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Meer meten en het delen van data
voor meer veiligheid en minder kosten
Joost van der Hammen, Kin Sun Lam, Jan Strijker

Data en IT voor minder slachtoffers en minder schade door
overstromingen – Een stijgende zeespiegel, hogere afvoeren van de
rivieren, bodemdaling en verstedelijking zijn ingrediënten die het
overstromingsrisico in kwetsbare gebieden doen toenemen. Anderzijds is
het risico op overlijden als gevolg van een overstroming sterk gedaald.1
Deze daling is grotendeels toe te schrijven aan de digitale transformatie in
de waterveiligheid. Dit heeft geleid tot betere risico-inschattingen, betere
voorspellingen en verbeterde mogelijkheden om waarschuwingen af te
geven. Hierdoor zijn we beter voorbereid op overstromingen en kunnen we
beter handelen tijdens overstromingen. Data en IT keren geen water, maar
kunnen wel zorgen voor veel minder slachtoffers en schade bij
overstromingen.

Ondanks dit duidelijke effect van de digitale
transformatie, staat deze in de waterveiligheidssector
nog maar aan het begin. In dit artikel geven we
met drie voorbeelden in de waterkeringensector
een beeld waar we staan. Allereerst het Wettelijk
BeoordelingsInstrumentarium voor primaire
waterkeringen; na drie toetsronden is dit het eerste
instrumentarium waarin de beoordeling wordt
ondersteund met software. Het tweede voorbeeld gaat
over LiveDijken en het Dijk Data Service Centrum. We
kunnen meer meten aan waterkeringen en we kunnen
enorme hoeveelheden data aan. Maar waarom is het
nodig om nog veel meer te meten aan waterkeringen?
Het laatste voorbeeld is het Waterveiligheidsportaal.
Het portaal dat zorgt voor meer samenwerking door
het delen van data. Wat is het belang van open data
voor de waterveiligheid?

Slimmer rekenen en meer aandacht
voor hergebruik van data met het WBI
Eén keer in de twaalf jaar worden alle primaire
waterkeringen beoordeeld aan de norm. Tegelijk
met de introductie van nieuwe normen is een
instrumentarium opgeleverd om de beoordeling uit te

voeren: het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium
(WBI). Het instrumentarium wordt ondersteund met
software dat toegang geeft tot slimme rekentechnieken.
Dit is bijvoorbeeld zichtbaar bij de omgang met
onzekerheden. Het omgaan met onzekerheden is
een uitdaging bij het beoordelen van de faalkans
van een dijk. Onzekerheid is er over hoe de
ondergrond er precies uitziet (zie figuur 1) en
onzekerheid hoe een dijk zich gedraagt onder nog
nooit opgetreden omstandigheden die horen bij de
strenge veiligheidsnormen. Het instrumentarium
maakt gebruik van de mogelijkheid om veel rekenen data-intensievere technieken en methoden in te
zetten. Technieken die beter rekening kunnen houden
met deze onzekerheden. Onzekerheden worden
meegenomen door bijvoorbeeld meetonzekerheden bij
meetwaarden (stochasten) mee te nemen en te rekenen
met meerdere mogelijke scenario’s van bijvoorbeeld
de ondergrondopbouw. Het gebruik van deze
rekentechnieken brengt onzekerheden expliciet in beeld
en maakt het mogelijk het effect van deze onzekerheid
te berekenen in het eindresultaat. Een belangrijke stap
in de afweging om bijvoorbeeld meer grondonderzoek
te doen.
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Figuur 2 – Vier werkprocessen vormen samen de

invulling van de waterkeringszorg, zoals we dat
in Nederland uitvoeren.

Figuur 1 – Het inzicht in de ondergrond onder en
rond dijken stoelt grotendeels op puntmetingen.
De vraag is hoe om te gaan met de onzekerheid tussen de
metingen. Zie bijvoorbeeld de figuren waar in rood en groen
puntmetingen zijn aangegeven op de dijk (zwarte lijn). In
geel zijn in beide figuren mogelijk aanwezige zandpakketten
in de ondergrond zichtbaar gemaakt. Aanwezigheid van
zandpakketten en zandbanen is zeer bepalend voor de faalkans
van een dijk. De vraag is dan hoe wordt omgegaan met die
onzekerheid. Eén (deel)oplossing daarvoor is het doorrekenen
van verschillende ondergrondscenario’s, waarbij naast
puntmetingen ook geologische kennis wordt benut.

