19-04-2016

Beoordelen met nieuwe
normen
Marieke Hazelhoff (RWS-WVL)
Han Knoeff (Deltares)

Inhoud
Inleiding: Waarom, hoe en wat?
Beoordelingsproces: Organisatie en afspraken
Instrumentarium: Technische instrumenten
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Waarom beoordelen?
Geeft inzicht in het overstromingsrisico
Geeft informatie voor:
Waar versterken
Beheer
Rampenbeheersing
Doel stelt eisen aan proces en inhoud van het
wettelijk instrumentarium:
•
•
•
•

Kwaliteit
Uniformiteit
Datamanagement
…

Nieuwe normen in breder perspectief

Andere
organisatie

Nieuwe norm

- Type
Continu beoordelen & versterken - Hoogte
12 jaarlijks

Nieuwe kennis
- sterkte
- belasting
- onzekerheden
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Wat is/doet het instrumentarium 1
Met het WBI (Wettelijk Beoordelings
Instrumentarium) wordt de waterkerende functie
getoetst aan de norm. De hoogte van de norm bepaald door de gevolgen bij falen van de
waterkering- is uitgangspunt voor WBI.
De waterkering faalt wanneer de waterkerende
functie niet meer kan worden vervuld.
Het resultaat van de beoordeling wordt gebruikt
voor het landelijke veiligheidsbeeld, prioritering
projecten HWBP en het beheer van de
waterkeringen.

Wat is/doet het instrumentarium 2
Falen van de waterkering is een gecompliceerd
proces. Verschillende aspecten en elementen moeten
worden beoordeeld.
Faalmechanismen zijn deelprocessen die leiden tot
falen.
Scenario’s worden bepaald door mogelijke situaties
(bijvoorbeeld ondergrond) of gebeurtenissen (sterkte
en belasting)

Met het WBI 2017 wordt het totaal van scenario’s en
faalmechanismen beoordeeld.
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Beoordelen was en is niet eenvoudig

Scenario’s
Indirecte mechanismen
NWO’s
Gewijzigd voorland
Falen havendam

Afwijkende bodemopbouw
Stochastisch ondergrondschematisatie
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Toetssporen: te beoordelen scenario’s en
faalmechanismen
Faalmechanismen: Macrostabiliteit, Piping,
Microstabiliteit, Steenzettingen, Asfaltbekledingen,
Grasbekledingen, Duinafslag, Betrouwbaarheid Sluiten,
Onder en achterloopsheid kunstwerken, Sterkte en
stabiliteit puntconstructies, Hoogte kunstwerken
Nieuw tov 2006: sterkte en stabiliteit
langsconstructies, innovatie
Scenario’s: NWO, Stabiliteit voorland
(zettingsvloeiing, afschuiving voorland, golfafslag),
havendammen
Vervallen tov 2006: Winderosie, Behoud toestand
1996, Hoge gronden, Ernstige schade asfalt

Van grof naar fijn
Eenvoudig waar het kan, ingewikkeld waar het moet
Geen onnodige investeringen
Alleen specialisten inzetten waar het nodig is
Steeds scherper beeld van veiligheid
Gedurende de uitvoering van de toetsing
Over de beoordelingsronden heen
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Beoordelen in nieuwe werkelijkheid
Beoordelingsproces
(Marieke)

Andere
organisatie
Continue beoordelen/
versterken
12 jaarlijks

Nieuwe norm
- Type
- Hoogte

Nieuwe kennis
- sterkte
- belasting
- onzekerheden
WBI
(Han)

Organisatie

Veel veranderingen

Inhoud

6

19-04-2016

Wijziging Waterwet
(Doelmatigheid en bekostiging hoogwaterbescherming)

Wijziging1 van de Waterwet per 1-1-2014:
Periodieke beoordeling, minimaal eenmaal per 12 jaar
Rapportage eenmaal per 12 jaar
Toezicht op de primaire keringen naar het Rijk (één
toezichthouder voor toetsing en zorgplicht)
Voortrollend HWBP

