief veel informatie voorhanden, op basis
waarvan een inschatting van de sterkte kan worden gemaakt. Voor de regionale waterkeringen,
maar vooral ook voor de meeste waterkeringen in het buitenland gaat dit niet op. Het
onderzoeken van de waterkeringen op de traditionele manier, met sonderingen en boringen
iedere 100 meter, is kostentechnisch op korte termijn niet haalbaar. Met remote sensing
technieken kunnen gebiedsdekkende analyses worden gemaakt. Maar er is niet één techniek
die het antwoord geeft: het gaat juist om de combinatie van technieken.
Het doel van dit project is, om voor een polder van het Hoogheemraadschap van Rijnland in de
gemeente Reeuwijk te onderzoeken met welke combinatie van remote sensing gegevens de
sterkte van de regionale waterkeringen kan worden bepaald. Vervolgens zal de toepasbaarheid
van de resultaten in andere geografische gebieden worden beschreven, waaronder het toetsen
van de inzetbaarheid van deze technieken voor de real-time monitoring van het gedrag van een
waterkering onder maatgevende belastingcondities (‘flood control’).
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De ‘pilot’ omvat de volgende stappen:
1. Patroonherkenning door middel van verschilmetingen met behulp van een combinatie van
te selecteren vlakdekkende remote-sensing technieken.
2. Parameteridentificatie (identificatie van de parameters die het patroon veroorzaakte),
analyse vereist ondermeer de beschouwing van de samenhang tussen herkende patronen
en lokale geologie, grond- en dijkopbouw.
3. Vaststellen van het verband tussen de geïdentificeerde parameter(s) en het waterkerende
vermogen (beschouwd vanuit zowel de weerstandbiedende als vanuit de belastingkant).
4. Toetsing van de relevantie van het onderkende verband binnen het raamwerk van ‘floodcontrol’ (sterkte van de waterkering).
Indien de resultaten van deze pilot hiertoe aanleiding geven, zullen in een vervolgproject de
volgende stappen worden doorlopen:
5. Extrapolatie van het onderkende verband naar de ontwerpconditie (de verschilmetingen
worden immers niet onder maatgevende ontwerpbelastingen uitgevoerd).
6. Kwalificering en/of kwantificering van de kwaliteit van de waterkering onder maatgevende
belastingen (flood-control).
7. Implementatie (diverse aspecten waaronder schaalvergroting, kostenreductie, etc.).
Deliverables:
Een methode om, door combinatie van remote sensing gegevens, de sterkte van bepaalde
typen waterkeringen te kunnen inschatten, getoetst in het beheersgebied van een
Nederlands waterschap dat als launching customer optreedt.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.11

12 maanden
ITC (trekker), Royal Haskoning, Deltares

Ontwikkeling van een online Dijksterkte Analyse Module

De wens om bij dreigende calamiteiten snel en gebiedsdekkend inzicht te hebben in de sterkte
van de waterkeringen en de effectiviteit van mogelijke ingrepen aan de waterkeringen, is al in
2003 in kaart gebracht. Dit heeft in 2006 en 2007 geleid tot een uitgebreide vraagarticulatie door
GeoDelft in opdracht van STOWA, Waterschappen Hollandse Delta, Schieland en de
Krimpenerwaard, Rivierenland en Delfland, Rijkswaterstaat en Provincie Zuid-Holland. Dit
project mondde uit in een proof of concept (“fase 1”). Bij de ontwikkeling van de proof of
concept is uitdrukkelijk rekening gehouden met aansluiting van de module op externe
systemen, waaronder FLIWAS (zie ook paragraaf 11.9).
Fase 2 wordt als een overgangsfase gedefinieerd. De proof of concept in de vier pilotgebieden
van de deelnemende waterschappen geeft aanleiding tot een technisch en organisatorische
voortgangsstudie, met twee onderdelen:
1. Ontwikkeling van één “Proof of concept versie 2” met de functionaliteit van de huidige vier
proofs of concept. Verder wordt functionaliteit toegevoegd waarmee live koppelingen met
waterstandsvoorspellingen en dijksensoren kunnen worden gemaakt. Daarnaast zal een
uitgebreid werkplan worden opgesteld voor de ontwikkeling van een volwaardig,
implementeerbaar prototype.
2. De implementatie van een Online Dijksterkte Analyse Module heeft grote consequenties
voor de organisatie van de rampenbestrijding binnen het waterschap, zowel op technisch
niveau (robuustheid, fall-back opties, up to date houden basisgegevens, etc.) en op
personeelsniveau (opleiding, acceptatie, etc.). In dit project zullen de kritische
succesfactoren en zullen de valkuilen worden onderzocht die bij een succesvol gebruik van
een online Dijksterkte Analyse Module relevant zijn. Dit zal gebeuren door interviews met
toekomstige eindgebruikers en hun leidinggevenden, door analyse van ervaringen met
huidige IT-systemen bij de waterschappen bij andere rampenbestrijdingsorganisaties.

Datum

Pagina

2 januari 2008

50 van 80

3. Eerste prototype implementatie in één van de beheersgebieden van de deelnemende
waterschappen, voor een nader te bepalen dijkring. De huidige proof of concept wordt
hiervoor uitgebreid met enkele nieuwe softwaremodules (op basis van de resultaten van
fase 1) en er wordt een dijkringdekkende database met basisgegevens samengesteld. De
pilot implementatie zal volledig functioneel zijn. Echter de beschikbaarheid tijdens crises
wordt nog niet gegarandeerd. Naar aanleiding van de pilot zullen uitgebreide testsessies
met eindgebruikers plaatsvinden voor wat betreft functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid.
Deliverables:
Proof of concept Dijksterkte Analyse Module, die gebruikt kan worden voor
demonstratiedoeleinden voor het Flood Control 2015 programma. Ontwikkel- en
implementatieplan voor de ontwikkeling van een volwaardig prototype.
Analyse van succesfactoren en valkuilen bij een succesvol gebruik van een online
Dijksterkte Analyse Module.
Eerste prototype implementatie van een online Dijksterkte Analyse Module.
Doorlooptijd:
uitvoerende partijen:

8.12

12 maanden
Deltares

Demonstrator Flood Control Organization

Om Flood Control 2015 effectief te maken is een Flood Control Organization noodzakelijk,
bestaande uit een of meerdere Flood Control Rooms en gedistribueerde (mobiele)
medewerkers in het veld. De gedistribueerde (mobiele) medewerkers in het veld zijn voorzien
van mobiele middelen om zelf data te genereren, te ontsluiten en zelf te kunnen handelen. De
Flood Control Organization is het centrale orgaan waar op basis van sensordata en
voorspellingen gerichte beslisinformatie kan worden ingewonnen om calamiteiten te voorkomen
en tijdens calamiteiten de schade zoveel mogelijk te beperken. De Flood Control Organization
beschikt over middelen om effecten van beslissingen van tevoren in te schatten. Tevens is deze
Flood Control Organization geschikt om te trainen in tijden dat er geen calamiteiten zijn.
In dit project wordt een demonstrator / prototype ontworpen van een Flood Control Room en
mobiele middelen voor de gedistribueerde medewerkers in het veld. Het resultaat is een
demonstrator van een Flood Control Room die voor testen, training, opleiding en ontvangst van
gasten kan worden ingezet.
In 2008 kan worden begonnen met de bouw van een demonstrator op basis van bestaande
control room faciliteiten bij TNO. Daardoor kunnen op snelle wijze eerste ideeën worden
getoond en geëvalueerd. Na 2008 kan een demonstrator worden gebouwd die specifiek voor
Flood Control geschikt is. Deze demonstrator kan in principe overal in Nederland worden
geplaatst.
In het project wordt de zogenaamde OSIS-methode (Organisatie, Samenwerking, Inrichting en
Systemen) gebruikt, die ervoor zorgdraagt dat organisatie en organisatiedoelen, samenwerking,
taakuitvoering, inrichting, werkplekken en de toe te passen systemen op elkaar zijn afgestemd.
Deze methode wordt met succes toegepast bij Defensie, Rijkswaterstaat, Politie, Brandweer en
diverse civiele marktpartijen, waaronder ProRail.
Het project bestaat uit de volgende werkpakketten:
1. Organisatie ontwerp
2. Taakuitvoering
3. Control room design
4. Gedistribueerd werken
5. Bouw en evaluatie prototype
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Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.13

8 maanden
TNO-D&V (trekker), consortiumpartners

Trainingsconcepten en oefeningen Flood Control

Opleidingen gericht op het gebruik van de ontwikkelde producten dragen bij aan de acceptatie
en adoptie door eindgebruikers. Daarnaast kunnen de producten van Flood Control worden
gebruikt bij het oefenen van (delen van) de veiligheidsketen, met name Control Rooms en
Decision Support Systems. Middels specifieke analyse- en ontwikkelingstrumenten kunnen
nieuwe ervaringen direct vertaald worden naar opwerking ‘on-the-job’. Op de werkplek moet het
leren snel en voor de gebruiker op maat (adaptief qua inhoud, presentatie en modaliteit)
aangepast worden op de nieuwe inzichten of situaties.
Dit project heeft als doel de ontwikkeling van passende trainingsconcepten en oefeningen voor
de flood control staf en betrokken medewerkers. In de eindsituatie zal de staf moeten omgaan
met de control organization (control room en Decision Support Systems). Hiervoor dienen
enkele vooruitstrevende leerconcepten te worden ontwikkeld. Daarnaast moet worden geborgd
dat men het gewenste eindniveau heeft behaald om de taken optimaal uit te voeren.
Deliverables
Geïntegreerde beschrijving innovatieve training- en oefeningsaanpakken
Workshops en try-outs met betrokken functionarissen
Geteste trainingen en oefeningen en methoden om snel oefeningen mee te ontwikkelen
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.14

6 maanden
TNO-D&V (trekker), consortiumpartners

Dynamische coördinatie in genetwerkte organisaties

Het werken en denken in netwerken is in een stroomversnelling geraakt. De toegepaste
technologie wordt steeds geavanceerder, wat kansen biedt voor nieuwe manieren van
(samen)werken en organiseren binnen het Flood Control domein. Het samenwerken van en
informatie uitwisselen tussen organisatieonderdelen die voorheen fysiek van plaats en tijd
waren gescheiden biedt kans om in zeer korte tijd (supersnel) situatie-informatie, expertise,
politieke en maatschappelijke overwegingen uit te wisselen en op basis daarvan beslissingen te
nemen. Het streven is naar een kwalitatief goede beslissing in zo kort mogelijke tijd bij
dreigende overstromingen en evacuaties.
Naast deze ontwikkelingen zien we dat organisaties steeds complexer worden en nog steeds
werken in gefixeerde organisatiestructuren. Dit maakt onvoldoende gebruik van de
mogelijkheden van een netwerkorganisatie om adaptief en flexibel in te spelen op onverwachte
situaties. Door de organisatie en de besluitvormingsketen te optimaliseren naar de
mogelijkheden die netwerken bieden en de juiste ondersteuning te bieden, kan het
besluitvormingsproces tijdens of na onverwachte situaties substantieel worden versneld. De
Flood Control besluitvorming wordt dan supersnel uitgevoerd door ad-hoc virtuele teams.
Het probleem is dat we niet goed genoeg weten hoe we een genetwerkte organisatie, die
adaptief, flexibel en snel kan reageren op onverwachte gebeurtenissen, moeten organiseren en
inrichten, qua (1) verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, (2)
beschikbaarstelling van de informatie, en (3) interactie horizontaal en vertikaal in de organisatie.
Het doel van dit project is het ontwikkelen en evalueren van nieuwe manieren van genetwerkt
werken (inclusief ondersteuning) in organisaties die gericht zijn op snel effectief ingrijpen tijdens
hoog water en/of overstromingen.
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Deliverables:
Inzicht in het functioneren van effectieve genetwerkte organisaties, waaronder:
- hoe verschillende organisatieniveaus in genetwerkte organisaties moeten
afstemmen
- welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op welke niveaus
moeten plaatsvinden
- wat moet worden gecentraliseerd en wat niet
- hoe bij meerdere samenwerkende partijen verschillende organisatorische,
politieke en maatschappelijke belangen objectief afgewogen kunnen worden
- hoe de verschillende samenwerkende partijen -die normaal gesproken weinig
contact hebben- toch optimaal na een onverwachte gebeurtenis een
gezamenlijk begrip van de situatie, elkaars belangen, rollen en mogelijkheden
kunnen ontwikkelen;
Inzicht in de ontwikkeling van persoonlijk gedrag bij het werken in netwerken en welke
ondersteuning daarin het beste werkt;
Concepten om critical thinking te ondersteunen: hoe kan men in een Flood Control room op
basis van de grote hoeveelheid informatie (sensoren en modellen) meerdere alternatieve
scenario’s of oplossingrichtingen ontwikkelen en evalueren (critical thinking);
Concepten om critical effectief beslissen te ondersteunen:hoe kan men in een Flood
Control room op basis van de grote hoeveelheid informatie (sensoren en modellen)
effectieve beslissingen nemen na onverwachte gebeurtenissen, onder tijdsdruk.
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

8.15

6 maanden
TNO-D&V, consortiumpartners

Menselijk gedrag in crisissituaties

Om onnodige slachtoffers bij een calamiteit te voorkomen is het essentieel dat mensen buiten
de gevarenzone raken. Bij het in veiligheid brengen kunnen de “mobiele” medewerkers niet
alleen als sensor maar ook als actor optreden: zij kunnen effectieve maatregelen treffen om
mensen zo snel mogelijk uit het gebied te krijgen.
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een methode die 1) zorg draagt voor een
verhoging van het risicobewustzijn van mensen in een te evacueren gebied en 2) zorg draagt
voor een verbetering van de voorbereiding en handelingsopties van mensen in een te
evacueren gebied. Bovendien wordt inzicht ontwikkeld in hoe mensen zich tijdens een
dreigende overstroming en/of evacuatie gedragen en wat daarvan de gevolgen zijn voor
effectieve maatregelen m.b.t. evacuatie.
Deliverables
Een methode om ervoor zorg te dragen dat het risicobewustzijn van mensen in een te
evacueren gebied zodanig is dat ze bereid zijn tot (voorbereidingen op) evacueren
(beïnvloeding vooraf)
Een methode om ervoor zorg te dragen dat mensen tijdens een dreigende calamiteit de
noodzaak van een evacuatie inzien
Overzicht van de effectieve maatregelen met betrekking tot.evacuatie (tijdens een
calamiteit)
Inzicht in het gedrag van (verschillende groepen) mensen voor en tijdens een evacuatie
Toepassingsconcept voor de Flood Control Organization (Flood Control Room +
gedistribueerde medewerkers ter plaatse) om een positieve bijdrage te leveren aan het
evacueren en beheersen van menigten
Doorlooptijd:
Uitvoerende partijen:

6 maanden
TNO-D&V, consortiumpartners
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9 Opzet Programma: borging van kwaliteit èn
flexibel
9.1

Inleiding

Innovatie heeft de ruimte nodig. Dit betekent dat om tot innovatieve oplossingen te komen een
flexibele houding moet worden aangenomen ten aanzien van het programma. Nieuwe ideeën
worden gemakkelijk onderzocht, projecten kunnen worden bijgestuurd en er is ruimte voor
langer lopende onderzoeksprojecten. De programma-organisatie is hierop aangepast en vormt
een slagvaardig lichaam om tot innovatieve resultaten te komen.
Het programma ontwikkelt bouwstenen/deelproducten die zo snel mogelijk vermarktbaar dienen
te zijn. Het programma is om beide redenen iteratief en in deelprojecten opgezet.

9.2

Structuur van het programma

Het programma bestaat uit vier thema’s, namelijk “meten en sensoren”, “voorspellen”, “actie en
mitigatie” en “organisatie en IT-ondersteuning”. Binnen deze thema’s worden projecten
uitgevoerd. Projecten kunnen bestaan uit onderzoeken, experimenten, pilots en prototypen.
Het Consortium biedt aan de doelstellingen in het programma te realiseren. Hoe zij dit willen
doen wordt beschreven in zogenaamde “business cases”. Een business case beschrijft hoe een
aantal projecten van (een deelverzameling van) het Consortium zal bijdragen aan het
programma.
Een nadere toelichting per onderdeel volgt in de volgende paragrafen.
9.2.1

Programma

Het programma is het totaalvoorstel van het consortium met drie gemeenschappelijke doelen:
verbetering van de waterveiligheid door betere risicobeheersing, impulsen voor de economie en
impulsen voor de Human Capital Roadmap Water, De programma-organisatie bewaakt de
bovenstaande doelstellingen en legt verantwoording af naar de financiers. De programmaorganisatie heeft ook een initiërende rol in marketing activiteiten. Door marketing activiteiten
wordt bijgedragen aan de impulsen voor de economie en de Human Capital Roadmap Water.
De structurering van de projectonderdelen in het programma is volgens de iteratieve
faseringsmethode. De iteratieve faseringsmethode deelt een programma op in projecten met
een veel kortere looptijd dan het hele programma waarbij elk project op te leveren resultaten
heeft.
Dit is om het risico voor de deelnemende partijen te verkleinen en om het programma beter te
beheersen:
De financiële risico’s voor de deelnemende consortiumpartners zijn minder groot omdat
alleen per project een financieel hard commitment aangegaan wordt en omdat producten
van een project meteen te vermarkten zijn.
Mensen blijven beter gemotiveerd, omdat ze zich kunnen focussen op een korte termijn
doel. Door de hele projectcyclus te doorlopen op een korte termijn, leren mensen ook
sneller.
Er hoeft niet aan het begin van de termijn te worden bepaald wat nuttige en goed
vermarktbare producten zijn. Dat zou niet verstandig zijn in een innovatieprogramma dat
gebruik maakt van en afhankelijk is van brede technische ontwikkelingen. En dat bovendien
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producten oplevert die dienen te functioneren in verschillende landen met ieder andere
(veranderende) maatschappelijk en organisatorische contexten.
De programmabeheersing wordt beter. Het is makkelijker om vanuit gebruikers en
consortium zaken te prioriteren of bij te sturen afhankelijk van voortschrijdend inzicht. Ook
voor de financiële programmacontrole heeft een iteratieve faseringsmethode voordelen.
De iteratieve faseringsmethode betekent dat aan het begin van het programma nog niet alle
deliverables bekend zijn. Budgetten worden ook nog niet in projecten onderverdeeld tot het
einde van de programmaperiode. Wel Bovendien zijn er eerste deliverables in een vroeg
stadium en kunnen deze concreter worden aangegeven dan voor een periode van 5 jaar (zie
hoofdstuk 8: “Concrete plannen voor 2008 en 2009”). In 2008 wordt wel een marsroute
uitgestippeld (Zie paragraaf 8.2 state of the art en roadmap naar 2015).Kwaliteitsborging vindt
plaats door de Programmaraad. Eind 2009 vindt bovendien een mid-term review plaats vanuit
de Directie Kennis en Innovatie.

