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Samenvatting

...............................................................................
Naar aanleiding van de kadeverschuiving bij Wilnis in augustus 2003 en
de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door
STOWA en Rijkswaterstaat besloten gezamenlijk een onderzoek in te
stellen naar de huidige wijze van inspecteren en mogelijke
verbeteringen daarvan. Ten behoeve van het onderzoek is dit plan van
aanpak opgesteld. Het onderzoek richt zich op de inventarisatie en
analyse van de huidige (visuele) inspectiewijze, mogelijke andere
inspectietechnieken, het inspectieproces en de bestuurlijk/juridische/
procedurele inbedding. Het inspectieproces beslaat het gehele traject
van het waarnemen, via het vastleggen, interpreteren en verwerken
van de waarnemingen tot het presenteren van de resultaten van de
inspectie ten behoeve van dagelijks beheer en het opstellen van beleid.
Uitgangspunt hierbij is dat het gehele inspectieproces aansluit bij de
huidige werkwijze van de waterkeringbeheerder.
Het onderzoek zal eind 2005 resulteren in een handreiking voor de
waterkeringbeheerder voor het inrichten van de inspectie van
waterkeringen, gericht op de veiligheid tegen overstromen.
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1. Inleiding
...............................................................................
Met de voltooiing van de belangrijkste waterstaatkundige werken in
Nederland is de aandacht verplaatst van het bouwen van
waterbouwkundige constructies zoals rivierdijken en
kustverdedigingswerken naar het beheer van deze constructies. De
beheeractiviteiten zijn allereerst gericht op het garanderen van de
waterkerende functie van deze constructies.
Onder waterkering worden begrepen, in een niet uitputtende
opsomming:
•
•
•
•

dijken;
dammen;
duinen;
kunstwerken:
o waterkerende kunstwerken;
o bijzondere waterkerende constructies;
o niet-waterkerende objecten (bebouwing, leidingen, bomen enz.)

De Wet op de waterkering (Wwk, 1996) [1] 1 verplicht de beheerders
tot het uitvoeren van een periodieke (vijfjaarlijkse) veiligheidstoetsing
en het vaststellen van een overzichtskaart, een legger en een actueel
beheerregister van alle primaire waterkeringen. De beheerders van
primaire waterkeringen (waterschappen, Rijkswaterstaat) zijn verplicht
de veiligheidstoetsing uit te voeren volgens het Voorschrift Toetsen op
Veiligheid (VTV, 2004) [2]. Hiervoor rapporteren zij aan Gedeputeerde
Staten, die op hun beurt weer rapporteren aan de Minister van Verkeer
en Waterstaat. In februari 2003 heeft de staatssecretaris van Verkeer
en Waterstaat voor de eerste keer over de algeheel waterstaatkundige
toestand van de Nederlandse primaire waterkeringen gerapporteerd
aan de beide kamers der Staten Generaal [3].
Ook niet-primaire waterkeringen worden aangelegd en beheerd.
Echter, voor aanleg, beheer en toetsing van deze categorie
waterkeringen bestaat geen wettelijk kader. Eventuele regelingen zijn
opgesteld in het kader van provinciale verordeningen of
waterschapsstatuten.
Met de voorziene wijziging van de Wet op de waterkering [4] wordt
een kader geschapen voor normering en daarbijbehorende criteria voor
aanleg, beheer en toetsing.
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In hoofdstuk 10 van dit Plan van aanpak is een lijst met referenties opgenomen.
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Ook het dagelijkse beheer van de waterkeringen vereist een groot
aantal gegevens en juiste informatie van de dijk waarvoor de beheerder
verantwoordelijkheid draagt. Vroegtijdig geconstateerde schadebeelden
kunnen door middel van preventief onderhoud worden hersteld, wat
vaak kostenbesparend zal uitpakken.
De plaats van dagelijks beheer binnen de levenscyclus van een
waterkering is aangegeven in onderstaande figuur.

Het inspecteren van waterkeringen ten behoeve van het dagelijks
beheer en ter voorkoming van calamiteiten is onderdeel van het
dagelijks beheer. In onderstaande figuur zijn de informatiestromen
aangegeven ten aanzien van de waterkerende functie van de
waterkering. Reguliere inspectie neemt hier een centrale plaats in.
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Er is geen algemeen geaccepteerde methodische aanpak voor inspecties
voorhanden, maar in de praktijk worden de meeste constructies visueel
beoordeeld.
Het al dan niet falen of bezwijken van de waterkering wordt enerzijds
bepaald door de geometrie en materiaaleigenschappen van de kering
zelf, terwijl anderzijds van buitenaf diverse factoren van fysische,
biologische en menselijke aard zijn te onderscheiden die externe
belastingen en bedreigingen tot gevolg hebben. De wijze waarop het
waterkerende vermogen tekort schiet, wordt een faalmechanisme
genoemd. De primaire informatiebehoefte van een
waterkeringbeheerder is dan ook een inventarisatie van alle
bedreigingen en bijbehorende faal- en bezwijkmechanismen. (uit
‘Grondslagen voor waterkeren [5], par. 7.2)
De totale lengte van dijken en kades is enorm: naast 3.558 km primaire
keringen wordt circa 14.000 km niet-primaire keringen beheerd, plus
een onbekend aantal waterkerende kunstwerken, bijzondere
waterkerende constructies (zoals kademuren, damwanden en
diepwanden) en niet-waterkerende objecten (zoals huizen,
windturbines en leidingen). Het leeuwendeel van deze waterkeringen
wordt louter visueel geïnspecteerd met variërende intensiteit en
intervallen.
In het algemeen vervullen waterkeringen hun functie ten aanzien van
veiligheid tegen overstromen naar behoren. Calamiteiten, leidend tot
overstromen, doen zich zelden voor. In 1960 brak een kanaaldijk door
bij Tuindorp-Oostzaan en in de zomer van 2003 bezweken
boezemkades bij Wilnis en bij Terbregge (Rotterdam). Daarnaast komen
bijna-calamiteiten (‘near misses’) voor, zoals de afschuiving van de
kanaaldijk bij Stein in januari 2004. Veel bijna-calamiteiten komen nooit
in de openbaarheid.
De calamiteiten en bijna-calamiteiten die wel in de openbaarheid
komen leiden tot een afname van het gevoel van veiligheid bij
omwonenden. Deze gebeurtenissen gaan gepaard met veel ophef en
negatieve berichtgeving in de media.

1.1

Aanleiding

Directe aanleiding voor dit onderzoek naar verbetering van
inspectiemethodes voor waterkeringen is het gedeeltelijk afschuiven
van de oostelijke kanaaldijk van het Julianakanaal bij Stein. De
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft hierna aan
Rijkswaterstaat opdracht gegeven te onderzoeken of moderne
technieken operationeel kunnen worden ingezet in aanvulling op
visuele inspecties.
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1.2

Probleemdefinitie

Op 19 maart 2004 is in het Mobilion te Utrecht een brainstormsessie
gehouden, waarbij gebruik is gemaakt van een elektronisch
vergadersysteem (Group Decision Room). In deze brainstorm zijn de
problemen en kennisleemtes die worden geconstateerd bij inspectie van
waterkeringen geïnventariseerd en behandeld. Onderstaande
probleemstelling en de afgeleide problemen zijn opgesteld op basis van
het projectplan van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat (U&A/Inspect/Wat, v1.0, 12 februari 2004) en de
conclusies van de brainstorm.
Een verslag van de brainstorm is opgenomen in bijlage B.
1.2.1. Probleemstelling
De probleemstelling voor dit onderzoek wordt als volgt geformuleerd:
Het inspectieproces, als onderdeel van het dagelijks beheer van
waterkeringen, is niet op rationele wijze op de informatiebehoefte van
de beheerders afgestemd en de mogelijkheden van moderne
technieken, naast visuele inspectie, lijken nog onvoldoende te worden
benut. Door de onvolledigheid van de benodigde informatie kan de
beheerder niet optimaal passend handelen ten aanzien van de
veiligheid tegen overstromen.
1.2.2. Afgeleide problemen
Ten aanzien van de wijze van inspecteren:
• er bestaat geen overzicht van de actuele stand van ontwikkeling van
beschikbare inspectiemethodes en -technieken;
• de huidige wijze van inspecteren (visueel) biedt onvoldoende
mogelijkheden om inzicht te geven in de werkelijke toestand van
waterkering. De huidige wijze van inspecteren richt zich op het
uitwendige van de waterkering en geeft onvoldoende inzicht in het
inwendige van de waterkering (Wilnis) en in snel veranderende
processen onder de oppervlakte tussen inspecties in (Stein);
• de huidige wijze van inspecteren (visueel) is arbeidsintensief en
weinig eenduidig in de uitvoering en de resultaten;
• een rationele systematiek voor het proces van inspecteren van
waterkeringen ontbreekt. Bij zowel beheerders als aanbieders van de
beschikbaarheid en inzetbaarheid van mogelijke inspectietechnieken,
in aanvulling op de huidige visuele inspectie, bestaat onvoldoende
overzicht aangaande de huidige wijze van inspecteren en de
mogelijkheden;
• er bestaat onvoldoende zekerheid dat de diepgang en frequentie
van de huidige (visuele) wijze van inspecteren de minimaal
benodigde informatie oplevert voor het dagelijkse beheer ter
voorkoming van calamiteiten;
• er bestaat onvoldoende inzicht in de mate waarin inspecties kunnen
bijdragen aan het voorkomen van calamiteiten en het reduceren van
risico’s;
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• met name bij niet-primaire waterkeringen is onvoldoende kennis
aanwezig over de opbouw van de waterkering (basisinformatie). Bij
primaire waterkeringen is basisinformatie beschikbaar of komt
beschikbaar in de legger, het beheersregister en naar aanleiding van
de verplichte vijfjaarlijkse veiligheidstoets.
Ten aanzien van het inspectieproces:
• resultaten van inspecties dienen verschillende doelen (dagelijks
beheer, opstellen van beleid en begroting ten aanzien van beheer)
met verschillende doelgroepen (dagelijkse beheerder, bestuur) en de
daarbij behorende verschillende gewenste wijzen van presenteren
(gedetailleerd, globaal). De resultaten van inspecties worden nu niet
of nauwelijks geïnterpreteerd en gepresenteerd, gericht op de
verschillende doelen en doelgroepen;
• er bestaat geen gestructureerde wijze om informatie uit inspecties
ten aanzien van de technische toestand van de waterkering (b.v.
afschuiven) te vertalen naar bestuurlijke informatie (gevaar
bewoners);
• de waterkeringbeheerder heeft met de huidige wijze van inspecteren
onvoldoende inzicht in zijn waterkeringen om te kunnen anticiperen
op onverwachte gebeurtenissen.
Gerelateerde problemen:
• in de informatiebehoefte tijdens calamiteiten kan vanuit de
informatie verkregen uit dagelijks beheer niet doelmatig worden
voorzien;
• de huidige wijze van inspecteren is voor een deel ingebed in
bestaande regelgeving en procedures en is voor een deel vrij in te
vullen door de waterkeringbeheerder. De diverse regelgeving en
procedures zijn onvoldoende op elkaar en op het doel van de
inspectie afgestemd om eenduidigheid te verkrijgen ten aanzien van
het uitvoeren van inspecties.
1.2.3. Probleemeigenaren / gebruikers van informatie uit inspecties
De probleemeigenaren zijn in de eerste plaats de
waterkeringbeheerders, waaronder Rijkswaterstaat en de
waterschappen). Daarnaast hebben ook de toezichthouders op de
waterkeringen (provincies) en de eindverantwoordelijke voor de
veiligheid tegen overstroming (staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat) behoefte aan accurate en actuele informatie.
Als laatste zijn de calamiteitenorganisaties gebruikers van de met
inspecties verzamelde informatie; zij zijn echter probleemeigenaren van
gerelateerde problemen.
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1.3

Doel van dit onderzoek

Op basis van bovenstaande probleemdefinitie worden de volgende
onderzoeksdoelen geformuleerd:
• inzicht verkrijgen in:
o de bezwijkmechanismen van waterkeringen;
o de bestaande inspectieprocessen, -methodes en -technieken,
waarmee ten behoeve van het dagelijkse beheer de actuele
toestand van waterkeringen bepaald kan worden;
o de witte vlekken in de bestaande inspectiemethodes, uitgaande
van de verschillende typen waterkeringen en de bijbehorende
bezwijkmechanismen;
o de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders en overige
belanghebbenden en de mate waarin inspectiemethodes en technieken in deze behoefte kunnen voorzien;
• het doen van praktische aanbevelingen en verkrijgen van draagvlak
voor verbeteringen van:
o het proces van uitvoering van de inspectie van waterkeringen;
o de keuze van inzet van inspectiemethodieken en -technieken
voor waterkeringen;
o de wijze waarop informatie uit inspecties wordt vastgelegd,
geïnterpreteerd, gepresenteerd en verspreid (informatieinfrastructuur);
o regelgeving en procedures ten aanzien van beheer van
waterkeringen;
• het opzetten van een organisatie voor onderhoud van de
handreiking;
• vastleggen van opgedane kennis en verspreiding van die kennis ten
behoeve van de waterkeringbeheerders in onderzoeksverslagen,
publicaties en een handreiking voor uitvoering van inspecties.

1.4

Opzet van het onderzoek

Binnen het onderzoek worden drie fasen onderscheiden (zie de figuur
op de volgende pagina).
In de figuur zijn een aantal activiteiten in een fase parallel
weergegeven. Hiermee wordt aangegeven dat deze activiteiten van
invloed zijn op elkaars resultaat en dat afstemming en terugkoppeling
tussen deze activiteiten van belang zijn voor het eindresultaat van de
fase. Er is sprake van een iteratief en lerend proces.
De genoemde activiteiten na fase 3 vallen buiten de afbakening van dit
onderzoek en zullen in een later stadium als apart project worden
uitgevoerd, indien daartoe wordt besloten.
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1.4.1. Fase 1: Plan van aanpak
In deze fase is het onderzoek gedefinieerd en is op basis van interactie
met actoren de onderzoeksvraag vertaald in een passende
onderzoeksaanpak.
Ook hebben globale inventarisaties plaats gevonden naar:
•
•
•
•
•

bezwijkmechanismen en indicatoren;
huidige inspectiemethodieken en -technieken;
beschikbare inspectietechnieken;
informatie-infrastructuur;
informatievraag.

Het voorliggende plan van aanpak is het resultaat van deze fase.
1.4.2. Besluitfase: Besluit, afstemming en voorbereiding
Naar aanleiding van het in fase 1 opgestelde plan van aanpak wordt
over het vervolg van het onderzoek besloten. Bij het besluit het
onderzoek voort te zetten dient te worden besloten in welke vorm en
door en met welke partijen het onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij
het opgestelde plan van aanpak als leidraad dient.
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1.4.3. Fase 2: Inventarisatie, analyse en ontwikkeling
Technisch inhoudelijke inventarisatie en analyse
In deze fase wordt de globale inventarisatie en analyse uit de eerste
fase verder aangevuld.
Op basis van de probleemdefinitie wordt onderscheid gemaakt naar
problemen gerelateerd aan:
• selectie van kansrijke inspectietechnieken en methode;
• proces van uitvoering van inspecties.
In deze fase krijgen beide aspecten aandacht.
Bestuurlijk/juridische inventarisatie en analyse
In deze fase wordt een inventarisatie opgesteld van bestaande
regelgeving en procedures ten aanzien van het uitvoeren van inspecties
met aandacht voor doublures en leemtes. Bestaande regelgeving en
procedures zijn onder meer vastgelegd in wetten, provinciale
verordeningen en beheerplannen.
Vervolgens wordt aan de hand van de inventarisatie van de bestaande
regelgeving en procedures een analyse uitgevoerd van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden met aandacht voor overlap
en leemtes.
Selectie en testen van kansrijke inspectietechnieken & verbetering van
kansrijke inspectietechnieken
Op basis van uit te voeren pilots op enkele locaties worden
verbeteringen van inspectietechnieken en -methodes geïdentificeerd
en doorgevoerd.
Opzetten van rationele systematiek voor inspectie van waterkeringen
Naar aanleiding van de uitgevoerde inventarisaties en de ervaringen
met de huidige wijze van inspecteren wordt een rationele systematiek
ontwikkeld om inspecties uit te voeren. Hierbij is aandacht voor zowel
de wijze van inspecteren als de vastlegging en interpretatie van de
waarnemingen en de presentatie van de informatie voor de
verschillende doelgroepen.
Opstellen concept handreiking & afstemming over status handreiking
Aan de hand van de ontwikkelde rationele systematiek en de
ervaringen met inspecteren worden verbeterpunten geïdentificeerd van
de huidige wijze van inspecteren en wordt een voorstel opgesteld voor
een verbeterde wijze van inspecteren die wordt vastgelegd in een
concept handreiking. De handreiking dient aanbevelingen te bevatten
voor het gehele traject van het inspecteren, via vastlegging en
interpreteren tot het presenteren van de resultaten en voor zowel
eenvoudige standaardsituaties als voor meer complexe of kwetsbare
situaties.
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In deze fase dient tevens te worden vastgesteld welke status de
handreiking dient te krijgen: handreiking (STOWA), leidraad (TAW) of
voorschrift (V&W).
In deze fase speelt een in te stellen klankbordgroep een belangrijke rol
voor terugkoppeling.
1.4.4. Fase 3: Definitieve handreiking
Definitieve handreiking & vaststellingstraject
De in fase 2 opgestelde concept handreiking wordt ter beoordeling
voorgelegd aan toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden,
anders dan de in fase 2 ingestelde klankbordgroep. De handreiking
wordt aangepast naar aanleiding van de beoordeling. Vervolgens wordt
de aangepaste handreiking ter beoordeling voorgelegd aan de TAW, de
waterschappen en de provincies. Afhankelijk van de status van de
handreiking waarvoor wordt gekozen wordt de handreiking vastgesteld
door de waterschapsbesturen, door de provincies middels een
provinciale verordening of door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat.
Na vaststelling wordt de handreiking verspreid onder toekomstige
gebruikers.
Plan van aanpak voor aanpassing van regelgeving en procedures
Aan de hand van de bestuurlijk/juridische inventarisatie en analyse uit
de vorige fase wordt een aanbeveling opgesteld voor aanpassing van
de betreffende regelgeving en procedures. Te denken valt hierbij aan
aanpassingen van wetten en aanpassing van de model provinciale
verordening.
Tevens wordt aangegeven welke trajecten moeten worden doorlopen
om de betreffende regelgeving en procedures aan te passen, welke
acties daarvoor nodig en wat de globale doorlooptijd is.
Testen van kansrijke inspectietechnieken & verbetering van kansrijke
inspectietechnieken
De in de vorige fase begonnen pilots en verbeteringen worden in deze
fase voortgezet.
Aanbeveling voor het beheer van de handreiking en ondersteuning van
de inspectie
Ten behoeve van het beheer van de handreiking (updates) en
ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van inspecties wordt een
centrale organisatie ingericht. Dit kan bijvoorbeeld een helpdesk zijn.
In de aanbeveling wordt aangegeven waar deze organisatie aan moet
voldoen en welke kosten hier globaal mee gemoeid zijn.
Implementatie
De implementatie van de in de handreiking aanbevolen inspectiewijze
maakt geen onderdeel uit van dit onderzoek.
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1.5