Doel:
De wetswijziging moet leiden tot meer doelmatigheid bij het
realiseren en borgen van de veiligheid tegen overstromingen
Een betere samenhang2 tussen de processen van
instandhouding en toetsing & verbetering moet zorgen dat de
lagere toetsfrequentie niet leidt tot vermindering van de
veiligheid
1De

Wet formaliseert de afspraken in het Bestuursakkoord Water (mei 2011)
in de Memorie van Toelichting bij de wetswijziging

2Beschreven

Beoordeling op veiligheid
“Toetsproces”
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Beoordelen, (g)een doel op zich

Wat hebben we minimaal nodig?
Verandering kost
tijd
Niet alles kan
overal tegelijk en
perfect

In 2023 wel over alle
keringen verslag naar de
Tweede Kamer
Geen zwart-wit
foto

Urgente trajecten
snel op HWBP

Er is tijd: norm is
gebaseerd op
situatie 2050

Hoe werkt het nou precies
met de overstromingskans?

We weten al veel
uit VNK
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Beleidsmatige ambitie periode 20172023
In 2023 een landelijk beeld van de
veiligheid van de primaire keringen naar
de beide Kamers.
Urgente trajecten snel beoordelen en snel
aanmelden bij HWBP.
Richten van de inspanning op relevante
trajecten/vakken.

Wettelijk instrumentarium
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Beoordelingsproces op hoofdlijnen

I. Voorbereiding
Organisatie
Verzamelen informatie
Algemene kenmerken waterkering
Resultaten 3e toetsronde, VNK, RvdR, recente versterkingen

Beoordelingsstrategie
Inwinstrategie
Datamanagement

• Complete informatiebehoefte
wordt pas achteraf duidelijk
• Informatiebehoefte is afhankelijk
van lokale situatie
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II. Uitvoering

Algemeen filter
Algemeen filter
II. Uitvoering
–
Algemeen
filter
op trajectniveau
nee
van toepassing?

ja

Algemeen filter
op vakniveau
Van toepassing?

ja
nee
Toetsprocedure

Eenvoudige toets
Gedetailleerde toets per vak

Toets op maat
Gedetailleerde toets per traject

Veiligheidsoordeel
Veiligheidsoordeel
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II. Uitvoering – Algemeen filter op
trajectniveau
Criteria:
Het traject staat op de lijst, en
De beheerder kan aantonen dat het totaal
aan nieuwe inzichten die verwerkt zijn in
het WBI2017 en wijzigingen aan de kering
ten opzichte van de situatie die
beoordeeld is in VNK, niet leiden tot een
kleinere/grotere overstromingskans voor
het traject.

II. Uitvoering – Algemeen filter op
vakniveau per toetsspoor
Criteria:
Toepassen van het generieke
beoordelingsinstrumentarium leidt niet tot
een betrouwbaar oordeel.
Het direct uitvoeren van een toets op
maat leidt met minder inspanning tot (een
aantoonbaar betrouwbaar) resultaat.
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Schematisering
Vakindeling per toetsspoor
Type waterkering
Lokale kenmerken
Ondergrond
Belasting

Schematiseringshandleidingen

Schematisering
Referentieniveau
‘werkelijke situatie’ op peildatum (dus 11-2023)
verwachte profiel van de kering
verwachte toestand
Het medegebruik: de aanwezige NWO’s
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II. Uitvoering – Toetsprocedure