Figuur 9.1

“Traditionele” Waterval faserings methode
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Figuur 9.2
Voorstel: Iteratieve faserings methode. Door voortdurende toetsing en bijsturing van het
programma is het projectrisico (doorgetrokken groene lijn) duidelijk lager dan bij de Waterval faserings
methode (gestippelde rode lijn).

9.2.2

Thema’s

De thema-indeling is een inhoudelijke onderverdeling van het programma. Ze hebben geen
organisatorische functie in de zin dat projecten, pilots en business cases meerdere thema’s
kunnen omvatten. Elk project, pilot of business case zal wel een hoofdthema hebben. De
programma-organisatie bewaakt of het evenwicht van inspanningen goed over de thema’s
verdeeld is om de programmadoelstelling te dienen.
Flood Control 2015 is opgedeeld in vier inhoudelijke thema’s:
Meten en monitoren
Voorspellen
Actie en mitigatie
Organisatie en IT-ondersteuning
In paragraaf 4.1 is uitgelegd wat deze thema’s betekenen voor de totaaldoelstelling en hoe ze
met elkaar gekoppeld zijn.
9.2.3

Projecten

Alle inhoudelijke werkzaamheden zijn onderdeel van in de tijd en budget afgebakende
projecten. Concrete resultaten van projecten kunnen zijn:
Studies; waarin kennis en visie gedeeld worden
Mockups; papieren, fysieke of digitale uitwerking van een bepaald idee of wens ten
behoeve van educatie, demonstratie en/of validatie met eindgebruikers
Demo’s; een werkende versie van een mockup
Proof of concepts; project waarbij een haalbaarheidstest wordt gedaan van een
incomplete oplossing van een bepaald concept of technologie.
Prototypes; eerste versie van een werkende oplossing gebaseerd op ervaringen met proof
of concepts
Pilots; grootschaliger test met eindgebruikers in een fysieke/actuele omgeving. Pilots
worden getest in de praktijk op een geografisch gebied met de daadwerkelijk betrokken
organisaties.
Producten; onafhankelijke vermarktbare producten.
Per project zal een voorstel gemaakt en uitgevoerd worden door een (deel)consortium dat een
business case heeft gemaakt. De projecten hebben een looptijd van een paar maanden tot een
jaar. De projectvoorstellen worden goedgekeurd door de programmadirectie. Een project levert
een aantal producten op, of halffabricaten van producten. De programmadirectie bewaakt ook
de voortgang en de financiële verantwoording van de projecten. De programma-organisatie is in
staat om projecten met onvoldoende zicht op resultaat te onderbreken of zelfs af te breken.
Deze project-aanpak is onderdeel van de iteratieve faseringsmethode.
Projecten kunnen geïnitieerd worden door een deelconsortium of door de programmadirectie.
De programmadirectie zal met name projecten initiëren voor marketing van Flood Control 2015.
Projecten van de programmadirectie zijn geen deel van een business case. Zie figuur 9.3
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9.2.4

Business cases

Het consortium en de deelconsortia zullen de uitdagingen zoals geformuleerd in het programma
gaan realiseren. De deelconsortia hebben hiertoe “business cases” ontwikkeld. Hierin staat hoe
het deelconsortium haar doelstellingen gaat realiseren en op welke wijze zij bijdraagt aan de
doelstellingen van het programma. De business cases worden op elkaar afgestemd door de
programmadirectie.
Een business case gaat uit van de meerwaarde voor klanten van een combinatie van
producten. De producten van een business case worden ontwikkeld in een aantal projecten
waartoe door een deelconsortium initiatief wordt genomen. De business case heeft als primair
doel de omzet of winst van de deelnemende partijen zo veel mogelijk te vergroten in relatie tot
de gedane investeringen. Vanuit het business case perspectief kan het nodig of gewenst zijn
om de business case te richten op meer dan de risicobeheersing van hoogwater of
overstromingen. In een business case beschrijving wordt in ieder geval beschreven wat de
deelconsortia aan meerwaarde voor ogen hebben en welke pilots, projecten en producten zij
ontwikkelen en/of aan bijdragen om deze meerwaarde te bereiken.
Het programma omvat meerdere Business cases. Elke business case kan uit meerdere
projecten bestaan. Zie figuur 9.3. Een voorbeeld van een eerste Businesscase is het SUCCESS
voorstel toegevoegd in bijlage 2.

Figuur 9.3 Het programma omvat meerdere Business cases. Elke business case kan uit meerdere
projecten bestaan. Ook de programmadirectie kan projecten initiëren.

9.2.5

Pilots

Een pilot is een werkelijke omgeving met werkelijke organisaties waarin producten ontwikkeld
en getest worden. Voor Flood Control 2015 hebben verschillende pilots verschillende fysieke
omgevingen (klimaat, type rivier, ruimtelijke ordening), organisatorische omgevingen (cultuur,
organisaties) en technische omgevingen (aanwezige waterbeheerinfrastructuur en informatieinfrastructuur). Bovendien kunnen pilots verschillen in schaal (afzonderlijk waterschap versus
heel Nederland).
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Flood Control 2015 werkt aan innovaties in pilots. Daar zitten de volgende gedachten achter:
Verbetering van management tijdens overstromingen is iets waar altijd veel verschillende
externe partijen en een groot gebied bij betrokken zijn. Innovaties zijn dus bijna niet op
laboratoriumschaal te testen;
Pilots geven mogelijkheden om klanten te betrekken bij innovaties en hen deze eigen te
laten maken. Ze kunnen proefondervindelijk ervaren wat de potenties van innovaties zijn en
daardoor een beter gefundeerd oordeel vormen;
De beste reclame is mond-op-mond reclame van klant naar klant. Door klanten te
betrekken bij innovaties wordt de kans op vermarkting van producten groter;
Door met verschillende pilots te werken kan getest worden of zaken generiek toepasbaar
zijn, of juist uniek voor een specifieke locatie en/of situatie.
De pilots worden gekozen op basis van de volgende criteria. Een pilot:
Adresseert innovaties in op zijn minst één van de hoofdthema’s. Elke pilot heeft een
focusthema en eventueel een aantal gerelateerde thema’s. De pilots samen dekken alle
thema’s af, maar hebben wel ieder hun eigen focus.
Is representatief voor een gebied en overdraagbaar. De fysieke en/of organisatorische
situatie is ook in andere gebieden in de wereld toepasbaar.
Wordt medegefinancierd vanuit een klant. De financiering vanuit de klant is in ieder
geval voor het deel van de pilot dat niet de innovatie betreft. Deze ‘reguliere’ onderdelen
gaan over zaken die met bestaande systemen worden uitgevoerd en/of achterstallig
onderhoud in dataverzameling en datadisseminatie betreffen.
Biedt marktkansen. Dit kan zijn omdat het gebied waarin gewerkt wordt en/of de klant
waarmee gewerkt wordt marktkansen biedt.
Voorbeelden van concrete plannen voor pilots zijn opgenomen in het SUCCESS voorstel in
bijlage 2.
9.2.6

Producten en prototypen

Producten zijn onafhankelijk vermarktbare onderdelen die het programma oplevert. Voor het
ontwikkelen van een product kan het nodig zijn om aansluitend meerdere projecten op te
starten of om projecten elkaar te laten voeden. De deelconsortia zullen er naar streven dat
halffabricaten van producten al vermarktbaar zijn. Die vermarktbaarheid kan breder zijn dan de
risicobeheersing van hoogwater en/of overstromingen.
De focus op deelproducten heeft als voordelen:
Tussentijds en onafhankelijk te ontwikkelen en te vermarkten producten;
Betere beheersbaarheid van de ontwikkeling;
Meer adaptatievermogen en grotere flexibiliteit;
Beter inspelen op marktontwikkelingen en technologische ontwikkelingen;
Minder grote impact van vertragingen van delen;
Gemakkelijker afspraken te maken over intellectual property.
Een prototype is het eerste uitgewerkt exemplaar van een ontwikkeld product. Bij het bouwen
van een prototype worden de bouwstenen uit andere projecten samengevoegd.
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9.3

Programma-Organisatie: effectiviteit zonder regelzucht

De programma-organisatie bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

Programmaraad
Programmadirectie
Consortiumraad
Programmabureau

Het organogram ziet er als volgt uit:
Programmaraad

Programmadirectie

Consortiumraad

Programmabureau

Project 1
Figuur 9.4

Project 2

Project 3

Project 4

Project ..

Organogram Flood Control 2015 programma

De formeel juridische vorm van de Programmaorganisatie functioneert wordt begin 2008
vastgesteld, wanneer beter bekend is welke aspecten belangrijk zijn voor de deelnemers en
subsidiegever.
9.3.1

Programmaraad

De Programmaraad zorgt voor de interne kwaliteitscontrole op het programma.
Benoeming
Het consortium benoemt de Programmaraad. De financier kan voor de benoeming advies
geven aan het consortium.
Samenstelling
De Programmaraad bestaat uit wetenschappers en waterbeheerders uit de waterkolom en de
veiligheidskolom en bovendien een vertegenwoordiger vanuit exportkennis. De leden hebben
een relevant oordeel vanuit hun eigen expertise en kennis van de markt. De raad bestaat in
totaal uit zeven personen. De Programmaraad bestaat uit wetenschappers en waterbeheerders
uit de waterkolom en de veiligheidskolom en bovendien een vertegenwoordiger vanuit
exportkennis.
Taken
De taken van de Programmaraad zijn de volgende:
Kwaliteitscontrole en advies voor bijsturing van de inhoudelijke invulling van het
programma. Inhoudelijke experts geven commentaar op de inhoud van de projecten en hun
bijdrage aan het totale programma en adviseren over bijsturing van projecten. Bovendien
worden de voorstellen gecontroleerd op concreetheid en financiële efficiëntie.
Kwaliteitscontrole en advies over de exportgerichtheid van de projectvoorstellen en lopende
projecten.
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Kwaliteitscontrole en advies voor bijsturing van de vraaggestuurdheid van het programma.
De programmaraad toetst bij gebruikers of zij gebaat zijn bij de beoogde resultaten van
programma en projecten.
Kwaliteitscontrole en advies omtrent de besluitvorming van de Programmadirectie
De Programmaraad stelt de financier en de gebruiker op de hoogte van de ambitie en de
resultaten van het programma en creëert draagvlak.
Verantwoordelijkheden
De Programmaraad heeft de verantwoordelijkheid om de kwaliteitscontrole uit te voeren en de
uitkomst hiervan te rapporteren aan de Programmadirectie.
Bevoegdheden
De Programmaraad heeft de bevoegdheid om haar conclusies in de jaarrapportage van het
programma te laten opnemen.
Verantwoording
De Programmaraad legt verantwoording af aan de Programmadirectie.
Tijdsbesteding en vergoeding
De Raad zal twee keer per jaar bij elkaar komen en de verwachte tijdsbesteding is daarmee
ongeveer 2 à 3 dagen per jaar. Deze tijd wordt niet vergoed door het programma.
9.3.2

Consortiumraad

De Consortiumraad treedt op als raad van beroep. Wanneer geschillen optreden geeft de
Consortiumraad bindend advies.
Benoeming
Benoeming van de leden gebeurt door de individuele leden van het Consortium.
Samenstelling
Alle consortiumpartners zijn met één afgevaardigde vertegenwoordigd in de Consortiumraad.
Taken
De Consortiumraad fungeert als raad van beroep. Geschillen worden op aanvraag van de
Programmadirectie of op verzoek van een consortiumpartner behandeld.
Verantwoordelijkheden
De Consortiumraad is verantwoordelijk voor de behandeling van geschillen.
Bevoegdheden
Het advies met betrekking tot geschillen is bindend. Met tweederde meerderheid kan de
Consortiumraad een programma-directielid ontslaan.
Verantwoording
De Consortiumraad legt geen verantwoording af aan derden.
Tijdsbesteding en vergoeding
De Consortiumraad komt zo vaak bij elkaar als noodzakelijk. Deze tijd wordt niet vergoed door
het programma.
9.3.3

Programmadirectie

De Programmadirectie beheert de financiering en beslist over de besteding van gelden. De
Programmadirectie controleert projectvoorstellen en evalueert de voortgang van de projecten.
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Benoeming
Het Consortium benoemt de Programmadirectie.
Samenstelling
De Programmadirectie is klein en slagvaardig. Zij bestaat uit een onafhankelijk
programmadirecteur en drie directieleden vanuit het Consortium:
1. Programmadirecteur: De programmadirecteur is verantwoordelijk voor het programma en
stuurt de programmadirectie aan. Indicatie tijdsbesteding: 0,2 FTE.
2. Financieel directeur: De financieel directeur is verantwoordelijk voor de financiële
rapportages. Deze rapportages worden 3-maandelijks opgesteld. Indicatie tijdsbesteding:
0,1 FTE.
3. Technisch directeur: De technisch directeur is verantwoordelijk voor de technischeinhoudelijke kwaliteit van het uiteindelijke resultaat van het programma. Indicatie
tijdsbesteding: 0,2 FTE.
4. Commercieel directeur: De commercieel directeur is verantwoordelijk voor de
vermarktbaarheid van het uiteindelijke resultaat van het programma. Indicatie
tijdsbesteding: 0,2 FTE.
Taken
De Programmadirectie heeft taken zowel op programma- als op projectniveau:
Op programmaniveau heeft de Programmadirectie de volgende taken:
Programmabewaking: De aan financier beloofde resultaten worden gerealiseerd binnen het
gestelde budget. De Programmadirectie besteedt specifieke aandacht aan de effectiviteit en
efficiëntie van het programma.
Programmaontwikkeling: Het programma heeft een lange looptijd waarin veel
gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die een relatie hebben met het programma. Het
programma dient hierop te worden bijgestuurd.
Verantwoording: De Programmadirectie legt verantwoording af aan de financier (middels
periodieke voortgangsrapportages/ -presentaties)
Op projectenniveau heeft de Programmadirectie de volgende taken:
Activiteiten in relatie tot projectvoorstellen:
- Opstellen van de criteria voor individuele projectvoorstellen
- Goedkeuring van individuele projectvoorstellen.
- Afkeuring van individuele projectvoorstellen en advies voor eenmalige wijziging
van de afgekeurde voorstellen.
- Gunning of niet-gunning van projectvoorstellen.
Activiteiten in relatie tot projectevaluaties:
- Opstellen van de eisen aan voortgangs- en eindrapportages.
- Beoordelen van voortgangs- en eindrapportages waarop goedkeuring danwel
bijsturing volgt (onder voorwaarden van de programmadirectie)
Activiteiten in relatie tot de financiële administratie
- Toetsing van ingezonden facturen aan de gestelde financiële criteria en besluit
tot betaling.
Verder zorgt de Programmadirectie voor ‘incident management’ wanneer problemen zich
voordoen (bijvoorbeeld een consortiumpartner wil uitstappen of een project komt om zekere
reden tot stilstand).
Verantwoordelijkheden
De Programmadirectie is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van het
programma binnen tijd en budget.
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Bevoegdheden
De Programmadirectie heeft de bevoegdheid om:
projectvoorstellen goed- en af te keuren;
lopende projecten te onderbreken of af te breken;
projectvoorstellen te doen die ten behoeve komen aan het behalen van het programmadoel
en die niet in andere projecten worden gerealiseerd.
Verantwoording
De programmadirectie legt verantwoording af aan de financier en aan de consortiumraad.
Tijdsbesteding en vergoeding
De gezamenlijke tijdbesteding van de programmadirectie is 0,7 FTE. De programmadirectie
ontvangt een vergoeding voor haar taken.
9.3.4

Programmabureau

De Programmadirectie wordt ondersteund door een Programmabureau. Dit is het uitvoerend
orgaan van de Programmadirectie en zorgt voor de algemene ondersteuning voor de
directieleden. Het Programmabureau bestaat uit drie personen:
Programmasecretaris
Commercieel medewerker
Administratief medewerker
De programmasecretaris zorgt voor de algemene ondersteuning van de Programmadirectie
voor de inhoudelijke aansturing van projecten, opstellen van rapportages en het vastleggen van
de notulen van directievergaderingen. Indicatieve tijdsbesteding: 0,4 FTE.
De commercieel medewerker zorgt voor de algemene ondersteuning van de marketing
activiteiten van de Programmadirectie. Hieronder vallen het opstarten en onderhouden van een
website, organiseren van conferenties en de communicatie met de pers. Indicatieve
tijdsbesteding: 0,4 FTE.
Voor de administratieve en secretariële ondersteuning wordt een administratief medewerker
ingezet. Tijdsbesteding: 1 FTE.
9.3.5

Projecten

De penvoerder van een project dient lid te zijn van het Consortium. De penvoerder kan
beslissen om partijen binnen en buiten het Consortium uit te nodigen bij de uitvoering van het
project. De projectorganisatie wordt verder ingericht door de penvoerder van het project. Het
wordt aangemoedigd om per project een klankbordgroep in te stellen die een deelverzameling
is van de Programmaraad.