Afbakening

• Dit onderzoek focust op de techniek en proces van inspecties van
alle waterkeringen (primair en niet-primair) ten aanzien van de
waterkerende functie (veiligheid) en de bijbehorende informatieinfrastructuur (informatieverwerking en -voorziening) voor het
dagelijkse beheer, vanuit de bestuurlijke, organisatorische context.
• Dit onderzoek richt zich op de inspectie ten behoeve van dagelijks
beheer en ten behoeve van voorkoming van calamiteiten. Dit
onderzoek richt zich niet op informatievoorziening bij calamiteiten.
• Het opstellen van interventie-niveaus en het aanreiken van
(nood)maatregelen in geval een interventie-niveau wordt
overschreden valt buiten het bereik van dit onderzoek.
• Een eventuele vertaalslag (stekker) tussen de gegevens zoals deze
worden geleverde vanuit de inspectietechniek en de informatieinfrastructuur van de waterkeringbeheerder is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerders en valt
vooralsnog buiten het bereik van dit onderzoek.
• Voor dit onderzoek wordt aansluiting gezocht bij de bestaande
informatie-infrastructuur bij waterkeringbeheerders, zoals de legger,
beheersregister, beheerplan waterkeren (BPW), beheerplan nat
(BPN) en de vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing en bij op reeds
bestaande of in ontwikkeling zijnde beheervisies en -systemen.
• Dit onderzoek zal zich primair richten op (informatie)behoeften van
degene die belast is met het dagelijks beheer van de waterkering en
minder op die van de bestuurder.
• De aanpassing van regelgeving en procedures wordt niet
gefaciliteerd vanuit dit onderzoek.
• Er wordt vanuit gegaan dat de waterkeringbeheerder over de nodige
basisinformatie beschikt. Onder basisinformatie wordt onder andere
verstaan de informatie die is vastgelegd in de legger en
beheersregister.
De kennis van de opbouw van de dijk behoort te zijn opgenomen in
het beheerregister van de waterkering. Invullen van geconstateerde
gebreken in het beheerregister is geen onderdeel van deze studie.
Indien nodig zullen in deze studie wel aanbevelingen worden
gedaan over informatie die in het beheerregister moet worden
opgenomen.
• Voor dit onderzoek worden geen nieuwe inspectietechnieken
ontwikkeld, maar wordt gebruik gemaakt van in de markt
beschikbare technieken.

1.6

Producten

1.6.1. Voortgangsverslag
Over het onderzoek zal viermaandelijks verslag worden gedaan aan het
Hoofdkantoor van de Waterstaat (HKW) van Rijkswaterstaat. In dit
verslag zal een overzicht worden opgenomen van:
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• de werkzaamheden, producten, ontwikkelingen en afspraken van de
viermaandelijkse periode waarover verslag gedaan wordt;
• de bestedingen van de viermaandelijkse periode waarover verslag
gedaan wordt. Onder bestedingen wordt hier verstaan de door
Rijkswaterstaat besteedde tijd (uren) en de betaalde facturen van
uitbestedingen bedoeld;
• een prognose van de werkzaamheden, producten, ontwikkelingen,
afspraken en bestedingen van de viermaandelijkse periode volgend
op de periode waarover verslag gedaan wordt;
• een prognose van de planning en raming voor het onderzoek
volgend op de periode waarover verslag gedaan wordt in relatie tot
de in dit plan van aanpak gegeven planning en raming.
Aan de hand van het voortgangsverslag zal worden geadviseerd om dit
plan van aanpak bij te stellen.
1.6.2. (Tussen)producten
Bij de beschrijving van de verschillende fasen (hoofdstuk 2 en 3) zal in
detail worden ingegaan op de te realiseren producten. In deze
paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven van de meest
aansprekende (tussen)producten:
Fase 1: Plan van aanpak
• Het voorliggende Plan van aanpak, inclusief:
o een globale inventarisatie en analyse van
bezwijkmechanismen van waterkeringen, de huidige
wijze van inspecteren, bestaande inspectietechnieken,
bestaande informatie-infrastructuren en de
informatiebehoefte van de waterkeringbeheerders; en
o het verslag van de brainstormsessie (19 maart 2004).
Fase 2: Inventarisatie en analyse
Zie paragraaf 2.7.
Als meest aansprekende (tussen)producten kunnen hier worden
genoemd:
• eind juni 2004:
o een concept-toetsregel en -aanbeveling voor
monitoring voor veenkades bij droogte 2;
• oktober 2004:
o een globale aanbeveling voor inspectie van
waterkeringen in natte omstandigheden;
• december 2004:
• juni 2005:
o concept-handreiking voor inspectie van waterkeringen.

2

Deze concept-toetsregel en -aanbeveling zijn opgesteld onder begeleiding van de STOWA
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Fase 3: Definitieve handreiking
Zie paragraaf 3.7.
Als meest aansprekende (tussen)producten kunnen hier worden
genoemd:
• december 2005:
o definitieve handreiking voor inspectie van
waterkeringen
o aanbeveling voor organisatie t.b.v. beheer handreiking
en ondersteuning bij de (implementatie van de)
inspectie van waterkeringen
o aanbeveling voor aanpassing van wet-, regelgeving en
procedures.

1.7

Gezamenlijke aanpak

De zorg voor het dagelijkse beheer van de waterkeringen ligt
voornamelijk bij de waterschappen. Rijkswaterstaat, provincies en
gemeenten beheren een beperkt areaal waterkeringen. De
betrokkenheid van het Rijk (lees: het ministerie van Verkeer en
waterstaat) is voorts vastgelegd in art. 5 van Wwk, waaruit de rol als
kennisontwikkelaar op het gebied van beheer waterkeringen volgt. Het
Rijk heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor het waarborgen van
de veiligheid ten aanzien van overstromingsgevaar.
Dit betekent dat meerdere beheerders en instanties binnen hetzelfde
domein actief zijn en daarmee dezelfde problemen ondervinden. Bij het
in kaart brengen van deze problemen en het zoeken naar verbeteringen
is gekozen voor een gezamenlijke aanpak van partijen. Met de selectie
van partijen is gezocht naar bundeling van kennis binnen de
Rijkswaterstaat en de waterschappen. De volgende belanghebbenden
zijn daartoe direct bij dit onderzoek betrokken:
•
•
•
•
•

Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (HKW);
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW);
Rijkswaterstaat, Adviesdienst Geo-informatica en ICT (AGI);
Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat (BWD);
Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA).

Voor het aandeel van Rijkswaterstaat berust de onderzoeksbegeleiding
bij DWW.
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1.8

Relatie met andere projecten en onderzoeken

Bij de opzet van dit onderzoek is rekening gehouden met andere
projecten en onderzoeken. In bijlage A is een overzicht opgenomen van
andere onderzoeken en projecten die een verband hebben met
inspectie van waterkeringen. Dit onderzoek richt zich op verbetering
van de methodische grondslag van de inspectie van waterkeringen en
de verzameling en verspreiding van relevante kennis dit hieraan kan
bijdragen.

1.9

Techniek versus methode

Een techniek is een hulpmiddel dat één of meer aspecten van een
samenhangende werkwijze afdekt. Zo wordt onder een
inspectietechniek verstaan de wijze van inwinnen van gegevens die
betrekking hebben op een bepaald aspect van het gedrag of de
veiligheid van de waterkering. Te denken valt hierbij aan het visueel
inspecteren van het oppervlak, het meten van waterspanningen met
behulp van waterspanningsmeters of het meten van vervormingen met
behulp van airborne interferometrie radars. Daarnaast worden ook
technieken gebruikt om gegevens vast te leggen (databases, GIS), te
verspreiden en te presenteren.
Een methode beschrijft de inzet van een of meerdere technieken en de
samenhang daartussen ten behoeve van een bepaald doel; in dit geval:
inzicht krijgen in de actuele waterstaatkundige toestand van de
waterkering als onderdeel van dagelijks beheer.
Hieronder is een samenvatting gegeven van de betekenis van de
begrippen ‘techniek’ en ‘methode’.
Van Dale
Groot woordenboek
hedendaags Nederlands

Betekenis bij inspectie van
waterkeringen

Techniek

Technisch hulpmiddel

Hulpmiddel dat één of meer
aspecten van de inspectie
afdekt

Methode

Vaste, weldoordachte
werkwijze om een bepaald
doel te bereiken

Werkwijze volgens welke
technieken worden ingezet
om inzicht te krijgen in de
actuele waterstaatkundige
toestand van waterkeringen
als onderdeel van dagelijks
beheer
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1.10 Leeswijzer
Hieronder is per fase aangegeven waar in dit plan van aanpak de
onderzoeksactiviteiten zijn beschreven die benodigd zijn om te komen
tot de in de vorige paragraaf onderscheiden resultaten:
• Fase 1: bijlagen A tot en met E;
• Fase 2: hoofdstuk 2;
• Fase 3: hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de organisatie van het onderzoek en
in hoofdstuk 6 komt de in- externe communicatie rond het onderzoek
aan bod.
In hoofdstuk 7 is een globale planning en raming voor in dit plan van
aanpak beschreven onderzoek opgenomen. De risico’s betreffende
planning en raming zijn beschreven in hoofdstuk 8.
De eisen ten aanzien van de kwaliteit van het op te leveren product en
de in te zetten mensen en opdrachtnemers zijn beschreven in hoofdstuk
9.
Tenslotte is in hoofdstuk 10 een lijst met referenties gegevens.
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2. Fase 2 - Inventarisatie en analyse
...............................................................................

2.1

Inventarisatie en analyse

Ten behoeve van het opstellen van dit plan van aanpak zijn globale
inventarisaties en analyses uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in de bijlagen C t/m E.
In fase 2 van het onderzoek worden de globale inventarisaties en
analyses gecompleteerd en teruggekoppeld met deskundigen en
belanghebbenden (klankbord).
Ieder onderdeel van de inventarisatie en analyse (paragraaf 2.1 t/m
2.4) wordt afgesloten met een rapportage van de uitgevoerde
werkzaamheden, een overzicht van de geïnventariseerde aspecten en
de resultaten van de analyse.
2.1.1. Bestuurlijk/juridische inventarisatie en analyse
Een inventarisatie wordt gemaakt van:
• de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de actoren
in het waterkeringbeheer;
• de wet- en regelgeving en procedures met betrekking tot het
beheer en de inspectie van waterkeringen. Te denken valt hierbij
aan de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken, provinciale
verordeningen, Beheerplan Waterkeringen (BPW), Beheerplan Nat
(BPN);
• de relatie tussen bovengenoemde aspecten.
Hierbij wordt met name aandacht gegeven aan overlap en leemtes.
In oktober 2004 is een eerste globaal overzicht van de
bestuurlijk/juridische inventarisatie en analyse gereed. De definitieve
rapportage is in december 2004 gereed.
2.1.2. Technisch/inhoudelijke inventarisatie en analyse
Bezwijkmechanismen, belastingen, bedreigingen en indicatoren
In bijlage C is een globaal overzicht opgenomen van de belangrijkste
bezwijkmechanismen en de indicatoren die vooraf gaan aan de
bezwijkmechanismen of hiermee gepaard gaan, waarbij onderscheid is
gemaakt in 2 typen waterkerende constructies:
• dijken en kades;
• waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies.
In deze inventarisatie is per faal-/bezwijkmechanisme aangegeven
welke belastingen/omstandigheden/bedreigingen (storm/droogte,
neerslag/menselijke of biologische activiteiten), zwakte-indicatoren en
bezwijkindicatoren van toepassing zijn.