II. Uitvoering – Toetsprocedure
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Toetsprocedure
Eenvoudige toets
per vak/toetsspoor
faalkans
verder toetsen
verwaarloosbaar

toets op maat
beheerdersoordeel
locatiespecifieke
analyse
geavanceerde
analyse

Gedetailleerde toets
Gedetailleerde toets per
vak/toetsspoor
Gedetailleerde toets per
traject

toetsoordeel
per vak/toetsspoor

Keuze
Vervolgstappen

Stoppen

Veiligheidsoordeel

Veiligheidsoordeel

II. Uitvoering – Keuze vervolgstappen
Uitvoeren van een gedetailleerde toets per
traject
Aanscherpen van de schematisering
Uitvoeren van een toets op maat
Stoppen van de beoordeling.
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II. Uitvoering – ‘vervolgstappen’
Stopcriteria:
De beheerder kan onderbouwen dat het uitvoeren
van nadere analyses er niet toe leidt dat het
toetsoordeel in een andere ‘klasse’ valt.
De informatie uit de beoordeling is voldoende om
te voldoen aan de rapportageverplichtingen.
Uitzonderingen op bovenstaande voorwaarden zijn:
Verder aanscherpen van het veiligheidsoordeel
heeft voor deze beoordelingsperiode geen
toegevoegde waarde.
Kosten-baten analyse toont aan dat het
aanscherpen van het toetsoordeel niet
kosteneffectief is ten opzichte van het uitvoeren
van een herstel- of verbetermaatregel.

III. Rapportage
Het veiligheidsoordeel.
Een duiding van dit veiligheidsoordeel.
Een overzicht van de te treffen
voorzieningen.
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Veiligheidsoordeel
Geeft een oordeel over de veiligheid van het gehele traject.
Geeft inzicht in de mate waarin het traject wel of niet
voldoet aan de norm.
Geeft informatie voor de vervolgprocessen, o.a.
Opstellen landelijk veiligheidsbeeld
Prioriteren/programmeren HWBP
Beheer en onderhoud
Om te komen tot veiligheidsoordeel is een
assemblageprotocol ontwikkeld.

Beoordelingsinstrumentarium
• Opbouw
• Toetsprocedure
• Wat is nieuw
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Wettelijk instrumentarium

Inhoudelijke uitwerking toetslagen

Grof,
globaal

Generiek,
eenvoudig

Eenvoudige toets
Gedetailleerde toets

Toets op maat
Scherp

Locatie specifiek,
Vaak complex
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Eenvoudige toets

Eenvoudige toets: uitgangspunten
Eenvoudige toets bestaat uit eenvoudige beslisregels
(makkelijk in te winnen gegevens, geen
faalmechanismemodel)
Indien mechanisme voldoet aan beslisregel is de
bijdrage van het mechanisme aan de
overstromingskans verwaarloosbaar klein.
Ondersteuning Ringtoets: vinkjes per vak en toetsspoor
en aangeven hydraulische randvoorwaarden

Beslisregels kunnen worden
onderbouwd door:

Verschillende typen beslisregels, op basis van:

• Theorie
• Probabilistische analyse
• Expert mening

• historische analyses
• (gebieds) eigenschappen kering
• Eenvoudige relaties
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Eenvoudige toets: schema
Mechanisme is relevant voor beoordeling kering

nee

1-1

ja

Beslisregels tonen aan dat onafhankelijk van HR
kans van optreden verwaarloosbaar klein is

ja

nee

1-2

ja

mechanisme
niet relevant

Beslisregels tonen aan dat kans van optreden bij
maatgevende HR verwaarloosbaar klein is

nee

verwaarloosbare bijdrage
overstromingskans

gedetailleerde
toets

Voorbeeld eenvoudige toets asfalt - golfklap
1a: Is asfaltbekleding aanwezig?
Als er geen asfaltbekleding aanwezig is, is dit mechanisme niet relevant.

1a Asfaltbekleding op kleidijk aanwezig
Ja

Nee

1b Buiten golfklapzone?
Ja

Nee

1c: Is Hs < 0.5 m?
Bij een significante golfhoogte kleiner dan 0,5 m treedt, bij een bekleding op orde, geen
schade door golfklap op. In de Handreiking Continu Inzicht Asfaltdijkbekledingen [STOWA,
2016] wordt gespecificeerd wat ‘op orde’ inhoudt.