9.4

Gezamenlijke marketing

Het programma Flood Control 2015 geeft gelegenheid om aan buitenlandse opdrachtgevers te
laten zien wat het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstituten kunnen
aanbieden. De organisatie zal daarin samenwerken met het Netherlands Water Partnership.
Het gaat om de presentatie van het hele bedrijfsleven, niet alleen het consortium. De
organisatie zal zorgen voor:
Pilots in het buitenland, met buitenlandse opdrachtgevers (2008 planning: Californië,
Louisiana, Florida) en met de mogelijkheid dat opdrachtgevers nieuwe opdrachtgevers
aandragen
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Een demonstrator Flood Control Room, waar opdrachtgevers ontvangen kunnen worden en
oefeningen en cursussen kunnen worden gegeven;
Een combinatie van Flood Control promotie met de promotie activiteiten rondom de IJkdijk;
Vervaardigen en verspreiden van PR-materialen zoals brochures, posters, advertenties
en/of promotiefilm(s).
Presentaties op conferenties en beurzen;
Een goede Engelstalige website over het project;
Een simulatiegame voor zowel educatieve doeleinden als een steeds complexere simulatie
van de gewenste eindsituatie voor Flood Control;
Bijdragen aan handels- en verkenningsmissies.

9.5

Het financieel kader: commitment zonder al te grote risico’s

9.5.1

Begroting totaal

Het consortium Flood Control 2015 gaat uit van een totale begroting van vijf jaar, van 2008 tot
en met 2012, van € 21,6 miljoen. De inkomsten zijn als volgt opgebouwd:
Bijdrage Rijksoverheid (pijler 2 innovatiegelden)
Bijdrage DG Water (Startfase 2007 en eerste kwartaal 2008)
Bijdrage deelnemers Flood Control 2015 consortium of derden
De uitgaven zijn globaal als volgt opgebouwd:
Projecten
Programma-organisatie
Budget voor projecten geïnitieerd door programmadirectie
voornamelijk op het gebied van marketing

10,0 M€
0,8 M€
10,8 M€

19,4 M€
1,1 M€
1,1 M€

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Directoraat-Generaal Water) investeert in de
startfase van het programma door aanvullend op pijler 2 innovatiegelden een bijdrage van €
800.000,- beschikbaar te stellen, welke door het consortium zal worden gematched met €
800.000,-. Dit budget zal worden aangewend voor de inrichting van de projectorganisatie en
enkele van de in hoofdstuk 8 genoemde projecten.
9.5.2

Kasritme

De uitgaven van het programma zijn niet ieder jaar gelijk.
De overhead voor programmamanagement en gezamenlijke marketing van het programma
bedraagt steeds 10% van het jaarbudget.
In de eerste jaren, 2008 en 2009, zal de nadruk liggen op streng geselecteerde,
richtingbepalende projecten en zullen de voorbereidende werkzaamheden starten voor
grootschalige pilots (in binnen- en buitenland). Hiermee kan het programma eind 2009,
mede op basis van de resultaten van het midterm revieuw, worden opgeschaald naar
grootschaliger pilots in binnen- en buitenland.
Hiervoor zal in de periode 2010 – 1012 een groter jaarlijks programmabudget noodzakelijk
zijn.
Dit leidt tot het volgende gewenste kasritme, waarvan de benodigde subsidie 50% bedraagt:
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In paragraaf 9.2.1 is de iteratieve faseringsmethode uitgelegd, een flexibele wijze van
aansturing van het programma door middel van regelmatige, gesloten tenders. Het consortium
ziet in deze aanpak zwaarwegende voordelen ten opzichte van een meer traditionele methode.
Er is echter ook een nadeel: het is niet goed mogelijk om reeds in dit programmavoorstel in
groot detail aan te geven welke projecten gedurende de programmaduur zullen worden
uitgevoerd. We zullen in dit programmavoorstel daarom vooral ingaan op de projecten die van
start kunnen gaan in 2008. Deze geplande projecten zullen in de eerste tenderfase na het
totstandkomen van de subsidiebeschikking worden ingediend. Het gaat hierbij om de projecten
die in hoofdstuk 8 zijn gespecificeerd. Voor de begroting van 2008 wordt dan ook verwezen
naar hoofdstuk 8.
9.5.3

Uitgangspunten

Het consortium streeft naar een matching van de subsidiegelden van tenminste 1:1.
Naast een eigen bijdrage, doorgaans ‘in kind’, kunnen de consortiumpartners derden bereid
vinden om mee te betalen aan het innovatieprogramma. Op projectbasis worden commitments
aangegaan voor matching in het kader van dit innovatievoorstel. In pilots kan innovatief werk
gecombineerd worden met regulier werk. Dit regulier werk dat door derden betaald wordt, wordt
dan expliciet gemaakt en komt niet voor een percentuele subsidiëring in aanmerking. Dit
regulier werk gaan dan om werk dat al in de beleidsplannen van de klant stond of om werk dat
nodig is voor het uitrollen van de innovatie over een groter gebied.
De bovenstaande begroting is gebaseerd op een all-in tarief van € 200.000,- per medewerker
per jaar inclusief BTW. Bij de totstandkoming van de subsidiebeschikking en het uitwerken van
de wijze van verantwoorden zal in meer detail afspraken moeten worden gemaakt dienen te
worden over dergelijke ‘benchfees’ en omgang met materiële kosten.

9.6

Kwaliteitsborging: inhoudelijk, financieel, op export gericht

Zoals uitgelegd in paragraaf 9.3.1 zorgt de Programmaraad voor de interne kwaliteitscontrole.
Zij controleert de projectvoorstellen en projectvoortgang aan het in dit voorstel geschetste
kader. Zij controleert ook concreetheid van de voorstellen en financiële efficiëntie van de
projecten. Ook controleert en adviseert zij over de doelstelling van het programma om de export
van Nederland te stimuleren. De Programmaraad kan haar conclusies op laten nemen in de
jaarrapportage van het programma.
Eind 2009 vindt een midterm review plaats vanuit de Directie Kennis en Innovatie. De procedure
voor de eventuele externe kwaliteitscontrole zal in overleg met de subsidiegever begin 2008
vastgesteld worden.
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10

Kennis en ervaring consortium

10.1

Inleiding

Het consortium dat het Flood Control 2015 programma ten uitvoer gaat brengen, is tussen juli
en oktober 2007 gevormd. De betrokken partijen werken echter op de verschillende
deelonderwerpen al veel langer met elkaar samen – deze partijen zijn in Nederland maar ook
daarbuiten toonaangevend op hun expertisegebieden. Bij allen leeft sterk het besef dat een
sterk innovatieve thuismarkt nodig is om de sterke internationale positie ook in de toekomst te
kunnen behouden.
Het consortium hanteert het zogenaamde "open innovation principle". Gezamenlijk weet het
consortium meer en kan effectiever en efficiënter tot haar resultaat komen. De eigenschappen –
en, volgens het consortium, de voordelen – van het "open innovation principle" zijn gegeven in
tabel 10.1, overgenomen uit “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting
from Technology”.

Gesloten innovatie principes

Open innovatie principes

Alle slimme mensen in ons veld werken

Niet alle slimme mensen in ons veld werken

voor ons

voor ons. We moeten samenwerken met
goede mensen binnen en buiten ons bedrijf

Om van R&D te kunnen profiteren

Externe bronnen van R&D kunnen

moeten we het zelf ontdekken,

significante waarde creëren; interne R&D is

ontwikkelen en op de markt brengen

nodig om die waarde te kunnen absorberen

Als we het zelf ontdekken, brengen we

We hoeven het onderzoek niet in gang te

het ook als eerste op de markt

zetten om ervan te kunnen profiteren

Het bedrijf dat een bepaald product als

Het is beter om een beter business model te

eerst op de markt heeft, wint

ontwikkelen dan om de eerste op de markt te
zijn

Als we de meeste en de beste ideeën

Als we het beste gebruik maken van zowel

in de industrie ontwikkelen zullen we

interne als externe ideeën zullen we winnen

winnen
We moeten controle hebben over ons

We moeten profiteren van het gebruik van

intellectueel eigendom (IE), zodat onze

ons IE door anderen, en we moeten IE van

concurrenten niet kunnen profiteren

anderen overnemen als het ons eigen

van onze ideeën

business model ten goede komt

Tabel 10.1 Verschillen tussen gesloten en open innovatieprincipes

In dit hoofdstuk worden de consortiumpartners geïntroduceerd: ARCADIS, Fugro, HKV Lijn in
Water, IBM, Royal Haskoning, Deltares, ITC, TNO ICT, TNO Defensie en Veiligheid en
Stichting IJkdijk.
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10.2

Beschrijving van de deelnemende partijen

10.2.1

Bedrijfsleven (alfabetisch)

ARCADIS
ARCADIS is een toonaangevende, wereldwijd actieve, kennisgedreven onderneming. ARCADIS
levert adviezen en ingenieursdiensten aan bedrijven in binnen- en buitenland. Het succes van
de klant staat voorop in onze aanpak. ARCADIS realiseert projecten en programma's vanaf het
concept tot de oplevering en het beheer. ARCADIS is actief op de gebieden infrastructuur,
milieu en gebouwen. Bij ARCADIS werken 11.000 medewerkers en de omzet bedraagt
gemiddeld € 1.2 miljard per jaar.
ARCADIS is toonaangevend in Nederland in flood control, met name planning, ontwerp en
uitvoering van dijken. Als multinational leidend in het toepassen van deze Nederlandse
Deltatechnologie kennis in deltas elders in de wereld, met name in de Verenigde Staten met
grote contracten in onder andere New Orleans en Florida. ARCADIS beschikt over veel
expertise op het gebied van besluitvorming, communicatie en rampenstrategieën.
Fugro
Fugro is wereldwijd een toonaangevende onderneming en dienstverlener in het verzamelen en
interpreteren van en adviseren over gegevens van het aardoppervlak, de (zee)bodem en
onderliggende lagen. De activiteiten van Fugro worden over de hele wereld uitgevoerd op het
land, op zee en vanuit de lucht en zijn met name gericht op advisering aan de olie- en
gasindustrie, de mijnbouw en de bouw. Fugro ondersteunt haar opdrachtgevers bij het zoeken
naar natuurlijke grondstoffen en de ontwikkeling, productie en het transport daarvan. Verder
leveren wij onze opdrachtgevers technische gegevens en informatie om bouwwerken en
infrastructuur op een veilige en efficiënte wijze te kunnen ontwerpen en bouwen.
De opdrachtgevers van Fugro zijn op veel plaatsen en onder diverse omstandigheden actief.
Om optimaal aan de vraag te kunnen voldoen, heeft Fugro een decentrale, marktgerichte
organisatiestructuur. Hierbij werken onze hooggekwalificeerde specialisten met moderne
technologieën en systemen, waarvan er vele door Fugro zelf zijn ontwikkeld. Fugro werkt onder
meer met zo’n 45 schepen, enkele honderden sondeer- en boorunits, circa veertig vliegtuigen
en helikopters, ongeveer honderd ROV’s (Remotely Operated Vehicles) en vier AUV’s
(Autonomous Underwater Vehicles), alsmede geavanceerde satelliet)plaatsbepalingssystemen.
Fugro heeft een vooraanstaande en unieke marktpositie door (eigen) technologische
ontwikkelingen, hoogwaardige dienstverlening en sterke internationale dan wel regionale
aanwezigheid. Fugro is opgericht in 1962 en sinds 1992 genoteerd aan Euronext N.V. te
Amsterdam. De onderneming is sinds maart 2002 opgenomen in de Amsterdam Midkap-index.
Fugro heeft zo’n 11.000 medewerkers, die in circa vijftig landen zijn gestationeerd.
HKV Lijn in Water
HKV Lijn in Water is een onafhankelijk bureau voor advies en onderzoek op het gebied van
water en waterbeheer met meer dan 50 medewerkers. De medewerkers van HKV zijn
hooggekwalificeerde en internationaal erkende deskundigen, vaak met een lange ervaring op
hun vakgebied en uitgebreide kennis van de complexe wereld van het waterbeheer.
HKV voert adviezen en onderzoeken uit, waarbij de technisch inhoudelijke kwaliteit een centrale
rol speelt. Dat loopt van brede, verkennende onderzoeken tot specialistische bureaustudies.
HKV voert voor de Ministeries, de Specialistische en Regionale Diensten van Rijkswaterstaat,
de Provincies, Waterschappen en Gemeenten ruim tweehonderd projecten per jaar uit.
Daarnaast werken wij nauw samen met collega kennisinstituten en ingenieursbureaus in
projecten die een brede multi-disciplinaire inbreng vragen.
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IBM
IBM is the world's largest information technology company, with 80 years of leadership in
helping businesses innovate in over 160 countries. IBM provides clients with an unequalled
depth and breadth of technology, expertise and experience — and helps combine them to
produce real results. IBM has always been an enterprise-focused innovation company. Through
decades, IBMers have explored the frontiers of the possible — and have brought those
discoveries to profitable and beneficial life in business, government, education and society at
large. Drawing on resources from across IBM and key Business Partners, IBM offers a wide
range of services, solutions and technologies that enable customers to innovate.
IBM invests more than $5 billion a year in R&D and has the world’s largest IT research
organization, with more than 3,000 scientists and engineers working at eight labs in six
countries. IBM’s work across many disciplines is often done in concert with our colleagues in
academia and government research centres, as well as "in the marketplace" with customers
who provide challenging research projects. For each of the past 14 years IBM has been granted
more U.S. patents than any other company. IBM research labs has 5 Nobel laureates.
Royal Haskoning
Royal Haskoning is een onafhankelijk, wereldwijd opererend, adviesbureau. De basis van de
onderneming werd in 1881 gelegd. Inmiddels werken er zo'n 3600 professionals. Opererend
vanuit een technische achtergrond, bestrijkt het bedrijf met de adviesdiensten het brede veld
van de interactie tussen de mens en zijn omgeving, waaronder alle technische, logistieke,
juridische, organisatorische, bestuurlijke, sociale, milieutechnische en economische aspecten
van projecten.
Royal Haskoning is één van de toonaangevende ingenieursbureaus in Nederland als het gaat
om hoogwaterbescherming. De extensieve kennis en expertise wordt niet alleen aangewend in
Nederland maar ook internationaal draagt het bedrijf bij aan het in stand houden en verder
uitbouwen van het imago dat Nederland heeft op het gebied van waterbouwkunde,
hoogwaterbescherming en hieraan gerelateerde disciplines. Voorbeelden hiervan zijn coastal
management projecten in Vietnam, de stormvloedkering St. Petersburg en de hurricane
protection New Orleans. Een sterke thuismarkt en voortgaande kennisontwikkeling is daarvoor
van groot belang en Royal Haskoning beschouwt het programma Flood Control 2015 als
essentieel hiervoor. Alleen met een gezamenlijke inspanning door de Nederlandse sector zijn
geschetste doelen te bereiken.
10.2.2

Kennisinstellingen (alfabetisch)