Bij de opzet van het instrumentarium is rekening
gehouden met de rol van het beoordelen in de
gehele waterkeringszorg. Het beoordelen is één
van de werkprocessen naast het dagelijks beheer en
onderhoud, het versterken en het crisismanagement
(zie figuur 2). Door het wettelijk karakter van de
beoordeling wordt geëist dat de resultaten herleidbaar
en betrouwbaar zijn. Toegankelijke meetgegevens
en betrouwbare en herleidbare schematisaties
zullen daarbij een belangrijk bijproduct zijn van de
beoordeling. Dezelfde meetgegevens en schematisaties
uit de beoordeling kunnen bijvoorbeeld worden
gebruikt bij het ontwerpen van een versterking, bij
calamiteiten of een vergunningverlening. Door deze

meetgegevens en schematisaties in deze opvolgende
processen te gebruiken, aan te vullen en te verbeteren,
wordt de kennis en het inzicht in de waterkering
steeds verbeterd. WBI heeft hiervoor stappen gezet
door te zorgen voor zo veel mogelijk rekenmodellen
als data(formaten) die in andere processen (her)
gebruik kan worden. Bij een plan van aanpak voor
de beoordeling past daarmee ook een plan voor het in
beheer nemen en gebruik van alle (tussen)resultaten in
de andere werkprocessen. Gerichte aandacht voor het
ontwikkelen van inzicht in het gedrag van de kering
maakt dat de meerwaarde van de digitale transformatie
in de hele waterveiligheidsketen kan worden verzilverd.

Beter leren keren
door meten en monitoren
Een methode om onzekerheden te verkleinen is
door slimmer te meten en te monitoren. Het laatste
decennium is hier veel ervaring mee opgedaan. Denk
daarbij aan het plaatsen van sensoren in dijken of het
gebruik van satellietgegevens. Deze metingen geven
de mogelijkheid om meer kennis op te doen over het
gedrag van dijken. Om de grote hoeveelheden data
die hierbij vrijkomen te kunnen verwerken is door de
Stichting Floodcontrol een platform ontwikkeld voor
de opslag, verwerking en visualisatie van meetdata:
het Dijk Data Service Centrum. De data kunnen
rechtstreeks worden vergeleken met andere data en
worden gekoppeld met andere applicaties, zoals met
DAM-Live (zie figuur 3). DAM-Live is software van
Deltares, waarmee de sterkte van waterkeringen
kan worden berekend. Hierin kunnen bijvoorbeeld
dezelfde modellen als in de beoordeling worden
toegepast. Meetgegevens kunnen op die manier direct
worden verwerkt in rekenmodellen om de dijksterkte
te bepalen. Daarmee is een volledige informatieketen
ingericht om beter inzicht te krijgen in dijksterkte en is
dit inzicht toegankelijk om gebruikt te worden in alle
werkprocessen.
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Figuur 3 – Screenshot van het Dijk Data Service Centrum (http://ddsc.lizard.net) met in het informatie
scherm een berekende stabiliteitsfactor uit DAM-Live van de Livedijk XL ten noorden van Delfzijl.

In een aantal projecten is deze werkwijze succesvol
toegepast. Zoals in het project Livedijk XL van
Waterschap Noorderzijlvest. In 2010 bleek uit de
toetsing dat ruim 20 kilometer primaire waterkering
niet aan de veiligheidsnorm voldeed. Noorderzijlvest
heeft niet gewacht met handelen tot middelen
voor de versterking beschikbaar kwamen. De tijd
tussen het moment van afkeuring en de start van de
versterking is al gauw enkele jaren. Tijd die nuttig
besteed kan worden. In het project Livedijk XL werd
deze doelstelling tevens gecombineerd met het doel
om de toepassing van een dijkmonitoringssysteem te
testen. Het gevolg van de extra informatie was dat
de versterkingsopgave met kilometers kon worden
teruggebracht. De dijk bleek op plekken sterker dan
was vastgesteld. Deze intensieve meetcampagne heeft
daardoor miljoenen euro’s bespaart. In het rapport
waarin het gebruik van het dijkmonitoringssysteem
wordt geëvalueerd volgt de conclusie: ‘het slim inzetten
en actief benutten en analyseren van monitoring
kan een kosten-baten verhouding van 1:10 of meer
opleveren’.2 Zachte baten, zoals minder onzekerheid en
betere besluitvorming bij crisissituaties komen daar nog
bij.
Meten