1c Hs<0,5 m
Nee

Ja

1d Bekleding voldoet aan eenvoudige
toetsmethode VZ&G?
Nee

Gedetailleerde toetsing

1b: Is asfaltbekleding buiten de golfklapzone?
Het asfalt wordt niet belast als het taluddeel buiten de golfklapzone ligt. Deze loopt van
gemiddeld laag water tot het toetspeil + toeslagen + ¼ Hs, waarin Hs de significante
golfhoogte is.

1d: Is er sprake van V&ZG en voldoet deze aan de eenvoudige toetsregel V&ZG?

Ja

Voldoet

In het geval van V&ZG breuksteen is zijn niet de vermoeiingseigenschappen van het asfalt
bepalend maar het gewicht van de breuksteen. Er dient een steensortering van 5-40 kg of
10-60 kg met een laagdikte van 1,5·Dn50 aanwezig te zijn die voor minstens 2/3 is
gepenetreerd met gietasfalt of asfaltmastiek. Als de laagdikte van het gietasfalt minimaal 15
cm is en de significante golfhoogte Hs < 3m voldoet de bekleding eveneens.
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Eenvoudige toets: resultaat (voorlopig)
traject

norm

VNK mechanismen

overlopen /
overslag
opbarsten /
piping
macrostab
binnen
beschadiging
bekleding 1
Kunstwerken 1

overige

macrostab
buiten

Je kan niet
afkeuren obv
eenvoudige
toets!

microstab
beschadiging
bekleding 2
…

Verwaarloosbare
kansbijdrage

Nog geen
oordeel

Gedetailleerde toets
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Gedetailleerde toets: uitgangspunten
Generieke regels (niet locatie specifiek)
Uitvoering met Ringtoets (voorschrift!)
Door GIS keuze, veel werk is geautomatiseerd
Koppeling met Dsoilmodel
Default waarden voor grond parameters

Waterkeringbeheerder is verantwoordelijk voor
uitvoering
Waterkeringbeheerder krijgt een
schematiseringshandleiding

Faaldefinitie
• Faaltraject is een opeenvolging
van mechanismen
• Een faaldefinitie beschrijft het
mechanisme dat we als falen
faaldefinitie
beschouwen.
• In gedetailleerde toets wordt bij
de faaldefinitie een rekenmodel
voorgeschreven
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Gedetailleerde toets per vak en traject

(nieuw!)

Afleiden faalkanseis vanuit de norm

1/1.000
10%

1/10.000

Norm
90%

Overige
mechanismen

Faalkansbegroting
Faalkanseis per traject

Lengte-effect

Doorsnede

Faalkanseis per vak
(doorsnede of kunstwerk)
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Gedetailleerde toets
Per vak
ja

Voldoet aan voorwaarden semi probabilistische toets
Toetspeil & veiligheidsfactoren obv vaste faalkansverdeling

Per vak

Kans op mechanisme in vak is groter
dan gereserveerd in faalkansverdeling

nee

nee

ja

nee
Per traject

Kans op mechanisme in traject is
groter dan gereserveerd in faalkansverd.

nee

ja

Per traject

Kans op n mechanismen is groter dan percentage
overstromingskansnorm

nee
Kans op mechanisme
voldoende klein

ja

traject

Verder met Toets op Maat

Resultaat gedetailleerd per vak
traject
VNK mechanismen

overlopen /
overslag

v

v

v

opbarsten /
piping

v
vn

macrostab
binnen

vn

beschadiging
bekleding 1

vn

v

v

24 %

v

4 %

v

v

v

24 %

vn

v

10 %

kunstwerken

8%

macrostab
buiten

overige

v

1/1.000

v

v

v

v

microstab
beschadiging
bekleding 2
…

30 %

vn

v

v

v

voldoet obv
eenv toets

v

vn

v

v

v

voldoet

vn

voldoet
nog niet

vn

voldoet zeker
niet
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Vervolgstappen?

