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Voorwoord

..........................................................................................
Het in dit rapport beschreven onderzoek is uitgevoerd door INFRAM in
opdracht van de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (destijds Meetkundige
Dienst, MD) van Rijkswaterstaat. De resultaten geven een gedetailleerd beeld
van de informatiebehoefte van geselecteerde waterkeringbeheerders over hun
waterkeringen door Nederland.
De waterkeringbeheerders die betrokken zijn geweest bij dit onderzoek waren
over het algemeen enthousiast en wilden graag hun steentje bijdragen aan de
vernieuwing van de inspectie van waterkeringen. INFRAM wil de deelnemers
danken voor hun betrokkenheid bij dit project. In het bijzonder bedanken wij
Rens Swart (AGI), Harry Landa (AGI) en Peter Blommaart (Dienst Weg- en
Waterbouwkunde (DWW)).
De auteurs
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Omschrijving / abstract

..........................................................................................
Het gebruik van remote sensing (RS) voor monitoringswerkzaamheden van
waterkeringen is nog beperkt. Voor het werkelijk van de grond komen van het
gebruik van remote sensing dienen vraag een aanbod op elkaar te worden
afgestemd. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Dit rapport behandelt de
resultaten uit de eerste fase van dit project: de informatiebehoefte. Hierin is een
inventarisatie gemaakt van de informatie die beheerders van waterkeringen
nodig hebben voor een goed beheer van hun waterkeringen.
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Samenvatting

...............................................................................
Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van waterkeringen (o.a.
dijken, duinen, zeeweringen, boezemkades) is cruciaal om de veiligheid van de
mensen en investeringen in het land erachter te kunnen waarborgen. Door
intensiever gebruik van de ruimte en het in werking treden van de Wet op de
waterkering, wordt de informatiebehoefte rondom de waterkering steeds
groter. Wellicht kan Remote Sensing (RS), een alternatief of aanvulling vormen
voor de huidige methoden van informatieinwinning. Voor dit onderzoek is de
volgende probleemstelling gedefinieerd:
Welke informatiebehoefte hebben waterkeringbeheerders met
betrekking tot waterkeringen?
Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn vraaggesprekken
gevoerd met waterkeringbeheerders. De in deze vraaggesprekken verkregen
informatie heeft tot de volgende conclusies geleid:
• De informatiebehoefte van waterkeringbeheerders is aan de hand van
inspectieparameters in grote mate specifiek, kwantitatief (meetbaar)
geformuleerd;
• De inspectieparameters waarover een grote informatiebehoefte
bestaat en die goed specificeerbaar en kwantificeerbaar bleken,
hebben een hoge prioriteit om te betrekken in een vervolgfase.
Doordat de informatiebehoefte (compleet) is gekwantificeerd, is een start naar
de volgende fase mogelijk. Daarnaast bleek uit de vraaggesprekken een sterke
behoefte om uit te zoeken of in de informatiebehoefte met RS kan worden
voorzien en of RS kan concurreren met huidige methoden.
Aan de hand van de in deze fase verkregen informatie kunnen aanbieders van
RS-technieken nagaan en beslissen of er technieken zijn waarmee zij in de
informatievraag kunnen voorzien.
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1 Inleiding
..........................................................................................

1.1

Aanleiding

Actuele en betrouwbare informatie over de toestand van waterkeringen (o.a.:
dijken, duinen, zeeweringen, boezemkades) is cruciaal om de veiligheid van de
mensen en investeringen in het land erachter te kunnen waarborgen. Door
intensiever gebruik van de ruimte en het in werking treden van de Wet op de
waterkeringen, wordt de informatiebehoefte rondom de waterkering steeds
groter. Deze wet schrijft voor dat eenmaal per vijf jaar alle primaire
waterkeringen getoetst moeten worden volgens de “Leidraad toetsen op
veiligheid” (LTV). In de LTV worden eenvoudige toetsen voorgeschreven voor
waterkeringen die, mocht dat nodig zijn, steeds verder ingaan op details.
Wellicht kan Remote SensingDef. 1 (RS) een alternatief of aanvulling vormen voor
de huidige methoden van informatie-inwinning.
Gebruik van RS voor monitoringswerkzaamheden van waterkeringen is nog
beperkt. Voor het echt van de grond komen van het gebruik van RS op het
gebied van beleid en beheer van waterkeringen, lijkt vraag en aanbod op elkaar
afgestemd te moeten worden. Aanbieders van RS-technieken spelen niet
genoeg in op de werkelijke vraag van de waterkeringbeheerder terwijl de
waterkeringbeheerder niet duidelijk genoeg formuleert aan welke informatie zij
behoefte heeft. Eveneens speelt mee dat beheerders vaak al decennia lang
werken volgens dezelfde beproefde methode en de meerwaarde van de nieuwe
werkwijze niet altijd zien.
Dit project is uitgevoerd door INFRAM (adviesbureau voor beheer
civieltechnische infrastructuur) in opdracht van en in samenwerking met de
Adviesdienst Geo-informatie en ICT (destijds Meetkundige Dienst, MD) van
Rijkswaterstaat. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) heeft eveneens
in dit project geparticipeerd. De MD adviseert en ondersteunt organisaties
binnen Rijkswaterstaat op het gebied van geo-informatievoorziening,
communicatie- en informatietechnologie. Dit rapport vloeit voort uit het
“Projectplan operationalisering monitoring waterkeringen met RS technieken”.
In dit projectplan worden vijf fasen beschreven:
• Fase I: Informatiebehoefte;
• Fase II: Informatiestrategie;
• Fase III: Praktijkproeven;
• Fase IV: Operationalisatie;
• Fase V: Evaluatie.
Het in dit rapport beschreven onderzoek heeft betrekking op fase I.

Def. 1

Remote Sensing kan worden omschreven als teledetectie of aardobservatie. Het omvat in brede

betekenis de instrumentele middelen, technieken en methoden om op afstand het aardoppervlak
(land, zee, atmosfeer) waar te nemen, als beeld vast te leggen en naderhand te analyseren.
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1.2

Informatiebehoefteninventarisatie

1.2.1

Inleiding

In deze fase van het project is achterhaald welke informatie beheerders van
waterkeringen nodig hebben. Er is daarbij gestreefd naar specificering van de
informatiebehoefte door het kwantificeren van inspectieparameters.
De afbakening bepaalt de reikwijdte en ook de beperkingen die aan het
onderzoek worden opgelegd. De ontwikkelkansen worden als gevolg hiervan
hierdoor in sterke mate beïnvloed. De opzet van het onderzoek is gebaseerd op
“Informatie op maat” [8]. De gevolgde methode wordt in paragraaf 1.3 verder
toegelicht.
Voor dit onderzoek zijn de in de volgende paragraaf vermelde probleem- en
doelstelling geformuleerd.

1.2.2

Probleem en doelstelling

De probleemstelling is als volgt geformuleerd:
Welke informatiebehoefte hebben waterkeringbeheerders met
betrekking tot waterkeringen?
Aan de hand van “Informatie op maat” zijn de doelstellingen van deze fase als
volgt geformuleerd:
1.

2.

1.2.3

Achterhalen van de informatiebehoefte van
waterkeringbeheerders met betrekking tot het beheren van
waterkeringen.
Het specificeren en meetbaar formuleren van de onder punt 1
geformuleerde informatiebehoefte.