21

Plan van aanpak onderzoek verbetering inspectie

De belastingen/omstandigheden/bedrfeigingen zijn in het overzicht
opgenomen om ook een inspectie regime aan te kunnen bevelen,
afhankelijk van de belastingen/omstandigheden/bedreigingen.
In fase 2 wordt de inventarisatie en analyse van bezwijkmechanismen
en de indicatoren gecompleteerd, onder andere door het uitvoeren van
een bureaustudie en het interviewen van waterkeringbeheerders en
deskundigen.
Inspectiemethodes en -technieken
Op basis van het overzicht van bezwijkmechanismen en indicatoren is
een globaal overzicht gemaakt van de beschikbare inspectiemethodes
en -technieken. Het overzicht in bijlage D is opgesteld op basis van
verzamelde kennis (onder andere op de kennisdag Waterkeringbeheer
en remote sensing van 9 maart 2004 in het Aviodrome te Lelystad en
tijdens de brainstormsessie op 19 maart in het Mobilion te Utrecht). Dit
overzicht van beschikbare inspectiemethodes en -technieken geeft een
goed beeld van wat er mogelijk is, maar is niet uitputtend.
In deze fase wordt de inventarisatie en analyse van huidige
inspectiemethodes en beschikbare inspectietechnieken gecompleteerd.
Hierbij zal voornamelijk worden gekeken naar de huidige
inspectiemethodes, de beschikbare inspectietechnieken, het
inspectieproces, de organisatie rondom inspecties en de
informatiebehoeften in een situatie van normaal dagelijks beheer en
niet bij calamiteiten. De informatiebehoeften van de
waterkeringbeheerders zijn het belangrijkste uitgangspunt voor deze
studie.
Analyse van inspectiemethodes en -technieken
Het doel van de analyse van inspectiemethodes en -technieken is om
een basis te vormen voor de bepaling van de technische en financiële
haalbaarheid van inspectiemethodes en -technieken.
Bij deze analyse worden de volgende activiteiten voorzien:
• een analyse van de effectiviteit en efficiëntie van de huidige en
nieuwe inspectiemethodes en -technieken om op deze wijze de
bruikbaarheid en relevantie van huidige, maar ook nieuwe
inspectiemethodes en -technieken te kunnen beoordelen. Hierbij zal
voornamelijk gebruik worden gemaakt van ervaringen met huidige
en beschrijving van nieuwe inspectiemethodes en -technieken.
Interviews zullen worden gehouden met beheerders en, indien
nodig, zal er ook contact worden gelegd met aanbieders van nieuwe
inspectietechnieken.
Vragen die aan de orde moeten komen zijn onder andere:
o is het resultaat van de inspectie objectief te beoordelen? (Zonder
dat hierbij interventieniveaus worden bepaald). Het opstellen van
interventie-niveaus en het aanreiken van (nood)maatregelen in
geval een interventie-niveau wordt overschreden valt bij het
bereik van dit onderzoek (zie ook § 1.5);
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o geeft het resultaat van de inspectie inzicht in welke acties moeten
worden ondernomen bij geconstateerde onregelmatigheden?
o geeft de inspectie inzicht in alle relevante gedragingen van de
waterkering?
• een analyse van de inzetbaarheid van de huidige en nieuwe
inspectiemethodes en -technieken. Belangrijkste punten waarop de
inzetbaarheid wordt getoetst zijn:
o de procesmatige en organisatorische inpassing;
o tijd tussen aanvraag en inzet;
o tijd tussen waarneming en interpretatie;
o de benodigde tijd voordat inspectiemethodes en technieken
operationeel kunnen zijn.
Ook bij deze analyse zullen interviews worden gehouden met
beheerders en zal, indien nodig, contact worden gelegd met
aanbieders van nieuwe inspectietechnieken.
• een kosten-batenanalyse van de huidige en nieuwe
inspectiemethodes en -technieken. Hierbij zal kwalitatief worden
gekeken naar de kosten en baten voor de beheerders van
waterkeringen en niet naar afgeleide maatschappelijke kosten en
baten.
Wat het meeste bijdraagt aan het waarborgen van de veiligheid
heeft de grootste bate. Bijvoorbeeld bij voldoen aan 5 jaarlijkse
toetsingseisen voor de hoogte draagt het snel constateren van een
lokale afwijking van enkele cm weinig bij aan de veiligheid, het
constateren van wellen tijdens hoogwater of een ‘gevaarlijk type’
scheur wel: de kosten-batenanalyse is gericht op de grootste
bedreigingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van moderne
inzichten over de orde grootte van de typen/mate van bedreigingen
(zie bijv. PC-ring en VNK).
Bij deze analyse zal een bureaustudie worden uitgevoerd en zullen
interviews worden gehouden met aanbieders van nieuwe
inspectietechnieken, (toekomstige) gebruikers van technieken en
onafhankelijke deskundigen.
Analyse van het proces van inspecteren
Het doel van de procesanalyse is om inzicht te krijgen in de processen
waarin de informatiebehoeften worden gegenereerd. Tegelijk vormt de
procesanalyse een basis voor de bepaling van de bestuurlijke en
organisatorische haalbaarheid van inspectiemethodes en -technieken.
Bij de procesanalyse worden de volgende activiteiten voorzien:
• actoren- en omgevingsanalyse;
• analyse van de informatiecyclus (zie paragraaf 0 en 0);
• analyse van de verwerving, opslag, verwerking en presentatie van
verzamelde informatie (zie ook paragraaf 0).
Gestart wordt met een actoren- en omgevingsanalyse waarin het
bestuurlijk-organisatorisch krachtenveld rond inspecties van
waterkeringen wordt geanalyseerd. Door het uitvoeren van een
bureaustudie kan goed in kaart worden gebracht welke partijen
betrokken zijn bij waterkeringen en wat de belangen,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
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Deze activiteit is belangrijk voor het selecteren van de partijen die
moeten worden geïnterviewd en in een later stadium voor de
inventarisatie van risico’s.
De analyse van de informatiecyclus wordt behandeld in paragraaf 0.
De analyse van de verwerving, opslag, verwerking en presentatie van
verzamelde informatie wordt behandeld in paragraaf 0.
Risico-inventarisatie
Op basis van voorgaande analyses van de inspectiemethodes en
-technieken en het proces worden de risico’s geanalyseerd. Hiervoor
wordt een bijeenkomst (brainstorm) georganiseerd waarin een
gevarieerde groep van belanghebbenden gevraagd wordt om aan te
geven wat de risico’s en kansen van de huidige en nieuwe
inspectiemethodes en -technieken zijn.
Punten die aan de orde moeten komen zijn onder andere:
• mate van afhankelijkheid van kwaliteit (opleiding, ervaring)
inspecteur;
• mate van afhankelijkheid van derden (leveranciers technieken).
• Kansen en bedreigingen bij integraal uitbesteden van beheer of
inspectie van waterkeringen;
• politieke en bestuurlijke bedreigingen en kansen (draagvlak,
financiering).
Informatie-infrastructuren
In bijlage E is een globaal overzicht gegeven van de informatieinfrastructuren bij inspecties van waterkeringen in een normale
beheersituatie (dagelijks beheer en Toetsing).
De inventarisatie en analyse van de bestaande informatieinfrastructuren richt zich op de verwerving, opslag, verwerking en
presentatie van verzamelde informatie in de huidige inspectiepraktijk,
inclusief de relatie met informatie uit andere bronnen dan de eigen
meetinspanningen van de waterkeringbeheerder. Hierbij kan worden
gedacht aan informatie van nutsbedrijven (kabels en leidingen),
gemeentes (bebouwing, wegen), bewoners (woningen) en
grondgebruikers (gewassen).
Interviews zullen worden gehouden met beheerders, nutsbedrijven en
gemeentes, om nader inzicht te krijgen in de relatie met informatie uit
andere bronnen dan de leggers en beheerregisters van de
waterkeringbeheerder.
Informatiebehoefte
Wat naar voren kwam uit onder andere de brainstormsessie (19 maart
2004) is dat beheerders op diverse niveaus van de organisatie graag op
ieder moment passende informatie willen hebben over de actuele
toestand en de restlevensduur van de waterkering.
De restlevensduur van de waterkering kan worden afgeleid uit het
ontwerp en de vijfjaarlijkse veiligheidstoets.

24

Plan van aanpak onderzoek verbetering inspectie

De conclusies over de levensduur kunnen worden bevestigd door de
waarnemingen uit de inspecties (gedraagt de waterkering zich zoals
voorspeld)
De actuele toestand kan worden afgeleid uit de basisinformatie (legger,
beheersregister, BPW, BPN) en de waarnemingen uit de inspectie.
De informatiebehoefte van de waterkeringbeheerder wordt afgeleid uit
een analyse van de informatiecyclus (plan-do-check-act) rond de
inspectie van waterkeringen. Hierbij wordt gekeken naar wie bij de
waterkeringbeheerder informatie moet krijgen, hoe vaak en snel de
informatie moet worden geleverd, wie de informatie beoordeelt en wie
er handelt. Belangrijk hierbij is de relatie met de 5 jaarlijks toetsing in
het kader van de Wet op de Waterkering.
In deze fase wordt de inventarisatie en analyse van de
informatiebehoefte op ieder niveau van de organisatie van de
waterkeringbeheerder gecompleteerd. Tevens wordt geïnventariseerd
op welke wijze de gevraagde informatie beschikbaar zou moeten
worden gesteld.
Producten
In oktober 2004 is een eerste globaal overzicht van de
technisch/inhoudelijke inventarisatie en analyse gereed. De definitieve
rapportage is in december 2004 gereed.

2.2

Selectie en testen van kansrijke inspectietechnieken

Op basis van de globale inventarisatie en analyse van huidige
inspectiemethodes en beschikbare inspectietechnieken in dit plan van
aanpak (zie bijlage D) en de completering hiervan (zie paragraaf 2.1.2)
kan een selectie worden gemaakt van kansrijke inspectiemethodes en
-technieken. Hierbij zal voornamelijk worden gekeken naar de
praktische toepasbaarheid (realiteitsgehalte), inpassing in het
inspectieproces, de organisatie rondom inspecties en de
informatiebehoeften. De informatiebehoeften van de
waterkeringbeheerders zijn het belangrijkste uitgangspunt voor deze
studie. Voor de (on)mogelijkheden van de techniek wordt uitgegaan
van de technieken die nu worden aangeboden; in het kader van dit
onderzoek worden geen technieken ontwikkeld. Dit wordt overgelaten
aan de aanbieders van technieken in de markt.
Doel van het testen van kansrijke methodes en technieken (pilots) is om
eventuele praktijkproblemen vroegtijdig te signaleren zodat hierop
geanticipeerd kan worden voordat in de volgende fase een definitieve
handreiking voor de inspectie van waterkeringen wordt opgesteld.
Bij uitvoering van de pilots worden de aanbieders van techniek
betrokken. Dit past in het beleidsvoornemen van Rijkswaterstaat om
innovaties bij voorkeur in samenspraak met de markt tot stand te
brengen. Om deze betrokkenheid op goede wijze te begeleiden kan
gebruik worden gemaakt van initiatieven binnen Rijkswaterstaat, zoals
WaterInnovatieBron (WINN) en Samenhang en Profijt in de
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Informatievoorziening Nat (SPIN). Tevens zal nadrukkelijk de link
worden gelegd met de resultaten uit de Kennisdag Waterkeringbeheer
van 9 maart 2004.
Voor deze pilots zal bekeken worden of ze in aanmerking komen voor
subsidie (EZ / BSIK). Daarnaast wordt er vanuit gegaan dat de
aanbieder van de te testen techniek substantieel bijdraagt in de kosten
door bijvoorbeeld de techniek en de inzet om niet beschikbaar te
stellen. Bij een goed resultaat kan deze techniek dan door de aanbieder
commercieel geëxploiteerd worden.
Het testen van kansrijke inspectietechnieken en -methodes loopt door
in fase 3. Op deze wijze kunnen inspectietechnieken en -methodes
onder meerdere omstandigheden worden getest en verbeterd (zie §
2.3) en kunnen eventuele aanpassingen worden getest.
De resultaten van deze tests kunnen mogelijk maar in beperkte mate
worden verwerkt in de definitieve handreiking.
In december 2004 en in juni 2005 wordt middels een tussenrapport
verslag gedaan van de uitgevoerde en in uitvoering zijnde pilots en de
wijze waarop de selectie tot stand is gekomen.

2.3

Verbetering van kansrijke inspectietechnieken

Uit de pilots zal blijken of een inspectiemethode of -techniek praktisch
toepasbaar is of kan zijn na enige aanpassing. In het geval waarin dit zo
blijkt te zijn wil dit nog niet zeggen dat de geteste methode of techniek
naadloos aansluit op de werkwijze en informatie-infrastructuur van de
waterkeringbeheerders.
Mogelijk is een aanpassing nodig van de apparatuur of van de te
leveren gegevens uit de metingen. Enige (door)ontwikkeling of
verbetering op dit gebied wordt in eerste instantie overgelaten aan de
aanbieder van de inspectietechniek.
Indien een vertaalslag (stekker) nodig is tussen de geleverde gegevens
en de informatie-infrastructuur van de waterkeringbeheerder is dit in de
eerste plaats de verantwoordelijkheid van de waterkeringbeheerder.
Bezien kan worden of dit wordt overgelaten aan de aanbieder van de
techniek.
Het verbeteren van kansrijke inspectietechnieken en -methodes loopt
door in fase 3. Op deze wijze kunnen inspectietechnieken en methodes verder worden verbeterd en kunnen eventuele aanpassingen
worden getest.
De resultaten van deze tests kunnen mogelijk maar in beperkte mate
worden verwerkt in de definitieve handreiking.
In het kader van dit onderzoek zal geen nieuwe techniek ontwikkeld
worden.
In december 2004 en in juni 2005 wordt middels een tussenrapport
verslag gedaan van de uitgevoerde en in uitvoering zijnde
verbeteringen van inspectietechnieken.
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2.4

Opzetten van een rationele systematiek voor
inspectie van waterkeringen

Alvorens een handreiking geschreven kan worden voor de inspectie van
waterkeringen zal moeten worden vastgesteld volgens welke
systematiek dit dient te gebeuren. Deze systematiek dient zodanig
logisch in elkaar te zitten dat het volgen van deze systematiek
vanzelfsprekend is en daardoor weinig inspanning bij de invoering
vergt. Daarnaast dient de systematiek zoveel mogelijk aan te sluiten op
de bestaande werkwijze en informatie-infrastructuur van
waterkeringbeheerders en op reeds bestaande of in ontwikkeling zijnde
beheervisies en -systemen.
Het opzetten van de rationele systematiek gebeurt door het uitvoeren
van een bureaustudie naar bestaande systematieken, het interviewen
van waterkeringbeheerders en het resultaat van de voorgaande twee
acties voor te leggen aan een panel van deskundigen en
vertegenwoordigers van waterkeringbeheerders in een workshop.
In februari 2005 wordt gerapporteerd over de rationele systematiek die
gevolgd zal worden in de handreiking voor de inspectie van
waterkeringen.

2.5

Afstemmen status handreiking inspectie
waterkeringen

Gezien de huidige en toekomstige wet- en regelgeving en procedures
kan de status van de handreiking voor inspectie van waterkeringen een
van meerdere zijn:
• een landelijk geldend voorschrift opgelegd door de staatssecretaris
van Verkeer en waterstaat;
• een provinciaal geldend voorschrift opgelegd door Gedeputeerde
Staten middels een provinciale verordening;
• een werkdocument, vastgesteld door het bestuur van het
waterschap;
• een aanbeveling in de vorm van TAW- of STOWA-publicatie.
Doordat de status invloed heeft op de vorm en inhoud van de
definitieve handreiking moet in juni 2005 duidelijk zijn wat die status
zal zijn.
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2.6

Opstellen concept-handreiking inspectie
waterkeringen

Voor het opstellen van de concept handreiking worden de resultaten
van de hiervoor genoemde acties (paragraaf 2.1 t/m 2.5) met elkaar
vergeleken en op elkaar afgestemd, resulterend in een eerste versie van
een handreiking voor het uitvoeren, vastleggen, verwerken en
presenteren van inspecties van waterkeringen.
De inspectie zal in deze handreiking centraal staan, waarbij de
aanbevolen inspectiemethode en -techniek en frequentie van uitvoeren
afhankelijk zullen zijn van:
• de omstandigheid: droog, nat (hoogwater, neerslag);
• de historie van zowel de waterkering als de opgetreden
omstandigheden;
• belasting: hoogwater, laagwater, werkzaamheden aan of in de
nabijheid van de waterkering enz.;
• zwakte-indicatoren: scheuren, verzakking, ontwerp, leeftijd
constructie;
• en eventueel overige aspecten die uit de inventarisaties en analyses
naar voren komen als relevant.
Voorts zal in deze handreiking nadrukkelijk aandacht zijn voor het
inspectieproces en de aansluiting bij informatie-infrastructuren van de
waterkeringbeheerders.
Nadat alle verzamelde kennis is vastgelegd in de handreiking zal deze
handreiking worden verspreid onder de belanghebbenden.
In juni 2005 zal de concept-versie van de handreiking voor de inspectie
van waterkeringen gereed zijn. Hierin zullen de eerdere publicaties ten
aanzien van de toetsregel en aanbeveling voor veenkades bij droogte
en de aanbeveling voor inspectie tijdens het natte seizoen zijn
opgenomen.

2.7

Producten

De (tussen)producten van fase 2 zijn:
• oktober 2004:
o tussenrapportage met een eerste globaal overzicht van
de bestuurlijk/juridische inventarisatie en analyse;
o tussenrapportage met een eerste globaal overzicht van
de technisch/inhoudelijke inventarisatie;
o aanbeveling voor inspectie tijdens het eerstvolgende
natte seizoen (oktober 2004 - april 2005);
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• december 2004:
o eindrapportage van de bestuurlijk/juridische
inventarisatie en analyse;
o eindrapportage van de technisch/inhoudelijke
inventarisatie en analyse;
o definitieve toetsregel en aanbeveling voor monitoring
van veenkades bij droogte;
o tussenrapportage over de selectie, uitgevoerde en in
uitvoering zijnde pilots van kansrijke
inspectietechnieken;
o tussenrapportage over de verbetering van kansrijke
inspectietechnieken;
• februari 2005:
o eindrapportage over de rationele systematiek die
gevolgd zal worden in de handreiking voor de inspectie
van waterkeringen;
• juni 2005:
o concept-handreiking inspectie waterkeringen;
o tussenrapportage over de selectie, uitgevoerde en in
uitvoering zijnde pilots van kansrijke
inspectietechnieken;
o tussenrapportage over de verbetering van kansrijke
inspectietechnieken;
o rapportage over de afstemming ten aanzien van de
status van de handreiking.
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3. Fase 3 - Definitieve handreiking
...............................................................................

3.1

Testen van kansrijke inspectietechnieken

In fase 3 wordt het testen van kansrijke inspectietechnieken en methodes voortgezet. Op deze wijze kunnen inspectietechnieken en methodes onder meerdere omstandigheden worden getest en verbeterd
en kunnen eventuele aanpassingen worden getest.
De resultaten van deze tests kunnen mogelijk maar in beperkte mate
worden verwerkt in de definitieve handreiking.
In december 2005 is de eindrapportage gereed van de uitgevoerde
pilots en de wijze waarop de selectie tot stand is gekomen.

3.2

Verbetering van kansrijke inspectietechnieken

In fase 3 wordt het verbeteren van kansrijke inspectietechnieken en methodes voortgezet. Op deze wijze kunnen inspectietechnieken en methodes verder worden verbeterd en kunnen eventuele aanpassingen
worden getest.
De resultaten van deze tests kunnen mogelijk maar in beperkte mate
worden verwerkt in de definitieve handreiking.
In december 2005 is de eindrapportage gereed van de verbeteringen
van inspectietechnieken.