Deltares
Vanaf 1 januari 2008 zullen WL | Delft Hydraulics, GeoDelft, een deel van TNO Bouw en
Ondergrond samen met delen van Rijkswaterstaat/DWW, RIKZ en RIZA opgaan in het nieuwe
kennisinstituut Deltares, dat ruim 800 medewerkers zal tellen. Het instituut beschikt dan over
een unieke combinatie van kennis en ervaring op het gebied van water en ondergrond; kennis
die wordt toegepast voor de duurzame inrichting en het beheer van kwetsbare delta’s, kusten en
riviergebieden. Deltares werkt voor – en samen met - de Nederlandse overheid, provincies,
waterschappen en gemeenten, internationale overheden, kennisinstellingen én marktpartijen.
In het Flood Control 2015 programma acteert Deltares als facilitator voor het Nederlandse
bedrijfsleven bij het bereiken van innovatie. Deltares zet in het programma haar kennis in en
faciliteiten, waaronder de IJkdijk-faciliteit om nieuwe producten te ontwikkelen die de
participerende bedrijven in staat stellen om succesvol te zijn in de nationale en internationale
markt. Participatie stelt Deltares in staat om vraaggestuurd nieuwe kennis te ontwikkelen.
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ITC
Het ITC is gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van geo-informatie tools en
technieken in verschillende probleemvelden, waaronder overstromingsrisico’s. Door middel van
onderwijs, onderzoek en advies draagt het ITC bij aan capaciteitsopbouw in Europa en vooral in
ontwikkelingslanden. Het ITC is tevens een zogeheten Associated Institution van de United
Nations University (UNU) met als belangrijk thema rampenbehee. Hiervoor is in 2006 de UNU
School Disaster Geo-information Management opgericht. Het doel van DGIM is de
ondersteuning van capaciteitsopbouw in organisaties in vooral ontwikkelingslanden, in de
collectie, het beheer, de analyse en de verspreiding van geo-informatie vóór, tijdens en na
natuur-, milieu- en technologische rampen, ten einde de impact van deze rampen te verkleinen.
Het ITC is zeer geïnteresseerd in deelname in het Flood Control Programma om meerdere
redenen:
Projectervaringen in Nederland en projectervaringen in het buitenland, waar het ITC met
name actief is, kunnen worden uitgewisseld en elkaar versterken. Flood controlgerelateerde kennis, onder andere over overstromingsrisico’s, geologie en sterkte van
natuurlijke materialen zoals dijk materialen, en ervaring van het ITC in het buitenland, met
name in Zuidoost Azië, kunnen worden ingebracht in Nederlandse Flood Control project ,
terwijl het ITC de nieuwe kennis en ervaring opgedaan in het Nederlandse Flood Control
project goed kan toepassen in haar projectactiviteiten in het buitenland.
Deelname in het Flood Control Project lever het ITC een schat aan nieuwe
onderzoeksgegevens, data en kennis die direct gebruikt kunnen worden in ITC’s
(postacademische) onderwijs- en onderzoeksprogramma’s.
Het linken van het internationale netwerk van ITC aan een sterk Nederlands netwerk
versterkt de positie van ITC op beide fronten.
Stichting IJkdijk
De Stichting IJkdijk is opgericht door de volgende partijen: TNO ICT, GeoDelft, N.V. NOM,
STOWA en Integrated Development Lab. De Stichting IJkdijk biedt een unieke testfaciliteit
waarin dijken, sensortechnologie en wetenschappelijke modellen voor dijken onder
gecontroleerde omstandigheden kunnen worden getest. De vergaande samenwerking tussen
bedrijven, overheidsorganen en kennisinstellingen biedt de mogelijkheid om nieuwe
technologieën te ontwikkelen en toe te passen. Hiermee wordt een basis gelegd voor de dijken
van de toekomst en wordt bijgedragen aan het programma Flood Control 2015. Na het
organiseren van bedrijvendagen in september 2005 en januari 2006 hebben circa 50 bedrijven
de intentie uitgesproken om samen met de waterbeheerders de IJkdijk te willen ontwikkelen.
De IJkdijk wordt zodanig gedimensioneerd en opgebouwd dat het mogelijk wordt diverse
soorten nieuwe sensor- en communicatietechnologie te beproeven, zowel via aanleg tijdens de
bouw als ook daarna. Ook kunnen nieuwe dijktechnologieën worden beproefd. De IJkdijk
faciliteit zal flexibel inzetbaar zijn en de bijbehorende ICT infrastructuur zal modulair en open
worden opgezet om in de toekomst andere nu nog niet bekende dan wel ingezette technologie
te kunnen beproeven.
TNO ICT en Defensie en Veiligheid
TNO maakt wetenschappelijke kennis toepasbaar om het innovatief vermogen van bedrijfsleven
en overheid te versterken. TNO ontwikkelt, integreert en implementeert kennis, samen met
overheden en bedrijfsleven. Door de aanwezige kennisgebieden effectief met elkaar te laten
samenwerken, komen we tot creatieve en praktijkgerichte innovaties: nieuwe producten,
diensten en processen, op maat gesneden voor bedrijfsleven en overheid.
Binnen Flood Control 2015 is draagt TNO kennis aan vanuit twee kerngebieden:
TNO Defensie en veiligheid
TNO Informatie en Communicatietechnologie
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Daarnaast is TNO Bouw en Ondergrond per 1 januari 2008 opgenomen in Deltares.
TNO Defensie & Veiligheid
Maatschappelijke veiligheid is binnen en buiten onze grenzen een steeds belangrijker thema.
TNO Defensie en Veiligheid doet onderzoek dat bijdraagt aan een efficiënte en effectieve
krijgsmacht, en een veiliger samenleving. Binnen het programma Flood Control 2015 richten we
ons op organisatie, samenwerking en inrichting van de Flood Control Organization. We kijken
daarbij naar organisatorische doelstellingen, toekomstige manieren van werken en het ontwerp
van software en inrichting die dat het beste ondersteund.
TNO Informatie- en Communicatietechnologie
TNO Informatie- en Communicatietechnologie helpt bedrijven, overheden en (semi-)publieke
organisaties succesvol te innoveren met ICT. Hierbij staat waardecreatie voor de klant centraal.
Naast technologie worden waar nodig de gebruiksvriendelijkheid, financiële onderbouwing en
bedrijfsprocessen meegenomen. Door een onafhankelijke positie, dieptekennis en een
multidisciplinaire aanpak van het gehele innovatieproces draagt TNO ICT in belangrijke mate bij
aan de concurrentiekracht van bedrijven en organisaties.
Binnen het programma Flood Control richten we ons op de architectuur van de benodigde
sensornetwerken voor de realisatie van een Flood Control Room, op de verwerking en
visualisering van de grote datastromen die met invoering van een Flood Control Room ontstaan,
en op de mogelijke toepassingen en applicaties rondom watermanagement. We brengen hierbij
kennis in die de afgelopen jaren in het IJkdijk project is opgebouwd.
10.2.3

Specifieke kennis en ervaring per thema

Het consortium heeft ruime ervaring op de kennisgebieden die in de verschillende thema’s zijn
beschreven. Hieronder is kort en bondig beschreven welke kennis iedere partner op de
verschillende thema’s inbrengt. Uiteraard zijn er overlappen, maar juist de complementariteit
van de partners valt op.
De onderstaande paragrafen kunnen het beste worden gelezen na bestudering van de
betreffende thema’s in hoofdstukken 4 tot en met 7.
10.2.4

Meten en monitoren

Deltares/TNO B&O is voorloper in Sensor Web Enablement, een standaardisering van de
semantiek van sensornetwerken. Dit uit zich in het beheren van de DINO database. De
komende jaren in Deltares wordt er structureel onderzoek uitgevoerd betreffende het
innovatief implementeren van sensornetwerken.
Deltares/GeoDelft is mede-initiatiefnemer van het IJkdijk project, waarin een faciliteit wordt
gecreëerd en beheerd voor het testen en ontwikkelen van sensortechnieken voor de
monitoring van waterkeringen. Daarnaast heeft GeoDelft ruime ervaring met het gebruik
van meetdata bij het voorspellen van dijksterkte.
TNO-ICT is toonaangevend in Europa op het gebied van onderzoek naar efficiënte,
adaptieve en intelligente sensornetwerken. Daarnaast is TNO-ICT mede-initiatiefnemer van
het IJkdijk project.
Royal Haskoning heeft veel ervaring met het onderzoek naar en toepassing van Remote
Sensing voor geotechnische toepassingen.
Fugro is wereldwijd marktleider in het toepassen van monitoringstechnieken in de
geotechniek. Daarbij worden ook nieuwe technieken zoals airborne laseraltimetrie
grootschalig ingezet en vermarktbaar gemaakt.
LOFAR beheert ’s werelds grootste radio telescoop, en heeft daardoor grote expertise in
huis op het gebied van grootschalige sensornetwerken, beheersen van datastromen en
alles wat hiermee te maken heeft. Deze kennis wordt ingebracht via consortiumpartner IBM.
Het ITC is gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van remote sensing en geoinformatie tools en technieken in verschillende probleemvelden, zoals overstromingsrisico’s,
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het in kaart brengen van bosbranden, stadsplanning of het implementeren van land
administratie systemen. Door middel van onderwijs, onderzoek en advies draagt het ITC bij
aan capaciteitsopbouw in Europa en vooral in ontwikkelingslanden
De Stichting IJkdijk beheert een faciliteit voor het testen en ontwikkelen van
sensortechnieken voor de monitoring van waterkeringen. Daarnaast wordt een netwerk
beheerd van Nederlandse eindgebruikers die een actieve klankbordfunctie wil vervullen.
10.2.5

Voorspellen

Deltares/WL ontwikkelt veelgebruikte voorspelmodellen voor afvoeren en waterstanden en
systemen voor koppeling van voorspelmodellen (FEWS). Naast gebruik in onderzoek
worden deze systemen vooral ook toegepast in grootschalige operationele
voorspellingssystemen. Mede hierdoor is er ook een grote expertise aanwezig op het
gebied van Data-Model integratie
Deltares/GeoDelft ontwikkelt de ‘gereedschapskist van Nederland’ als het gaat om
voorspelmodellen voor dijksterkte. Naast traditionele modellen zoals de M-Serie wordt ook
gewerkt aan operationele modellen zoals de Dijksterkte Analyse Module.
Deltares/TNO B&O beheert het grondwatermodel van Nederland in de DINO-databank. Ook
worden grootschalige operationele modellen ontwikkeld voor de voorspelling van
grondwaterstanden en bodemvochtgehaltes voor de landbouwsector.
Fugro heeft een concept ontwikkeld waarmee de dijksterkte bepaald kan worden door de
resultaten van verschillende meettechnieken te combineren en te bewerken.
HKV heeft kennis over het meenemen van onzekerheden in voorspellingsmodellen voor de
gevolgen van overstromingen
LOFAR heeft kennis over het efficiënt voeden van operationele modellen met velddata.
Deze kennis wordt ingebracht via consortiumpartner IBM.
ITC en Royal Haskoning werken voor in niet-Westerse landen en hebben daardoor veel
ervaring met haalbare voorspelstrategieën in die regio’s. Daarnaast is er kennis over
manieren van voorspellen door het combineren van verschillende (remote sensing)
databronnen.
Royal Haskoning is ervaren in het uitvoeren van overstromingsscenario-berekeningen.
TNO-ICT en I&T heeft generieke ervaring bij het maken van voorspellingsmodellen op
basis van virtualisatie methodieken en het koppelen van informatie op basis van semantiek.
10.2.6

Actie en mitigatie

HKV heeft kennis over: overstromingsscenario’s, gevolgen van overstromingen en
crisisbeheersing, zoals evacuatie
Deltares/GeoDelft helpt waterschappen bij het bepalen van de effectiviteit van technische
noodmaatregelen om dijkdoorbraak te voorkomen. Verder worden ontwerpmodellen
zodanig geautomatiseerd, dat benodigde noodbermen real-time kunnen worden bepaald.
Deltares/WL adviseert overheden wereldwijd over operationele sturing van water, oftewel
de beïnvloeding van waterstromen
TNO-D&V heeft kennnis over ‘crowd management’, incl. risico-perceptie van mensen via
sociale netwerken
TNO-ICT heeft kennis over Decision Support Software en kan meten hoe groot
bevolkingsconcentraties zijn tijdens crises (bijvoorbeeld o.b.v. de dichtheid van mobiele
telefoons)
IBM heeft kennis over het vertalen van meteogegevens naar klantvragen op operationele
schaal met het Deep Thunder systeem. Dit is toegepast in grootschalige pilots in de
Verenigde Staten en Zuid-Amerika.
Royal Haskoning heeft kennis van overstromingen (zoals schade-slachtoffermodellering) en
noodmaatregelen (demontabele keringen, noodkeringen, innovatieve noodsluitingen).
ARCADIS is actief in het ontwikkelen van rampenstrategieën, waaronder het opstellen van
plannen ter voorbereiding op omgaan met massagedrag & communicatie. Ook is er veel
ervaring met het ontwikkelen van strategisch en vooral ook tactisch beleid voor
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verkeersgeleiding bij calamiteiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van simulatiemodellen
(zoals Regionale Benuttings Verkenning) en simulaties van actuele wijzigingen zoals
omleidingen etc.
Royal Haskoning is actief in de toepassing van Remote Sensing en sensortechnieken
(analyse, interpretatie) en bepalen gevolgen (zoals schade-slachtoffermodellering) en bij het
adviseren omtrent noodmaatregelen (demontabele keringen, noodkeringen, innovatieve
noodsluitingen).
10.2.7

IT-ondersteuning en organisatie

IBM heeft grote ervaring met het ontwikkelen en beheren van architecturen van grote
complexe ICT systemen die wereldwijd worden toegepast. Hierin speelt de commerciële
waarde van het systeem altijd een grote rol
Specifiek voor Flood Control heeft IBM kennis op het gebied van Sensor systemen en heeft
de ervaring met de integratie van modellen (o.a. Hudson River en Brazilië)
Royal Haskoning heeft operationele informatiesystemen voor hoogwatersituaties ontwikkeld
voor waterkeringbeheerders: het Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater (GDH) in opdracht
van samenwerkende waterschappen, en (i.s.m. HKV) het Hoogwater Informatie Systeem
voor de Kust (HIS-KUST) in opdracht van Rijkswaterstaat.
TNO-D&V heeft ervaring met control room design voor Defensie, Rijkswaterstaat en
ProRail. Hierbij worden conventionele systemen versterkt met moderne technologie. Er is
veel kennis ontwikkeld over werken in netwerken waarbij een Control Room faciliterend is.
Ook is er een methode ontwikkeld voor inbedding van Control Rooms in de organisatie.
TNO-ICT doet veel onderzoek op het gebied van Human-Machine Interaction en visualisatie
(van groot scherm tot mobiele pda en ook Serious Gaming). Door nauwe banden met de
procesindustrie is er veel kennis en ervaring op het gebied van Control. Ook is er ervaring
met virtualisatie als techniek bij modellering, met visualisatie en met semantische koppeling
van gegevens uit diverse bronnen.
IBM is één van ’s werelds grootste en meest succesvolle ICT-bedrijven. Het ontwikkelen
van grootschalige IT-platforms volgens moderne praktijken hoort tot de core business. Het
bedrijf heeft ’s werelds grootste R&D afdeling op IT gebied (3000 medewerkers).
Deltares/TNO B&O beheert de DINO portal, waar het gros van de Nederlandse grondwateren ondergronddata in wordt opgeslagen. De systemen, met hun bijbehorende webservices
en portals zijn generiek opgezet en dus aan te passen voor andere doeleinden in
watermanagement.
Deltares/WL ontwikkelde FEWS, dat modellen en data van afvoeren van rivieren koppelt
om hiermee voorspellingen te doen voor grote stroomgebieden. FEWS draait al in
verschillende Europese landen.
Deltares/GeoDelft ontwikkelt een Dijksterkte Analyse Module, een webapplicatie die onder
andere traditionele databronnen en modellen ontsluit voor bepaling van de dijksterkte.
Daarnaast wordt de Serious Game voor het opleiden van dijkwachten ontwikkeld, “Dijk
Patrouille”. Met de bijbehorende cursus zijn al meer dan 500 dijkwachten opgeleid.
ARCADIS heeft ruime ervaring opgedaan met control rooms met het inrichten, opleiden en
trainen van alle landelijk en regionale verkeerscentrales. Hierbij speelt ook het trainen op
bijzondere situaties met behulp van simulaties.
Deltares/TNO B&O heeft ruime kennis en ervaring over het gebruik van webservices voor
het online aanbieden van grond- en grondwatergegevens, alsmede het opslaan van deze
data in een nationaal archief, de DINO database.
Het ITC is gespecialiseerd in de ontwikkeling en toepassing van geo-informatie tools en
technieken in verschillende probleemvelden, zoals overstromingsrisico’s, het in kaart
brengen van bosbranden, stadsplanning of het implementeren van land administratie
systemen. Door middel van onderwijs, onderzoek en advies draagt het ITC bij aan
capaciteitsopbouw in Europa en vooral in ontwikkelingslanden
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De Stichting IJkdijk biedt een testfaciliteit met geïnstrumenteerde waterkeringen, waarin
nieuwe ICT-concepten (bijvoorbeeld met betrekking tot sensornetwerken) kunnen worden
beproefd.
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11

Koppeling met anderen

11.1

Inleiding

Zowel in crisismanagement als in het waterbeheer lopen initiatieven die effect kunnen hebben
op Flood Control 2015. En waaraan Flood Control 2015 kan voeden. De volgende initiatieven
worden beschreven in dit hoofdstuk:
Informatiegebruik in veiligheidskolom (BiZK)
Landelijke Comissie Overstromingen (V&W)
Taskforce Management Overstromingen (V&W, BZK)
ste
Waterveiligheid 21 eeuw (V&W)
Implementatie EU Hoogwaterrichtlijn (V&W)
Samenwerking RWS en Verenigde Staten (V&W)
Flood Information Warning System (Waterschappen, V&W, Duitse partners)

11.2

Informatiegebruik in Veiligheidskolom (BiZK)