Uitgangspunten en afbakening

Uitgangspunt in de informatiebehoefteninventarisatie zijn de volgende punten:
• de informatie-inventarisatie van waterkeringen betreft waterkeringen
langs de kust, meren en rivieren (hiermee wordt getracht te
waarborgen dat een zo compleet mogelijk beeld van het areaal
waterkeringen in Nederland wordt verkregen);
• de in paragraaf 1.2.2 geformuleerde probleemstellingen en
projectdoelstellingen.
In eerste instantie richt dit onderzoek zich op de waterkering en het gebied
hieromheen. Het omliggende gebied kan een grote invloed hebben op de
toestand en het beheer en onderhoud van de waterkering en is daarom
opgenomen in dit onderzoek. Eventueel aanwezige objecten in, op of in de
buurt van de waterkering (huizen, wegen, bomen, etc.) kunnen eveneens in dit
onderzoek worden betrokken. Het onderzoeksgebied wordt afgebakend als de
kernzoneDef. 2 [2] (zie figuur 1).

Def. 2

De kernzone wordt gedefinieerd als:”De waterkering en een gebied dat zich uitstrekt tot waar

bezwijkingsmechanismen van de waterkering reiken.” [2]
12

Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie

Figuur 1: Schematisch overzicht doelgebied: de kernzone

1.3

Methodiek

De gevolgde methodiek is deels gebaseerd op “Informatie op maat”. Dit is een
vijfstappenplan met het doel te weten wat te meten [Uit: “Informatie op
maat”]. Door de toegenomen complexiteit en het beschikbaar komen van
steeds grotere hoeveelheden meetgegevens en de steeds veranderende
beleidsdoelen wordt het steeds lastiger de grote hoeveelheid gegevens te
bewerken en beheren. “Informatie op maat” is bedoeld om de
informatievoorziening binnen Rijkswaterstaat bewuster te laten verlopen. De
stap die in deze fase wordt doorlopen is stap 1 uit “Informatie op maat”:
Verkenning.

1.4

Werkwijze

1.4.1

Selecteren van de deelnemers aan het project

In overleg met de MD en de DWW is een aantal organisaties geselecteerd om
deel te nemen aan het project. Er is voor een driedeling in deze organisaties
gekozen, zodat verschillende types waterkeringbeheerder bij het project zijn
betrokken:
1. waterkeringbeheerders langs de kust;
2. waterkeringbeheerders langs meren (IJsselmeer, Grevelingen, etc.);
3. waterkeringbeheerders langs de rivieren.
Op basis hiervan zijn uit het netwerk van de projectgroepleden voorstellen
gedaan voor de bij dit project te betrekken personen. Wanneer in een later
stadium bleek dat de betreffende personen niet beschikbaar waren voor dit
project zijn, op verwijzing van deze personen, anderen benaderd. Uiteindelijk
zijn met 13 waterkeringbeheerders vraaggesprekken gevoerd.

1.4.2

Inventarisatie informatiebehoefte

De vraaggesprekken zijn uitgevoerd met het doel te achterhalen wat de
informatiebehoefte van de waterkeringbeheerder is ten aanzien van het beheer
van waterkeringen. De informatiebehoefte is vervolgens gekwantificeerd
(meetbaar) omschreven. Tijdens de vraaggesprekken is getracht om de
informatiebehoefte (en daarmee de inspectieparameters) zo specifiek en
meetbaar mogelijk te formuleren. Dit is nodig om selectie van toepasbare RStechnieken in een latere fase van dit project mogelijk te maken. Een aantal
aspecten is geformuleerd:
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1.

2.

3.

4.

Significante eenheid (orde grootte waarin de metingen worden uitgedrukt.
In dit project: in cm, dm of m., bijvoorbeeld: de hoogte van de dijk
bedraagt 5,25 m + NAP);
Nauwkeurigheid (de standaardafwijking die aan een meting is verbonden,
bijvoorbeeld: de hoogte van de dijk bedraagt 5,25 m + NAP met een
nauwkeurigheid van ± 0,05 m);
Inspectiefrequentie (aantal inspecties per tijdseenheid, bijvoorbeeld: 2 maal
per jaar); Hierbij dient aangetekend te worden dat de in de
vraaggesprekken vermeldde inspectieparameters vaak tijdens het dagelijks
beheer worden geïnspecteerd. In de vraaggesprekken lag de nadruk dan
ook op het dagelijks beheer van de waterkeringen. De inspectiefrequenties
zijn vaak officieel vastgesteld: de jaarlijkse of halfjaarlijkse schouw. De
resultaten van deze inspecties worden vastgelegd. In de praktijk wordt
echter min of meer dagelijks geïnspecteerd en is er niet echt een vast
tijdstip of vaste frequentie voor te geven. De inspectiefrequenties die zijn
vermeld door de waterkeringbeheerders zijn de formele
inspectiefrequenties.
Ruimtelijke spreiding (aantal meetwaarden per lengte-eenheid,
bijvoorbeeld: elke 20 meter een meting).

Er zijn vraaggesprekken gevoerd met waterkeringbeheerders en er is
additionele informatie verkregen door het raadplegen van deskundigen binnen
INFRAM en het uitvoeren van literatuuronderzoek. In bijlage A is een lijst
opgenomen van ondervraagde personen. In bijlage B is de vragenlijst
opgenomen die tijdens de gesprekken als rode draad is gebruikt.
De geselecteerde groep is in eerste instantie telefonisch of per e-mail benaderd.
In het telefoongesprek of de e-mail is het doel van het project toegelicht en de
toezegging van medewerking verkregen. Wanneer dit niet het geval was, werd
door de benaderde persoon vaak iemand anders voorgesteld. Vervolgens is een
afspraak gemaakt. Hierna is een brief gestuurd waarin de achtergrond van het
project is geschetst en werd het vraaggesprek bevestigd. Een nieuwsbrief is
meegestuurd. In deze nieuwsbrief is een globaal beeld geschetst over de
inhoud van het project.

1.4.3

De workshop

Ter afsluiting van de informatiebehoefteninventarisatie werd een workshop
georganiseerd. Het doel van deze workshop was tweeledig. Ten eerste werden
de resultaten van de informatiebehoefteninventarisatie gepresenteerd en werd
de relevantie van de verkregen informatie getoetst en bediscussieerd op basis
van de reacties van de deelnemende waterkeringbeheerders. Tevens is
ontbrekende informatie achterhaald in de discussies. Ten tweede zijn de
waterkeringbeheerders ingelicht over de mogelijkheden van verschillende RStechnieken, het Digitaal Topografisch Bestand-nat (DTB-nat), de veiligheid van
waterkeringen en de ontwikkelingen op de beoordeling hiervan.
Voor de workshop zijn alle bij de vraaggesprekken betrokken beheerders
uitgenodigd, samen met andere belanghebbenden. Een aanwezigheidslijst is
opgenomen in bijlage C.