3.3

Definitieve handreiking

In deze fase van het onderzoek word de definitieve handreiking voor
het inspecteren van waterkeringen opgesteld. De in de vorige fasen
verzamelde gegevens zullen worden vastgelegd in een handreiking die
zal worden opgesteld voor alle beheerders van waterkeringen.
Tijdens het opstellen van de handreiking zullen de voorgenomen
beslissingen en de (tussen)resultaten regelmatig teruggekoppeld
worden met een in te stellen klankbordgroep.
In december 2005 is de definitieve handreiking voor inspectie van
waterkeringen gereed. Dit houdt in dat alle betrokkenen hebben
ingestemd met de handreiking en dat de handreiking gereed is voor
drukken.
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3.4

Vaststelling

Nadat een definitief concept van de handreiking is opgesteld, dat de
instemming heeft van de projectbegeleidingsgroep en de
klankbordgroep, zal dit ter beoordeling worden voorgelegd aan:
•
•
•
•

de
de
de
de

opdrachtgever(s);
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW);
waterkeringbeheerders (Unie van Waterschappen, UvW);
provincies (Interprovinciaal Overleg, IPO).

In deze fase zal duidelijk moeten zijn wat de status wordt van de
handreiking (zie § 2.5):
• in geval van een “aanbeveling” kan volstaan worden met
instemming door de hiervoor genoemde gremia;
• ook kan gekozen worden voor een TAW-leidraad of technisch
rapport. De beschreven werkwijze dient dan ter aanbeveling, maar
wordt niet voorgeschreven. In dit geval is instemming van TAW
vereist en vaststelling door de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat (art. 5 van de Wwk);
• als laatste kan er voor worden gekozen de in de handreiking
beschreven werkwijze uit te brengen als voorschrift. Dit kan op
verschillende niveaus:
o vanuit de verantwoordelijk als waterkeringbeheerder
kan het bestuur van de waterkeringbeheerder de
beschreven werkwijze vaststellen;
o vanuit de verantwoordelijkheid als toezichthouder op
dagelijks beheer van waterkeringen kunnen de
provincies de beschreven werkwijze voorschrijven
middels een provinciale verordening;
o vanuit de eindverantwoordelijkheid voor “droge
voeten” kan de staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat de beschreven werkwijze voorschrijven voor
primaire waterkeringen. Na inwerkingtreding van de
voorziene wijziging van de Wet op de waterkering [4]
kan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de
beschreven werkwijze eventueel voorschrijven voor
niet-primaire waterkeringen.
In overleg met de hiervoor genoemde gremia zal worden vastgesteld
wat de status wordt. Deze discussie zal vanuit het onderzoek worden
geïnitieerd en gefaciliteerd.
Totdat vast staat wat de status wordt van het einddocument van dit
onderzoek wordt gesproken over een “handreiking”.
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3.5

Onderhoud handreiking en ondersteuning bij
inspectie

De uit te brengen handreiking voor inspectie van waterkeringen is een
eerste versie. Bij het tot stand brengen van deze versie wordt de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch kan niet worden uitgesloten
dat de handreiking op aspecten niet optimaal voldoet of achterhaald
wordt door ontwikkelingen. Om deze redenen zal de handreiking
regelmatig bijgesteld moeten worden middels errata, wijzigingen,
aanvullingen of een nieuwe versie.
Ten behoeve van het onderhoud van de handreiking moet een
organisatie opgezet worden die:
• de ervaringen met de handreiking vastlegt;
• de uitwisseling van ervaringen met de handreiking faciliteert;
• de ontwikkelingen volgt en vastlegt ten aanzien van:
o wet- en regelgeving;
o inspectiemethodes en -technieken;
o inzichten in het gedrag van waterkeringen
o informatie-infrastructuren
o informatiebehoeftes
o enz.
Middels interviews en/of een enquête wordt de behoefte aan zo’n
organisatie gepeild en de eisen die aan zo’n organisatie worden gesteld
geïnventariseerd. Vervolgens zal een aanbeveling worden opgesteld
aan de opdrachtgever(s) voor het inrichten van zo’n organisatie,
inclusief een raming van kosten.
De huidige werkwijze en organisatie voor het onderhoud van V&Wvoorschiften (HR en VTV) en TAW-leidraden en -technische rapporten
kan hier voorbeeld voor staan en kan hiervoor ingezet worden.
Diezelfde organisatie kan gebruikt worden om ondersteuning te
verlenen aan de waterkeringbeheerders bij de implementatie en gebruik
van de aanbevelingen uit de handreiking.
De implementatie zelf valt buiten het bereik van dit onderzoek.
In december 2005 is een aanbeveling gereed voor de inrichting van een
organisatie voor onderhoud van de handreiking en ondersteuning bij de
implementatie en gebruik van de aanbevelingen uit de handreiking.
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3.6

Plan van aanpak voor aanpassing regelgeving

Afhankelijk van de inventarisatie en analyse van de wet- en regelgeving
en procedures ten aanzien van inspecties (zie § 2.1.1), de huidige wijze
waarop de inspectie van waterkeringen is ingebed in die wet- en
regelgeving en procedures (zie § 2.1.1) en de uiteindelijke status van de
handreiking (zie § 2.5) zal een aanbeveling worden opgesteld voor
aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving en procedures,
inclusief een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden. In deze aanbeveling zal inzicht worden gegeven in te
volgen procedures en doorlooptijden. op grond hiervan zal een voorstel
voor een plan van aanpak worden gedaan om de bestaande wet- en
regelgeving en procedures aan te passen.
In december 2005 zal de aanbeveling voor aanpassing van de
bestaande wet- en regelgeving en procedures, inclusief een beschrijving
van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden gereed zijn.

3.7

Producten

De (tussen)producten van fase 3 zijn:
• december 2005
o de definitieve handreiking inspectie waterkeringen;
o de eindrapportage over de selectie en uitgevoerde pilots
van kansrijke inspectietechnieken;
o de eindrapportage over de verbetering van kansrijke
inspectietechnieken;
o een aanbeveling voor het inrichten van een organisatie
voor het onderhoud van de handreiking en voor
ondersteuning van waterkeringbeheerders bij de
implementatie en gebruik er van;
o een aanbeveling voor aanpassing van wet- en
regelgeving en procedures.
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4. Vervolgactiviteiten
...............................................................................
De activiteiten ten aanzien van de verbetering van de inspectie van
waterkeringen houden niet op bij het beëindigen van dit onderzoek. Zo
zullen de aanbevelingen uit de handreiking moeten worden
geïmplementeerd.
Hieronder is een overzicht gegeven van (mogelijke) vervolgacties:
• implementatie en gebruik van de aanbevelingen uit de handreiking;
• doorlopend onderhoud van de handreiking;
• ondersteuning bij implementatie en gebruik van de aanbevelingen
uit de handreiking;
• aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving en procedures;
• doorlopende inventarisatie en verbetering van inspectietechnieken.
Deze vervolgacties vallen buiten het bereik van dit onderzoek en zullen
hier dan ook niet nader worden beschreven.
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5. Organisatie
...............................................................................

5.1

Fase 1: Plan van aanpak

Het opstellen van dit plan van aanpak is begeleid door een projectgroep
bestaande uit:
• Mvr. H.C. Klavers

• Dhr. H.H.M. Opsteegh

• Dhr. P.J.L. Blommaart

• Dhr. H.C. Landa
• Dhr. C.J.J. Zimmerman
• Dhr. L.R. Wentholt

Rijkswaterstaat,
Hoofdkantoor van de Waterstaat
(opdrachtgever)
Rijkswaterstaat,
Hoofdkantoor van de Waterstaat
(opdrachtgever)
Rijkswaterstaat,
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(projectbegeleider)
Rijkswaterstaat,
Adviesdienst voor Geo-informatie & ICT
Rijkswaterstaat,
Bouwdienst Rijkswaterstaat
Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA)

Het plan van aanpak is opgesteld door S.W. Bakkenist en J.H.
Hoogland (Infram) en P.J.L. Blommaart (Rijkswaterstaat, DWW).

5.2

Fase 2 en 3

Bij het uitvoeren van het onderzoek zal nauw worden samengewerkt
tussen Rijkswaterstaat en de Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (STOWA, namens de waterschappen).
De werkzaamheden zullen waar mogelijk worden uitbesteed (optimale
uitbesteding). Vanwege de omvang en complexiteit van het onderzoek
(zie het schema bij de beschrijving van de opzet van het onderzoek in §
1.4 en bij de planning op de volgende pagina) wordt ook de algehele
onderzoeksregie c.q. het onderzoekssecretariaat uitbesteed.
De voorgestane organisatiestructuur van het onderzoek is weergegeven
in onderstaande figuur. Hierbij is er vanuit gegaan dat het een
gezamenlijk onderzoek is van Rijkswaterstaat en de waterschappen.
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De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen
zijn hieronder beschreven.
Opdrachtgever(s)
Als opdrachtgevers kunnen optreden:
• het Hoofdkantoor van de Waterstaat van Rijkswaterstaat en
• de gezamenlijke waterschappen.
Daarnaast kunnen op termijn bijdragen in de kosten worden gezocht bij
fondsen voor financiering van innovaties (ministerie van Economische
Zaken, Europese Unie).
Ook bij het bedrijfsleven (aanbieders van technieken) kunnen bijdragen
worden gezocht.Met name bij het uitvoeren van testen met specifieke
inspectietechnieken. De CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering
Research en Regelgeving, Gouda) kan mogelijk een rol spelen bij de
organisatie van de samenwerking met het bedrijfsleven.
De opdrachtgevers dienen zorg te dragen voor een heldere
opdrachtformulering, inclusief vaststelling van de afbakening, en voor
de benodigde middelen voor het uitvoeren van het onderzoek.
Projectbegeleidingsgroep
De projectbegeleidingsgroep treedt op als gedelegeerd opdrachtgever
en voert de regie over het integrale onderzoek. Daarnaast draagt de
projectbegeleidingsgroep zorg voor:
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•
•
•
•
•
•

de algehele aansturing van het onderzoek;
het uitbesteden van werkzaamheden;
de communicatie met de opdrachtgever(s);
de voortgangsmelding aan de opdrachtgever(s);
een juiste inzet van deskundigheid;
een evenwichtige vertegenwoordiging en raadpleging van alle
belangen bij de totstandkoming van de handreiking.

De samenstelling van de projectbegeleidingsgroep is afhankelijk van de
uiteindelijke opdrachtgever(s) en wordt dan ook samengesteld in
overleg met deze opdrachtgever(s).
De Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat treedt op als
penvoerder van de projectbegeleidingsgroep.
Onderzoeksregisseur/-secretaris
De algehele regie over de activiteiten en het onderzoekssecretariaat
worden aan één marktpartij uitbesteed. Door hiervoor aan één partij
opdracht te geven wordt de interne communicatie eenvoudig en
daardoor beheersbaar gehouden.
De onderzoeksregisseur/-secretaris draagt zorg voor:
• de algehele regie over de activiteiten binnen het integrale
onderzoek;
• het voeren van het secretariaat van het gehele onderzoek;
• communicatie tussen de direct betrokkenen (de
projectbegeleidingsgroep draagt zorg voor de communicatie met de
opdrachtgever);
• voortgangsmeldingen aan de projectbegeleidingsgroep;
Opdrachtnemers
opdrachtnemers dragen zorg voor de uitvoering van de aan hen
opgedragen werkzaamheden onder de door de
projectbegeleidingsgroep gestelde randvoorwaarden en
uitgangspunten.
Strategische partners
Voor de inhoudelijke begeleiding, de kwaliteitsborging en de inbreng
van specialistische kennis wordt de inbreng gezocht van strategische
partners, zoals GTI’s (o.a. GeoDelft, WL | Delft Hydraulics),
onderzoeksinstellingen (o.a. TNO, TNO-NITG) en onderwijsinstellingen
(o.a. TU Delft). Deze strategische partners zullen met name worden
betrokken bij de analyses, kennisontwikkeling en beoordelingen.
Vanwege mogelijke belangenverstrengeling zal moeten worden bezien
in hoeverre een partij die als strategisch partner is verbonden aan het
onderzoek tevens als opdrachtnemer voor deelprojecten op kan treden
en vice versa. 3

3

Het is niet de bedoeling dat een partij betrokken wordt bij opdrachtverlening aan zichzelf of
dat een partij zijn eigen producten beoordeelt.
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Expertise Netwerk Inspectie (ENI)
Voor de inhoudelijke begeleiding van het onderzoek wordt een beroep
gedaan op:
• deskundigen op het gebied van het gedrag en beheer van
waterkeringen;
• deskundigen op het gebied van inspectiemethodes en -technieken
en het gebruik er van;
• deskundigen op het gebied van informatievoorziening ten aanzien
van waterkeringen (informatie-infrastructuren);
• vertegenwoordigers van toekomstig gebruikers (Rijkswaterstaat,
waterschappen en provincies);
• vertegenwoordigers van de TAW- of ENW-werkgroepen 4, UvW en
IPO.
Deze deskundigen en vertegenwoordigers worden verenigd in een
netwerk die in wisselende samenstelling kan worden geraadpleegd.
Een evenwichtige verdeling van deskundigen in het ENI draagt bij aan
het draagvlak voor de resultaten van het onderzoek en de acceptatie er
van.
Ter ondersteuning van de projectbegeleiders en de onderzoeksregisseur
bij de aansturing van het onderzoek wordt uit het ENI een kleine groep
vertegenwoordigers van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat
samengesteld.

4

ENW = Expertise Netwerk Water
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6. Communicatie
...............................................................................
De regie over de communicatie in en om het onderzoek berust bij de
projectbegeleidingsgroep. Activiteiten met betrekking tot de
communicatie kunnen worden uitbesteed aan de onderzoekssecretaris
of daartoe gespecialiseerde opdrachtnemers.

6.1

Interne communicatie

De interne communicatie is beschreven bij de taken en
verantwoordelijkheden in de paragraaf 5.2.

6.2

Externe communicatie

6.2.1. Doelgroepen
Externe deskundigen
Over het onderzoek wordt regelmatig teruggekoppeld met de
klankbordgroep. Indien daartoe aanleiding bestaat zal deskundigheid
buiten de in paragraaf 5.2 geschetste organisatiestructuur worden
gezocht.
TAW, ENW, UvW en IPO
Indien daartoe aanleiding bestaat zullen de TAW, het ENW, de UvW en
het IPO geraadpleegd worden.
Deze zullen in ieder geval geraadpleegd worden ten aanzien van
advisering aangaande de vaststelling van de handreiking.
Belanghebbenden
Belanghebbende zullen over de voortgang worden geïnformeerd
middels voor de doelgroep bestemde media.
Belangstellenden
Daarnaast is er expliciet aandacht voor communicatie met de
geïnteresseerde burger. De voorvallen van het afgelopen jaar hebben
immers veel onrust teweeggebracht.
Nog niet bekend is op welke wijze hieraan invulling zal worden
gegeven.
6.2.2. Communicatiemiddelen
Met de verschillende doelgroepen kan middels verschillende
communicatiemiddelen worden gecommuniceerd.
Hieronder is een is een overzicht gegeven voor het gebruik van
communicatiemiddelen door de projectbegeleidingsgroep:
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5

Brief

Nota

Memo

Rapport

Nieuwsbrief

Artikel

Brochure

Overleg

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

Plan van aanpak onderzoek verbetering inspectie

Presentatie

Anders

X
X
X
X
X

5

Nieuwsbrief

X
X
X
X
X

CD-ROM, DVD, USB memorypen enz.
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Anders

Internet

Intern
Opdrachtgever
Klankbordgroep
Strategische partner
Regisseur/secretaries
Opdrachtnemers
Extern
Deskundigen
TAW, ENW, UvW, IPO
Belanghebbenden
Belangstellenden

Schriftelijk

E-mail

Communicatie- Digitaal
middel
Doelgroep

7. Planning en raming van kosten
...............................................................................

7.1

Globale planning

In de figuur op de volgende pagina is een globale planning van
activiteiten gegeven met oplevermomenten van (tussen)producten.
Iedere fase heeft een kop en een staart. De activiteiten binnen een fase
hebben invloed op elkaar en dienen dan ook onderling te worden
afgestemd. De onderzoeksregisseur draagt hiervoor zorg.
De beschrijving van de activiteiten is opgenomen in hoofdstuk 2 en 3.
Voor de planning is er vanuit gegaan dat uiterlijk 1 juli 2004 opdracht is
verstrekt voor het uitvoeren van fase 2 van dit onderzoek. Iedere
vertraging bij de opdrachtverstrekking zal leiden tot een vertraging bij
de oplevering van de producten.
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7.2

Raming van kosten

In onderstaande tabel zijn de globale geraamde kosten voor het gehele
onderzoek weergegeven. Bij het opstellen van de raming is er vanuit
gegaan dat de algehele projectbegeleiding bij RWS berust. In geval het
onderzoek integraal wordt uitbesteed, zal dit meer kosten met zich
meebrengen.
Omdat onderdelen van fase 2 (inventarisatie en analyse) en fase 3
(definitieve handreiking) afhankelijk zijn van de overige resultaten van
de fase 2, zijn de geraamde kosten voor deze fasen slechts een globale
schatting.
Omschrijving
Fase 1 Plan van aanpak
Fase 2 Inventarisatie, analyse en ontwikkeling
• Inventarisatie en analyse
• Selectie en testen kansrijke technieken
• (Door)ontwikkeling/verbeteringkansrijke technieken
• Opzetten rationele systematiek
• Opstellen concept handreiking
Fase 3 Definitieve handreiking
• Definitieve handreiking
• Vaststelling
• Onderhoud handreiking
• Implementatie

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

52
30
52
48
30
30

weken
weken
weken
weken
weken
weken

30
18
18
18

Onderzoeksregie:
•
Onderzoeksregisseur/-secretaris
•
RWS-projectadministratie/-beheer
•
Afstemming RWS/STOWA/derden
Onvoorzien
Totaal

Bruto tijd
(doorlooptijd)
17 weken 2)

weken
weken
weken
weken
p.m.
82 weken 5)
82 weken
82 weken
82 weken

Netto tijd

1)

k€ 56

360 uren
2.220 uren
320 uren 3)
240 uren 3)
800 uren
160 uren
700 uren

k€ 333
k€ 48
k€ 36
k€ 120
k€ 24
k€ 105

400 uren
200 uren
80 uren
120 uren
p.m.

k€ 90
k€ 60 4)
k€ 12
k€ 18
p.m.