Tijdens dreigende hoogwaters dient de veiligheidskolom (brandweerzorg, rampenbeheersing,
crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en
handhaving van openbare orde en veiligheid) direct samen te werken met de waterkolom
(waterschappen, Verkeer en Waterstaat). In paragraaf 3.2 is het nut van Flood Control in de
Veiligheidsketen al aangegeven. Zowel in de Veiligheidsketen als in de Waterketen vinden op
dit moment veranderingen en innovaties plaats. Er zijn een zestigtal veiligheidsregio’s voor
bestuurlijke samenwerkingen in de veiligheidsketen. Binnenlandse Zaken faciliteert
informatievoorziening voor risicobeheersing en crisismanagement in de Veiligheidsketen. In
2005 constateerde de Adviescommissie Coördinatie ICT en Rampenbestrijding veel manco’s in
de uitwisseling van informatie. Mede naar aanleiding daarvan zijn een aantal projecten
opgestart.
OOV-net zorgt ervoor dat er een fysiek tweede netwerk werkt in Nederland om informatie te
kunnen uitwisselen als de normale netwerkverbindingen falen. Veel van de veiligheidsregio’s
zijn bezig met eigen studies naar informatiebehoeften en naar informatiesystemen.
Binnenlandse Zaken heeft niet de bevoegdheid de veiligheidsregio’s compleet te stroomlijnen,
maar faciliteert daarin wel door het leveren van informatie en het propageren van bepaalde
systemen.
Tijdens crises zijn kaarten erg belangrijk, De gecoördineerde uitwisseling van geo-datainfrastructuur vindt plaats door Geonovum, een stichting opgericht door verschillende
departementen om de openbaarheid van publieke geo-informatie te verbeteren, niet alleen
tijdens crises.
Binnenlandse Zaken onderkent dat tijdens crises het kunnen samenwerken tussen
verschillende organisaties in een netwerk essentieel is voor het goed functioneren. Het
ministerie faciliteert daarom innovaties in Network Enabled Capabilities (Zie ook paragraaf 2.4).
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een Concept beleidsdraaiboek van het Nationaal
Responseplan Hoogwater en Overstromingen (januari 2007). Hierin zijn taken voorgesteld voor
de crisiscoordinatie, voor verschillende maten van ernst van crises en verschillende fasen. Het
beleidsdraaiboek is afgestemd met het draaiboek Hoogwater- en Stormvloedcrises van V&W,
zie Landelijke Commissie Overstromingen, paragraaf 11.3.
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Flood Control 2015 onderkent de complexiteit van verschillende informatiesystemen tussen
verschillende regio’s in de veiligheidsketen en de waterketen. En ontwerpt daarvoor
verschillende systemen. De architectuurontwerpen in Nederlandse pilots van Flood Control
2015 zullen gebruik maken van de kennis over bestaande netwerken (niet alleen OOV-net,
maar bijvoorbeeld ook de ongebruikte glasvezelcapaciteit langs Nederlandse Snelwegen). Geoinformatie is belangrijk speerpunt van Flood Control 2015. De door Geonovum op te richten
standaarden kunnen relevant zijn voor innovaties, alhoewel ook rekening geworden zal houden
met buitenlandse behoeften. Het faciliteren van netwerk-samenwerking is uitgangspunt van
Flood Control 2015, zoals aangegeven in hoofdstuk 7. In 2008 start Flood Control 2015 het
project Dynamische Coördinatie in genetwerkte organisaties, zie paragraaf 8.14. In de
Nederlandse pilots komt de voeding van de veiligheidsketen aan de waterketen en vice versa,
vanzelf ter sprake.

11.3

Landelijke Commissie Overstromingen (V&W)

Tijdens dreigende hoogwaters wordt afhankelijk van de ernst en de regionale spreiding
opgeschaald naar landelijk niveau. Al een aantal jaren is er een Landelijke Commissie
Waterverdeling, waarin waterschappen en Verkeer en Waterstaat gezamenlijk de bestuurders
adviseren over de verdeling van water in Nederland tijdens watertekorten. Op basis van de
ervaringen van deze commissie wordt een Landelijke Commissie Overstromingen opgericht.
Zijn gaan spil zijn in het draaiboek Hoogwater- en Stormvloedcrises van V&W.
Flood Control 2015 verwacht in haar samenwerking in pilots met V&W af te stemmen met de
behoeften van de Landelijke Commissie Overstromingen.

11.4

Taskforce Management Overstromingen (V&W, BiZK)

De Taskforce Management Overstromingen is door het kabinet ingesteld om Nederland beter
voor te bereiden op overstromingen (V&W, BiZK) in de periode tot aan eind 2008. De TMO
richt zich op de crisis vóór, tijdens en na overstromingen: de organisatie van de
hulpverlening, de informatievoorziening aan burgers en bedrijven, de geoefendheid van de
hulpverleners en de nazorg.. De TMO voert tevens de regie over een landelijke oefenweek in
november 2008. Daarmee draagt de TMO er onder meer aan bij dat de verantwoordelijke
regionale en nationale instanties voorbereid zijn op de besluitvorming, het faciliteren en het
uitvoeren van eventuele evacuaties zodat deze gericht en effectief kunnen worden
uitgevoerd.
FC2015 kan ook een bijdrage leveren aan het TMO-doel van goede voorbereiding op
overstromingen door {vul maar in}. De producten uit FC2015 zullen met name door de
regionale overheden kunnen worden ingezet bij operationele processen zoals voorspelling en
communicatie. Het project Flood Control 2015 kan de lessen die de Taskforce geleerd heeft
in de behoefte aan en het gebruik van beslisinformatie toepassen ter verbetering van haar
project.
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INPUT FLOOD CONTROL 2015

Figuur 11.1

Onderdelen TMO en bijdrage Flood Control 2015

De pijlen geven aan welke doelstellingen van de TMO Flood Control 2015 kan bijdragen, op
de termijn 2008-2015. Zie de uitleg hieronder. Hieronder is ook uitgelegd hoe de producten
van TMO bij zullen dragen aan Flood Control 2015.
Oefenen: Voor de demonstrator Flood Control Room en het trainingscentrum worden
simulaties ontwikkeld. Deze zijn geschikt om de fysieke situatie tijdens crisisoefeningen na te
bootsen. De oefening van TMO eind 2008 levert input voor Flood Control 2015 in de behoefte
aan beslis informatie.
Planvorming (incl. scenario’s): Flood Control 2015 ontwikkelt korte termijn scenario’s tijdens
dreigende calamiteiten. De scenario’s van TMO zijn vooral voor werkelijke calamiteiten. De
TMO-scenario’s zullen helpen te prioriteren in het ontwikkelen van scenario’s voor dreigende
calamiteiten.
Rol van de waterbeheerder in de veiligheidsregio: Flood Control 2015 draagt ertoe bij dat
de waterbeheerder een beter zicht heeft op de toestand van zijn systeem en deze toestand
beter kan communiceren. Dit is de belangrijkste bijdrage aan de TMO-doelen. TMO maakt de
rol van de waterbeheerder in de veiligheidsregio al groter en explicieter. De resultaten van
TMO kunnen bijdragen aan de koppeling van informatie voor de waterbeheerder aan
andersoortige informatie.
Crisiscommunicatie: Tijdens calamiteiten is door Flood Control 2015 geactualiseerde
informatie beschikbaar voor crisiscommunicatie. TMO producten kunnen bijdragen aan de
wensen over welke informatie en hoe die gepresenteerd dient te worden.
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Risicocommunicatie: Met de sensortechnieken wordt de toestand continu gemonitord. Deze
informatie is in te zetten voor betere inschatting van risico’s. TMO producten kunnen
bijdragen aan de wensen over welke informatie en hoe die gepresenteerd dient te worden.

11.5

Waterveiligheid 21ste eeuw (V&W)
ste

Het beleidstraject Waterveiligheid 21 eeuw (WV21) leidt tot een actualisatie van het
waterveiligheidsbeleid. Het verwerken van nieuwe inzichten over overstromingsrisico’s en hun
beheersing staan hierin centraal. Naast een mogelijke herijking van de preventienormen
wordt ook een samenhangend beleid voor de gevolgenbeperking ontwikkeld, inclusief een
offensief voor het verhogen van het waterveiligheidsbewustzijn.
FC2015 zal instrumenten leveren om zowel het beoordelen van waterkeringen (preventie),
naar oude dan wel naar nieuwe maatstaven, te vereenvoudigen. Bovendien zal het
instrumenten leveren om de kwaliteit van de besluitvorming in de preparatie- en
repressiefase (gevolgenbeperking) te vergroten (zie ook paragraaf 11.4).

11.6

EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (V&W)

De EU Richtlijn Overstromingsrisico’s (“Richtlijn 2007/60/EG van het Europees Parlement en
de Raad van 23 oktober 2007 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico’s”)
verplicht de Lidstaten tot het opstellen van beoordelingen, kaarten en beheersplannen op het
gebied van overstromingsrisico’s voor (deel)stroomgebieden in de periode tot aan 2015, en
tot het periodiek herzien hiervan. In het geval van grensoverschrijdende wateren dienen deze
producten in afstemming tot stand te komen, zodat in ieder geval geen risico’s worden
afgewenteld. De plannen dienen de hele veiligheidsketen te betreffen, dus inclusief
preparatie-maatregelen in de sfeer van alertering, communicatie en hulpverlening. Bovendien
is afstemming met ingrepen ten behoeve van waterkwaliteit noodzakelijk.
Zoals al aangegeven zal FC2015 instrumenten leveren om de voorbereiding en uitvoering
van preventieve, preparatieve en repressieve maatregelen te verbeteren (zie ook paragraaf
11.3 en paragraaf 11.4).

11.7

Samenwerking RWS en VS (V&W)

Rijkswaterstaat en het US Army Corps of Engineers (USACE) hebben een
samenwerkingsoverkomst via een Memorandum of Agreement.(MoA). Deze samenwerking
bestond al in het pre-Katrina tijdperk, maar is door deze verschrikkelijke gebeurtenis sterk
geïntensiveerd. Via workshops, presentaties en projecten, zoals het 'Dutch
Perspective' wordt er kennis over bescherming tegen overstromingen uitgewisseld. Met name
rampenbestrijding en evacuatieplanning zijn thema's waarop Nederland van de
Amerikaanse ervaringen kan leren. Op dit moment wordt er voornamelijk samengewerkt met
USACE New Orleans District, het hoofdkwartier in Washington en het Engineer Research
and Development Center (ERDC) in Vicksburgh, Mississippi. De contacten van
Rijkswaterstaat bieden tevens nieuwe ingangen en kansen voor het bedrijfsleven voor
commerciële opdrachten.
Nederland wil dus graag samenwerken met de Verenigde Staten in de ontwikkeling van
hoogwaterbestrijding. Bij een missie naar de Verenigde Staten voorjaar 2007 bood de
Directeur Generaal van Rijkswaterstaat, Bert Keijts, aan om samen te werken in Flood
Control 2015. Dit aanbod werd gedaan aan het ERDC.
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Flood Control 2015 start een aantal pilots in de Verenigde Staten. Het SUCCESS
deelconsortium (Fugro, ARCADIS, HKV, Deltares) heeft concrete plannen voor pilots in
Florida, Louisiana, Californië en zijn op dit moment al met relevante stakeholders in deze
regio’s hierover in gesprek. Door deze pilots en samenwerking met Rijkswaterstaat daarin,
krijgt het Memorandum of Understanding ‘handen en voeten’ en wordt de ‘Dutch Perspective’
niet alleen duidelijk voor voorstellen voor ruimtelijke maatregelen, maar ook voor operationeel
watermanagement. De pilots worden vooral gezien om van elkaar te leren: combinaties van
methoden uit Nederland en de Verenigde Staten kunnen leiden tot succesvolle innovaties.
Bovendien is de Verenigde Staten een grote afzetmarkt waar de innovaties op toegespitst
moeten zijn.

11.8

Beleidsondersteunend Team Milieuincidenten

Het Beleidsondersteunend Team Milieuincidenten, BOT-mi, is een samenwerkingsorganisatie
van 9 kennisinstituten van 6 verschillende departementen die het Bevoegd Gezag adviseert
over de mogelijk te nemen maatregelen bij milieucalamiteiten waarbij chemische stoffen
betrokken zijn. Alle hulpverlenende instanties en/of overheden kunnen een beroep doen op het
BOT-mi via het meldpunt VROM. Het BOT-mi verstrekt informatie over de wijze waarop een
ongeval zich ontwikkelt en adviezen over haalbare interventiemaatregelen. Het BOT-mi is een
virtuele organisatie. Tijdens een calamiteit vindt alarmering, informatiedeling, adviesvorming en
communicatie plaats via een website die alleen toegankelijk is voor de deelnemende
organisaties.
Op dit moment is er nog geen contact met het BOT-mi gelegd, echter gezien de lessen die
geleerd kunnen worden van het BOT-mi zal dit contact op korte termijn worden gelegd. Voor het
Flood Control 2015 programma is vooral de wijze van werken in virtuele, multidisciplinaire
teams en de kennis over informatiedeling en -verwerking zeer interessant.

11.9

Flood Information Warning System FLIWAS (Waterschappen,
V&W, Duitse Partners)

Het Flood Information Warning System (FLIWAS) dicht het gat tussen enerzijds de
waarschuwing- en voorspellingssystemen en anderzijds de calamiteitenplannen. FLIWAS wordt
ontwikkeld door het project NOAH. Het project NOAH is ondergebracht bij de STOWA (Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer) van de gezamenlijke waterschappen. Een viertal
Nederlandse waterschappen en Verkeer en Waterstaat doen mee in de ontwikkeling. NOAH
werkt met waterbeheerders uit verschillende Europese landen aan een betere
informatievoorziening tijdens hoogwater en grotere betrokkenheid van de burgers. NOAH wordt
mede gefinancierd door de Europese Unie vanuit het Interreg IIIb programma.
Flood Control 2015 ontwikkelt producten die tot betere voorspellingen van waterstanden,
grondwaterstanden en dijksterkte zullen leiden. Er zal met nadruk worden onderzocht of deze
producten compatible gemaakt kunnen worden met FLIWAS. Dit heeft als groot voordeel dat er
– ook internationaal – draagvlak bij eindgebruikers is voor de invoering van dergelijke systemen.
De ontwikkeling van een proof of concept Dijksterkte Analyse Module door GeoDelft maakt deel
uit van dit programma.

11.10 Ruimte voor Geo-informatie
Het voorgestele programma sluit aan en zal ook actief aansluiting zoeken bij projecten in het
“Ruimte voor Geoinformatie (RGI)” programma. Verschillende projecten in het RGI programma
richten zich op het digitaal en/of het via internet beschikbaar en toegankelijk maken van geo
gerefereerde gegevens. Dergelijke gegevens zijn ook van belang voor onderdelen van het
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FC2015 voorstel. Hierbij moet gedacht worden aan beschikbaarheid van gegevens over de
ondergrond zoals sterkte eigenschappen, geo-hydrologische data, etc.

Datum

Pagina

2 januari 2008

80 van 80

Bijlage 1
Legitimiteit en aansluiting bij
Beleidsprogramma Balkenende IV
1.1.

Legitimiteit en algemene doelstellingen Kabinet Balkenende IV

Hieronder wordt uitgelegd hoe Flood Control 2015 bijdraagt aan doelstellingen van de
overheid, zoals verwoord in het beleidsprogramma Balkenende IV. Vervolgens wordt
uitgelegd hoe Flood Control 2015 synergie oplevert met andere overheidsinitiatieven, met
name de Taskforce Management Overstromingen. (Zie Aansluiting bij Beleidsprogramma
voor aansluiting op de doelstellingen voor Pijler 2)
De relevante doelstellingen van de Rijksoverheid / het Kabinet:
1) De overheid moet klaar staan als de veiligheid van haar burgers in gevaar komt.
2) Het Kabinet gaat kennis en innovatie beter koppelen aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken en de totstandkoming van vernieuwende producten en
diensten.
3) Het Kabinet ziet vooral bij het MKB mogelijkheden om innovatie te stimuleren.
4) Het Kabinet streeft naar een dienstbare overheid; een slagvaardige organisatie die met
minder mensen meer kwaliteit levert.
Deze punten worden hieronder uitgelegd.
1) De overheid moet klaar staan als de veiligheid van haar burgers in gevaar komt. De
overheid dient de burger te waarschuwen bij dreigingen en te coördineren bij daadwerkelijke
crises. Het veranderend klimaat en de stijgende zeespiegel zorgen ervoor dat zowel in droge
als natte tijden de waterkeringen vaker extremer belast worden. Hoe veilig burgers zijn, bij
dezelfde waterkeringen, verandert dus langzaam. Betere voorspellingen ten tijde van
dreigende calamiteiten helpen bij het beperken van de schade en maken het mogelijk met
inbreng van navolgbare kennis te beslissen. Flood Control 2015 draag er ook aan bij dat de
overheid inzicht kan geven in de risico’s die de burger loopt ten aanzien van waterveiligheid.
2) Het Kabinet gaat kennis en innovatie beter koppelen aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken en de totstandkoming van vernieuwende producten en
diensten. Veiligheid is bij uitstek een maatschappelijk vraagstuk dat hoog in de
maatschappelijke en politieke belangstelling staat. Flood Control 2015 levert vernieuwende
producten en diensten: sensortechnologie voor de monitoring van waterkeringen, ITproducten die datastromen verwerken en de afgeleide informatie verspreiden.
3) Het Kabinet ziet vooral bij het MKB mogelijkheden om innovatie te
stimuleren. Specialistische IT-modules voor specifieke klanten zullen bijdragen aan
innovaties bij software-ontwikkelbedrijven. Bij implementatie van het systeem op grote schaal
zal het MKB ook in de installatie een grote rol spelen. Het door het Kabinet ingestelde
Innovatieplatform beschouwt het als een grote uitdaging het groeitempo van kleine bedrijven
in Noord-Nederland te willen vergroten. De exportoriëntatie zou ook vergroot moeten worden.
Flood Control 2015 draagt bij aan die uitdagingen voor Noord-Nederland, vanwege de
deelname van bedrijven op het gebied van sensortechnologie.
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4) Het Kabinet streeft naar een dienstbare overheid; een slagvaardige organisatie die
met minder mensen meer kwaliteit levert.
Het Kabinet geeft aan dat alle overheidslagen samen iets voor burgers moeten betekenen en
niet publiekelijk tegenover elkaar staan. Flood Control 2015 zorgt ervoor dat ten tijde van
(crisis)besluitvorming de verschillende overheidsorganisaties meer en dezelfde informatie
krijgen om hun besluiten gezamenlijk op te baseren.
Het Kabinet geeft aan dat de bedrijfsvoering van het rijk kan worden verbeterd door
efficiencymaatregelen, betere samenwerking en meer gezamenlijke bedrijfsvoering. Flood
Control 2015 zorgt voor een efficiencyslag in dataverzameling en –beheer en modelinzet in
operationele beslissingen, waarmee kosten worden bespaard.