1.4.4

Rapportage en analyse

De resultaten zijn gerapporteerd middels een door de projectgroep opgesteld
format. De resultaten zijn kwantitatief en kwalitatief geanalyseerd om een
beeld te krijgen van de meest urgente en specifiek geformuleerde
informatievraag. De prioriteit van de informatiebehoefte is bepaald door het
bepalen of de informatievraag zodanig gespecificeerd en gekwantificeerd
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geformuleerd was, dat RS-technieken in de informatievraag zou kunnen
voldoen. Eveneens is de mate van informatiebehoefte van de
waterkeringbeheerders betrokken in de analyse. In de analyse zijn de volgende
aspecten opgenomen:
1. significante eenheid;
2. nauwkeurigheid;
3. inspectiefrequentie;
4. ruimtelijke spreiding.
De informatiebehoefte werd door waterkeringbeheerders uitgedrukt in
inspectieparameters. De inspectieparameters worden gewogen om te bepalen
welke worden betrokken in een vervolgfase. De volgende weegfactoren zijn
geformuleerd:
1. Wanneer 2 of meer aspecten van de inspectieparameters bekend zijn (de
aspecten worden onderling even waardevol geacht), worden deze
betrokken in een vervolgonderzoek én;
2. Wanneer 50 % of meer van de waterkeringbeheerders1 de
inspectieparameter als van belang heeft bestempeld, wordt deze betrokken
in een vervolgonderzoek;
3. Wanneer een van beide bovenstaande weegfactoren niet geldt, maar de
omvang van een objecttype groot is (b.v. grasmatten als bekleding van
dijken), is alsnog bepaald of er in een vervolgonderzoek in de
informatiebehoefte kan worden voorzien.
Ter verduidelijking en aanvulling van deze punten wordt verwezen naar figuur
2. Hierin is een voorbeeldanalyse opgenomen. Hieruit valt op te maken dat
inspectieparameters A, B en C positief scoren op weegfactoren 1 en 2; de
inspectieparameters bevinden zich in het 1e kwadrant of op de grens hiervan.
Hierdoor is de prioriteit om deze inspectieparameters te betrekken in een
vervolgonderzoek hoog.
Figuur 2: Grafiek voorbeeldanalyse
Analyse Voorbeeld
100
90

4e kwadrant:
prioriteit middel

80

A Inspectieparameter
B Inspectieparameter
C Inspectieparameter
D Inspectieparameter
E Inspectieparameter

1e kwadrant:
prioriteit hoog

Relevantie

70
60
50
40

3e kwadrant:
prioriteit laag

30

2e kwadrant:
prioriteit middel

20
10
0
0

1

2

3

4

Mate van kwantificering

NB.: De relevantie (Y-as) is gedefinieerd als het percentage beheerders dat de
inspectieparameters als relevant beoordeelden.

1

De waterkeringbeheerders die specifieke waterkeringen beheren zijn weergegeven in bijlage 4.
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De mate van kwantificering is gedefinieerd als het aantal bekende aspecten per
inspectieparameter.

Inspectieparameters D en E vallen echter in het 2e en 3e kwadrant. Van
inspectieparameter E zijn alle aspecten (significante eenheid, nauwkeurigheid,
inspectiefrequentie en ruimtelijke spreiding) duidelijk. Het kan ook voorkomen
dat de aspecten niet duidelijk zijn, maar de informatiebehoefte naar een
inspectieparameter heel groot is. De inspectieparameters bevinden zich in dat
geval in het 4e kwadrant (prioriteit: middel). In dat geval kan worden
aanbevolen nader onderzoek hiernaar uit te voeren. Kort samengevat wordt
het volgende geconcludeerd:
1e kwadrant: Hoge prioriteit om te onderzoeken in een vervolgfase;
2e en 4e kwadrant: Er bestaan nog onduidelijkheden over de wens naar
informatie of over de eisen die aan de aspecten worden gesteld. De prioriteit
om hieraan enige aandacht te besteden in een vervolgonderzoek is gemiddeld.
3e kwadrant: Lage prioriteit in een vervolgonderzoek doordat er weinig vraag is
naar deze inspectieparameters en doordat deze niet voldoende gespecificeerd
en gekwantificeerd geformuleerd zijn.
Additionele informatie over het areaal van de verschillende objecten wordt
eveneens in de analyse betrokken. De informatie is kwalitatief van aard.
Kwantitatieve gegevens waren hierover niet voorhanden. De omschrijvingen
van het areaal beperkt zich tot kwalitatieve termen, zoals: veel
grasbekledingen, weinig asfalt en redelijk veel zetsteen. Aan de hand van de
analyse is geconcludeerd welke inspectieparameters de hoogste prioriteit
hebben om in de vervolgfasen van het project te worden betrokken.
De analyse is op deze manier uitgevoerd voor het beheer en onderhoud
(profiel, bekledingen, wegen). Voor de overige categorieën (Calamiteiten,
Vergunningen en handhaving, Natuur, Toetsing op veiligheid) is een
versoberde analyse uitgevoerd. De reden hiervoor is tweeledig. Ten eerste is de
informatie die is verkregen uit de vraaggesprekken hierover dermate gering in
vergelijking met het beheer en onderhoud en ten tweede zijn in de
verschillende vraaggesprekken niet altijd de mogelijkheden geweest om deze
onderwerpen uit te diepen aangezien het accent per vraaggesprek anders lag.
De analyse van deze gegevens is beschrijvend uitgevoerd.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van de kwalitatieve analyse van de gevoerde
vraaggesprekken opgenomen en worden deze toegelicht. Vervolgens worden
in hoofdstuk 3 de resultaten van de kwantitatieve analyse weergegeven. In
hoofdstuk 4 is de workshop besproken waarna in hoofdstuk 5 de conclusies en
aanbevelingen zijn opgenomen. Tenslotte is in hoofdstuk 6 een doorkijk
geschetst over hoe nu verder te gaan naar de volgende fasen.
Verschillende documenten zijn geraadpleegd. Wanneer hieruit aanvullingen of
bevestigingen zijn gehaald op de in de vraaggesprekken verkregen informatie,
is de bron als volgt aangegeven: [1]. Het cijfer correspondeert met het
bijbehorende stuk in het hoofdstuk “referenties”. Wanneer het nodig bleek dat
een definitie gegeven diende te worden, is een voetnoot toegevoegd.
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2 Resultaten kwalitatieve analyse vraaggesprekken
..........................................................................................

2.1

Inleiding

De resultaten van de vraaggesprekken zijn in dit hoofdstuk opgenomen.
Wanneer informatie niet in de vraaggesprekken was te achterhalen zijn
verschillende andere bronnen geraadpleegd. Het raadplegen van literatuur en
deskundigen binnen INFRAM en het bediscussiëren van de resultaten in de
workshop hebben geholpen het informatiebeeld te completeren.
De opsomming van de resultaten is onderverdeeld in procesmatige
werkzaamheden. De processen geven inzicht en beschrijven het werkveld van
waterkeringbeheerders. De werkprocessen zijn als volgt geformuleerd:
• beheer en onderhoud (paragraaf 2.3);
• calamiteiten (paragraaf 2.4);
• vergunningen (paragraaf 2.5);
• natuurontwikkeling (paragraaf 2.6);
• toetsen op veiligheid (paragraaf 2.7).
Hierna is in paragraaf 2.2 een korte samenvatting van de vraaggesprekken
gegeven.