600
240
240
120

k€ 78
k€ 36
k€ 24 6)
k€ 18

uren
uren
uren
uren

7)

99 weken

Geraamde
kosten

2.980 uren

k€ 118
k€ 675

In de netto tijd wordt zowel de tijd van de Rijkswaterstaters, STOWA als tijd van opdrachtnemers verdisconteerd
gedacht, inclusief materiële kosten, zoals reiskosten, druk- en kopieerkosten, tegen een geschat overall tarief van
€ 150,- per uur.
Inclusief onderzoeksregie/projectbeheer.
Exclusief bijdragen van derden. Er wordt vanuit gegaan dat:
• de waterschappen die een testlocatie beschikbaar stellen ook om niet de mankracht leveren die nodig is voor de
inrichting en beheer van de testlocatie;
• het bedrijfsleven de techniek, de bediening, de meetresultaten en eventuele verder ontwikkeling van de
techniek om niet beschikbaar stellen.
Inclusief k€ 30 voor drukken, verspreiden en introduceren
Exclusief fase 1
Alleen inzet door Rijkswaterstaters tegen een tarief van gemiddeld € 100,- per uur
De post ‘onvoorzien’ is ten behoeve van het afdekken van onzekerheden in de raming en ter bekostiging van
bijstelling van het onderzoek. Toekenning van middelen uit de post ‘onvoorzien’ is de bevoegdheid van de
opdrachtgever op advies van de projectbegeleidingsgroep.

Er is nog geen onderverdeling gemaakt in kosten tussen Rijkswaterstaat
en STOWA. Dit zal onderwerp dienen te zijn van nader overleg.
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8. Risico’s
...............................................................................
Bij de uitvoering van het onderzoek zijn een aantal risico’s te
benoemen, zoals:
• beschikbaarheid van middelen
Voor dit plan van aanpak is er vanuit gegaan dat de benodigde
middelen, zoals genoemd in paragraaf 7.2 beschikbaar komen en
gedurende de looptijd van het onderzoek beschikbaar blijven.
Is dit niet het geval, dan zal de omvang van het onderzoek moeten
worden aangepast, in overleg met de opdrachtgever(s) en
toekomstige gebruikers.
De nadruk moet blijven liggen op een praktisch toepasbare
werkwijze voor de inspectie van waterkeringen die voldoet aan de
behoefte om informatie;
• Beschikbaarheid projectbegeleiding
Gezien de ontwikkelingen binnen Rijkswaterstaat (krimp) is
capaciteit schaars en continuïteit niet verzekerd. Onvoldoende
beschikbare capaciteit en continuïteit leiden tot vertraging. Bezien
kan worden of meer werkzaamheden dan voorzien uitbesteed
kunnen worden (projectbegeleiding, projectsecretariaat). De
verantwoordelijkheden van de RWS-projectbegeleiding kunnen niet
gedelegeerd worden.
• Europese aanbesteding
Gezien de totale grootte van het onderzoek is het niet ondenkbaar
dat dit Europees moet worden aanbesteed. Dit levert een vertraging
op bij de start van fase 2;
• actualiteit
De totale grootte van het onderzoek is omvangrijk en behoeft een
breed politiek en bestuurlijk draagvlak om tot een algemeen
aanvaard eindproduct te komen. Indien het draagvlak tussentijds
wegvalt als gevolg van door de actualiteit veranderende prioriteiten
zal de voortzetting van het onderzoek moeten worden overwogen;
• onzekerheden in planning en raming
De in hoofdstuk 6 gegeven planning en raming is indicatief. De
werkelijk benodigde tijd en middelen zullen pas duidelijk worden
gedurende de loop van het onderzoek. Dit vergt een strakke regie
op de uitvoering en een strenge controle op de voortgang.
Indien daartoe aanleiding bestaat zullen de in dit plan van aanpak
opgestelde planning en raming opnieuw bezien moeten worden, in
overleg met de opdrachtgever(s) en toekomstig gebruikers.
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9. Kwaliteit
...............................................................................
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de te leveren
producten ligt bij de projectbegeleidingsgroep. De
projectbegeleidingsgroep kan zich laten bijstaan door de
klankbordgroep en de strategische partners.
Hierbij kunnen een een aantal sporen onderscheiden worden:
• in de eerste plaats zullen de projectbegeleiders voldoende kennis
van zaken moeten hebben om het onderzoek aan te sturen en om
uitbestedingen te kunnen begeleiden (deskundig
opdrachtgeverschap).
• de opdrachtnemers zullen aan moeten tonen dat de mensen die
ingezet worden ten behoeve van het onderzoek over voldoende
deskundigheid en kennis van het werkveld beschikken.
• een klankbordgroep wordt ingesteld (zie paragraaf 5.2) die het
onderzoek begeleid en de kwaliteit en voorgang mede bewaakt.
• tussenproducten en het eindproduct worden ter beoordeling
voorgelegd aan TAW, UvW en IPO.
• daar waar nodig wordt een beroep gedaan op externe deskundige
om de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen.
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10. Referenties
...............................................................................
[1]

Wet op de waterkering
Staatsblad 1996,8, ’s-Gravenhage, 15 januari 1996

[2]

Voorschrift Toetsen op Veiligheid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, kenmerk DWW-2004-009,
ISBN 90-369-5558-0, Delft, 19 januari 2004

[3]

De veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland.
Resultaten van de eerste toetsronde van 1996-2001
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, ’s-Gravenhage, 10 februari
2003

[4]

Wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de
Deltawet grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet en de
Wet schade oesterkwekers. Voorstel van Wet
’s-Gravenhage, 10 december 2003

[5]

Grondslagen voor waterkeren
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,
’s-Gravenhage, januari 1998
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Bijlage A

Globale inventarisatie van onderzoeken en projecten

...............................................................................
• Werkgroep droogte onderzoek boezemkades
De werkgroep is ingesteld door STOWA n.a.v. Wilnis. Onderzoek
stabiliteit veenkades; zwakke plekken. Oorzaak falen Wilnis
onderzocht. Korte en middellange termijn doelstelling. Voor de
middellange termijn stelt de groep zich tot doel om beheerder beter
voor te bereiden op nieuwe droge zomer. Producten: Waterschap
special, onderzoeksrapport GeoDelft, Proef zeepsopdijk, CD met
kaartbeeld Veenkades NL
• Kennisdag waterkeringbeheer & remote sensing
Organisatie kennisdag 9 maart 2004 te Aviodrome, Lelystad.
Doelstelling is om waterkeringbeheerders van waterschappen,
provincie en RWS kennis te laten nemen van (high tech) inspectie
technieken beschikbaar op de markt. Middels programma wordt
getracht vraag en aanbod met elkaar te koppelen.
• Werkgroep normering regionale keringen
De werkgroep is begonnen als werkgroep van Unie van
Waterschappen. Begonnen vóór Wilnis calamiteit. Unie van
Waterschappen, Prov. NB, NH, HHRS NH Kwartier levert voorzitster
Carola Maats, WS Vallei & Eem. Waterschap Zeeuwse Eilanden
betrokken. Willen rapport opstellen waarin staat welk proces nodig
is om tot normering te komen, project levert geen norm op.
• Pilot beheerplan (regionale) waterkeringen.
Pilot met 3 netwerkgroepen gestart. Eén houdt zich bezig met
regionale keringen. Met groep regionale keringen wordt gekeken
hoe je kunt komen tot inspectieplan. Haakt niet in op recente
calamiteiten maar gaat uit van regulier proces. Ook wordt gekeken
naar de relatie van inspectieplan tot onderhoudsplanning. Hoofddoel
is het verzamelen van ervaringen. Waterschappen leveren bijdragen.
Eerste bundeling ervaringen beschikbaar. Andere groep richt zich op
implementatie beheerplan waterkeringen bij waterschappen.Derde
groep is vergunningenproces & handhaving.
• Ontwikkelen toetsmethodiek veenkades.
Kortlopende actie ingesteld op verzoek van HHRS Amstel Gooi en
Vecht. Facilitatie door STOWA. Te ontwikkelen methodiek op basis
van afschuifmechanisme Wilnis.
• VNK
In het kader van het project VNK zijn de overstromingskansen
berekend en de gevolgen van overstroming bepaald van ca. 30
dijkringgebieden. De faalkansen van de waterkering zijn berekend
op basis van actuele gegevens van de waterkeringen geleverd door
de waterschappen met de waterstandsstatistiek van 2001. Dit is een
door RWS DWW/BD gecoördineerd project in opdracht van DGW.
De gebruikte gegevens komen grotendeels overeen met die voor de
5-jaarlijkse Toetsing op Veiligheid en zijn aangevuld met statistische
parameters.
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De eerste resultaten brengen het grote belang van voldoende en
betrouwbare gegevens om tot scherpere (lees: kleinere) faalkansen
te komen wel aan het licht. Met name voor piping blijkt het nog
lastig een geruststellende betrouwbaarheid aan te tonen. Dit geeft
aanwijzingen voor het belang van toepassing van adequate
inspectiemethoden. Ook beheersmaatregelen tijdens
hoogwateromstandigheden (bijvoorbeeld opkisten) lijken van
wezenlijke invloed op de veiligheid, zodat er kansen zijn voor het
inzetten van monitoringstechnieken.
• Beoordeling van kunstwerken in het kader van het project VNK
Voor de kunstwerken is de faalkansberekening gebaseerd op een
methode die nauw aansluit op de principes van ontwerpmethode
volgens de Leidraad Kunstwerken (LK2003). De overgang naar het
hanteren van stochastische sterkteparameters (in plaats van
rekenwaarden) wordt voor kunstwerken nog niet gemaakt. De
nadruk in het deelproject ligt op het bepalen van de meest relevante
faalmechanismen en het benaderen van de mechanismen in de
ondergrond (onder-en achterloopsheid en stabiliteit van de
constructie).
Beperkte gegevens bijvoorbeeld over de aanwezigheid en het
functioneren van kwelschermen en funderingen vormen een
knelpunt, c.q. leiden tot relatief hoge faalkansen voor de
gerelateerde mechanismen. Ook dit wijst erop dat toepassing en
verdere ontwikkeling van inspectietechnieken zou uitkomst kunnen
bieden. Verder is het gedrag tijdens maatgevende
omstandigheden, met name de overgang tussen begin van
ontoelaatbare overslag/overstromen en bresvorming niet eenvoudig
te voorspellen, wel kan vrij eenvoudig een aanzienlijke marge
hiertussen ( een‘overgangskans’) aannemelijk worden gemaakt. Dit
duidt op kansen voor het inzetten van monitoring.
• Beoordeling (historische) kunstwerken
Vanuit dit project van STOWA/RWS/provZH speelt de inspectieproblematiek van kunstwerken een belangrijke rol. Inspectie en
montoring-methoden voor toetsing worden geinventariseerd en
mogelijk verder getest/ontwikkeld.
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Bijlage B

Verslag van de brainstormsessie (19 maart 2004)

...............................................................................

Deelnemers

Peter Blommaart (Rijkswaterstaat, DWW)
Jan Boezeman (waterschap Zuiderzeeland),
Xander de Gans (Rijkswaterstaat, AGI),
Hetty Klavers (Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat)
Marc Rademaker (waterschap Rivierenland),
Bart van der Roest (Rijkswaterstaat, directie Utrecht),
Huub Ruber (Rijkswaterstaat, directie Limburg)
Ed Steenbergen (HRS van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden),
Ludolph Wentholt (STOWA),
Carlo Zimmerman (Rijkswaterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat),
Facilitators

Afschrift aan

Sander Bakkenist (Infram),
Jeroen Gerards (Rijkswaterstaat),
Huub Hoogland (Infram),
Herman Meines (VROM)

Deelnemers
Henk van Hemert (STOWA)
Jes Kaihatu
Harry Landa (RWS-AGI)
Tjaart Vos

Verslag van brainstorm

Nummer

Inspectie Waterkeringen

04i035.040324.01

Datum verslag

Opgemaakt door

24 maart 2004

J.H. Hoogland (Infram)