1.2.

Aansluiting bij Doelstellingen Pijler 2 “Innovatieve, concurrerende en
ondernemende economie”

De enveloppe hoort bij het Beleidsprogramma van het Kabinet Balkenende IV voor Pijler 2
“Innovatieve, concurrerende en ondernemende economie”. In pijler 2 vallen de doelstellingen
11 t/m 20. Hieronder volgen de doelstellingen waar Flood Control 2015 aan bijdraagt en
waarom.
12 Het versterken van de internationale reputatie van Nederlandse wetenschappelijke
instellingen en onderzoekinstellingen.
Deltares is belangrijke partner van het consortium voor Flood Control 2015. Flood Control
2015 is een programma mede gericht op uitstraling op de internationale markt.
13 Vergroting van de aantrekkelijkheid van Nederland voor kenniswerkers
Het Engineer Research and Development Center (ERDC, onderdeel van United States Army
Corps of Engineers) wil samenwerken met Nederland op het gebied van
Hoogwatervoorspelling. RWS (DG Bert Keijts) heeft aangeboden dit te doen in Flood Control
2015. Met korte en lange missies vanuit de US naar NL en andersom, kan kruisbestuiving
plaatsvinden ten behoeve van de innovaties in hoogwatervoorspelling.
14 Het versterken van het innovatief vermogen van de Nederlandse economie
Flood Control 2015 draagt bij aan innovaties bij ingenieursbureaus, softwareontwikkelaars en
midden- en kleinbedrijf, met name op het gebied van sensortechnologie. Het is een voorbeeld
van ‘learning by doing’. Ontwikkeling van innovatieve producten met een hoge toegevoegde
waarde leidt tot een mondiale versterking van de positie van het Nederlandse bedrijfsleven op
het vlak van deltatechnologie. (Zie ook Bijdrage aan Innovatieklimaat).
15 Meer zelfstandige ondernemers met personeel en meer snelle groeiers in 2011
Bij implementatie van de door Flood Control 2015 beoogde innovaties is er werk voor
ingenieursbureaus, softwareontwikkelaars, Midden- en Kleinbedrijf.

1.3.

Aansluiting bij Doelstellingen Pijler 3 “Duurzame Leefomgeving”

Bovendien heeft Flood Control 2015 invloed op de volgende doelstellingen in Pijler 3
”Duurzame leefomgeving”.
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27 Duurzaam waterbeleid als schakel tussen ecologie en economie. Nederland (weer)
aan de internationale top van innovatieve Deltatechnologie.
Flood Control 2015 is in haar doelstellingen om waterveiligheid te vergroten door betere
voorspellingen uitermate gericht op het (weer) aan de internationale top krijgen van
Nederland op het gebied van Deltatechnologie.
28 Versnelling kustverdediging en versnelde aanpak van de versterking van de bij de
tweede wettelijke toetsing afgekeurde primaire waterkeringen. Vernieuwd denken over
waterveiligheid een plaats geven in het systeem voor bescherming tegen
overstromingen
Flood Control 2015 vergroot de waterveiligheid door actuele voorspellingen in plaats van
door focus op waterveiligheid volgens ontwerpnormen. Dit is een verschuiving in het denken
over waterveiligheid en vooral ook een kosteneffectieve complementering.
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Bijlage 2 Voorstel pilot SUCCESS; Dijkring 10
Waterschap Groot Salland
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VOORSTEL PILOT SUCCESS
Dijkring 10 Waterschap Groot Salland
Onderdeel van Flood Control 2015
december 2007

Fugro Ingenieursbureau B.V.
www.fugro.com
ARCADIS
www.ARCADIS-global.com
HKV Consultants
www.hkv.nl
Deltares
www.deltares.nl
Waterschap Groot Salland (stakeholder)
www.wgs.nl
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1.

INLEIDING

1.1. Aanleiding
Het waterschap Groot Salland en het SUCCESS-consortium, bestaande uit Fugro, ARCADIS,
HKV en Deltares hebben besloten gezamenlijk een Pilot uit te voeren om het innovatieve
concept SUCCESS te testen en te ontwikkelen in een praktijk situatie. Onderhavig voorstel
betreft de uitvoering van een pilot van Dijkring 10 in het beheersgebied van Waterschap Groot
Salland. Deze dijkring met een totale lengte van 47,4 km is gelegen tussen Zwolle,
IJsselmuiden en Genemuiden.
SUCCESS staat voor Safety Under Control Civil Engineering Support System. Het concept
kan als volgt omschreven worden:
Het is een methode waarmee een totaalbeeld wordt verkregen van de veiligheid van
waterkeringen (belastingen, sterkte, risico’s)
Het is een praktische “tool” voor het combineren van aanwezige gegevens, kennis en
software ten behoeve van risicocommunicatie.
De goede contacten van de deelnemende partijen uit het consortium met het waterschap en
hebben geleid tot een samenwerking voor een eerste pilot van het concept SUCCESS.
In het overleg met vertegenwoordigers van het SUCCESS-consortium heeft het waterschap
aangegeven het concept graag op dijkring 10 te testen. Deze dijkring is een complexe
dijkring waarin met verschillende hydraulische belastingen rekening moet worden gehouden.
Daarnaast is deze dijkring recent getoetst op veiligheid door Fugro waardoor het consortium
direct goed bekend is met de situatie en ook reeds een groot deel van de benodigde
gegevens (digitaal) beschikbaar heeft. Tenslotte is door HKV het Hydra-VIJ model
geïmplementeerd, waarmee overschrijdingskansen van lokale waterstanden en
overbelastingskansen zijn te bepalen.
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1.2. Meerwaarde SUCCESS
In dit voorstel worden alle gegevens in een systeem opgeslagen dat toegankelijk is voor de
beheerder en aansluit op de werkwijze voor het dagelijks beheer (van inspectie tot
verbetering) van het watersysteem en de kering. De beheerder kan het systeem aanvullen
en wijzigingen aanbrengen, indien nieuwe gegevens uit inspectie of veldmetingen
beschikbaar komen. De beheerder krijgt daardoor snel inzicht in de toestand van de keringen
en in de invloed van veranderingen op de veiligheid ervan. Het systeem biedt daarmee een
semi continue toetsing, en is daarmee goed bruikbaar bij de vijfjaarlijkse toetsing op
veiligheid. Tevens voorziet het in een groot deel van de gegevens die nodig zijn in de VNK
studie. Ten opzichte van VNK geeft het systeem een veel directere toegang tot gegevens en
resultaten.
Met dit systeem zijn de risico’s en effecten van aanpassingen in het systeem snel inzichtelijk
te maken. Denk hierbij aan aanpassing van hydraulische randvoorwaarden, de effecten van
extreme omstandigheden zoals langdurige droogte, maar tevens de effecten van bijvoorbeeld compartimentering of van vraagstukken betreffende ruimtelijke ordening binnen het
beheergebied. Tenslotte biedt het de mogelijkheid om in (dreigende) crisissituaties effectief
ondersteuning te bieden op het nemen van preventieve of bestrijdende maatregelen
(risicocommunicatie). SUCCESS gaat daarmee verder dan VNK: het concept biedt de
flexibiliteit om vanuit de basisgegevens uit de legger ook geavanceerde of nieuwe
toetsingsmethodieken op te nemen.
De pilot is bedoeld om te laten zien dat bestaande systemen en modellen bij elkaar gebracht
kunnen worden om daarmee in één keer belasting, sterkte en effecten te kunnen bepalen en
inzichtelijk te maken.
De pilot moet de aanjager vormen van de werkelijke koppeling en doorontwikkeling van het
systeem in de komende jaren.
1.3. Datamanagement en INTWIS (IRIS)
Een belangrijk onderdeel van het succes van SUCCESS zijn de gegevens. Alle gegevens
worden in één systeem (centrale database) opgeslagen. Niet alleen de resultaten van de
berekeningen, maar ook de brongegevens. Een groot deel van de brongegevens zijn in de
toekomst bruikbaar voor andere projecten. SUCCESS waakt over deze gegevens.
De waterschappen hanteren beheersystemen voor de legger en beheersregister. Bij
Waterschap Groot Salland is dat INTWIS/IRIS. Het waterschap is momenteel bezig met het
vullen van de databases van de verschillende dijkringen (waaronder dijkring 10). Het consortium zal de brongegevens na afronding van het project in de juiste format aanleveren, zodat
deze zijn in te lezen in INTWIS/IRIS.
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2.

PROJECTONDERDELEN

2.1. Algemeen
Het concept SUCCESS is ontwikkeld door Deltares (Geodelft, WL Delft en TNO), Fugro
Ingenieursbureau B.V., ARCADIS en HKV LIJN IN WATER B.V.
Het doel van SUCCESS is het aanbrengen van een koppeling tussen modellen die de
belasting op waterkeringen berekenen, de sterkte van waterkeringen bepalen en inzicht geven
in de gevolgen van het falen van waterkeringen, waarmee inzicht wordt verkregen in de
gevoeligheid van het watersysteem voor faalmechanismen. Daanaast is SUCCESS een
methodiek, waarmee inzicht wordt verkregen in de risico’s voor overstromingen en de
gevolgen hiervan.
Het waterschap heeft de wens om binnen de Pilot het concept SUCCESS toe te passen voor
de volgende drie onderdelen:
1. Hydra-VIJ (belastingen / hydraulische randvoorwaarden)
2. Sterkte (mechanismen)
3. Overstromingen (gevolgen)
2.2. Integratie van deze drie onderdelen
Informatie van de boven- en ondergrond van de waterkering (bij voorkeur gemeten informatie)
is de basis voor het uitwerken van het concept SUCCESS. Deze informatie dient zoveel
mogelijk digitaal en op RD-coördinaten beschikbaar te zijn, bij voorkeur in GIS. In tabel 3, die
als bijlage aan dit voorstel toegevoegd, is een overzicht gepresenteerd van de informatie die
het waterschap per onderdeel ter beschikking zal stellen. Op basis van de informatie uit het
GIS en diverse berekeningen, welke afhankelijk zijn van het onderdeel dat wordt onderzocht
(1, 2 of 3), kunnen varianten voor het watersysteem worden opgesteld. Daarmee kan voor elk
willekeurig dijktraject snel inzicht worden verkregen in de voldoende aanwezige dijk/waakhoogte, in wat de gevoeligheid is voor faalmechanismen en in wat de technische gevolgen zijn
van een dijkdoorbraak voor het binnendijksgebied (waar, wanneer, hoe lang, hoe hoog?). Bij
het concept SUCCESS is de samenhang tussen de drie onderdelen van cruciaal belang. De
afstemming van de onderdelen zal in onderdeel 2 plaatsvinden.
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2.3. ONDERDEEL 1: Hydraulische randvoorwaarden
Hydra-VIJ is een probabilistisch toetsprogramma voor de waterkeringen in de IJssel- en
Vechtdelta en is ook te gebruiken voor het ontwerpen van waterkeringen. Het programma is
gezamenlijk ontwikkeld door Rijkswaterstaat-RIZA en HKV. Het model is in eigendom van
Rijkswaterstaat.
Het programma is nog niet officieel beschikbaar. Verwacht wordt dat dit op korte termijn
beschikbaar wordt gesteld. Wel zijn er beta versies beschikbaar.
De nieuwe toetspeilen op het Zwartewater worden berekend met Hydra-VIJ, maar niet op de
IJssel. Daar gelden nog de oude toetspeilen (HR2001). Reden hiervan is dat de met HydraVIJ berekende toetspeilen lager uitkomen dan de oude toetspeilen.
In Hydra-VIJ zijn uitvoerpunten om de 100 meter opgenomen voor de locale waterstand, zie
figuur 1. Om te toetsen op het mechanisme golfoverslag is informatie nodig over de
dijkprofielen, maar deze zijn nog niet aanwezig in Hydra-VIJ.

Figuur 1, Uitvoerlocaties van Hydra-VIJ. Concept versie, locaties aan de IJssel niet in definitieve versie (Bron:
RWS-RIZA).
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2.3.1. Werkzaamheden opgedeeld in fases
Het onderzoek wordt uitgevoerd in vier fasen:
1. Inventarisatie hydraulische belastingen voor dijkring 10
De toetsing wordt uitgevoerd met de door het Rijk aangeleverde hydraulische belastingen.
Dat is in principe het Hydra-VIJ instrumentarium, maar het Rijk heeft echter op enkele
locaties locaties besloten af te wijken van de Hydra-VIJ uitkomsten. We sluiten aan bij de
meest recente informatie over het hydraulisch randvoorwaardenboek.
2. Locale invoergegevens op een aantal geselecteerde locaties
Voor het uitvoeren van de toetsing op golfoverslag met behulp van Hydra-VIJ is informatie
nodig over het dijkprofiel en windgegevens. Deze zullen voor de gehele dijkring worden
gegenereerd uit het GIS-systeem van het waterschap. De procedure zal worden
vastgelegd, zodat in de toekomst het waterschap de gegevens zelf kan genereren.
3. Hydraulische belastingen (bij normfrequentie en enkele andere requenties)
Voor het bepalen van de gevolgen van hydraulische belastingen is informatie nodig over
de hoogte van de waterstanden en de vorm van de golf. Omdat het onzeker is bij welke
waterstanden een bres optreedt, worden hiervoor in overleg twee situaties beschouwd.
Ook de duur van de hoogwatergolf is onzeker, welke mogelijk ook van belang voor de
hoogte van de waterdieptes in de dijkring is. Er zal daarom ook een gevoeligheidsanalyse
uitgevoerd worden voor de duur van de hoogwatergolf. Verschillende golfkarakteristieken
zullen nader worden bepaald.
4. Falen van de Balgstuw
Een belangrijke parameter voor de hoogwaterstanden op het Zwartewater is de betrouwbaarheid van de balgstuw. Het Zwarte Meer wordt van het Ketelmeer gescheiden door de
balgstuw bij Ramspol en een verbindende kering op het traject IJsselmuiden-Ramspol. De
balgstuw heeft een normfrequentie van 1/2875 per jaar, de verbindende kering heeft een
normfrequentie van 1/500 per jaar. Het betreft een dijk die bestendig is tegen
overstroming. Er wordt een relatie gelegd tussen falen van de kering en de waterstanden
achter de kering bij falen van de waterkering. Ook zal verkend worden welke relatie er
bestaat tussen de betrouwbaarheid van de kering en de (toets)waterstanden.
5. Presentatie van de resultaten
De resultaten worden gepresenteerd aan medewerkers van het waterschap.
2.3.2. Producten
rapport met een beschrijving van de gevolgde werkwijze en uitkomsten
procedure voor koppeling dijkgegevens en Hydra M
powerpoint presentatie
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2.4. Onderdeel 2: Sterkte (mechanismen)
Van dijkring 10 wordt bestaande informatie verzameld, geanalyseerd en centraal in een
geodatabase opgeslagen. Vanuit de geodatabase worden representatieve (geotechnische en
topografische) analyses uitgevoerd, die vervolgens als basis dienen voor een
veiligheidstoetsing, inclusief een gevoeligheidsanalyse.
De volgende bezwijkmechanismen worden in de veiligheidstoetsing beschouwd:
Piping;
Macrostabiliteit.
De werkzaamheden binnen dit onderdeel kunnen opgesplitst worden in de volgende fases:
Fase 1 : Definitie datamanagement
Fase 2 : Proefkilometer;
Fase 3 : Overall sterktebeoordeling (dr10);
Fase 4 : Detailanalyses (proeftrajecten);
Fase 5 : Geavanceerde analyses (optioneel);
Fase 6 : Rapportage en presentatie.
2.4.1. Fase 1: Definitie datamanagement
In deze fase wordt de datastructuur gedefinieerd en de data verzameld, die benodigd is voor
de sterktebeoordeling. Bij aanvang van de fase wordt een database structuur opgezet voor
de digitale registratie van gegevens. Hierin worden in ieder geval de volgende gegevens
opgenomen:
Resultaten van de laatste toetsing (kunstwerken en dijken).
Beschikbare gegevens over bodemopbouw, inclusief sonderingen, boringen,
laboratorium analyses;
Geohydrologische gegevens, inclusief meerjarige stijghoogtegegevens,
waterspanningen, (maatgevende) rivierwaterstanden;
Terrestrische data (eventueel FLI-MAP data).
Tevens wordt nagegaan op welke wijze de database kan aansluiten op de hydraulische
randvoorwaarden en de gevolgen bij overstroming (onderdeel 1 en 3).
Aangezien Fugro de dijktoetsing voor dijkring 10 heeft uitgevoerd, is de inventarisatie voor
een groot deel al compleet. Er wordt vanuit gegaan dat door het waterschap ontbrekende
informatie van de ondergrond en grondwaterstanden uit het waterschapsarchief wordt
aangeleverd.
TNO levert een vlakdekkende kaart van het hele onderzoeksgebied met hierin de stijghoogte
in cellen van 25x25 m. Deze dataset is al gemaakt in opdracht van onder andere waterschap
Groot-Salland en de provincie. Opgemerkt wordt dat de stijghoogte betrekking heeft op
reguliere waterstanden. Verbetering van deze dataset is mogelijk in fase 5 (optioneel) met
behulp van een hoogstaand 3D geologisch model.
Het model wordt geleverd voor elk gewenst moment van de in de DINO database
voorhanden zijnde stijghoogte-reeksen of voor de gemiddelde stijghoogte over een gewenst
tijdsinterval. Dit kan door de opdrachtgever zelf worden uitgevoerd met het opgeleverde
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MIPWA model. Indien gewenst kan tegen dagprijs enkele dagen extra coaching van TNO
plaatsvinden.
Bij de definitie van het datamanagement zijn de eisen van VNK-2 en de verplichte
vijfjaarlijkse toetsing een randvoorwaarde. De opzet van de database is dusdanig, dat deze
later zelf is aan te vullen met aanvullende gegevens voor bijvoorbeeld VNK-2 of een
geavanceerde toetsing.
Aanlevering formaat van in fasen 2/3 te leveren gegevens door waterschap Groot Salland:
- geohydrologisch model: gemiddelde stijghoogten over
tijdsintervallen met zeer hoge grondwaterstand en zeer lage
grondwaterstand volgens MIPWA model, celgrootte 25x25m,
locatie cellen
- geometrie
- ondergrondgegevens (achtergrondinformatie)
Resultaat fase 1:

- structuur van de (nog lege)database.