2.2

Korte samenvatting

Er zijn 13 vraaggesprekken gevoerd met de instanties en personen vermeld in
de tabel in bijlage A. Bij enkele vraaggesprekken is de Meetkundige dienst
vertegenwoordigd geweest. De vragen hadden betrekking op zowel
procedurele als technisch inhoudelijke aspecten van het beheer en onderhoud
van waterkeringen.
Na de eerste vraaggesprekken werd de informatiebehoefte van
waterkeringbeheerders in het algemeen duidelijk. Over het algemeen werd met
visuele inspecties de toestand van de waterkeringen en de bekledingen
bepaald. Hiermee wordt de primaire functie van de waterkering (waterkeren)
zo goed mogelijk gewaarborgd [2]. Dit is dan ook de primaire taak van de
waterkeringbeheerder. De manier van toetsen wordt beschreven in de LTV en
hiernaar is ook in de vraaggesprekken naar verwezen.
Verschillende typen waterkeringen worden beheerd. De Wet op de waterkering
[1] onderscheidt primaire keringen en regionale keringen. Primaire keringen
vormen dijkringgebieden ter bescherming tegen hoge waterstanden van
rivieren, meren of de zee. Binnen dijkringgebieden of op hoge gronden kunnen
regionale keringen liggen. Het gaat daarbij om boezemkaden; kaden langs
afwateringskanalen en beken; keringen met een waterscheidingsfunctie;
tweede waterkeringen en slaperdijken. Deze dienen ter compartimentering van
dijkringgebieden in geval van doorbreken van primaire keringen, of bieden
bescherming tegen regionale wateroverlast of overstroming vanuit het
boezemsysteem [2]. In de vraaggesprekken zijn de volgende keringen naar
voren gekomen:
1. Primaire keringen:
a. Duinen;
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2.

b. (Zee)dijken;
c. (Boezem)kades;
d. Dammen (zeer gering in aantal en onderhoudsextensief).
Regionale keringen:
a. Boezemkaden;
b. Kaden langs beken en afwateringskanalen;
c. Slaperdijken.

De visuele inspecties worden uitgevoerd in het kader van het dagelijks beheer
van de waterkeringen. Ook worden visuele inspecties verricht naar de kwaliteit
van de waterkering in het kader van de LTV. Visuele inspecties worden over het
algemeen gezien als subjectief, ook al zijn de inspecteurs nog zo kundig.
Verzakkingen zijn bijvoorbeeld over grote afstanden voor het oog moeilijk te
detecteren omdat er geen referentiepunten zijn (de verzakking vaak tientallen
of honderden meters). Hierbij zou een objectieve meting een uitkomst kunnen
bieden, aldus de waterkeringbeheerders. De kwaliteit van keringen wordt
bepaald door een aantal eigenschappen. Dit zijn:
1. De geometrie van de waterkering: de hoogte, het profiel en problemen
die zich hierbij afspelen, zoals onder andere zetting en verzakking (=
deformatie).
Gerelateerde onderwerpen die vooral aan de orde komen tijdens de
Toets op veiligheid zijn: piping, macrostabiliteit, microstabiliteit, het
gedrag van de bekleding, het gedrag van niet waterkerende objecten
(= stabiliteit).
2. De bekleding. Voorbeelden hiervan zijn: basalt, basalton, asfalt, beton,
gras, wegen, etc. Problemen die zich hierbij afspelen zijn het
achteruitgaan van de kwaliteit van de bekleding en de gevolgen
hiervan op de dijk.
3. Kabels en leidingen: de ligging van de kabels en leidingen, de soort,
etc. Vooral in tijden van calamiteiten is kennis hieromtrent van belang.
4. Werkzaamheden op, in, aan en rond de dijk. Door de aanleg van
bijvoorbeeld siertuinen kan de dijk aan stabiliteit inboeten.
Tevens kunnen problemen ontstaan zoals verzakking en doorbraken als gevolg
van een acute achteruitgang van de dijk veroorzaakt door storm of hoogwater.
Nadat de informatiebehoefte duidelijk werd, werd de gewenste significante
eenheid en het verschil in de eisen die verschillende waterkeringbeheerders
hieraan stellen ook duidelijker. Sommige waterkeringbeheerders hebben een
heel duidelijke visie over de gewenste significante eenheid, terwijl andere
waterkeringbeheerders dit nog ontwikkelen.
Het gebruik van remote sensing (RS) in het beheer van waterkeringen wisselt
per organisatie. Waterkeringbeheerders aan de kust maken veelal gebruik van
Jarkus, een hoogtebestand waarbij de gegevens worden ingewonnen met
laseraltimetrie. Enkele waterkeringbeheerders maken nog in het geheel geen
gebruik van RS-technieken. Bij alle waterkeringbeheerders wordt het dagelijks
beheer uitgevoerd door inspecteurs die visuele inspecties uitvoeren.
De reacties op dit onderzoek over het algemeen positief en enthousiast. Vooral
de betrokkenheid bij een project dat zich richt op bijvoorbeeld gedetailleerdere
informatie, wellicht goedkopere informatie-inwinning, een gebiedsdekkend
beeld en innoverende technieken op het gebied van waterkeringbeheer werden
als de positieve punten gezien. Afhoudende reacties waren er ook. Met name
het kostenaspect om met nieuwe technieken te gaan werken en het uitvoeren
van experimenten voerden hierin de boventoon.
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Uit de vraaggesprekken kan worden geconcludeerd dat waterkeringbeheerders
globaal dezelfde informatiebehoefte hebben, afhankelijk van het type kering
dat zij beheren. Verschillen liggen echter op het punt van de significante
eenheid en nauwkeurigheid en het detailniveau van de informatie die gewenst
zijn. De inspectiefrequenties verschillen eveneens per beheerder en gebied,
maar iedere waterkeringbeheerder inspecteert de waterkering na een calamiteit
(bijvoorbeeld: langdurig hoogwater, zware storm, etc.) op schade. Soms
worden tijdens inspecties dwarsprofielen gemaakt. Diverse
waterkeringbeheerders hebben aangegeven dat wanneer er een kosteneffectief
driedimensionaal alternatief is, zij dit graag gedemonstreerd willen zien. De
verwachting bestaat dat de inspecteur te velde nooit kan worden vervangen
door een techniek, maar kan er wel door worden ondersteund.

2.3

Beheer en onderhoud

2.3.1

Profiel en opbouw

De dijken en boezemkades worden op dezelfde punten geïnspecteerd met
betrekking tot het profiel (figuur 3: een dijk). Deze punten worden hieronder
verder toegelicht.
Figuur 3: Profiel van een dijk met zetstenen bekleding (“de Banaan” ten
noordoosten van de sluizen in Den Oever, bij de Afsluitdijk)

Uit de vraaggesprekken kan worden geconcludeerd dat er een behoefte is aan
informatie over:
1. het profiel van de waterkering (de kruinhoogte en de taluds van de
waterkering) [1];
2. zettingen en verzakkingen [1];
3. de hoogte van de stortberm;
4. de samenstelling van de grond en de opbouw van grondlagen;
5. grondwaterstanden in de waterkering;
6. de opbouw van de vooroever;
7. de aanwezigheid van niet-waterkerende objecten.
Vooral bij duinen aan de kust is de vooroever (punt 6) van belang. Op de
meeste plaatsen langs de kust fungeert het geheel van vooroever, strand en
duinen als waterkering [7]. Een aantal geïnterviewde waterkeringbeheerders
beheert ook de duinenrij (figuur 4 voor schematisch overzicht). Dit waren
vooral waterschappen. Rijkswaterstaat beheert de vooroever en zorgt dat deze
in stand wordt gehouden.
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Figuur 4: Schematische weergave doorsnede duin, in hoogte aflopend

De kwaliteit van duinen wordt aan de hand van de volgende
inspectieparameters beoordeeld:
8. hoeveelheid zand aanwezig in de duinen [1];
9. kwaliteit van het aanwezige helmgras (en de aanwezigheid van andere
soorten vegetatie) [1];
10. achterloopsheid van de duinen2;
11. aanwezigheid van stuifgaten;
12. erosie van de kustlijn (vooroever);
13. standzekerheid van de strandhoofden.
Tabellen 1 en 2 geven de inspectieparameters voor respectievelijk het profiel en
de duinen weer.