Datum bespreking

Doorkiesnummer

18 maart 2004

(06) 22 45 73 62

Inleiding
Na een kort voorstelrondje geeft Sander Bakkenist een beknopte
beschrijving van het project “Verbetering inspectie waterkeringen”. In
de presentatie wordt ook een denkkader voorgesteld voor deze dag,
waarbij 3 dimensies worden onderscheiden, te weten “mens”,
“middelen” en “methode”. Als reactie hierop stelt Peter Blommaart
voor om uit te gaan van “informatiebehoefte”, “techniek” en “gedrag
waterkering”, waarbij hij aangeeft dat STOWA “techniek” en “gedrag
waterkering” al heeft afgedekt.
De deelnemers van de waterschappen, STOWA en Rijkswaterstaat
nemen allen (10 personen) deel aan het elektronisch vergaderen,
Herman Meines en Jeroen Gerards begeleiden het elektronisch
vergaderen en Sander Bakkenist en Huub Hoogland begeleiden de
inhoudelijke aspecten van het project.
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Kennismaking met elektronisch vergaderen
Nadat Herman Meines een uitleg heeft gegeven over elektronisch
vergaderen (Group Decision Room) wordt gestart met een oefening (zie
volgende alinea). In het aan dit verslag toegevoegde document “RWS
verbetering inspectiemethodes waterkeringen” staat een weergave van
alle onderdelen waarbij gebruik is gemaakt van elektronisch
vergaderen. In deze weergave staat telkens als nummer 1 de vraag
(vetgedrukt) waarop gereageerd moest worden. Vervolgens staan daar
onder de reacties (ook vetgedrukt), eventueel aangevuld met
commentaar. Bij de probleemidentificatie is ook nog gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om door middel van stemmen te prioriteren.
Irritaties en verwachtingen
In deze oefening hebben de deelnemers hun verwachtingen en irritaties
met betrekking tot het project “Verbetering inspectie waterkeringen”
aangeven. Het resultaat van deze oefening staat op pagina 4, 5 en 6
van de weergave van de resultaten van het elektronisch vergaderen. De
belangrijkste conclusie van dit gedeelte is dat uniformiteit in inspecties
ontbreekt.
Probleemidentificatie
Bij de probleemidentificatie is gebruik gemaakt van het elektronische
vergadersysteem en een verdeling gemaakt in praktijk,
managementinformatie en kansen. Nadat iedereen zijn opmerkingen
had ingevoerd is door ieder aangegeven wat de 5 grootste problemen
zijn en daaruit zijn 3 probleemgebieden geselecteerd, die na afloop zijn
besproken met de groep.
Probleemgebieden:
• Onvoldoende inspectiemogelijkheden.
Techniek in relatie tot faalmechanismen, beschikbare techniek.
Voorbeeld is dat je bij steenbekleding niet kunt zien wat de holle
ruimte of uitspoeling is.
Veel faalmechanismen zijn niet te detecteren. Vooral microinstabiliteit is lastig of niet waar te nemen.
Piping of opbarsten zie je ook niet aankomen.
• Proces van inspectie niet uniform.
Procedure en uitvoering.
Verwerken gegevens en informatie.
Opleiding / kennisniveau inspecteur.
Ideeën: invoeren INK-model, life cycle benadering.
• Onvoldoende kennis over opbouw dijk.
Het gaat om historische kennis over opbouw dijk, maar ook over
gebeurtenissen. Hiervoor éénmalig inhaalslag maken.
Niet alleen naar dijk kijken, maar ook naar omgeving (Wat is er in de
omgeving veranderd?).
Kennis over opbouw dijk moet zijn vastgelegd in een legger en
beheerregister, maar dit is nog maar heel weinig gebeurd. Dit is de
basis voor frequentie en diepgang van de inspectie. Deze te maken
inhaalslag hoort niet bij de afbakening van dit project, waarbij er
vanuit wordt gegaan dat de opbouw van de dijk bekend is.
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Opvallend is dat bij de geïnventariseerde problemen de techniek niet de
boventoon voert, maar dat het meer gaat over kennis, methoden en
proces.
Witte vlekken bij inspectie waterkeringen
Om de kennisleemten (witte vlekken) bij inspectie van waterkeringen te
inventariseren is weer gebruik gemaakt van het elektronische
vergadersysteem. Er is onderscheid gemaakt in kennisleemten bij de
mens, de methoden en de middelen. Nadat iedereen zijn opmerkingen
had ingevoerd is door ieder aan elke opmerking een waardering op een
schaal van 1 tot 10 toegekend en daaruit zijn de belangrijkste witte
vlekken geselecteerd.
Na afloop van de lunchpauze zijn de belangrijkste witte vlekken
besproken met de groep en daarbij kwamen de volgende punten naar
voren:
• beheerder moet goed weten wat hij beheert (huis op orde):
o kennis inwendige dijk;
o kennis uitwisseling;
• hoe krijg je kennis op het juiste moment bij de juiste persoon?
• samenspel systematische kennis en vakmanschap:
o selectie kennis. Voorbeeld: stabiliteitsfactor is voor
inspecteur op de dijk niet relevant;
• opleiden;
• waardering vakmanschap (vaak te weinig waardering);
• signalen voor opschalen;
• kijk naar verschil in mening;
• innovatief meten? Wanneer? Gevaar bij innovatief meten is dat
inspecteur wordt verdrongen;
• wat vertel ik de burger? Burger wordt mondiger;
Vervolgens zijn 2 groepen gevormd die de belangrijkste witte vlekken
hebben besproken op het gebied van methodiek/techniek en proces.
Resultaten staan hier onder.
Methodiek/techniek:
• inspectie die nu nog veel afhankelijk is van het individu moet meer
gestructureerd worden. Expertsysteem?
• eerst informatiebehoefte bepalen en daarna in te zetten techniek;
• techniek is hulpmiddel;
• visuele inspectie is ook een techniek;
• gedifferentieerd inspecteren. Methode en frequentie zijn afhankelijk
van de lokale situatie;
• niet blind staren op technieken;
• innovatie is heeft betrekking op meer dan techniek;
• vergelijk met black-spots op wegen waarmee een selectie kan
worden gemaakt;
• gebruik beheerregister ook als logboek.
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Proces:
• structuur aanbrengen;
• maak lijst met door de inspecteur af te vinken punten, maar dit moet
worden aangevuld met de specifieke lokale en ervaringskennis van
de inspecteur:
o wat door inspecteur wordt geconstateerd blijft
“hangen”, gaat niet naar juiste plek in organisatie;
o informatica kan hulpmiddel zijn om snel gegevens bij
inspecteur te krijgen en vice versa. Voordeel van
informatica is ook dat het goed overdraagbaar is;
• kwaliteitsborging:
o breng kwaliteit dijken in beeld;
o prikkel inbouwen om goed te beheren
(aansprakelijkheid);
o betrouwbaarheid gegevens moet verbeteren;
o inspecteur moet handelen als goed huisvader;
• verantwoording naar burger;
o burger bewust maken van toestand waterkeringen:
je kan een dijk geen cijfer geven;
er is nog geen referentiekader;
o publieksverslag over beheer dijken (vergelijk
milieuverslag chemische industrie);
• communicatie tussen beheerders en belanghebbenden:
o nu komt het vaak voor dat vakgenoten eerst informatie
vernemen en reageren via de media en pas daarna
contact opnemen met vakgenoten.
Conclusie van deze dag
Tijdens deze dag is vooral gesproken over wat er gedaan moet worden
bij inspectie van waterkeringen. Hoe de inspectie van waterkeringen
moet worden uitgevoerd zal in het plan van aanpak worden
opgenomen.
Infram zal het plan van aanpak terugkoppelen met de deelnemers aan
deze dag (klankbord).
Nabranders uit de groep deelnemers
Visuele inspecties zijn de basis, maar moeten wel worden verbeterd
en/of aangevuld.
Vertrouwen in inspectietechniek en -methode is belangrijk.
Uniformeren inspecties waar mogelijk.
Imago visuele inspecties is slecht (oud, oubollig).
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Bijlage C

Globaal overzicht van bezwijkmechanismen en indicatoren

...............................................................................
In deze bijlage is een inventarisatie opgenomen van:
•
•
•
•

types waterkeringen;
faal-/bezwijkmechanismen bij waterkeringen;
indicatoren voor falen/bezwijken;
inspectie(methodes).

C.1

Inventarisatie van types waterkeringen

De meest voor de hand liggende wijze om waterkeringen op te splitsen
is om dit te doen op basis van type constructie. De volgende
waterkerende constructietypes kunnen worden onderscheiden:
•
•
•
•
•

dijken;
dammen;
“hoge gronden”;
duinen;
kunstwerken:
o waterkerende kunstwerken;
o bijzondere waterkerende constructies;
o niet-waterkerende objecten.

Hoge gronden zijn geen constructies maar worden hier voor de
volledigheid genoemd.
Een afgeleide “type kering” is de overgang tussen de het ene type
kering en het andere type, hier genoemd omdat dit vaak kwetsbare
delen van de waterkering zijn en derhalve moeten deze overgangen
extra aandacht krijgen bij de inspecties.
C.1.1 Dijken
Het type waterkerende constructie “Dijken” is verder uit te splitsen in:
•
•
•
•
•

zee- en meerdijken (wakerdijk en slaperdijk);
rivierdijken (zomerdijk, winterdijk of bandijk, schaardijk);
kanaaldijken;
boezemkades;
polderkades, kades langs beken dan wel plassen.

Een dam is een dijk met aan twee zijden water. Het gaat hierbij vaak
om een voorliggende waterkering.
Het meest kenmerkende verschil tussen zee- en meerdijken en
rivierdijken is gelegen in de hydraulische belasting. Zee- en meerdijken
worden belast door een relatief kort durende combinatie van
hoogwater en hoge golven; rivierdijken worden langdurig belast door
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hoogwater, veelal zonder noemenswaardige golfaanval. Dit verschil
heeft consequenties voor m.n. het dwarsprofiel van de dijk en de
taludbekleding van de dijk.
Boezemkades onderscheiden zich (overigens net als kanaaldijken) van
rivierdijken door het feit dat zij met grote regelmaat een verval dat
dicht bij het ontwerpverval ligt moeten keren.
Bij dijken is in dit kader een splitsing op basis van bouwmateriaal
mogelijk relevant. Zo kennen we: kleidijken, zanddijken, grasdijken
(groene dijken) en last but not least veenkades.
C.1.2 Kunstwerken
De volgende waterkerende kunstwerken zijn te onderscheiden:
•
•
•
•
•
•

schutsluis;
spuisluis;
hoogwaterkering (stormvloedkering);
inlaat- en/of uitlaat bij gemalen;
effluentleidingen;
coupures.

De overeenkomst tussen al deze verschillende types kunstwerken is dat
zij een onderbreking vormen in een ander type waterkering, veelal een
dijk maar duinen en hoge gronden zijn in principe ook mogelijk. Er is
dus altijd sprake van een aansluiting van het ene type waterkering op
het kunstwerk en met name deze aansluitingen zijn kwetsbare
onderdelen en behoeven extra aandacht bij inspecties. Waterkerende
kunstwerken bestaan veelal uit meerdere waterkerende onderdelen,
waarvan sommige veelvuldig bewogen worden, denk aan sluisdeuren,
spuischuiven e.d. Deze onderdelen zijn aan slijtage onderhevig en
behoeven derhalve een ander inspectieregiem dan statische
waterkerende onderdelen. De bediening en de mogelijkheid voor
noodbediening zijn bij dit type waterkeringen onderdeel van het
inspectieplan.
Hoogwaterkeringen en coupures worden in principe alleen gesloten bij
een dreigende calamiteit, het inspecteren van de sluitingsprocedure is
derhalve een belangrijk onderdeel van de inspecties voor dit type
kunstwerken.
C.1.3 Alternatieve indeling
Een alternatief voor het onderscheiden van waterkeringen op basis van
constructie type is om dit te doen middels een verdeling in:
• primaire waterkeringen;
• regionale waterkeringen.
In dit kader is dit een relevante onderverdeling. Voor primaire
waterkeringen geldt dat voor deze groep duidelijke wettelijke normen
zijn gesteld en dat deze groep iedere vijf jaar moeten worden getoetst
aan de wettelijk gestelde norm. Wat in houdt dat minimaal iedere vijf
jaar deze waterkeringen volledig worden geïnspecteerd.
Voor regionale waterkeringen is e.e.a. niet bij wet vast gelegd. Wel zijn
er voor boezemkades richtlijnen opgesteld. Zo is er het “Technisch
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rapport toetsen boezemkades; TAW, 1993 en de “Richtlijn ter bepaling
van het veiligheidsniveau van boezemkades; Fugro 1998.
Dat het hebben van toetsmethodieken en normen geen garantie is voor
het voorkomen van calamiteiten toont de doorbraak bij Wilnis aan.
Deze veenkade zou de veiligheidstoets voor boezemkades hebben
doorstaan, zie rapport “Kadeverschuiving Wilnis; onderzoek naar de
oorzaak kadeverschuiving, GeoDelft, januari 2004.

C.2

Inventarisatie faal-/bezwijkmechanismen met
bijbehorende indicatoren

In de “Leidraad zee- en meerdijken: TAW, 1999” worden de volgende
definities voor de begrippen “Bezwijken” en “Falen” gegeven:
• bezwijken: het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van
een constructie, zodanig dat de samenhang van de constructie
verloren gaat;
• falen: het niet (meer) voldoen aan vastgestelde functionele criteria.
Een constructie kan falen zonder te bezwijken.
C.2.1 Faal-/bezwijkmechanismen
Er zijn een paar standaard faal-/bezwijkmechanismen, die in diverse
handboeken worden beschreven. Per type waterkering zal hierop
worden ingegaan.
Dijken en dammen:
• overstroming;
• golfoverslag;
• macro-instabiliteit aan de binnenzijde (zettingvloeiing, breuk van
een waterleiding);
• micro- instabiliteit aan de binnenzijde;
• piping en heave;
• macro-instabiliteit aan de buitenzijde (zettingvloeiing, dijkval);
• afschuiven van de dijk;
• erosie van de toplaag aan de buitenzijde door golven, stromend
water, kruiendijs en/of vandalisme (dan wel ondermijning van de
toplaag).
Tot zo ver de standaard faal-/bezwijkmechanismen. Hierna volgen nog
enkele gevaren voor dijken die zich niet direct in dit rijtje laten
benoemen:
• verweking van de kleilaag door intensief verkeer (NOP dijken);
• aanvaring door een schip, dit kan bij hoogwater direct bezwijken tot
gevolg hebben;
• instabiliteit van de dijk door aardbeving (verzakking als gevolg van
lokale bodemdaling);
• instabiliteit van de dijk als gevolg van werkzaamheden bij (onder) de
dijk;
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• terrorisme;
• (het verdwijnen van belasting reducerende constructies, denk aan
zandbanken voor de kust);
• door niet waterkerende objecten geïnduceerd bezwijken, (omver
waaien van bomen e.d.).
Duinen:
• duinerosie door golven, stroom en wind.
Kunstwerken:
• overstroming en overslag;
• afschuiven, constructieve instabiliteit;
• bezwijken sluitingsmiddelen, gebrek aan sterkte, aanvaring,
terrorisme, bedieningsfout;
• onder- en achterloopsheid.
C.2.2 Beschrijving van de faal-/bezwijkmechanismen
Overloop en overslag:
Indien het waterniveau hoger komt dan de kruin van de dijk of als de
kruin lager is dan de golfoploop dan komt er water over de dijk. Er
ontstaan problemen doordat het overlopende/-slaande water schade
aan de binnenzijde van de dijk veroorzaakt waardoor bezwijken van de
dijk kan volgen. Zowel bij de watersnoodramp van 1916 als die van
1953 was het faalmechanisme “overslag” de belangrijkste oorzaak voor
het bezwijken van de dijken. Ook als de lijst van waterincidenten van
de laatste tien jaar wordt doorgenomen dan is te zien dat na overlast
door te veel regenval wateroverlast door overlopend water het meest
wordt genoemd.
Macro-instabiliteit aan de binnenzijde (afschuiven grondpakket):
Dit bezwijkmechanisme kan in principe twee oorzaken hebben, namelijk
de belasting (gewicht van het grondpakket of externe belasting zoals
door het verkeer) wordt te groot dan wel de sterkte neemt af.
Verweking bij de teen van het talud kan een oorzaak van de afname
van de weerstand tegen afglijden zijn. Een aardig voorbeeld van de
invloed van verkeersbelasting op dit bezwijkmechanisme is het
treinongeluk bij Weesp in 1918. (N.B. Dit ongeluk was de aanleiding
om in Nederland op een wetenschappelijk wijze de grondmechanica te
beoefenen).
Micro-instabiliteit aan de binnenzijde:
Hieronder wordt verstaan het aantasten van de toplaag op het
binnentalud. Als deze toplaag (lokaal) verdwenen is kan vrij snel
verdere meer ingrijpende erosie van het dijklichaam optreden.
Piping en heave:
Piping is het ontstaan van holle ruimtes een dijk of kunstwerk,
tengevolge geconcentreerde kwelstroom waarbij gronddeeltjes worden
meegevoerd. Er is tijd voor nodig om er voor te zorgen dat deze holle
ruimtes groot genoeg worden om tot bezwijken te leiden. Vandaar dat
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dit probleem bij rivierdijken en boezemkades meer speelt dan bij zee en
meerdijken waar hoge vervallen kortdurend aanwezig zijn.
Met heave wordt een situatie bedoeld waar door verticale
grondwaterstroming de verticale korrelspanning wegvalt en er als het
ware drijfzand ontstaat.
Macro-instabiliteit aan de buitenzijde:
Zie macro-instabiliteit aan de binnenzijde. In dit kader moet het
fenomeen dijkval worden genoemd. Dijkval ontstaat als na een relatief
lange periode van hoog water de waterstand snel daalt.
Afschuiven van de dijk:
Een dijklichaam schuift af als het product van gewicht van het lichaam
en de weerstandscoëfficiënt lager wordt dan de kracht die het water op
de dijk uitoefent. Door het uitdrogen van bijvoorbeeld veen kan het
gewicht van het dijklichaam afnemen en zo zou afschuiven kunnen
ontstaan.
Erosie van de toplaag aan de buitenzijde:
Zie micro-instabiliteit binnenzijde. Vooral bij zee- en meerdijken is de
(golf)aanval op de toplaag aan de buitenzijde veel intensiever dan aan
de binnenzijde en de snelheid waarmee eventuele vervolgschade na het
falen van de toplaag op zal treden is ook veel hoger, vandaar dat dit
faalmechanisme veel aandacht krijgt.
In de tabellen 1, 2 en 3 worden de belangrijkste faalmechanismen
genoemd met daarbij indicatoren die aan dit mechanisme verbonden
zijn.
C.2.3 Indicatoren
Dijken:
• kruinhoogte;
• langsscheuren op kruin (glijvlakken, uitdrogen);
• langsscheuren of kieren langs vaste constructie onderdelen
(afschuiven)
• dwarsscheuren (locale verlaging, uitdroging);
• opbolling bij de teen (glijvlakken, afschuiving);
• stromend water in de kwelsloot, verkleuring van het water in de
kwelsloot (zandmeevoerende wellen);
• natte plekken op het binnentalud, verandering van de vegetatie
(verweking binnentalud);
• sloot wordt dichtgedrukt (afschuiving, verweking);
• vertrapping van het gras door vee (erosie taludbekleding);
• omhoogkomende stenen (erosie taludbekleding);
• niet meer aansluiten van de bekleding aan overgangsconstructies
(erosie taludbekleding);
• wegzakken stenen, gaten in de bekleding (erosie taludbekleding).
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Kunstwerken:
• grond sluit niet aan meer aan de constructie, grond verzakt achter
de constructie (of er zit beweging in de constructie of in het
grondlichaam);
• stromend water direct langs de constructie, verkleuring van het
water direct achter het kunstwerk, er vallen gaten in het
grondlichaam direct grenzend aan het kunstwerk (achterloopsheid);
• scheurvorming in de wanden van het kunstwerk (constructieve
instabiliteit);
• lekkage door niet goed sluitend waterkerende middelen.