2.4.2. Fase 2: Sterktebeoordeling proefkilometer
De sterktebeoordeling wordt getest door middel van een “proefkilometer”. Voorstel is om
hiervoor een traject ten zuiden van Hasselt te beschouwen. Dit traject scoorde in de recent
uitgevoerde veiligheidstoetsing onvoldoende m.b.t. macrostabiliteit en op enkele locaties ook
onvoldoende m.b.t. piping.
Voor de “proefkilometer” wordt nagegaan welke informatie nog ontbreekt. Hierbij kan
gedacht worden aan terrestrische data en archiefonderzoek. Voorgesteld wordt om deze
data (alleen voor de “proefkilometer”) te verzamelen. Zodoende kan inzichtelijk worden
gemaakt wat de meerwaarde is van deze data. Omdat het traject in de recente
veiligheidstoetsing is afgekeurd, kan met nieuwe informatie een scherpere toetsing worden
uitgevoerd. Mogelijk volgt hieruit dat ook aanvullend grondonderzoek gewenst is. Dit is
vooralsnog niet in de begroting opgenomen.
In de werkzaamheden voor deze proefkilometer is ook de verzameling van ConsoliTest™
data door TNO (maat voor schuifsterkte, laterale resolutie ca. 20 m) opgenomen. De kosten
voor dataverzameling en uitwerking worden voor de helft gedekt door onderzoeksgelden,
waarbij de voorwaarde geldt dat de beschikbare sonderingen op de ConsoliTest™-meetraai
liggen en dat deze kosteloos mogen worden gebruikt voor het validatieonderzoek.
FLI-MAP
In het voorstel is ten behoeve van de proefkilometer uitgegaan van een FLI-MAP vlucht van
1 tot 6 km waterkering. De vlieghoogte zal 200 m bedragen. Opgemerkt wordt dat deze
vlucht in juli/augustus zal worden uitgevoerd. Ter voorkoming van hoog gras op de dijk, wat
de meting nadelig beïnvloedt wordt aanbevolen de maaibeurt en vlucht op elkaar af te
stemmen. Een combinatie van bomen, ruigte en hoog gras maakt dat niet meer de grond kan
worden waargenomen. Een specificatie van het product is in de bijlagen opgenomen.
Als alle informatie compleet is, wordt voor de proefkilometer een controle op piping en
macroinstabiliteit uitgevoerd voor de toetswaterstand.
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Piping
Voor het mechanisme piping wordt een aanpak ontwikkeld om het verloop van de weerstand
tegen piping langs de dijk zichtbaar te maken. Deze uitwerking start met een kwelwegbeoordeling. In het bovenaanzicht worden in- en uittreezones gedefinieerd, die vervolgens
worden vertaald naar maatgevende kwelwegen. Deze kwelwegen worden vervolgens
vertaald naar weerstand/veiligheid m.b.t. piping. Hiermee kan op willekeurige plekken langs
de dijk de weerstand m.b.t. piping worden ‘gemeten’. Dit wordt gedemonstreerd voor de
proefkilometer, maar is in beginsel met een beperkte inspanning al direct bruikbaar te maken
voor andere trajecten.
Macrostabiliteit
Voor het mechanisme macrostabiliteit binnentalud wordt een aanpak ontwikkeld om het
verloop (afhankelijk van de buitenwaterstand) van de stabiliteit van de dijk te bepalen. Dit
verloop wordt bepaald aan de hand van 4 buitenwaterstanden. Voor twee kenmerkende
profielen wordt een gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de schematisatie uitgevoerd.
Hiermee wordt bekend wat het effect is van wijzigingen van waterstand en/of geometrie op
de stabiliteitsbeoordeling.
Hiervoor worden reeds beschikbare MStab-profielen uit de toetsing gebruikt.
Detailtoetsingen van reeds afgekeurde trajecten van de recente veiligheidstoetsing maken
vooralsnog geen deel uit van deze fase. Deze worden in fase 4 uitgevoerd. Om tijd te winnen
zal fase 4 parallel aan fase 3 plaatsvinden.
Indien de resultaten van fase 2 daartoe aanleiding geven wordt de in fase 1 ontwikkelde
database aangepast.
Aanlevering gegevens door waterschap Groot Salland (proefkilometer):
- geohydrologisch model
- geometrie (profielen en AHN)
- achtergrondinformatie proevenverzamelingen
Resultaat fase 2:

-

ingevulde database (proefkilometer)
analyse op basis van hydraulische randvoorwaarden 2006
FLI-MAP:
o ongefilterde grids (50 cm)
o gefilterde grids (50 cm)
o orthofotomosaic met een pixelgrootte van 5.4 cm
geresampled naar 5 cm, ECW-formaat
o Voorwaartse foto’s, ECW formaat
o Video, neerwaarts en voorwaarts.

2.4.3. Fase 3: Overall sterkte-beoordeling (dr10)
De beschikbare informatie wordt voor de gehele dijkring opgenomen in een Access
geodatabase, voor zover dit reeds in digitale bestandsvorm beschikbaar is en direct
ingevoerd kan worden in de geodatabase. Omdat met name voor piping informatie van de
ondergrond belangrijk is, wordt in deze fase met behulp van data uit de DINO database en
alle uit het project beschikbare data op het 3D ondergrondmodel ingebracht. Uitkomst van
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het model is een 3D realisatie van voxels met hierin opslag van diverse parameters van de
ondergrond. en een interpretatie van de bodemopbouw onder de dijk over de gehele dijkring.
Er wordt gekozen voor een grove aanpak, wat inhoudt dat er bij te weinig
ondergrondgegevens in het gebied een grotere onzekerheid over de geleverde
bodemopbouw ontstaat. Gegevens uit het ondergrondmodel worden ingevoerd in
GeoTechnical Analist (Fugro) of MGeobase (GeoDelft). Het scannen, digitaliseren en
converteren van analoge data maakt vooralsnog geen onderdeel uit van dit voorstel.
Van de gehele dijkring zijn geen Flimap-data beschikbaar. Wel zijn ingemeten profielen
beschikbaar (dwg-formaat en ascii-data). Deze zullen worden geïnterpoleerd langs de as van
de dijk, zodat een gegevensbestand wordt verkregen, dat overeenkomt met Flimap-data.
Opgemerkt wordt dat dit slechts een benadering betreft. Ter vergelijking wordt het AHN
hiermee vergeleken.
Uitgangspunt is dat van de op te nemen sonderingen en boringen gef-files beschikbaar zijn.
Het is daarnaast mogelijk om ook ouder archiefonderzoek op te nemen in de database. Dit
dient dan echter wel in gef-formaat te worden aangeleverd. Desgewenst is omzetting naar
gef-formaat ook mogelijk (post meerwerk). Hiervan is echter niet in de raming uitgegaan.
Alle originele data blijven te allen tijde in de database bewaard. Daarmee is gegarandeerd
dat de gebruiker de originele, onbewerkte data op elk gewenst tijdstip kan raadplegen.
De door het waterschap te leveren geohydrologische data, waaronder stijghoogten,
waterspanningen en rivierwaterstanden, worden geordend en geanalyseerd. De analyse
resulteert in een overzicht van de verwachte gemiddelde, maximale en minimale stijghoogten
per sectie.
Als alle informatie compleet is wordt een Overall sterkte beoordeling van dijkring 10 op piping
en macroinstabiliteit uitgevoerd bij twee hydraulische randvoorwaarden.
De sterktebeoordeling zal op basis van een eenvoudige analyse (qua diepgang
overeenkomend met de recente veiligheidstoetsing) worden gepresenteerd.
Piping
Op basis van de verzamelde basisgegevens wordt voor het betreffende dijktracé een
geotechnisch ondergrondmodel (specifiek voor pipingbeoordeling) opgesteld. Hierin wordt
ook een indicatie gegeven van de mogelijke spreiding rond de verwachte laagopbouw. Op
grond hiervan kunnen uit dit ondergrondmodel ‘veilige schematiseringen’ worden gemaakt
ten behoeve van de beoordeling van piping (methode Bligh, inclusief opbarsten).
Gevoeligheids- en onzekerheidanalyse
Onvolkomenheden in de beschikbare gegevens of schematisering kunnen tot hogere of
lagere berekende veiligheidsfactoren leiden. Ook het wijzigen van randvoorwaarden, zoals
maatgevende waterstanden kan resulteren in een ander toetsoordeel.
Het is derhalve van belang de gevoeligheid van het toetsresultaat en de berekende
veiligheidsfactor te onderzoeken. Daartoe wordt voorgesteld een gevoeligheidsanalyse uit te
voeren, waarbij de gevoeligheid van het toetsresultaat voor wijzigingen van de onderstaande
invoerparameters op de weerstand tegen piping wordt onderzocht:
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Rivierwaterstand (MHW), om te onderzoeken of de dijk nog voldoende sterk is als de
MHW in de toekomst ettelijke cm stijgt;
Dikte en gewicht deklaag (wijziging geometrie en laageigenschappen), om de
gevoeligheid voor onvolkomenheden in de geotechnische data en schematisering te
onderzoeken;
Stijghoogte, om de gevoeligheid voor opdrijven te onderzoeken.
Macrostabiliteit
Evenzo wordt op enkele representatieve locaties een sterktekarakteristiek ingevoerd voor de
beoordeling van macro-instabiliteit van het binnentalud. Hiermee wordt bekend wat het effect
is van wijzigingen van waterstand en/of geometrie op de stabiliteitsbeoordeling.
Hiervoor worden reeds beschikbare MStab-profielen uit de toetsing gebruikt
Analyse kwaliteit en dichtheid basisinformatie
Aan de hand van een evaluatie van de uitgevoerde toetsingen wordt de kwaliteit en
beschikbaarheid van de aanwezige basisinformatie beoordeeld. Daarbij wordt de dichtheid
van de bodeminformatie in relatie tot de complexiteit van de ondergrond en de robuustheid
van de waterkering beschouwd. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld met betrekking
tot het aanvullen / completeren van de database.
Aanlevering gegevens door waterschap Groot Salland (dijkring 10):
- geohydrologisch model
- geometrie (profielen en AHN)
- achtergrondinformatie proevenverzamelingen
Resultaat fase 3:

- ingevulde database (dijkring 10)
- analyse op basis van hydraulische randvoorwaarden 2006

2.4.4. Fase 4: Detailanalyses
Twee dijktrajecten, die in de veiligheidstoetsing onvoldoende scoorden, zullen als
“proeftraject” gedetailleerd beschouwd worden door middel van gedetailleerde analyses voor
piping en macrostabiliteit. Per traject wordt een kilometer beschouwd. De proefkilometer (van
fase 2) wordt beschouwd en een op basis van de veiligheidstoetsing te kiezen traject. Keuze
vindt in overleg met het waterschap plaats.
Piping
Dit betreft een toetsing op opdrijven en piping. Hierbij zullen alternatieve toetsmethodieken
worden toegepast. Met andere methoden zoals de (aangepaste) methode van Sellmeijer en
programma’s wordt onderzocht in hoeverre dijktrajecten alsnog kunnen worden
goedgekeurd. Daarbij ligt meer nadruk op het slim met gegevens omgaan zodat snel een
beter oordeel over meerdere trajecten kan worden gegeven en minder op geavanceerde
methoden die alleen locaal kunnen worden toegepast.
Voor de toetsing op piping is nog een verdere verfijning mogelijk door toepassing van een
hydrologisch model en door eventueel niet-stationaire analyses. Deze worden eventueel in
fase 5 (geavanceerde analyses) uitgevoerd.
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Macrostabiliteit
Voor die strekkingen waar nog geen definitief eindoordeel aan is toegekend, dient een
gedetailleerde toetsing (tweede cyclus) te worden uitgevoerd. In deze gedetailleerde toetsing
worden aanvullende gegevens verzameld en kan een betrouwbaarder beoordeling
plaatsvinden. Hiervoor wordt aan het 3D ondergrondmodel een extra parameter per voxel
geïntroduceerd, ‘de stochast’, welke met name de kansverdeling in de lithologie aangeeft.
Ofwel: het deterministisch ondergrondmodel (fase 2/3) wordt omgezet in een stochastisch
3D ondergrondmodel (voor de proeftrajecten). Aan de hand van bij Fugro, het waterschap en
bij TNO aanwezige grondgegevens en bekende geologische processen kan een inschatting
worden gemaakt van de mogelijke grondlagen die ter plaatse in de ondergrond aanwezig zijn
en hun kans van voorkomen.
Een dergelijke benadering is nodig omdat de dichtheid van het uitgevoerde grondonderzoek
vaak onvoldoende is voor een gedetailleerde deterministische schematisering van de
ondergrond die voldoende zekerheid biedt. De gebruikte methode ondervangt de noodzaak
om voor elke fase in de beoordeling van de waterkeringen op alle tracés zeer veel boor- of
sondeerpunten beschikbaar te moeten hebben. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van
reeds bestaande gegevens samen met kennis over de manier waarop de ondergrond is
opgebouwd.
Gebaseerd op dit stochastisch model van de ondergrond kan een kansverdeling van de
stabiliteit van de waterkering worden berekend. Door een geautomatiseerd rekenproces kan
de beoordeling van de macrostabiliteit van hele dijktrajecten in relatief korte tijd plaatsvinden.
De invoer en de resultaten van de berekeningen, inclusief het ondergrondmodel, worden
opgeslagen in de database en zijn daarmee reproduceer- en presenteerbaar.
Voor die trajecten waar de kans op instabiliteit voldoende klein is, kan de score “goed”
worden toegekend. Voor de overige kaden kan op basis van de resultaten van het onderzoek
worden aangegeven welk vervolgonderzoek voor een nadere optimalisatie van de toetsing
kan worden toegepast.
De nadere optimalisatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het verzamelen van meer informatie,
over bijvoorbeeld de ondergrond. Indien voor een locatie grondonderzoek wordt uitgevoerd,
waarmee beter kan worden vastgesteld welke opbouw daar voorkomt, kunnen de kansen
voor de voor die omgeving aanwezige opbouw van grondlagen voor de betreffende locatie
worden aangepast en wordt de schematisatie nauwkeuriger. Omdat alle gegevens via een
database beschikbaar zijn kan de berekening vervolgens eenvoudig opnieuw worden
uitgevoerd.
De resultaten van de proeftrajecten zullen worden vertaald naar de overall sterktebeoordeling van fase 3. Daarbij zal tevens een onzekerheidsmarge worden aangegeven per
toetsmethodiek. Omdat deze fase parallel plaatsvindt aan fase 2, de proeftrajecten zijn
immers al te selecteren op basis van de toetsresultaten van de veiligheidstoetsing, zal deze
fase parallel aan fase 3 plaatsvinden. Het resultaat wordt opgenomen in de database van
fase 3.
De detailanalyses bieden een verdergaande toets van de afgekeurde dijktrajecten.
Zodoende komt meer inzicht in de urgentie van dijkversterking van deze trajecten en
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mogelijk kunnen specifieke trajecten alsnog goedgekeurd worden. Bovendien wordt een
realistischer beeld gegeven van de veiligheidssituatie bij extreme omstandigheden.
Aanlevering gegevens door waterschap Groot Salland:
- keuze 2e proeftraject (1 km)
Resultaat fase 4:

-

gedetailleerde analyse voor 2 trajecten (totaal: 2 km).