e n m o n i to r e n e e n s t ru c t u r e l e p l e k

i n d e k e t e n va n wat e rv e i l i g h e i d

In het recente advies van het Expertise Netwerk
Waterveiligheid (ENW) ‘Beter Leren keren door
veldmetingen en monitoring’3 wordt geadviseerd om
meten en monitoren een structurele plek te geven in
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de keten van waterveiligheid. De ENW vindt dat het
nodig is om meer informatie in te winnen. Zowel om
beter grip te krijgen op de ernst en omvang van de
totale dijkverbeteringsopgave, als om de rekenmodellen
te valideren.
De businesscase van de LiveDijk XL laat al zien dat
intensief meten en monitoren veel kan opleveren. Om
vooraf een inschatting te kunnen maken of het nodig
is om meer te meten is een beoordelingsframework
dijkeninformatie opgesteld. Dit framework geeft
keringbeheerders handvaten om de mate van inzicht
in dijksterkte te waarderen. Onderdeel daarvan is een
systematiek om expliciet af te wegen of het loont om
meer informatie in te winnen.4
Het valideren van rekenmodellen is nodig, omdat
het ENW zorg heeft dat de doorontwikkeling van
rekenmodellen te theoretisch is. Het lijkt erop dat de
relatie tussen rekenmodellen en werkelijkheid vervaagt.
Meer data zal zorgen dat modellen gevalideerd kunnen
worden, maar gaat nog niet ver genoeg. Nieuwe
meettechnieken kunnen vaak niet gebruikt worden,
omdat bestaande rekenmodellen niet om kunnen gaan
met de type metingen of de hoeveelheid metingen.
Bovendien zijn er tegenwoordig technieken, als
machine learning,5 waarbij modellen tot stand komen
door de analyse van beschikbare data. Deze nieuwe
mogelijkheden vragen om een verandering bij het
beoordelen van waterkeringen: van een modelgedreven
aanpak naar een datagedreven aanpak (zie figuur 4).
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Figuur 4 – Van een
modelgedreven naar een
datagedreven aanpak

Meten en monitoren hebben een structurele plek
in de keten van waterveiligheid nodig. Bij het
inwinnen, verwerken en gebruik van meetgegevens
staat het werkproces niet voorop, maar de waarde
die deze gegevens kunnen hebben voor de gehele
waterveiligheid. Het inwinnen zou als activiteit
uit de werkprocessen gehaald moeten worden, om
als structurele taak van de keringbeheerders op te
worden gepakt. Bij inwinacties van keringen zou
iedereen zich daarom twee vragen moeten stellen:
Loont het om meer data in te winnen? En hoe zorg
ik dat deze data beschikbaar komt voor andere
werkprocessen in de waterveiligheidssector?

Meerwaarde door het delen van data
via het Waterveiligheidsportaal
De waterveiligheid in Nederland wordt bewaakt
door veel verschillende organisaties. Het delen van
informatie is essentieel om effectief en efficiënt te
kunnen zijn. Een goed voorbeeld waar data actief
wordt gedeeld en waardoor meerwaarde ontstaat is
het Waterveiligheidsportaal(.nl).

Het waterveiligheidsportaal faciliteert de uitwisseling
van gegevens ten behoeve van de beoordeling van
primaire waterkeringen. Deze gegevens worden
ook gebruikt voor het aanmelden, prioriteren en
programmeren van dijkversterkingsprojecten voor
het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP).
In het portaal dienen waterkeringbeheerders
herleidbare beoordelingsresultaten op te
leveren en ter beschikking te stellen aan
de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).
Dat betekent dat niet alleen de resultaten van
de beoordeling worden opgeleverd, maar tevens
de tussenproducten en in veel gevallen ook de
modelinvoer van de berekeningen. Waterkeringen
die niet voldoen aan de norm kunnen als
project worden aangemeld bij het HWBP. Bij
het HWBP worden de versterkingsprojecten
geprioriteerd en tot een volledig programma
verwerkt. Het concept programma wordt
vervolgens in een consultatieronde ook weer via
het waterveiligheidsportaal voorgelegd aan de
waterkeringbeheerders.
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Afbeelding 5 – Publiek beschikbare informatie op het waterveiligheidsportaal over de beoordeling van
primaire keringen is nog enkel een overzicht van de voortgang van de beoordeling (op 6 december 2017).

