VERSLAG

D E R D E KENNISDAG VAN STOWA E N RIJKSWATERSTAAT OVER
TOESTAND VAN DE DIJKEN

Inspectiewaterkeringen
krijgtlangzaamvorm
Nadijka/schuiviryen inondermeerStemenWilniikwamdevraagofdeh u i % tnspecrietechnieken
vankenntenwelvoldeedVooralinhetgevalvanStein,waardekering'smorgenswas^econtroleerd
en'5middagsafschoof, leekdeinspectiete/alen.STOWAenRijkswaterstaat hebbenachjlmk bezigaehoudenmetdeverbeten^ enuniformen^ vandijkinspcctiesendebeschikbaretechnieken.Omde
standvanzakentelatenzien,wordteikjaar eenKennisdagWaterkeringenop9maart^enouden.
Ditjaar bleekmBunmkdatdezakenmbewe3in5zijnendatbeheerdersvankeringenbezyzijnde
zakenvormte^even.
Hetbeheren,inspecterenen onderhoudenvandijkenenkeringenisnietalleeneen
zaakvanRijkswaterstaatendewaterschappen.Voorsecundairekeringen kunnende
provinciesookhetnodigedoen,bleekuit het
verhaalvanPieterJanHormanvandeprovincieZuid-Holland.Volgenshemisdeprovincietegenwoordigmeereen (water)partij
daneentoezichthouder. Hij concludeerde
datdetechnischekennisvanditmomentop
zichwelgoedis,maardatuit historische
documenten ookveelinformatie valt te
halen.Daaruit blijkt misschienweldateen
keringopeenoudkunstwetkisgebouwd,
w
at eenmogelijkezwakkeplekis.Eenander
Punt isdateendijkgeenplekbinnende
ruimtelijkeordeningmoetafdwingen, maar
" e zeautomatisch moet krijgen. Provincies
kunnen daarineenbelangrijke rolspelen.
G

egevens

Gegevensinallesoortenenmaten zijn
vanhethoogstebelangomdijkengoedte
kunnen inspecteren enonderhouden.Dick
SchaapvanMarisziet inhetgebruik van
uiternethe'tmiddel ominformatie uit te
Wl
sselentussen organisaties,maarooknaar
de
rden.Schaapvergeleekkennismeteen
S°udkist:alsjediegesloten houdt, blinkt
ft
et misschienmooi,maarje hebterniets
a
an.Doorhetgoud beschikbaar testellen
Ver
njkje jezelf

ÎJkdijk
Metdezogeheten ijkdijk krijgen waterbeheerdersdegelegenheid omallerlei techni
ekenindepraktijk uit teproberen.Maar
°°kbedrijven krijgen eenkanshun technolo
gie'inhetwild'uit teproberen.Volgens
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SooPaisvanTNOzaldezedijk,die vlakbij
Bell
* ingwoldewordtgebouwd,eenheleboel

vragenkunnen beantwoordenendaarmee
beheer,onderhoud eninspectievankeringenveelefficiënter (endusgoedkoper) kunnenmaken.Ditjaar wordtbegonnen metde
bouw.Volgendjaar kunnen deeersteexperimenten worden uitgevoerd.

Handreiking
PeterBlommaert(Rijkswaterstaat) en
GerardMoser(Partner inWaterManagement)gingen inophet daadwerkelijke
onderzoeknaar verbeteringvandeinspectietechnieken.Destudiegaat resulteren ineen
handreikingdievolgendjaar uitkomt, maar
eenaantalconclusieswasnu altetrekken.
Deinrichtingvaninspecties kanbeter:er
moetnietalleenworden waargenomen,
maardewaarnemingen moetenookvertaald
worden ineenprognose.Ookhet vastleggen
vanwaarnemingen iseenzwakpunt:dit
moetuniform, consequent en duidelijk
gebeuren.

Servicecentrum
Eenmanieromwaterschappen tehelpen
bijextremegebeurtenissen ishetoprichten
vaneenServicecentrumWaterkeringen.Dit
zoueenaldannietvirtueelcentrum moeten
zijn waarkenniswordtgedeeld,maarmogelijkookmateriaalofpersoneel.VolgensBas
deBruijn vanWaterschap Rivierenland
voorzieteendergelijkcentrum ineen
behoefte. Hetgaatomsamenwerkingop
operationeel niveauendanvooralbij
gebeurtenissen dienietdagelijks voorkomen.Omdatdaaroverweinigkennis
beschikbaar is,ishetnuttigdezetedelenen
opteslaan.

eendergelijk kenniscentrum.Dewaterschappenzitten niet tewachten opeen nieuweorganisatie.Ookhetverdelen van bijvoorbeeld pompen iseenprobleem:wie
krijgt wat?Enwatalseenwaterschapde
spullenzelfnodig heeft?
Inaprilbehandelen dedirectiesvan
Rijkswaterstaat endewaterschappen het
idee.Inmeivolgteen discussiebijeenkomst.
Daarna bepalendebetrokken partijen de
haalbaarheid vaneenkenniscentrum voor
waterkeringen.

Stein
Delaatstespreker vandedagkwam met
eenconcreetvoorbeeld vanwat fout kan
gaanmeteenkering.Herbert Michonvan
RijkswaterstaatdirectieLimburgginginop
delessenvandedijkafschuiving inSteinop
27Januari2004.Terwijl 'smorgensdedijk
noggeïnspecteerd was,schoof 'smiddags
eengrootstukaf Deoorzaak bleekeenlekkendewaterleidingindedijk tezijn.
Natuurlijk werden verschillendeonderzoekenuitgevoerd.GeoDelft onderzochtdeoorzaak,deOnderzoeksraad voordeVeiligheid
degehelegangvanzaken.Vooralhet rapport
vandeOnderzoeksraad wasniet mild.Zo
steldederaaddatdeveiligheid vandeleidingengeenprioriteit hadvoordeleidingbeheerderendaterbeter toezichtophet
beheer moet wordengehouden.Ookbleek
datdeliggingvanleidingen in keringen niet
preciesbekendwas.
Rijkswaterstaat heeft eenaantal maatregelendoorgevoerdaandehandvandeuitgevoerdeonderzoeken.Zoishetcalamiteitendraaiboekaangepast,allebeschikbare
informatie overkeringen isineen Instandhoudingsplan vastgelegd,deschouwinspectiesworden nugezienalseenprimaire taak
enervaringen metcollega-beheerders wordenvoortaangedeeld!Tenslottewordr het
budgetvoorinspectiesgeborgd,zodat niet
elkjaateenandet bedragbeschikbaaris.
Tochontbreken nogenkelezakenvolgensMichon:hetbevoegdgezagmoeteisen
ennormeringen voorsecundaire keringen
opstellen,ermoeteentechnisch referentiekaderkomen,gereedschapvoor integraal
beheerendeinspectiesmoeten eenduidiger
enregelmatigerplaatsvinden.Michon stelde
eenpuntensysteem voorkeringen voor,
waarbijdirect tezienishoedeketingeraan
toeiseneventueleverslechteringen makkelijk kunnen wordengeconstateerd f

Uitdebetreffende workshop'smiddags
bleekdatenigehuiveringbestaat tegenover
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