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Zeedijken

WATERHUISHOUDING & WATERBOUW

Filter: Veiligheid/Prioriteit
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Waarnemen betreft het gewaarworden van bepaalde kenmerken die een relatie kunnen hebben met de toestand van de waterkering. Waarnemen bestaat uit signaleren, herkennen en duiden van bijzonderheden of afwijkingen. uit het
verkennende project, dat deltares heeft uitgevoerd, is een aanzet gemaakt voor de opzet van
vier digitale gidsen. deze gidsen classificeren

In 't kOrt - BELEID
• Vier digitale gidsen bieden veldinspecteurs
referentiekader voor waarnemingen
• Waarnemingen worden eenduidig
gedefinieerd en digitaal vastgelegd
• Digitale schadebeelden worden beoordeeld
met veiligheid als invalshoek
• Gesignaleerde schade wordt in relatie
gebracht met faalmechanismen
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CLASSIFICATIE

ILLustratIes: Partner In Water manaGement

Prioriteit
1: geen prioriteit
2: lage prioriteit
3: matige prioriteit
4: hoge prioriteit
5: zeer hoge prioriteit
PrIOrItErEn
Voorbeeld: resultaten van een inspectie geprioriteerd.

schadebeelden voor rivierdijken, zee- en meerdijken, regionale keringen en duinen. de gidsen
bieden een referentiekader voor de veldinspecteurs bij het uitvoeren van visuele inspecties.
er worden vier klassen gebruikt om de kwaliteit van de onderdelen van deze waterkeringen te onderscheiden: goed, redelijk, matig en
slecht. de gids bevat per onderdeel van een
waterkering een aantal representatieve digitale
opnamen van een kwaliteitsklasse. Het betreft
meerdere beelden per kwaliteitsklasse, omdat er
niet één afbeelding is te geven die representatief
is voor alle mogelijke schades van een onderdeel
van een waterkering binnen een kwaliteitsklasse.
de veldinspecteur kan met de gids oefenen in
het duiden van de kwaliteit voordat hij het veld
ingaat. de gids is te gebruiken bij de instructies
en biedt de mogelijkheid tot het toetsen van het
beoordelingsvermogen van de inspecteurs. Bij
twijfel over de classificatie kan de veldinspecteur
de schade met de camera vastleggen en het
schadebeeld voorleggen aan de beheerder of
collega-inspecteur.

Opnemen en vastleggen
een tweede belangrijke stap voor de veldinspecteur is het opnemen en vastleggen van
de waarnemingen. tot voor kort werden veldwaarnemingen ingericht op basis van analoog
kaartmateriaal, vastgelegd in logboeken en
idealiter op kantoor verwerkt tot rapportages.
een bewerkelijk proces, waarbij de toegankelijkheid van de basisgegevens beperkt blijft. een
belangrijke verbetering van inspectieresultaten

is te verkrijgen als waarnemingen eenduidiger
zijn gedefinieerd, direct digitaal worden vastgelegd en toegankelijk gehouden voor verdere
bewerkingen.
Pda’s met mobiel-GIs en GPs-ondersteuning
en de gids bieden mogelijkheden de waarnemingen gebruikersvriendelijk, gestandaardiseerd en geautomatiseerd op te nemen en vast
te leggen. daarom zijn in samenwerking met
geïnteresseerde beheerders door HKv LIJn In Water
de functionele eisen opgesteld voor digitale
opname en vastlegging van de gestandaardiseerde visuele waarnemingen. de functionaliteit
van het prototype is daartoe uitgesplitst in twee
componenten: een veldapplicatie (als een schil
rondom arcPad) en een desktopapplicatie (als
een extensie in arcGIs). de functionaliteit is zo
opgezet dat ook mensen met een zeer beperkte
ervaring in GIs toch snel hun weg kunnen vinden in de applicatie. de desktopapplicatie biedt
verder de mogelijkheid om selecties (op basis
van bijvoorbeeld type kering, oordeel, datum)
te maken uit alle waarnemingen. vervolgens
kan men ervoor kiezen de selectie in arcGIs te
presenteren (met een standaardlegenda) of in
tabelvorm.

werking met het Waterschap rivierenland heeft
Fugro een methodiek voor de verwerking van
digitale schadebeelden verkend. de verwerking
van schadeopnamen aan onderdelen van waterkeringen is daarbij gestructureerd vanuit de invalshoek veiligheid. Voor elk faalmechanisme kan
men bekijken of de schade op het schadebeeld
wel of niet relevant is voor de veiligheid.
de veiligheid wordt beoordeeld vanuit het waterkerende vermogen, dat afhankelijk is van de
manier van falen: het faalmechanisme (bijvoorbeeld afschuiving). als er een relatie tussen het
schadebeeld en een bepaald faalmechanisme is
te leggen, is het ook mogelijk de invloed daarvan
te bepalen op het waterkerende vermogen en de
aanwezige over- of ondersterkte. dit is eenvoudig
te doen door gebruik te maken van de resultaten
van de veiligheidstoetsing per faalmechanisme.
Bij ‘geen oordeel’ of ‘onvoldoende’ kent men de
waarde ti = 2 toe, bij ‘voldoende/goed’ de waarde
ti = 1. Bij ‘geen oordeel’ is de oorzaak het ontbreken van cruciale gegevens. als deze gegevens
alsnog worden vergaard, kan de actuele waarde
worden toegekend. Wanneer men kan aantonen
dat de waterkering een ruime oversterkte heeft,
kan men de waarde ti = 0 toekennen. als er geen
gegevens voor de toetssterkte zijn en er wel een
relatie is te leggen tussen schade en faalmecha-

nisme, geeft men de waarde ti = 2.
de schaal waarin de prioriteit van een schade
(Pi) valt, wordt bepaald door de waarde van de
ernst van de schade Si op te tellen bij de waarde
ti van de gesteldheid van de waterkering (over/
ondersterkte) voor het relevante faalmechanisme
uit de toetsing. een faalmechanisme dat niet
gerelateerd is aan waargenomen schade, heeft
uiteraard geen prioriteit (Pi = 0). de prioriteit per
schadebeeld P wordt bepaald door het faalmechanisme met de hoogste score voor Si en ti.