Het waterveiligheidsportaal is opgeleverd in het
voorjaar van 2017 en wordt intensief gebruikt.
De ontwikkeling gaat echter verder. Met het
gebruik van het portaal wordt duidelijker welke
mogelijkheden er zijn om slimmer te werken. In deze
beoordelingsronde is bijvoorbeeld nog geen heldere
definitie van een herleidbaar beoordelingsresultaat
afgesproken. Vooralsnog kan de herleidbaarheid tot
de meetgegevens nog analoog worden vastgelegd
in een logboek. Enkele keringbeheerders hebben al
ideeën hoe dat slimmer kan, door de herleidbaarheid
bijvoorbeeld met webservices beschikbaar te maken
tot in het bronsysteem van de beheerder.
Een andere discussie die nog gevoerd zal worden, is de
vraag voor wie de data in het waterveiligheidsportaal
nog meer beschikbaar wordt. In het portaal komt veel
vergelijkbare informatie over de primaire keringen
samen. Al in een vroeg stadium van de ontwikkeling
van het waterveiligheidsportaal werden inhoudelijk
experts en data analisten enthousiast over deze
databases. Wat zouden we daarvan kunnen leren?
Het delen van data inspireert bovendien tot
het maken van nieuwe combinaties en krijgen
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van nieuwe inzichten. Een idee hiervoor is het
combineren van dijksterkteinformatie uit het
Waterveiligheidsportaal en overstromingsscenario’s
uit de Landelijke Database Overstromingsgegevens
van de provincies.6 Daarmee kan goed zichtbaar
worden gemaakt wat het werkelijke achterland
van een bepaald dijktraject is. Nu wordt nog veelal
uitgegaan van overstromingsscenario’s die zijn
gebruikt voor het afleiden van de nieuwe normen.
Met nieuwe technieken en modellen kunnen
overstromingsscenario’s en de afgeleide gevolgen
echter steeds beter in beeld worden gebracht. Bij
de prioritering van dijkversterkingsprojecten kan
deze informatie belangrijk zijn. Een koppeling met
een database waarin steeds de nieuwste scenario’s
beschikbaar komen, zorgt dan voor een steeds betere
prioritering.
Slimme combinaties van data kunnen geld en
veiligheid opleveren. Het is het dan ook de
moeite waard om hier in de sector meer mee te
experimenteren, zowel binnen de eigen organisatie
als daarbuiten. Geef eigen medewerkers ruimte om
mogelijkheden te verkennen en durf ook data te
delen met anderen.
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Afbeelding 6 – Vergelijking van een overstromingsscenario gerapporteerd in ROR 1 (links) en de

mogelijkheid nu (rechts). Het overstromingsbeeld (zie rode cirkels) is duidelijk anders door
gebruik te maken van hoge resolutie data.
A f s lu i t i n g :
Inzicht in de

wat e r k e r i n g c e n t r a a l

De drie voorbeelden illustreren dat de digitale
transformatie in de waterveiligheid zichtbaar is
en dat de meerwaarde en mogelijkheden van
IT duidelijk zijn. Data en IT zijn onlosmakelijk
met waterveiligheid verbonden. Meer en betere
informatie zal leiden tot beter afgewogen besluiten
en zorgen voor een behoorlijke kostenbesparing in
de waterkeringzorg. Toch wordt de potentie van
data en IT nu niet volledig benut.
Uit de drie voorbeelden halen wij drie opgaves om
de potentie beter te benutten:
 Zorg ervoor dat aan voorwaarden voor
hergebruik wordt gedaan bij de ontwikkeling
van instrumenten in de waterkeringszorg.
Zowel van de componenten van het
instrument, als voor de gebruikte data en
(tussen)resultaten.
 Geef expliciet aandacht aan meten en
monitoren. De vraag die voor iedere
waterkering gesteld moet worden is of het
loont om meer informatie in te winnen?
 Deel data, sta open voor slimme combinaties
van data en sta open voor nieuwe manieren
om data te gebruiken.

Om dit te kunnen bereiken is goede samenwerking en
vertrouwen nodig tussen organisaties in de keten van
de waterkeringszorg. Alle betrokkenen in de keten
zijn gebaat bij meer data en het delen data. Als we er
in slagen hierover goede afspraken te maken en dit
actief gaan doen, kunnen we de digitale transformatie
M
verzilveren. 
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