2

Met achterloopsheid van een duinenrij wordt het volgende bedoeld: wanneer, bij meerdere

duinenrijen, de eerste duinenrij deels bezwijkt doordat een storm een gat heeft geslagen, kan het
water tussen de eerste en tweede rij instromen. De duinenrij is achterloops.
20

Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie

Tabel 1: Inspectieparameters profielen van waterkeringen en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante eenheid Nauwkeurigheid
Profiel van de waterkering (inclusief in centimeters
Z-coördinaat: ±0-5; Xkruinhoogte)
en Y-coördinaat: 0 10 cm.

Inspectiefrequentie 1
Standaard: 5 jaarlijks; bij
nieuwe waterkeringen of
waterkeringen gevoelig
voor zetting: jaarlijks tot
elke paar maanden.

Ruimtelijke spreiding

Toelichting

Zeer divers. Van 10 500 m.

Hoogte, breedte, lengte.

Plaatsvinden van zettingen en
verzakkingen

in millimeters en in
centimeters

Z-coördinaat: ±0-5; X- Standaard: 5 jaarlijks; bij
en Y-coördinaat: 0 nieuwe waterkeringen of
10 cm.
waterkeringen gevoelig
voor zetting: jaarlijks tot
elke paar maanden.

Afhankelijk van de
Verschil in hoogte door de tijd.
ondergrond. Verschil
in zettingen moeten
duidelijk worden: 20 100 m.

Hoogte stortberm voor de
waterkering

In decimeters

Z-coördinaat: ±10 - 20 Standaard: jaarlijks,
cm.
afhankelijk van de situatie
later of eerder.

Elke 100 m. Soms
De lage betrouwbaahreid wordt
dichterbij tot 50 m (bij geaccepteerd omdat door de
bijzonderheden).
hoeveelheid op verschillende hoogte
aanwezige stortstenen groot is.

Samenstelling grond / opbouw
grondlagen

in centimeters

Afwijking van
Eenmalig bij aanleg.
laboratorium analyses.

Gebiedsdekkend.

Grondwaterstanden in de kering

in centimeters

±5-10 cm

Afhankelijk van het gebied. Afhankelijk van de
De grondwaterstand wordt als
Soms meerdere malen per ondergrond en van het indicatief gezien. Vaak middels
dag voor een aantal dagen doel.
peilbuizen.
(getijde). Bij hoogwater.

Opbouw vooroever

in tientallen m3

±5-10 cm

Jaarlijks in het kader van
kustmetingen en na storm

10 - 100 m langs de
Verloop van de vooroever.
kust. Elke meter in het
dwarsprofiel haaks op
de kust

Aanwezigheid niet-waterkerende
objecten

Onbekend

Moet aanwezige
objecten weergeven.

2 tot 4 keer per jaar.

Gebiedsdekkend: alle
objecten

De in het laboratorium gebruikte
foutmarges worden geaccepteerd.

Huizen, bomen, tuinen, hekken, etc.
Werkelijke situatie dient bekend te zijn.
Veranderingen hierin zijn wenselijk om
te monitoren en in te grijpen als deze
illegaal zijn (handhaving).

1)

Het is moeilijk om een duidelijke inspectiefrequentie te formuleren omdat de inspecteurs soms elke
dag langs de waterkering rijden. Er worden dan globale visuele inspecties uitgevoerd en schade wordt
gerapporteerd. Officieel vindt jaarlijks nog een of twee keer de schouw plaats terwijl bij sommige
waterkeringbeheerders de ervaring heeft geleerd dat sommige dijkvakken slechts een maal per jaar
geïnspecteerd dienen te worden.
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Tabel 2: Inspectieparameters duinen en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante
eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie 1

Ruimtelijke spreiding Toelichting

Hoeveelheid zand in duin

Enkele tientallen X,Y, Z-coördinaat: Standaard: Jaarlijks, m.b.v. elke 200 - 250 m een De X, Y en Z-coördinaten zijn voor de
±5-10 cm
Jarkus.
raai.
berekening van de inhoud van belang.
m3
Voor de inhoudsberekening van een
duin geeft de nauwkeurigheid hiervan
een afwijking van ± enkele m3.
Driedimensionale beelden zijn
welkom.

Aanwezigheid van stuifgaten Onbekend

Onbekend

Jaarlijks, bij een dynamisch Gebiedsdekkend
duinbeheer 2 - 3 maal per
jaar.

Ondermijnende kale plekken in
duinenrij.

Kwaliteit van het helmgras

Onbekend

Onbekend

Jaarlijks.

Gezondheid van de planten, kleur en
sterkte, seizoensafhankelijk. Geen
betrouw- of nauwkeurigheid voor aan
te geven.

Erosie van de kustlijn
(vooroever)

Enkele tientallen Z-coördinaat: ±5- Jaarlijks
10 cm.
m3

Achterloopsheid van
duinenrijen

Onbekend

Onbekend

Jaarlijks, bij een dynamisch Gebiedsdekkend
duinbeheer 2-3 maal per
jaar.

Lage plekken in duinenrij. Bij storm
kan de zee over de eerste rij heen
gaan en zo tussen de eerste en
tweede duinenrij terecht komen.

Standzekerheid van de
strandhoofden

Onbekend

Onbekend

Twee maal per jaar. Voor
en na het stormseizoen.

Strandhoofden zorgen voor
bescherming van de kustlijn. Moeilijk
te inspecteren omdat ze grotendeels
onder water liggen.

Gebiedsdekkend

Langs de kust elke 10 - Metingen m.b.v. peilingen
100 m. Dwarsprofiel onderwater.
vervolgens elke meter.

Elk strandhoofd

1)

Het is moeilijk om een duidelijke inspectiefrequentie te formuleren omdat de inspecteurs soms elke
dag langs de waterkering rijden. Er worden dan globale visuele inspecties uitgevoerd en schade wordt
gerapporteerd. Officieel vindt jaarlijks nog een of twee keer de schouw plaats terwijl bij sommige
waterkeringbeheerders de ervaring heeft geleerd dat sommige dijkvakken slechts een maal per jaar
geïnspecteerd dienen te worden.

Momenteel verloopt de monitoring van de kuststrook nog tweedimensionaal.
Diverse waterkeringbeheerders hebben aangegeven dat wanneer er een
kosteneffectief driedimensionaal alternatief is, zij dit graag gedemonstreerd
willen zien. Op deze manier kunnen wellicht zwakke plekken in de duinenrij
eenvoudig en snel worden opgespoord.