Beoordelen
In de aanpak wordt gesignaleerde en vastgelegde schade in relatie gebracht met faalmechanismen. Voor de beoordeling kan men de gegevens
uit de toetsing op veiligheid raadplegen. Is dit
niet mogelijk, dan zal men hierover een uitspraak
moeten doen op basis van expertise. Bij onduidelijkheid of twijfel wordt de hoogste prioriteit
toegekend. Onzekerheid in deze fase mag niet
bijdragen aan de onveiligheid. de aanpak gaat
er vanuit dat er (op termijn) een oversterkte kan
worden bepaald uit de gegevens van de toetsing
voor de waterkeringen. Primaire waterkeringen
worden elke vijf jaar getoetst. Voor regionale keringen is al wel een toets ontwikkeld, die nog niet
verplicht is; hiermee doet men thans ervaring

Inspectie

Faalmechanisme i

Schadebeeld

Relatiematrix

Toetsing

S= 1, 2 of 3
(ernst van de schade)

Ri = 0 of 1
(sterkte van relatie)

Ti = 0, 1 of 2
(mate van oversterkte)

Prioriteit per faalmechanisme
Pi = O bij Ri = O
Pi = S + Ti bij Ri = 1

Prioriteren van schade
Wanneer de schade systematisch digitaal is vastgelegd, is de vraag welke betekenis de verzamelde gegevens hebben voor de actuele staat van
de veiligheid. voldoet de kering aan de functionele eisen en hoe kan men prioriteit geven aan
herstelwerkzaamheden van schades? In samen-

Prioriteit per schadebeeld
P = max (Pi)
STAPPENPLAN
Stappenplan voor het prioriteren
van schade.
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Matig

Classificatie van de bekleding van een zeedijk.

H.a. scHeLfHout

Signaleren en duiden

Redelijk

Inspectieparameter
2.11 3.7
gebarsten of gebroken stenen
losse of gekamde stenen
openingen tussen de stenen x
x
verzakkingen of opbollingen
x
uitspoeling (van wasgrind)
aantal foto’s op CD-rom
3
7

Ir. G.m. moser / Ir. m.t. van der meer /

stowa en rijkswaterstaat werken samen aan het
verbeteren van de inspecties van waterkeringen. een belangrijk aandachtspunt hierbij is het
stroomlijnen van reguliere visuele inspecties.
Binnen een inspectie zijn de volgende deelprocessen te onderscheiden: waarnemen, diagnosticeren, prognosticeren en operationaliseren.
door een standaardprocedure op te stellen voor
deze deelprocessen is het mogelijk de resultaten
van inspecties te verbeteren. Binnen het programma verbetering Inspectie Waterkeringen
zijn daartoe drie verkenningen uitgevoerd. Het
betreft het signaleren en duiden van visuele
waarnemingen, het opnemen en digitaal vastleggen van geclassificeerde waarnemingen en
het prioriteren van beheeracties op basis van de
verzamelde gegevens.

element
Zuilen en blokken (steenbekleding)

Goed

Standaardisatie stroomlijnt
visuele inspecties
Signaleren, digitaal vastleggen en prioriteren van beheeracties. Binnen het programma
Verbetering Inspectie Waterkeringen zijn drie verkenningen uitgevoerd om meer uniformiteit te krijgen bij visuele
inspecties van waterkeringen.

zone
Buitentalud

Prioriteit per dijksectie
Clustering in GIS

op. de voorgestelde methodiek kan vooral zinvol
zijn voor regionale waterkeringen van voldoende
importantie. Primaire keringen zoals rivierdijken
worden voornamelijk tijdens hoogwater belast.
Vooral tijdens deze ‘extreme’ omstandigheden is
het mogelijk belangrijke signaleringen te doen
die relevante informatie geven over het functioneren van de keringen. Het dan eenduidig vastleggen van de signaleringen levert objectieve
gegevens voor de toetsing. Het nu nog vage begrip van beheerderoordeel in de toetsing is transparant en objectief te maken door systematische
registratie en interpretatie van schadebeelden.

Stroomlijnen
In de drie beschreven projecten zijn de mogelijkheden geïnventariseerd om visuele inspecties
via standaarden en geautomatiseerde bewerkingen zo te ondersteunen dat de resultaten
reproduceerbaar worden en alle handelingen in
het inspectieproces tegelijkertijd eenduidiger,
gebruikersvriendelijker en minder bewerkelijk.
door uniformering en standaardisering is er perspectief voor het stroomlijnen van visuele inspecties in het beheer. In het programma Verbetering
Inspectie Waterkeringen wordt de verkende weg
verder uitgewerkt en geoperationaliseerd. In de
definitieve versie van de Handreiking Inspectie
Waterkeringen worden de resultaten van deze
stroomlijning van visuele inspecties een integraal
onderdeel.
Gerard Moser is werkzaam bij Partner in Water
Management in Houten, Martin van der Meer bij
Fugro en Harry Schelfhout bij Deltares.

HANDREIKING
dit is het derde artikel in een serie van
vijf over de Handreiking Inspectie Waterkeringen. de handreiking is nog een groen
concept van rijkswaterstaat en Stowa,
dat in 2012 definitief wordt gemaakt. de
volgende twee artikelen gaan over laseraltimetrie voor dijkcontrole en kansen voor
innovatieve technieken.
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