2.4.5. Fase 5: Geavanceerde analyses (optioneel)
Optioneel zijn verdergaande toetsingen mogelijk van afgekeurde trajecten. Hierbij valt te
denken aan verbetering van het hydrologisch model met behulp van een hoogstaand 3D
geologisch model en eventueel niet-stationaire analyses. Dit biedt voor piping maar ook voor
binnenwaartse macrostabiliteit mogelijkheden om de beoordeling aan te scherpen.
Vooralsnog zijn deze werkzaamheden niet opgenomen in de voorgestelde werkzaamheden.
2.4.6. Fase 6: Rapportage en presentatie
De resultaten en conclusies van uitgevoerde analyses zullen zowel digitaal als analoog
worden opgeleverd:
Een rapportage waarin een verslag is opgenomen van alle uitgevoerde analyses, de
schematiseringen en toetsresultaten zijn gevisualiseerd en waarin de conclusies en
aanbevelingen staan gepresenteerd;
Een rapportage m.b.t. de overige te leveren producten (als genoemd onder
‘doelstellingen van dit project’);
Een Access database met de beschikbare data;
Een reeks shape-bestanden met relevante informatie.
Het waterschap verkrijgt de beschikking over alle digitale bestanden en uitwerkingen.
2.4.7. Producten
beschikbaarheid en vorm van aanlevering / opslag van basisgegevens nodig voor de
toetsing (fase 1);
aanbevelingen voor beheer, opslag en gebruik van basisgegevens (koppeling van toetsing
met dagelijks beheer, fase 1);
schematisering van de ondergrond (ondergrondmodel, fase 2, 3 en evt. 4);
FLI-MAP vlucht proefkilometer:
ongefilterde hoogtemodellen (grids 50 cm)
gefilterde hoogtemodellen (grids 50 cm)
voor- en neerwaarts gerichte fotobeelden
video, neerwaarts en voorwaarts.
semi-continue toetsing van de dijkring m.b.t. hoogte, opbarsten/opdrijven, piping,
binnenwaartse macro-instabiliteit (fase 3);
aanbevelingen voor integratie van ondergrond en bovengrondse modellen (fase 4);
aanbevelingen voor implementatie en toepassing van deze techniek voor de overige
keringen (resterende dijkvakken, en doorkijk naar regionale keringen, fase 4).
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2.5. Onderdeel 3: Overstromingen (gevolgen)
Bij dit onderdeel ligt het accent op overstroming van de dijkring en de gevolgen daarvan. Op
basis van hydraulische belastingen uit Onderdeel 1 en sterkte-informatie uit Onderdeel 2
zullen overstromingsberekeningen (scenario’s) uitgevoerd worden. Vervolgens zal
economische schade en verlies van levens worden bepaald met HIS-SSM.
In het project zullen twee scenario’s worden uitgewerkt:
Nulscenario: In dit scenario geldt de huidige situatie als uitgangspunt, ofwel er wordt
uitgegaan van de gegevens en uitgangspunten van de laatste toetsing. De uitkomsten
hiervan zullen worden vergeleken met de scenario’s die in kader van VNK worden
opgesteld.
Scenario 1: In dit scenario worden de hydraulische randvoorwaarden aangepast. Hierbij
wordt in overleg de buitenwaterstand bijvoorbeeld 0,5 m hoger genomen dan het
toetspeil waar de toetsing nu op gebaseerd is. Er worden twee kritieke breslocaties
gekozen (op basis van onderdeel 2), waarvan het overstromingspatroon wordt berekend.
Dit betreft twee berekeningen.
2.5.1. Werkzaamheden opgedeeld in fases
Fase 1:
Beschikbaar maken van de schematisering van het overstromingsmodel
De schematisering is reeds ontwikkeld door de Provincie Overijssel. In dit
voorstel wordt er vooralsnog van uitgegaan dat de provincie het
overstromingsmodel van dijkring 10 ter beschikking wil stellen voor dit project.
Dit onderdeel zal worden uitgevoerd door het waterschap.
Fase 2

Uitvoeren van berekeningen met het overstromingsmodel
Op basis van de hydraulische belastingen uit Onderdeel 1 en de sterkte
karakteristieken uit Onderdeel 2 worden een tweetal hydrodynamische
berekeningen uitgevoerd. De uitkomsten zullen worden gepresenteerd via
‘filmpjes’ en kaarten, bijvoorbeeld de maximale overstromingsdieptekaart.
Nagegaan zal worden of de berekeningen ook al gemaakt zijn in het kader
van VNK.

Fase 3

Van elk berekeningsscenario zal met het HIS-SSM de economische
gevolgschade van de overstroming gekwantificeerd worden.

Fase 4

Voor medewerkers van het waterschap zal via een Powerpoint presentatie
een toelichting op de aanpak en resultaten gegeven worden.

2.5.2. Producten
filmpjes en kaarten van maximale overstromingsdiepte
presentatie van de aanpak en resultaten van dit onderdeel
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3.

CURSUS / OVERDRACHT

Gedurende de pilot zal regulier overleg plaatsvinden. Dit vindt per onderdeel plaats en wordt
gecoördineerd door de projectleider van SUCCESS.
De conceptresultaten die gedurende het project worden overhandigd aan het waterschap
kunnen niet aan andere partijen dan het waterschap worden verstrekt voordat deze officieel
de status ‘definitief’ hebben gekregen.
De database van SUCCESS wordt volgens de structuur van Intwis opgezet en zal worden
uitgeleverd, zodat de gegevens ook voor het waterschap toegankelijk zijn. De conclusies en
beoordelingen worden in een rapportage samengevat. Na voltooiing van de pilot wordt een
cursus georganiseerd bij Waterschap Groot Salland, zodat ook naast de medewerkers, die
deel nemen aan het regulier overleg ook de andere medewerkers van het waterschap kennis
kunnen nemen van het systeem.
De intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde methoden en rekenmodules
voortvloeiende uit dit project berusten bij het SUCCESS-consortium.
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4.

PLANNING EN INVESTERINGSBUDGET

Gezien de benodigde menskracht en ontwikkelingstijd bedraagt de doorlooptijd van deze
pilot circa 6 tot 9 maanden. De planning is sterk afhankelijk van verschillende activiteiten
zoals een FLI-MAP vlucht die uitgevoerd zal worden. Een exacte planning zal in een officiële
aanbieding worden vastgesteld.
De totale kosten voor de pilot zijn geraamd op €300.000,- exclusief BTW. De
werkzaamheden onder de posten 1 t/m 5 zijn reeds in mei 2007 gedefinieerd, in die periode
was FC2015 nog niet aan de orde. Post 6 bevat daarom werkzaamheden waarmee
aanpassingen van de voorgaande posten kunnen worden doorgevoerd zodat deze volledig
afgestemd zijn op de doelstellingen van FC2015. Bij de kostenraming, gepresenteerd in tabel
1, is uitgegaan van commerciële tarieven. In het voorstel is uitgegaan van een tijdsbesteding
van de SUCCESS-consortium van circa 210 mandagen. Een overzicht van de leden van het
projectteam is gepresenteerd in tabel 2, die als bijlage aan dit voorstel is toegevoegd. De
inspanningen voor het waterschap worden geraamd op circa 25 tot 50 mandagen.
Tabel 1: Werkzaamheden en kostenraming per onderdeel.
Nr Onderdelen
1
Onderdeel 1:Hydra-VIJ (belastingen / hydraulische randvoorwaarden)
Inventarisatie hydraulische belastingen
Locale invoergegevens
Hydraulische belastingen
Falen balgstuw
Rapportage en presentatie
2
Onderdeel 2: Sterkte (mechanismen)
Fase 1: Datamanagement
o Definiëren datamanagement
Fase 2: Sterktebeoordeling proefkilometer
o Invoer proefkilometer
o Flimap/geoarchief meten van proefkilometer
o ConsoliTest™
o Integratie modules (onderdeel 1/2/3)
Fase 3: Overall sterktebeoordeling
Fase 4: Detailanalyses
Fase 5: Geavanceerde analyses (post 6)
Fase 6: Rapportage en presentatie
3
Onderdeel 3: Overstromingen (gevolgen)
Schematisering van het overstromingsmodel
Uitvoering van berekeningen
Kwantificering gevolgschade
Rapportage en presentatie
4
Overleg en projectmanagement
5
Datamanagement en Intwis (IRIS)
6
Aansluiting met activiteiten en doelstellingen voorstel FC2015
o.a. real time monitoring, geavanceerde analyses, koppeling met andere
concepten
Totaal

Kosten
€ 10.000,-

€195.000,-

€ 13.750,-

€ 25.000,€ 12.500,€ 43.750,€ 300.000,-
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5.

GOEDKEURING

Indien het voorstel voor de pilot SUCCESS voor dijkring 10 wordt goed gekeurd, zal een
officiële offerte met gespecificeerde planning, begroting door de uitvoerende partijen worden
ingediend. Dit voorstel is ingediend door het SUCCESS-consortium (Fugro Ingenieursbureau
B.V., ARCADIS B.V., HKV Consultants B.V. en Deltares) en de stakeholder Waterschap
Groot Salland.
Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informatie wensen dan kunt u contact opnemen
met ir. J.C. Nijman ( 070-3111430,
j.nijman@fugro.nl).
Wij vertrouwen erop de door u aangegeven informatie juist te hebben geïnterpreteerd en
willen dit voorstel graag mondeling toelichten. Bij wijzigingen in de aanpak zijn wij
vanzelfsprekend graag bereid ons voorstel aan te passen naar uw wensen. In het
vertrouwen u een passend voorstel te hebben gedaan, verblijven wij in afwachting van uw
reactie,
Hoogachtend,
SUCCESS consortium
Fugro Ingenieursbureau B.V.
ARCADIS Nederland B.V.
HKV consultants
Deltares
Stakeholder
Waterschap Groot Salland
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Tabel 2: Aanlevering informatie waterschap per onderdeel

1
2

3

locale dijkgegevens en strijklengte
alle info uit veiligheidstoetsing (reeds bij Fugro aanwezig)
geohydrologisch model
geometrie
achtergrondinformatie proevenverzamelingen
keuze 2e proeftraject (1 km)
overstromingsmodel van de provincie Overijssel

Tabel 3: Projectteam

1

HKV lijn in water
Arcadis

2

GeoDelft
Fugro
TNO

3

Arcadis
WL Delft
Arcadis

Dr.ir. M. Kok
dr.ir. J. Stijnen, specialist probabilistic flood risk management
ir. J.Niemeijer, specialist keringen
dr. ir. M. Van
ir. H. Knoef
ir. M.T. van der Meer, hoofd van de afdeling Waterbouw
ir. L.W.A. Zwang, teamleider waterbouw, specialist
waterkeringen
dr. J. Schokker, geoloog
ir. W. v.d. Linden, geohydroloog
drs. R.S. Westerhoff, geofysicus
ir. J. Niemeijer, specialist keringen
ir. H.A.M. Hakvoort, senior adviseur/onderzoeker waterbeheer
ir. J. Niemeijer, specialist keringen
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Specificatie te leveren gegevens FLI-MAP vlucht t.b.v. proefkilometer
Hoogtegegevens
Alle meetgegevens zullen worden geleverd op een externe harddisk met een Firewire en
USB aansluitmogelijkheid. De puntdichtheid zal 30 – 40 punten per m2 bedragen. De aan
te leveren gegevens zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
Ongefilterde hoogtemodellen
Alle gemeten en ongefilterde hoogten (dus vegetatie en gebouwen zitten nog in de data)
worden gebruikt als invoer bij het vergriddingsproces. Bij het vergridden zal een celgrootte
van 50 centimeter worden aangehouden. Interpolatie zal niet nodig zijn, omdat er zich geen
‘witte plekken’ in de data bevinden. De exacte naamgeving van de bestanden zal in
onderling overleg tussen FINP en Groot-Salland worden vastgesteld. Dit grid van
ongefilterde hoogten zal in ESRI Grid en ASCII worden aangeleverd. Het ESRI grid zal
direct te gebruiken zijn in ArcGIS.
Gefilterde hoogtemodellen
Alle gemeten en gefilterde hoogten (dus vegetatie en gebouwen zijn reeds uitgefilterd)
worden gebruikt als invoer bij het vergriddingsproces. Bij het vergridden zal een celgrootte
van 50 centimeter worden aangehouden. Na het vergridden zullen de ‘lege’ of ‘witte’
plekken worden opgevuld middels interpolatie. Hierbij is het van belang dat het aantal
iteraties alsmede de zoekcirkel dusdanig wordt vastgesteld dat alleen die plekken worden
opgevuld waar data is verwijderd. De exacte naamgeving zal in onderling overleg tussen
FINP en Groot-Salland worden vastgesteld. Over de wijze van interpolatie, FINP heeft
verschillende methoden van ‘intelligente interpolatie’ ontwikkeld, zal tussen FINP en GrootSalland worden overlegd.

Figuur 2 Geïnterpoleerd hoogtemodel
Dit grid van gefilterde hoogten zal wederom in ESRI Grid en ASCII worden aangeleverd.
Het ESRI grid zal direct te gebruiken zijn in ArcGIS.
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Voor- en neerwaarts gerichte fotobeelden.
Tijdens de meetvluchten zullen neerwaarts en voorwaarts gerichte hoge resolutiefoto’s
worden genomen. Deze foto’s kunnen met de FLI-MAP Analyst applicatie eenvoudig
worden bekeken. De foto’s zullen worden geleverd in ECW formaat. FLI-MAP Analyst
wordt binnen dit project niet geleverd.
Orthofoto’s
De neerwaartsgerichte fotobeelden zullen worden ge-georefereerd, ge-orthorectificeerd en
aaneengesloten tot naadloze fotomozaïeken. De software die hiervoor wordt gebruikt is
FLIP7 en OrthoMaster. Het FLI-MAP systeem beschikt over 2 GPS-ontvangers en een
ge ntegreerde INS. Er worden geen paspunten gebruikt om de foto’s te ortho-rectificeren.
De nauwkeurigheid van de positiebepaling van de opnamen is daarom direct afhankelijk
van de nauwkeurigheid van de positiebepaling van het systeem (GPS). De nauwkeurigheid
van de standbepaling van de opnamen is direct afhankelijk van de nauwkeurigheid van de
standbepaling van het systeem (INS). Mits de offsets en misalignment tussen laser en
camera goed zijn bepaald kunnen afwijkingen in de geometrie van de orthofoto’s ten
gevolge van mismatch tussen hoogtemodel en de foto’s worden verwaardloosd (beide zijn
gelijktijdig opgenomen en GPS en INS zijn star gekoppeld aan beide sensoren). Een
voordeel van het gebruik van het laser hoogtemodel is dat geometrische afwijkingen in de
opnamen bijvoorbeeld ten gevolge van lensafwijkingen die niet goed zijn geparametriseerd
geen effect hebben op de nauwkeurigheid van het hoogtemodel – wat wel het geval zou
zijn indien het hoogtemodel wordt afgeleid uit de stereomodellen van de foto’s. De
geometrische precisie van de foto’s zal = 7 cm bedragen. Deze standaardafwijking is
samengesteld uit de standaardafwijking van de laserdata en uit de precisie waarmee de
pixels van de foto’s op de laserdata worden ge-orthorectificeerd.
De grondresolutie van de foto’s is afhankelijk van een aantal variabelen, waaronder de
vlieghoogte. De camera heeft een resolutie van 11 Mpix ofwel 4000 x 2800 pixels. Bij de
voorziene vlieghoogte van 200 meter zal de pixel grootte 5,4 cm bedragen. Bij de levering
van de orthofoto’s zal dit worden ‘geresampled’ naar 5 cm pixels.
Het mozaïek zal worden geleverd in ECW-formaat en zal worden opgesplitst in blokken van
100 meter x 100 meter.
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Bijlage 3

Steunbetuigingen aan Flood Control
2015

Het belang van Flood Control 2015 wordt reeds onderschreven door belangrijke stakeholders in
Nederland. In deze bijlage zijn enkele steunbetuigingen opgenomen:

3.1.

Innovatieagenda Deltatechnologie

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft aan het Netwerk Deltatechnologie gevraagd om
met concrete voorstellen te komen die bijdragen aan de doelstelling van het innovatiethema
water van het Innovatieplatform. In de “Innovatie-agenda deltatechnologie” (Netwerk
Deltatechnologie, oktober 2007) geeft het netwerk een portfolio van concrete projecten en
programma’s die binnen de prioriteiten van het netwerk passen, die koploper kunnen zijn bij het
opheffen van specifieke belemmeringen en het benutten van kansen en die klaar zijn om op te
starten. Het programma Flood Control 2015 wordt door het Netwerk Deltatechnologie hierbij
samen met drie andere programma’s als prioritair bestempeld.

3.2.

Steunbrieven

In de navolgende pagina’s zijn de steunbrieven opgenomen van de volgende organisaties.
Unie van Waterschappen
Stichting Toegepast Onderzoek Waterkeringen (STOWA)
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Technische Universiteit Delft

Datum

Bijlage(n)
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3