Hoe verder?
De beheerder staat, gegeven het resultaat van de
eenvoudige en de gedetailleerde toets voor de
keuze hoe verder:
1.
2.
3.
4.

locatie specifieke analyse
geavanceerde analyse
probabilistische analyse per traject
score = eindscore

25

19-04-2016

Hoe werkt het? Vakmanschap vereist!
Langs de Maas in Brabant wordt een erg hoge faalkans voor piping
berekend. Toetser vraagt zich af of dit terecht is.
Overwegingen toetser:
Klopt de faaldefinitie of is een ander deelmechanisme
maatgevend?
Is het rekenmodel toepasbaar?
Is de schematisatie correct?
Hoe verder:
Gedetailleerde toets per vak niet af: Analyse opnieuw met betere
schematisatie
Let op: kwaliteit gegevensverzameling en schematisatie ERG belangrijk

Gedetailleerde toets per traject wanneer net niet aan norm
wordt voldaan
Toets op Maat wanneer wanneer faaldefenitie of rekenmodel
niet past op locale situatie
Analyse wordt gebruikt voor eindoordeel

Gedetailleerde toets per traject
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Verschillen tussen de gedetailleerde toetsen
Toets per toetsspoor per vak
Semi probabilistisch of volledig probabilistisch,
afhankelijk van mechanisme
Verhouding benodigde / aanwezige
veiligheidsfactor of berekende / toelaatbare kans
is maat voor niet voldoen.
Toets per traject
Volledig probabilistisch
Dezelfde (fysische) modellen
Geen nieuwe gegevens noodzakelijk.
Nieuw is interpreteren en begrijpen van
uitkomsten

Gedetailleerde toets per traject
Per vak
ja

Voldoet aan voorwaarden semi probabilistische toets
Toetspeil & veiligheidsfactoren obv vaste faalkansverdeling

Per vak

Kans op mechanisme in vak is groter
dan gereserveerd in faalkansverdeling

nee

nee

ja

nee
Per traject
nee

Kans op mechanisme in traject is
groter dan gereserveerd in faalkansverd.

ja

Per traject

Kans op n mechanismen is groter dan percentage
overstromingskansnorm

nee
Kans op mechanisme
voldoende klein

traject

ja

Verder met Toets op Maat
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Resultaat traject toets 2019
berekend

traject
VNK mechanismen

overlopen /
overslag

v

1/1.000
v

v

v

opbarsten /
piping

v

vn

macrostab
binnen

vn

beschadiging
bekleding 1

vn

v

24 %

1/500

1/4.166

v

4 %

1/20.000

1/25.000

10 %

1/11.000

1/10.000

v

v

v

v

v

1/4.166

24 %

vn

v

kunstwerken
macrostab
buiten

overige

v

Norm/eis

8%

1/12.500

30 %

1/3.333

v

v

microstab
beschadiging
bekleding 2

vn

v

…

voldoet obv
eenv toets

v

v

v

v

vn

voldoet

vn

voldoet
net niet

v

v

voldoet zeker
niet

vn

voldoet
na gedet toets per traject

Resultaat traject toets 2019
berekend

traject
VNK mechanismen

overlopen /
overslag

v

v

1/1.000
v

opbarsten /
piping

v
vn

macrostab
binnen

vn

beschadiging
bekleding 1

vn

v

v
vn

v

v

v

1/500

1/4.166

v

v

v

1/4.166

24 %
24 %

14 % 1/9.000

1/7.143

8%

1/12.500

30 %

1/3.333

v

kunstwerken
macrostab
buiten

overige

v

Norm/eis

v

v

microstab
beschadiging
bekleding 2

vn

v

…

voldoet obv
eenv toets

v

v

v

v

vn

voldoet

vn

voldoet
net niet

v

vn

v

voldoet zeker
niet

Voldoet na
gedet. toets per traject
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Toets op Maat