C.3

Inventarisatie van types waterkeringen

Onder inspectie wordt normaliter verstaan de periodieke controle op de
staat van de waterkeringen en de waterkerende kunstwerken. Deze
inspectie is dus niet gekoppeld aan een extreme situatie (calamiteit). De
frequentie waarmee deze periodieke inspecties worden uitgevoerd is
afhankelijk van het type waterkering. Bewegende onderdelen van een
waterkering (bijv. sluisdeuren e.d.) zullen vaker worden geïnspecteerd
dan vaste onderdelen.
De kans op vervormingen (schade) is bij waterkeringen het grootst als
de belasting hoog is geweest, vandaar dat voor alle waterkeringen
geldt dat na een extreme situatie wordt geïnspecteerd.
Heel veel “inspecties” worden in wezen niet gepland uitgevoerd. Er zijn
altijd mensen van het waterschap om welke reden dan ook op de
waterkering aanwezig en en passant wordt naar de staat van de
waterkering bekeken en worden opmerkelijke zaken geregistreerd en
wordt indien nodig actie ondernomen.
De beheerder moet de volgende gegevens van de waterkering
beschikbaar hebben:
Dijken:
• hoogte van de kering;
• profiel van de kering (kruinbreedte, taludhellingen, hoogte/breedte
van stortbermen);
• grondsamenstelling van het dijklichaam;
• samenstelling van de taludbekleding;
• freatische lijn in het dijklichaam;
• opbouw van de vooroever;
• aanwezigheid van niet waterkerende objecten.
Bij inspecties is de beheerder met name geïnteresseerd in veranderingen
in deze parameters. Zo kan de hoogte van de kering afnemen door:
• zetting van de ondergrond (mate waarin dit gebeurt neemt in de tijd
af);
• klink van het dijklichaam (mate waarin dit gebeurt neemt in de tijd
af);
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• verzakking, bijvoorbeeld door instabiliteit van de ondergrond, het
gevolg van piping, gevolg aardgaswinning (dit gebeurt
onaangekondigd).
De hoogte van een dijk laat zich moeilijk visueel inspecteren. Alleen
lokale verzakkingen zijn met het oog zichtbaar.
De hoogte kan bepaald worden middels waterpassen, dit is echter erg
bewerkelijk vandaar dat bij dijken veelal laser altemetrie wordt gebruikt.
De frequentie van inspectie is direct na de aanleg met een hoge
frequentie om de zetting en klink te kunnen controleren. Later als er
nog maar weinig zetting en klink meer is kan deze frequentie omlaag
gebracht worden tot minimaal eens per 5 jaar voor de primaire
waterkeringen.
De samenstelling van het dijklichaam zal in de loop der tijd niet
veranderen. Inspecties komen er in de praktijk op neer dat de
samenstelling van het dijklichaam steeds gedetailleerder in kaart wordt
gebracht.
Bij met name zee- en meerdijken wordt veel aandacht besteed aan de
inspectie van de taludbekleding. Deze wordt dagelijks blootgesteld aan
allerlei destructieve invloeden, zoals golven, regen, wind, vee, toerisme,
vandalisme e.d. Wat wordt er geïnspecteerd voor taludbekledingen:
• ontbreken er stenen;
• holle ruimtes en geulvorming onder de bekleding;
• verzakkingen, dan wel omhoogkomen van stenen, kammen en
afschuiven van de bekleding;
• scheurvorming in beton dan wel asfalt;
• aanwezigheid van houtopslag en andere vegetatie;
• kwaliteit van het gras;
• aanwezigheid van niet waterkerende objecten.
Tot nu toe gebeuren deze inspecties nog visueel.
De kwaliteit van duinen wordt aan de hand van de volgende
parameters beoordeeld:
•
•
•
•
•

kwaliteit van het aanwezige helmgras;
aAchterloopsheid van de duinen;
aanwezigheid van stuifgaten;
erosie van de kustlijn;
standzekerheid van de strandhoofden.

Vrijwel alle inspecties worden als standaard visueel uitgevoerd, alleen
de hoogtebepaling en de inspectie van de vooroever vormen hierop een
uitzondering:
• laseraltimetrie wordt veel toegepast voor de hoogtebepaling van
dijken;
• sonar wordt als regel toegepast bij de inspectie van de vooroever
(onder water inspectie).
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Veel wordt er nagedacht en geëxperimenteerd met allerlei moderne
inspectie methodes, zoals:
• thermische meetmethodes (infrarood) voor het opsporen van
afwijkende natte dan wel droge delen in dijken en kaden;
• hoogfrequente grondradar in combinatie met elektromagnetische
tracer voor het opsporen van afwijkende natte dan wel droge delen
in dijken en kaden;
• laagfrequente grondradar voor het kateren van de interne opbouw
van het dijklichaam;
• luchtfotografie voor het bepalen van verplaatsingen.

C.4

Overzicht van geraadpleegde literatuur:

Handboek dijkbewaking
Samenwerkingsverband van meerdere waterschappen, januari 2004.
• organisatie dijkbewaking;
• waarnemen en handelen;
• noodmaatregelen.
Een uitermate handzaam boekje voor de dijkwacht. Per
bezwijkmechanisme wordt verteld wat de dijkwachter aan indicatoren
voor mogelijk bezwijken kan zien (zien). Wat hij moet doen, oorzaak
zoeken, doorgeven van relevante informatie aan het crisiscentrum,
maatregelen nemen (doen). Een stuk achtergrond bij het
bezwijkmechanisme wordt gegeven (weten). En welke noodmaatregel
er genomen zou kunnen worden (nood). Er staan veel duidelijke
illustraties in het boekje.
Het Waterschap, special, Stowa november 2003
Laatste artikel uit de uitgave “Kwetsbaarheid kades is te meten”.
Op basis van een zevental indicatoren kan de kwetsbaarheid van
veenkades bij extreme droogte worden geschat en kan iets worden
gezegds over de urgentie voor het nemen van maatregelen.
Uitgangspunt is dat het om visuele waarnemingen gaat. In een tabel
wordt ingegaan op mogelijkheden voor het toepassen van technische
hulpmiddelen.
Dijkbeoordeling bij hoogwater
Waarnemingen, beoordelingen en maatregelen.Heidemij advies,
december 1996.
Puntsgewijs worden in het rapport de zaken behandeld waarop moet
worden gelet bij het inspecteren van dijken en kunstwerken
voorafgaand en tijdens hoogwater.
Er wordt op een zeer toegankelijke manier in gegaan op de mogelijke
bezwijkmechanismen die ten grondslag liggen aan de waargenomen
vervormingen van het dijklichaam c.q. kunstwerk. Verder worden de te
nemen noodmaatregelen besproken. Het rapport straalt volledigheid
uit. Een pluspunt voor het rapport is dat er ook wordt gewezen de
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minder voor de hand liggende gevaren voor de dijk (werkzaamheden
die in de omgeving worden uitgevoerd, verkeer e.d.).
Informatiebehoefte-inventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie
Meetkundige Dienst, januari 2003
Een eerste verkennende studie naar de mogelijkheden remote sensing
technieken bij het beheer van en onderhoud van waterkeringen. In
tegenstelling tot de drie eerder genoemde rapporten ligt bij dit rapport
de nadruk op inspectie onder dagelijkse omstandigheden en niet bij
calamiteiten. Uitvoerig wordt ingegaan op de informatiebehoefte bij de
beheerder. Een aanzet wordt gegeven tot kwantificering van de
vervormingen van de dijk, die bij een inspectie opgemerkt moeten
worden en op de mogelijkheden van verschillende remote sensing
technieken die in deze informatiebehoefte zou kunnen voorzien.

Faalmechanisme

Indicatoren
belasting

overloop

-

hoogwater,
extreme regenval,
storm

Constructie
-

overslag

-

hoogwater,
storm

-

macro-instabiliteit

-

binnenzijde

-

micro-instabiliteit
binnenzijde

-

langere tijd
hoogwater
hoge freatische lijn
schade toplaag
buitentalud waardoor
de kleilaag
beschadigd is
hoogwater
aanwezigheid van
muskusratten

-

zwakte-indicatoren
lokale verlaging van de
kruin, dwarsscheuren in
de kruin
grootschalige verlaging
van de kruin vaak als
gevolg van klink en
zetting,
lokale verlaging van de
kruin, dwarsscheuren in
de kruin
grootschalige verlaging
van de kruin als gevolg
van klink en zetting
niet waterkerende
objecten (bomen op de
kruin)
steil talud aan de
binnenzijde

-

-

-

-

gangenstelsels, gaten in
toplaag

-

piping en heave

-

combinatie van hoog
water aan de
buitenzijde en laag
water aan de
binnenzijde

-

-

-

bezwijkindicatoren
erosie van het
binnentalud, beschadiging
van de grasbekleding
scholvorming binnentalud
als gevolg van verzadiging
binnentalud
erosie van de toplaag op
kruin en binnentalud,
concentratie van
wegstromend water
verzadiging binnentalud
waardoor afschuiving,
langsscheuren in de kruin,
vervorming bij de teen
van het binnentalud
scheurvorming op de
kruin
kantelen van de kruin
opbolling bij de teen van
het binnentalud
dichtdrukken van de sloot
bij de teen van het
binnentalud
uittreden van water op
het binnentalud
verkleuring slootwater
verandering van de
vegetatie
vorming glijcirkel zie
macro-instabiliteit
natte plekken bij teen
binnentalud dan wel op
enige afstand van de teen
van het binnentalud
verandering vegetatie
uitstomend water
zand heuveltjes met een
krater
uitstromend water dan
wel verkleuring van het
water in de sloot

Tabel C.1: Faalmechanismen en indicatoren bij dijken en kades
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Faalmechanisme

Indicatoren
belasting

macro-instabiliteit

-

buitentalud

-

afschuiven dijklichaam

erosie toplaag
buitenzijde

-

snelle
waterstanddaling
aantasting voorland
hoogwater
langdurige droogte
verlaging van de
tegendruk

storm
extreme stroming
kruiend ijs
aanvaring

Constructie
-

-

-

-

zwakte-indicatoren
steil talud

-

mager ontwerp van dijk
of kade
materiaal
recente verstoringen in
de omgeving

-

ontbreken stenen
omhoogkomen dan wel
verzakken van stenen of
groepenstenen
geulen of gaten onder de
bekleding
scheuren in asfalt of
beton
dunne plekken in het
asfalt/beton of klei
“stripping” van het asfalt
openingen bij
overgangen tussen
verschillende
bekledingstypen
gaten in het gras, bijv.
door dieren, toeristen of
vandalisme
kwaliteit gras

-

-

-

bezwijkindicatoren
langsscheuren op de kruin
kanteling van de kruin
opbolling voor de teen
van het binnentalud
dichtdrukken sloot bij het
binnentalud
vervorming beschoeiing
lawaai door breken
beschoeiing en leidingen
stenen, brokken asfalt of
klei op de kruin
geluid rollende stenen
scheurvorming op de
kruin

Tabel C.1 (vervolg): Faalmechanismen en indicatoren bij dijken en
kades
Faalmechanisme

Indicatoren
belasting

overloop/overslag

instabiliteit van de
constructie

-

-

Constructie

hoogwater,
extreme regenval,
storm
verandering van de
aanwezige
strijklengte dan wel
diepte voor het
kunstwerk

-

hoog water
extreme regen val
droogzetting van
bijv. de sluiskolk
extreem laag water

-

-

-

-

zwakte-indicatoren
niet voldoen aan de
vigerende hoogte-eis
voor de constructie
lokale verlaging v/d
waterkerende onderdelen
van het kunstwerk,
grootschalige verlaging
v/d hoogte van het
kunstwerk als gevolg van
klink en zetting,
constructiemateriaal in
relatie tot leeftijd
staat van onderhoud
scheuren in de
constructie
verandering van de
belasting, ophoging
grondlichaam, meer en
zwaarder verkeer
schade aan de constructie

-

-

bezwijkindicatoren
erosie van het loskorrelig
materiaal bij het
kunstwerk
vollopen van de buffer
achter het kunstwerk

vervorming van de
constructie
scheurvorming in de
constructie
scheuren in het
aangrenzende
grondlichaam
problemen met de
sluitingsmiddelen
breken van aangrenzende
constructies (beschoeiing
e.d.)

Tabel C.2: Faalmechanismen en indicatoren bij kunstwerken
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Faalmechanisme

Indicatoren
belasting

instabiliteit van de
sluitingswerken

-

hoog water
extreme regen val
droogzetting van
bijv. de sluiskolk
extreem laag water

Constructie
-

onder- en

-

combinatie van
hoog water
aan de
buitenzijde en
laag water aan
de binnenzijde

-

hoog water

achterloopsheid

niet sluiten van de
waterkering

zwakte-indicatoren
bezwijkindicatoren
constructiemateriaal in
- bezwijken sluitingswerk
relatie tot leeftijd
- kraken bij de sluiten en
staat van onderhoud
openen
corrosie/rot en scheuren - water stroomt door het
in het sluitingswerk
sluitingswerk
schade aan de constructie
korte kunstwerken
lokale verzakkingen
kunstwerk op
aan de binnenzijde
palen
van het kunstwerk,
aanwezigheid van
zand heuveltjes met
waterdoorlatend
een krater
materiaal onder en
uitstromend water
naast het
dan wel verkleuring
kunstwerk
van het water in de
materiaal van de
sloot
kwelschermen in
relatie tot de
leeftijd
grote
veranderingen in
de freatische lijn in
het grondlichaam
naast het
kunstwerk
staat van
hoge
onderhoud
stroomsnelheden
geleidingswerken
door het kunstwerk
recente
• erosie van stortebed en
werkzaamheden
van bodem en oevers
aan het kunstwerk
van af- en
ongeoefendheid in
aanvoersloten,
sluitingsprocedure
• vollopen buffer achter het
kunstwerk

Tabel C.2 (vervolg): Faalmechanismen en indicatoren bij kunstwerken
Het bouwjaar is een belangrijke zwakte-indicator voor een kunstwerk
en wel om twee redenen:
• veroudering van de toegepaste bouwmaterialen;
• ontwerp is gebaseerd op andere (veelal lagere) ontwerpeisen dan nu
worden gehanteerd.
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Bijlage D

Globaal overzicht van huidige inspectiemethodes en beschikbare
inspectietechnieken

...............................................................................

Aan de hand van een aantal faalmechanismen voor waterkeringen en
kunstwerken zijn zwakteindicatoren en bezwijkingsindicatoren
geïnventariseerd. Deze inventarisatie is opgenomen in bijlage @@@. In
deze bijlage zijn 4 tabellen opgenomen, te weten:
1.
2.
3.
4.

dijken zwakteindicatoren;
dijken bezwijkingsindicatoren;
kunstwerken zwakteindicatoren;
kunstwerken bezwijkingsindicatoren.

In deze tabellen worden voor de zwakteindicatoren en
bezwijkingsindicatoren inspectietechnieken vermeld. Deze technieken
worden
kort toegelicht in de tabellen. Hieronder wordt de achtergrond van de
verschillende technieken kort beschreven. De verschillende
technieken hebben ieder betrekking op een deel van het spectrum. In
figuur D.1 is een deel van het spectrum opgenomen. Per
golflengte zijn karakteristieken en voorbeelden van toepassingen
weergegeven.

Figuur D.1: Spectrum
Röntgen
Röntgenstraling wordt uitgezonden naar een object. Een deel hiervan
wordt gereflecteerd en opgevangen. De tijdsduur tussen
verzending, reflectie en ontvangst is een maat voor de afstand die de
röntgenstraling heeft afgelegd. Hieruit kan bijvoorbeeld
informatie over de bodemopbouw of -gesteldheid worden afgeleid.
Fotografische technieken
Veel fotografische technieken gaan in op het zichtbare deel van het
lichtspectrum. Echter, ook in het infrarode deel wordt hiervan
gebruik gemaakt. Fotografie wordt omschreven als het verkrijgen van
foto’s. Fotogrametrie wordt omschreven als de kunst,
wetenschap en technology van het verkrijgen van betrouwbare
informatie over objecten en de omgeving. Hieronder valt eveneens
het opnameproces, de meetmethode, het meten en de interpretatie van
de foto’s en het herkennen van patronen hierin.
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Lasertechnieken
Laser bestaat uit een smalle bundel van infrarood licht die wordt
uitgezonden naar een object. Een deel van het licht wordt
gereflecteerd en opgevangen. De tijdsduur tussen verzending, reflectie
en ontvangst is een maat voor de afstand die de laserbundel
heeft afgelegd. Hieruit kan bijvoorbeeld hoogteinformatie worden
afgeleid.
Radartechnieken
Een radar zendt korte electromagnetische microgolf bundels uit
waarvan een deel weer wordt teruggekaatst. De gereflecteerde
golven worden opgevangen. Het verschil in terugkomst van de
gereflecteerde golven levert informatie op over het object waarop het
is gereflecteerd: bijvoorbeeld de hoogte, de vorm, etc.. Radar kan op
allerlei platforms worden bevestigd: helikopter, vliegtuig,
satellieten maar ook op het aardoppervlak. Er zijn verschillende
radarsystemen waarop hier niet nader wordt ingegaan.
Grondradar werkt volgens hetzelfde principe. Electromagnetische
golven worden uitgezonden en de reflectie wordt opgevangen. Het
verschil in aankomsttijd van de gereflecteerde golven, geeft informatie
over onder ander de bodemopbouw, objecten die in de
bodem aanwezig zijn, het vochtgehalte, etc.
Electromagnetische tracers
[o.a.: Stowa-kennisdag Waterkeringbeheer en Inspectiemethoden, 9
maart 2004]
Passieve technieken zenden geen golven uit om de reflectie te meten,
maar meten relatieve voltage verschillen. Deze verschillen
geven informatie over onder ander de bodemopbouw, objecten die in
de bodem aanwezig zijn, etc. Invloeden zoals grondwaterstand
en bodemvocht kunnen eveneens informatie geven over de
bodemgesteldheid, want deze worden door de technieken
geregistreerd.
Glasvezeltechnieken
[o.a.: Stowa-kennisdag Waterkeringbeheer en Inspectiemethoden, 9
maart 2004]
Glasvezelkabels hebben veelal een kern van kwartsglas, die is omgeven
door beschermende lagen en sensoren. De kabels worden
toegepast voor het verkrijgen van actuele in-situ informatie over de
toestand van verschillende objecten. De sensoren geven via de
glasvezel kabel informatie door over bijvoorbeeld de
bodemtemperatuur, het vochtgehalte en vervormingen van de
waterkering.
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Bijlage E

Globaal overzicht van bestaande informatie-infrastructuren

...............................................................................