2.3.2

Bekledingen

Algemeen
In de vraaggesprekken is een aantal typen bekledingen naar voren gekomen
die elk hun specifieke inspectieparameters hebben. Hierbij gaat het om onder
andere [5] basalt- en basaltonzuilen, rechthoekige betonblokken,
polygoonvormige betonzuilen, betonnen doorgroeistenen, klinkers, asfalt en
grasmatten. In de vraaggesprekken zijn de meeste van deze bekledingssoorten
eveneens naar voren gekomen. De verschillende bekledingstypes (zie figuur 5)
zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
• stenen bekleding, al dan niet ingebetonneerd;
• asfaltbekledingen;
• grasmat.
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Figuur 5: Verschillende soorten bekleding

Stenen bekleding
Vooral langs de kust en de meren komen stenen bekledingen voor. De
golfaanval is hier groot en stenen bekledingen zijn voor golfaanval een goede
verdediging voor de dijk (figuur 6).
Figuur 6: Zetstenen bekleding

Om de kwaliteit van stenen bekledingen te beoordelen wordt op de volgende
parameters geïnspecteerd:
14. ontbreken van stenen [5];
15. holle ruimtes en geulvorming onder de stenen [5];
16. verzakken, omhoog gedrukte stenen, kammen en afschuiven van de
bekleding [1, 5];
17. aanwezigheid van houtopslag en andere vegetatie;
18. bekledingsvlakken;
19. tonrondte van de bekleding.
De inspecties worden veelal visueel uitgevoerd. Op deze manier wordt een
oordeel geveld over de kwaliteit van de stenen bekleding.
Waterkeringbeheerders kwantificeerden en specificeerden inspectieparameters
tot op gedetailleerd niveau. In tabel 3 zijn de inspectieparameters en de
bijbehorende aspecten vermeld.
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Tabel 3: Inspectieparameters stenen bekleding en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante
eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie1

Ruimtelijke
spreiding

Toelichting

Holle ruimtes en
geulvorming onder stenen

in centimeters

Verzakking vanaf 2 cm. Variërend van twee Gebiedsdekkend Holle ruimte onder de stenen
wekelijks tot
ondermijnen de bekleding. Erosie
jaarlijks. Na iedere
vindt plaats onder de stenen
calamiteit.
waardoor het dijklichaam wordt
ondermijnd. Wens: vanaf 2 cm
diepte waarnemen. Wordt vaak
duidelijk door het meezakken van
het basalt. Dit gebeurt echter niet
altijd.

Verzakken, kammen en
afschuiven bekleding

in centimeters

± 0 - 5 cm.

Variërend van twee Gebiedsdekkend Verzakken, kammen en afschuiven
wekelijks tot
zijn vaak met het oog waar te
jaarlijks tot
nemen. Behalve als het erg
vijfjaarlijks. Na
langzaam gaat.
iedere calamiteit.

Ontbreken van zetstenen

in centimeters

X-, Y- en Zcoördinaten: ± 0 - 5 /
10 cm. Elke steen.

Variërend van twee Gebiedsdekkend Stenen die uit de glooiing zijn
wekelijks tot
verwijderd. Elke steen dient
jaarlijks. Na iedere
gedetecteerd te worden, aangezien
calamiteit.
anders snel meerdere stenen weg
kunnen slaan.

Aanwezigheid van
houtopslag en andere
vegetatie

Aanwezigheid
hiervan.

Aanwezigheid hiervan.

Variërend van twee Gebiedsdekkend Aanwezigheid is vaak voldoende
wekelijks tot
om te verwijderen. Houtopslag kan
jaarlijks. Na iedere
bekledingen ondermijnen en voor
calamiteit.
erosie zorgen bij hoogwater.

Tonrondte bekleding

in centimeters

± 0 - 5 cm.

Variërend van twee Gebiedsdekkend De vorm van de bekleding (bol).
wekelijks tot
Staat in verband met verzakken,
jaarlijks. Na iedere
kammen en afschuiven van de
calamiteit.
bekleding.

Bekledingsvlakken

Exacte grens van
het ene naar het
andere vlak.

Exacte grens (lastig als Eenmalige meting. Gebiedsdekkend De grens tussen bekledingsvlakken.
verschillende zuillengtes
elkaar afwisselen.

1)

Het is moeilijk om een duidelijke inspectiefrequentie te formuleren omdat de inspecteurs soms elke
dag langs de waterkering rijden. Er worden dan globale visuele inspecties uitgevoerd en schade wordt
gerapporteerd. Officieel vindt jaarlijks nog een of twee keer de schouw plaats terwijl bij sommige
waterkeringbeheerders de ervaring heeft geleerd dat sommige dijkvakken slechts een maal per jaar
geïnspecteerd dienen te worden.

Dienstkring Twenthekanalen-IJsseldelta en Regionale Directie Oost-Nederland
hebben zelf geen waterkeringen in beheer, maar wel kribben. De opbouw van
kribben is globaal gelijk aan met zetstenen beklede dijken3. Een schematisch
overzicht van een krib is weergegeven in figuur 7.

3

Wellicht kan vanwege de grote overeenkomsten tussen kribben en zetstenenbekledingen, wanneer

waterweringen worden gemonitord met behulp van RS, een beeld worden verkregen van de
kwaliteit van de bekleding van kribben.
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Figuur 7: Schematisch overzicht zetstenen krib

Asfaltbekledingen
Uit de vraaggesprekken is een aantal inspectieparameters naar voren gekomen
die gedeeltelijk overeenkomen met steenbekledingen. Tevens is, tijdens het
bespreken van asfaltbekledingen, verwezen naar de serie van het CROW
“Rationeel wegbeheer”. De asfaltbekledingen (waaronder ook mastiek wordt
gerekend) worden geïnspecteerd op de volgende inspectieparameters:
20. scheurvorming en rafeling;
21. gaten onder de bekleding;
22. stripping;
23. dikte;
24. stijfheid.
Deze inspectieparameters komen (gedeeltelijk) overeen met de
inspectieparameters zoals die zijn opgenomen in paragraaf 2.3.3 (Wegen). In
deze paragraaf worden de inspectieparameters behandeld met betrekking tot
asfalt wegen.
In tabel 4 zijn de inspectieparameters en -frequenties weergegeven.
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Tabel 4: Inspectieparameters asfaltbekleding1 en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante
eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie2

Ruimtelijke
spreiding

Toelichting

Dikte

In centimeters.

Onbekend

Variërend van
dagelijks tot
(meer)maandelijks.

Puntmeting-en. De dikte bepaalt onder andere de sterkte
Willekeurig
van de asfaltlaag. De puntmetingen
verspreid.
worden verspreid over de bekleding. Er
is geen vaste verdeling voor het aantal
puntmetingen.

Scheurvorming en rafeling

Diepte, lengte en Onbekend
breedte scheur:
in centimeters ?

Variërend van elke
paar maanden tot
jaarlijks.

Alle scheuren en Door scheurvorming en rafeling kan
rafels.
erosie optreden en kunnen er gaten
onder de bekleding komen. Deze gaten
worden snel duidelijk omdat het asfalt
meezakt. Plantengroei kan in scheuren
voorkomen.

Gaten onder de bekleding

In centimeters.

Onbekend

Variërend van elke
paar maanden tot
jaarlijks. Na
hoogwater.

Gebiedsdekkend Door gaten onder de bekleding verzakt
het asfalt en kan scheurvorming
optreden. Gaten worden meestal vrij
snel duidelijk omdat het asfalt meezakt.
Wens: waarnemen vanaf diepte van 2
cm.

Stripping (afbrokkelen
bovenste laag. Dikte wordt
dunner)

In centimeters.

Onbekend

Veelal vijfjaarlijks.

Gebiedsdekkend Het proces dat de bovenste laag van het
asfalt loslaat.

Stijfheid

Zoals wordt
vereist in
laboratorium
metingen

Zoals wordt vereist in Veelal vijfjaarlijks in
Puntmeting-en. De stijfheid geeft aan in hoeverre de
laboratorium
het kader van de LTV. Willekeurig
asfalt laag golfklappen kan opvangen.
metingen
verspreid.
De puntmetingen worden verspreid over
de bekleding. Er is geen vaste verdeling
voor het aantal puntmetingen.