Resultaat na toets op maat
traject
VNK mechanismen

overlopen /
overslag

v

v

opbarsten /
piping
macrostab
binnen

vn

v

v

vn

vn

v

v

v

24,5 %
24,5 %

14%
beschadiging
bekleding 1

vn

v

v

1/4.081
1/500

1/4.081

1/7.000

1/7.143

v

kunstwerken

7%

macrostab
buiten

overige

1/1.000
v

v

v

v

1/14.285

v

v

microstab
beschadiging
bekleding 2

30 %

vn

v

…

v

voldoet obv
eenv toets

v

v

1/3.333

v

vn

v
voldoet
vlg
gedet.
toets
per vak

v

vn

voldoet
niet

voldoet
taject

voldoet
Na tom
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Assemblageprotocol
Doel: Ongelijksoortige informatie uit toetsoordelen
assembleren tot veiligheidsoordeel:
Algemeen Filter op trajectniveau: Filter is van toepassing
op traject
Eenvoudige toets: Mechanismevak voldoet aan beslisregel
Gedetailleerde toets semi-probabilistisch per vak:
Veiligheidsfactor per mechanismevak (gegeven representatieve
hydraulische belasting)
Gedetailleerde toets probabilistisch per vak: faalkans per
mechanismevak
Gedetailleerde toets probabilistisch per traject: faalkans
per traject en indien nodig per toetsspoor op trajectniveau.
Toets op Maat: alle voorgaande soorten toetsoordelen zijn
mogelijk.

Categorieën
Categorie
A+

Beschrijving
Faalkans van het dijktraject is veel kleiner dan de signaleringswaarde.
Afstand tot de norm is groot.

A

Faalkans van het dijktraject is kleiner dan de signaleringswaarde.
Afstand tot de norm is significant.

B

Faalkans van het dijktraject is groter dan de signaleringswaarde, maar
kleiner dan ondergrens.

C

Faalkans van het dijktraject is groter dan de signaleringswaarde en de
ondergrens.
Afstand tot de norm is significant.

D

Faalkans van het dijktraject is veel kleiner dan de signaleringswaarde.
Afstand tot de norm is groot.

Laagste kans vak mechanisme bepaalt in belangrijke mate
overstromingskans (alleen wanneer mechanisme/vak een zelfde
faalkans hebben leidt combineren tot hogere overstromingskans)
Laagste klasse vakken in traject bepaalt oordeel per mechanisme
Laagste klasse mechanisme bepaalt klasse traject
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Duiding veiligheidsoordeel
De nauwkeurigheid van het veiligheidsoordeel
De toetssporen en/of dijkvakken die de grootste
bijdrage leveren aan het veiligheidsoordeel
In hoeverre wordt het veiligheidsoordeel bepaald
door nieuwe normen, nieuwe hydraulische
belastingen of nieuwe kennis die verwerkt is in het
WBI2017
Wat is de eventuele bijdrage van het reguliere
beheer en onderhoud aan het veiligheidsoordeel.
Hebben de bijzondere beoordelingen, zoals
voorliggende keringen, NWO’s en/of voorlanden,
een relevante bijdrage aan het veiligheidsoordeel
en zo ja, hoe werkt deze door voor het dijktraject.
De vakken die niet zijn meegenomen in het
veiligheidsoordeel, omdat voor deze vakken een
verkenning naar dan wel realisatie is gestart van
verbetermaatregelen.

Wat is nieuw (fysica)
Nieuwe bodemschematisaties boven- en
benedenrivieren
Belastingen overal probabilistisch bepaald
Onzekerheden belastingen worden expliciet
gemaakt
Stochastisch Ondergrond Schematisatie
Critical state soil model (ongedraineerd rekenen)
Nieuw erosie model grasbekleding (binnen en
buiten)
Reststerktefactor bij steenzettingen
Nieuwe toetsregels kunstwerken (gebaseerd op
VNK2)
Toetsspoor langsconstructies
Toetsspoor innovaties (WBI 2011)
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Meer informatie
STOWA

opleidingen@stowa.nl
www.opleidingen.stowa.nl
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