E.1

Inspecties als onderdeel van waterkeringbeheer

E.1.1 Waterkeringbeheer als zorgtaak
De waterkeringbeheerder heeft de zorg voor de waterkeringen en de
daarin aanwezige waterstaatswerken tot taak. Deze taak heeft een
wettelijke grondslag en is veelal nader uitgewerkt in provinciale
verordeningen.
Document

Gaat onder meer in op:

Grondwet (1815)

•

Overheidszorg voor de
bewoonbaarheid van het land

Waterstaatswet (1900)

•

Inrichting waterstaatszorg

Waterschapswet (1992)

•

Instellen / opheffen / reglementeren
waterschappen

Wet op de waterkering (1996)

•

Aanwijzing primaire waterkeringen

•

Veiligheidsnorm

•

Verplichte veiligheidstoetsing

•

Verplichte beheersinstrumenten

Wet beheer rijkswaterstaatswerken (2000)

•

Bescherming rijkswaterstaatswerken

Wet op de waterhuishouding (1989)

•

Regelingen inzake de

Deltawet (1958)

•

waterhuishouding, o.a. planstructuur.
Afsluiting zeearmen en versterking
hoogwaterkering
Deltawet grote rivieren (1995)

•

Waterschapsreglement

•

Taakomschrijving waterschap

•

Inrichting waterschap

•

Nadere taakomschrijving

Versnelde uitvoering versterkingen
waterkeringen

Provinciale Verordening Waterkeringen

waterkeringbeheerder
•

Verplichte instrumenten

•

Veiligheidsnorm regionale
waterkeringen

•

Rapportage regionale waterkeringen

Tabel E.1: Wet- en regelgeving waterkeringbeheer
E.1.2 Het beheer van waterkeringen
De zorg voor de waterkeringen omvat diverse activiteiten, waarvan het
uitvoeren van inspecties er één is. Inspecties worden uitgevoerd binnen
het totaal van activiteiten zoals: het vaststellen van beleid, het vertalen
van beleid naar eisen waaraan de waterkeringen moeten voldoen,
toetsing van de waterkeringen, het opzetten en bijhouden van legger,
beheerregister en keur, toezicht houden op activiteiten van derden
(voor zover van toepassing op de zorg van het waterschap), plannen,
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ontwerpen, aanleggen, onderhouden, verbeteren, enz. Dit wordt
geïllustreerd in tabel E.2.
BEHEER WATERKERINGEN

Beleid

Plannen

Uitvoering

Evaluatie

Landelijk beleid

Beheerplan:

Uitvoering van maatregelen:

Evaluatie / verantwoording

Regionaal beleid
Beleid waterkeringbeheerder

Beheergebied

• Aanleg

Integraal gebiedsgericht

• Verbetering

beleid

• Onderhoud

Geld (input)

Streefbeelden en functieeisen

Normen en richtlijnen

op:

Uitvoering van taken:

Beheerfilosofie

Producten (output)

• Handhaving

o

Onderhoudsstrategie

• Vergunningverlening

Effecten (outcome)

o

Inspectiestrategie

• Bediening

(m.n. toetsing)

o

Communicatie,

• Oefeningen calamiteiten

procedures
o

Informatiebeheer

• Onderbouwing

Uitvoering Inspecties en
monitoring

maatregelen
Calamiteitenplan incl.

Toetsing / Rapportage

draaiboek dijkbewaking
Legger en Beheerregister
Onderzoek

Tabel E.2: Beheer van waterkeringen (naar STOWA, 1999)
Benadrukt wordt dat dit een cyclisch proces is. De evaluatie kan
aanleiding geven om het beleid te handhaven, het beleid aan te passen
of om nieuw beleid te formuleren. Op dat moment is de cyclus
beleidsontwikkeling, -voorbereiding, -uitvoering en -evaluatie eenmaal
volledig doorlopen.
Het beheer van de waterkeringen kan zijn geïntegreerd in de structuur
van het beheer van de waterhuishouding, zoals dat op grond van de
Wet op de waterhuishouding wordt uitgevoerd.
E.1.3 Beheerinstrumenten
Om invulling te kunnen geven aan de taak staat de
waterkeringbeheerder een aantal instrumenten tot de beschikking. In
de blauwdruk Beheersplan Waterkeringen (STOWA, 1999), wordt een
overzicht gegeven, dat in diverse Beheerplannen Waterkeringen van
waterschappen als basis is gebruikt (bijvoorbeeld bij Waterschap
Goeree-Overflakkee, Waterschap IJsselmonde, het
Hoogheemraadschap van Rijnland, Wetterskip Fryslân). In tabel E.3
wordt een variant van dit overzicht gegeven.
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Beheeractiviteit
Beschermen van de waterkering

Beheerinstrumenten
Keur / afwegingskader keurontheffingen
Inspectie
Handhaving

Zorg voor voldoende onderhoud

Legger en Beheersregister
Toetsing op veiligheid waterkeringen
Rapportage regionale waterkeringen
Beheerplan
Onderhoudsplan /
Onderhoudswerkzaamheden

Bestrijding van calamiteiten

Calamiteitenplan /
Calamiteitendeelplannen

Tabel E.3: Beheerinstrumenten
Keur
De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen. Aangegeven wordt wat
wel en niet mag ten behoeve van het waterstaatkundig beheer van
waterstaatswerken.
Afwegingskader keurontheffingen
Het afwegingskader keurontheffingen is gekoppeld aan de gebods- en
verbodsbepalingen van de Keur. Het geeft aan op welke gronden
ontheffingen kunnen worden verleend.
Inspectie
Onder inspectie wordt normaliter verstaan de periodieke controle op
staat (van onderhoud) van waterkeringen, inclusief daarin gelegen
kunstwerken. Inspecties worden uitgevoerd om:
• De bescherming tegen overstromingen te kunnen waarborgen
Het areaal moet in een zodanige staat zijn dat er geen inundatie kan
optreden. Om in te kunnen schatten of de veiligheid van het
beschermde gebied in gevaar is, is het noodzakelijk een goed beeld
te hebben van de actuele staat van het areaal. Dit geldt zowel voor
reguliere omstandigheden als voor omstandigheden waarin de
bedreiging groter is dan normaal.
• Onderhoudswerkzaamheden te onderbouwen
De resultaten van de inspecties geven inzicht in de technische en
functionele staat van het areaal. Daarmee vormen ze de basis voor
de onderbouwing van het geplande onderhoudsprogramma. Uit de
inspecties blijkt of geplande onderhoudswerkzaamheden
noodzakelijk zijn of niet, en of er eventueel extra onderhoud moet
worden uitgevoerd.
• Onderhoudsplichtigen te controleren
Nagegaan wordt of de onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd
(Schouw). Het gaat hierbij om de reguliere
onderhoudswerkzaamheden.
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• Te achterhalen of handhavend moet worden opgetreden (toezicht).
Tijdens een inspectie kan worden geconstateerd of er wel of niet
aan de vergunningvoorwaarden wordt voldaan. Het gaat in feite om
het houden van toezicht.
Handhaving
Handhaving omvat het uitvoeren van controles (toezicht), en het
toepassen of dreigen met toepassing van administratiefrechtelijke,
strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen, om er zorg voor te
dragen dat geldende regels worden nageleefd. Er kunnen drie aspecten
worden onderscheiden.
1 Toezicht (controleren en geven van voorlichting).
2 Handhavingsbeleid (bepalen wat te doen indien regels of
ontheffingsvoorwaarden niet worden nageleefd).
3 Toepassen van sancties.
Legger
Een legger is een openbaar register van de beheerder, waarin de
gewenste en/of vereiste toestand van het beheerde staat weergegeven.
Feitelijk vormt de legger de directe vertaling van de norm waaraan een
waterkering dient te voldoen.
Een legger is verplicht krachtens zowel de Waterschapswet als de Wet
op de waterkering en kan beschouwd worden als een onderdeel van de
Keur. De legger doorloopt een openbare vaststellingsprocedure. De
voornaamste reden van deze openbaarheid is dat het van belang is dat
iedereen de grenzen van de (verschillende zones van) de waterkering
kent. Dit omdat de ligging van de waterkering beperkingen in de
gebruiksmogelijkheden met zich mee brengt.
Voor de functie waterkeren geeft de legger ten minste aan welke eisen
qua vorm, afmeting en constructie een waterkering moet voldoen.
Verder bevat de legger een aantal gegevens die nodig zijn voor de
handhaving van de Keur (b.v. keurbegrenzingen van de waterkeringen,
de aanwezigheid van eventuele vooroevers, de onderhoudsplichtige).
Beheersregister
Een Technisch Beheerregister bevat de actuele toestand van het
beheerde areaal. Voor wat betreft waterkeringen bevat het register
gegevens die nodig zijn voor de beoordeling van het waterkerend
vermogen.
Toetsing op veiligheid
Voor primaire waterkeringen is elke waterkeringenbeheerder krachtens
de Wet op de waterkering verplicht om vijfjaarlijks een toetsing op
veiligheid uit te voeren. Getoetst wordt of de staat van het areaal
zodanig is dat aan de veiligheidsnormen wordt voldaan. De benodigde
gegevens kunnen door inspectie worden ingewonnen. De resultaten
van deze toetsing worden gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten,
inclusief een plan van de waterkeringbeheerder voor aanleg of wijziging
van de primaire waterkering (indien de resultaten van de toetsing daar
aanleiding toe geven).
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Rapportage regionale waterkeringen
Een waterkeringbeheerder kan op grond van de provinciale verordening
op de waterkeringen verplicht zijn aan Gedeputeerde Staten te
rapporteren over de veiligheid van de regionale waterkeringen.
Beheerplan
In het beheerplan wordt aangegeven op welke wijze het beheer van de
waterkeringen wordt vormgegeven. Veelal is het verplicht om in het
plan aan te geven op welke wijze aanvragen voor ontheffing van
bepalingen uit de Keur worden beoordeeld.
Onderhoud
Onderhoud van de waterkeringen en de daarin aanwezige kunstwerken
dient ertoe deze in stand te houden. Verantwoordelijk voor het
onderhoud is de onderhoudsplichtige zoals in de Legger vastgelegd.
Calamiteitenplan
In het verplichte calamiteitenplan wordt beschreven op welke wijze ten
tijde van een calamiteit wordt geopereerd. Het plan bevat onder meer
de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, draaiboeken, en
telefoonlijsten.

E.2

Informatiestromen

E.2.1 Het inspectieproces
Algemeen
Het verzamelen van gegevens tijdens inspecties, en de verwerking van
deze gegevens maakt (zoals eerder al aangegeven) onderdeel uit van
de werkprocessen van de waterkeringbeheerder.
• Voor Rijkswaterstaat gaat het hierbij om de processen zoals die zijn
vastgelegd in de systematiek van het Beheerplan Nat (BPN). De
functionele benadering staat hierin centraal. Het areaal moet in een
zodanige staat verkeren dat de eraan toegekende gebruiksfuncties
(zoals bijvoorbeeld het keren van water) kunnen worden vervuld.
• Waterschappen werken volgens het Beleids- en Beheersproces
(BBP), een systematiek die door de Unie van Waterschappen is
opgezet, en de systematiek van het Beheerplan Waterkeringen.
In het inspectieproces kan een aantal stappen worden onderkend. In
figuur E.1 wordt een overzicht gegeven. De figuur is onder meer
gebaseerd op de werkprocessen Beheer en Onderhoud zoals die door
de Bouwdienst van Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld in het kader van het
project ITB.
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Figuur E.1: Stappen in het inspectieproces
Toelichting bij figuur E.1:
• Bij het uitwerken van de inspectiestrategie wordt bepaald op welke
manier de waterkeringen worden geïnspecteerd, welke methoden en
technieken worden ingezet, waarop tijdens een inspectie moet
worden gelet en wat moet worden geregistreerd, hoe vaak de
inspectie moet plaatsvinden en worden de inspecties afgestemd op
het onderhoudsprogramma. Het betreft een totaalstrategie.
Inspecties ten behoeve van de veiligheidstoetsing, reguliere inspectie
en toezicht worden op elkaar afgestemd.
• Deze uitwerking resulteert uiteindelijk in een inspectieplanning,
waarin is opgenomen wanneer een inspectie zal worden uitgevoerd.
• Als het tijdstip van uitvoering nadert wordt de inspectie voorbereid.
Bepaald wordt of de inspectie conform de strategie wordt
uitgevoerd, of dat er afwijkingen zijn. Tevens wordt bij uitbesteding
de overeenkomst met de uitvoerende partij geregeld.
• Tijdens de uitvoering van de inspectie worden door de inspecteurs
zaken waargenomen en / of gemeten, en de resultaten worden
vastgelegd.
• Alle inspectieresultaten worden geregistreerd in een
informatiesysteem (al dan niet geautomatiseerd).
• Na de registratie worden de resultaten verwerkt in een rapportage,
en worden op basis van de resultaten adviezen aan de beheerder
gegeven.
• Al naar gelang de aard van de adviezen onderneemt de beheerder
actie.

94

Plan van aanpak onderzoek verbetering inspectie

Gegevensverzameling
De gegevens die tijdens een inspectie worden ingewonnen zijn
afhankelijk van het doel van de inspectie. Het verzamelen van gegevens
loopt uiteen van het doen van visuele waarnemingen tot het uitvoeren
van metingen met technische apparatuur.
De waarnemingen die tijdens een inspectie worden gedaan worden
vastgelegd op inspectieformulieren. Daarbij kan het gaan om het
noteren van waarnemingen en / of meetwaarden op papieren
formulieren, of om het verwerken van deze gegevens in een
geautomatiseerd systeem (bijvoorbeeld invoeren in een palmtop of
gegevens uitlezen in een computer).
Gegevensbeheer
Gegevens over de waterkeringen en de inspecties worden in
verschillende documenten / systemen vastgelegd (zie tabel E.4).
E.2.2 Gegevensbeheer bij calamiteiten
Op welke wijze ten tijde van een dreigende of opgetreden calamiteit
moet worden gehandeld, en hoe de benodigde informatie moet worden
uitgewisseld ligt vast in het calamiteitenplan.
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Document / Systeem
Legger

Informatie
Geeft aan waarin een waterkering voor wat betreft vorm,
afmeting en constructie moet voldoen. Bevat tevens de
lengteprofielen en dwarsprofielen, afmetingen en
omschrijvingen van de dijkvakken en kunstwerken, en
onderhoudsplichtigen.
INTWIS is een ondersteunend systeem om deze gegevens in
op te slaan.

Technisch Beheersregister

Bevat de actuele toestand van de waterkering (veelal zoals
waargenomen tijdens de toetsing op veiligheid).
Veranderingen worden in het beheerregister opgenomen.
Het register bevat actuele gegevens over o.m. lengte- en
dwarsprofielen, afmetingen, vorm, constructie, vreemde
elementen, grondgebruik, onderhoudssituatie.
INTWIS is een ondersteunend systeem om deze gegevens in
op te slaan.

Overzichtskaart

Ligging van de waterkeringen

GIS

Geografische informatie m.b.t. de waterkeringen.
Bijvoorbeeld: ligging, eigendomssituatie, medegebruik.

Rapportage

Toestand van de waterkering en beoordeling

Veiligheidstoetsing
Inspectierapport

Inspectieresultaten en adviezen

Beheerplan Nat

Areaalbeschrijving, functie-eisen

Beheerplan

Areaalbeschrijving, functie-eisen, beleidsregels

Waterkeringen
Instandhoudingplannen /

Onderhouds- en inspectieplanning

B&O plannen
Kadaster

Ligging waterkeringen en beperkingen

Bestemmingsplan

Ligging waterkeringen en beperkingen

DISK (RWS)

Data Informatie Systeem Kunstwerken. Bevat algemene
gegevens over kunstwerken, en gegevens over inspectie: wat
inspecteren en inspectieresultaten

TISBO (RWS)

Technisch Informatie Systeem Beheer en Onderhoud.

?

Registratie van meldingen van derden

Systeem om instandhoudingsplannen in op te nemen.

Tabel E.4: Globaal overzicht van de gegevensstructuur.
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