1)

Asfaltbekledingen beslaan slechts een klein deel van het areaal dijkbekledingen. Vooral in Zeeland
wordt het toegepast als dijkbekleding.
2)

Het is moeilijk om een duidelijke inspectiefrequentie te formuleren omdat de inspecteurs soms elke
dag langs de waterkering rijden. Er worden dan globale visuele inspecties uitgevoerd en schade wordt
gerapporteerd. Officieel vindt jaarlijks nog een of twee keer de schouw plaats terwijl bij sommige
waterkeringbeheerders de ervaring heeft geleerd dat sommige dijkvakken slechts een maal per jaar
geïnspecteerd dienen te worden.

Grasmatten
Het areaal aan grasmatten vormt het grootste aandeel van het totale areaal
bekledingen. Bijna alle waterkeringbeheerders gaven aan dat het merendeel
van hun te beheren bekledingsareaal uit grasmatten bestaat. De
grasbekledingen worden geïnspecteerd op de volgende punten:
25. gesloten grasmat, kale plekken [5];
26. kwaliteit grasmat (b.v. (hoogwater-) schade, polvorming, ongezond
gras, vertrappen door vee, berijden met voertuigen, vandalisme [5]);
27. soortenrijkdom;
28. aanwezigheid onder andere mollen, konijnen, muskus- en beverratten
(holen en gaten) [5];
29. doorworteling;
30. beweiding;
31. scheuren [uit: 5].
In tabel 5 zijn de inspectieparameters en -frequenties weergegeven.
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Tabel 5: Inspectieparameters grasbekleding en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie1
Variërend van elke paar
maanden tot jaarlijks.

Ruimtelijke
Toelichting
spreiding
Gebiedsdekkend Scheuren door bijvoorbeeld
aanhoudende droogte. Lastig waar te
nemen omdat scheuren bedekt kunnen
zijn door het gras.

Scheuren (niet genoemd in
gesprekken, maar uit [5])

Lengte en breedte
scheur: in
centimeters.

Onbekend: ± 0 - 5 cm?

Gesloten grasmat

In procenten
(bedekkings-graad).

Bv. 20 cm open grond per m2. Variërend van elke paar
Plekken van 2 á 30 cm dienen maanden tot jaarlijks. Na
te worden gedetecteerd.
hoogwater.

Gebiedsdekkend Grote kale plekken.Inspectie gaat met
, grote stukken. grote stukken. Open ruimtes tussen
gras? Kun je de grond zien? Zou het
weg kunnen spoelen? Visuele inspecties.
Gaat op gevoel.

Kwaliteit grasmat (b.v.
Onbekend. Zie
(hoogwater) schade,
toelichting.
polvorming, ongezond gras)

Lastig te concretiseren. Wordt Variërend van elke paar
uitgevoerd door experts.
maanden tot jaarlijks. Na
Monitoren het hele areaal en hoogwater.
doen steekproeven.

Gebiedsdekkend Verstikking door lang hoogwater. Pollen
in het gras die kale plekken rondom de
pol veroorzaken. Gezondheid en
vitaliteit van het gras.

Soortenrijkdom

Onbekend. Zie
toelichting.

Lastig te concretiseren. Wordt Veelal vijfjaarlijks.
uitgevoerd door experts.
Monitoren het hele areaal en
doen steekproeven.

Gebiedsdekkend Verschillende soorten kruiden en grassen
aanwezig in de grasmat. De significante
eenheid

Aanwezigheid o.a. mollen,
konijnen, muskus- en
beverratten

Onbekend. Zie
toelichting.

Onbekend. Zie toelichting.

Variërend van dagelijks tot Gebiedsdekkend Deze knaagdieren graven in de grasmat.
(meer)maandelijks.
Bij hoogwater erodeert een deel weg.
Schade is het gevolg. De significante
eenheid en nauwkeurigheid is niet te
omschrijven, omdat de aanwezigheid
hiervan al waargenomen dient te
worden.

Doorworteling

Veel dikke en dunne
wortels in bovenste
grondlaag (zie LTV)

Volgens methode LTV.

Wanneer het noodzakelijk
is om de doorworteling te
bepalen, gebeurt dit
vijfjaarlijks in het kader van
de LTV.

Bovenste 20 cm
van de grasmat,
4 steekproeven
in vakken van 55 meter (gehele
dijk in deze
vakken indelen)

Beweiding

Type beweiding
(schapen, koeien,
etc.)

Niet te concretiseren. Type
beweiding.

Wekelijks tot
(meer)maandelijks

Gebiedsdekkend Runderen veroorzaken schade aan de
grasmat. Schapen niet. Ook in het kader
van handhaving is dit belangrijk.

Geeft sterkte en veerkracht aan de
grasmat . Mate van voorkomen van
dunne en dikke wortels in de laag van
maaiveld tot 0,15 m-mv (zie LTV).

1)

Het is moeilijk om een duidelijke inspectiefrequentie te formuleren omdat de inspecteurs soms elke
dag langs de waterkering rijden. Er worden dan globale visuele inspecties uitgevoerd en schade wordt
gerapporteerd. Officieel vindt jaarlijks nog een of twee keer de schouw plaats terwijl bij sommige
waterkeringbeheerders de ervaring heeft geleerd dat sommige dijkvakken slechts een maal per jaar
geïnspecteerd dienen te worden.
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2.3.3

Wegen

In de vraaggesprekken werd met betrekking tot het beheer en onderhoud van
wegen, verwezen naar de CROW documenten over “Wegbeheer”. Tabel 6 is
overgenomen uit het CROW document “Handleiding Globale Visuele
Inspectie” en geeft een beeld wat betreft de informatiebehoefte met
betrekking tot het beheer en onderhoud aan wegen (aanwezig op
waterkeringen).
Tabel 6: schadebeelden en inspectieparameters wegen [4.d.]

De inspectieparameters van (asfalt)wegen kunnen worden gecombineerd met
(asfalt)bekledingen op waterkeringen. Uit tabel 6 worden voor asfaltbeton de
volgende inspectieparameters overgenomen:
32. rafeling asfaltbeton en zeer open asfaltbeton (ZOAB);
33. dwarsonvlakheid;
34. oneffenheden;
35. scheurvorming.
Voor elementverhardingen zijn de volgende inspectieparameters gedestilleerd:
33. dwarsonvlakheid;
34. oneffenheden.
Voor cementbeton zijn de volgende inspectieparameters geformuleerd:
34. oneffenheden;
35. scheurvorming;
36. voegvulling.
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Uit tabel 6 blijkt dat de aspecten inspectiefrequentie en nauwkeurigheid niet
zijn geformuleerd. De significante eenheid wordt beschreven onder Ernst in
tabel 6. De ruimtelijke spreiding is eveneens niet vermeld, maar aangenomen
wordt dat de inspecties het gehele areaal beslaan.
De inspectieparameters behelzen slechts globale parameters. In “Wegbeheer”
van het CROW worden de inspecties in veel meer detail behandeld. Voordat
wegen in dit onderzoek worden betrokken, wordt aanbevolen om de
inspectieparameters met wegbeheerders te bespreken en vast te stellen.

2.4

Calamiteiten

Er zijn verscheidene calamiteiten onderkend in de vraaggesprekken. Dit varieert
van (illegale) lozingen van chemische stoffen tot langdurig hoogwater of zware
stormen. Omdat dit onderzoek zich richt op het waterkeringbeheer is ervoor
gekozen die calamiteiten in de rapportage op te nemen die direct invloed
hebben op waterkeringen, namelijk:
• zware storm;
• langdurig hoogwater.
Hierbij dient aangetekend te worden dat tijdens omstandigheden zoals zeer
zware storm, er wel een informatiebehoefte is, maar niet altijd kan worden
verkregen, omdat het onmogelijk of gevaarlijk is om bij of op de waterkering te
komen. Om hierop te anticiperen wordt onder andere gewerkt met van
tevoren opgestelde noodscenario’s. Ook de waterkwaliteit kan te maken
krijgen met calamiteiten.
Bij calamiteiten wordt geïnspecteerd op de volgende parameters:
37. optreden van kwel tijdens langdurig hoogwater (i.v.m. verzadiging
waterkeringen);
38. optreden van acute schade aan dijken met eventueel doorbraak tot
gevolg;
39. overslagdebiet.
Na een calamiteit is er vooral een grote behoefte aan:
40. gebiedsdekkende actuele informatie over schade aan de
waterkeringen;
41. gebiedsdekkende informatie over gevolgschade over het gebied.
Tabel 7 vermeldt de inspectieparameters waarover een informatiebehoefte aan
bestaat in het kader van calamiteiten. De significante eenheid, nauwkeurigheid,
ruimtelijke spreiding en inspectiefrequentie konden niet eenduidig worden
vastgesteld omdat dit per situatie kan verschillen. De levertijd van de informatie
werd eenduidig aangegeven, zoals ook blijkt uit de tabel.
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Tabel 7: Informatiebehoefte tijdens en na calamiteiten
Informatiebehoefte
Tijdens de calamiteit

Levertijd

Toelichting

Optreden van kwel tijdens
langdurig hoogwater

Zo snel mogelijk na
opdracht (in uren, niet
in dagen)

De informatie dient gebiedsdekkend
(alle plaatsen waar kwel optreedt) te
zijn en dagelijks te meten zijn. Geeft
een indicatie voor optredende
verzadiging van de waterkering.

Optreden van acute schade
aan dijken (met eventueel
doorbraak tot gevolg)

Zo snel mogelijk na
opdracht (in uren, niet
in dagen)

Deze informatie is nodig om het tijdig
evacueren van mensen mogelijk te
maken.

Overslagdebiet

Onbekend

Onbekend

Zo snel mogelijk na
opdracht (in uren, niet
in dagen)

Nodig om zo snel mogelijk met de
reparatie van de waterkering te
kunnen beginnen.

Na de calamiteit
Gebiedsdekkende actuele
informatie over schade aan
waterkeringen

Gebiedsdekkende informatie Zo snel mogelijk na
over gevolgschade over het opdracht (in uren, niet
gebied.
in dagen)

Nodig bij de bepaling van het totaal
schade bedrag. De overheid kan met
een wederopbouw hier dan rekening
mee houden.

Wat betreft de ruimtelijke spreiding kan worden vermeld dat alle van de in
tabel 7 vermelde inspectieparameters gebiedsdekkend dienen te zijn. De
inspectiefrequentie varieert sterk per situatie. Soms kan deze meerdere keren
per dag zijn, soms dagelijks of meerdere malen per week. De significante
eenheid heeft niet de prioriteit, zolang belangrijke en acute schade
waargenomen kan worden. Ditzelfde geldt voor de nauwkeurigheid.

2.5

Vergunningen en handhaving

Waterkeringbeheerders hebben vaak vele kilometers waterkering in beheer.
Het handhaven van verstrekte vergunningen en het monitoren van illegale
activiteiten in het hele areaal is daarom praktisch onuitvoerbaar. Het is en blijft
echter de taak van de beheerder om hierop toe te zien. In het kader hiervan zijn
de volgende inspectieparameters geformuleerd:
42. aanwezigheid, locatie en aard van kabels en leidingen;
43. verandering in, op of aan de waterkering (met betrekking tot het
handhavingsinstrument).
In het kader van punt 43 wordt vermeld dat het handhaven hier onder andere
de volgende punten betreft:
• monitoren van werkzaamheden/vergunningen;
• ontdekken van illegale activiteiten aan de waterkering;
• monitoren van waterkeringvreemde elementen.
In tabel 8 zijn de inspectieparameters met de bijbehorende informatie vermeld.
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Tabel 8: Inspectieparameters handhaving en vergunningen en aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante
eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie 1

Ruimtelijke Toelichting
spreiding

Aanwezigheid, locatie en
Onbekend. De
Onbekend. De exacte Eenmalig. Dan bijhouden
aard van kabels en leidingen exacte locatie dient locatie dient bekend van de informatie in een
bekend te zijn.
te zijn.
GIS.

Gebiedsdekkend

De ligging van kabels en leidingen is
van groot belang voor de veiligheid
van de waterkering, vooral ook
tijdens calamiteiten.

Veranderingen in, op of aan Onbekend. De
Onbekend. De exacte Bijvoorbeeld halfjaarlijks.
de waterkering.
exacte locatie dient locatie dient bekend
bekend te zijn.
te zijn.

Gebiedsdekkend

Er worden werken op en aan
waterkeringen uitgevoerd waarvoor
geen vergunning is aangevraagd of
kan worden gegeven. Wanneer
periodiek gebiedsdekkend informatie
kan worden verstrekt over
veranderingen op en aan de
waterkering is dit zeer wenselijk.

2.6

Natuurontwikkeling

In de vraaggesprekken is herhaaldelijk de ontwikkeling van natuur en
ecologische samenstelling van waterkeringen en uiterwaarden naar voren
gekomen. Vooral waterkeringbeheerders langs de rivieren hechten grote
waarde aan de ontwikkeling van natuurgericht beheer. Hierbij letten zij op de
ontwikkeling van stroomdalflora. Vragen die hierbij gesteld worden zijn:
• welke soorten komen voor?
• vormen deze geen bedreiging voor de waterkering?
• hoe ontwikkelt de natuur zich in de uiterwaarden van een rivier?
Aangezien het inventariseren van de soortenrijkdom een onderdeel is van het
beheer van het groene deel van de waterkering (d.w.z. de grasmat) is het
aspect natuur en ontwikkeling hiervan op deze manier in paragraaf 2.3.2
opgenomen, onder de categorie grasmatten.

2.7

Toetsing op veiligheid

De LTV geeft aan op welke wijze de waterkeringbeheerder waterkeringen dient
te toetsen op veiligheid en is gericht op een uniforme maatstaf voor de
beoordeling van de kwaliteit van de keringen, die dienen ter bescherming tegen
overstromingen van het dijkringgebied als geheel, en voor de presentatie
hiervan [1]. Aspecten waar de waterkeringbeheerder op toetst zijn voor een
deel reeds vermeld in de voorgaande paragrafen en spelen een grote rol in het
dagelijks beheer van de waterkering. Er dient te worden opgemerkt dat met de
LTV alleen de functie waterkeren van een waterkering wordt getoetst en geen
nevenfuncties. De structuur van toetsen is zo opgebouwd dat men met
eenvoudige rekenregels begint en meer geavanceerde berekeningen uitvoert
wanneer dit gewenst is. In bijlage E is een korte samenvatting opgenomen
waarop in de LTV getoetst wordt.
In de vorige paragrafen zijn reeds veel inspectieparameters vermeld die
onderdeel uitmaken van de LTV en het dagelijks beheer. De volgende
inspectieparameters konden niet in de vermelde categorieën worden
opgenomen en worden daarom in deze paragraaf behandeld:
44. toestand van overgangsconstructies [1];
45. toestand van de drainage [1];
46. voorkomen van kwel [1].
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Tabel 9: Algemene inspectieparameters aspecten hiervan
Inspectieparameter

Significante
eenheid

Nauwkeurigheid

Inspectiefrequentie1

Ruimtelijke
spreiding

Toelichting

Toestand
overgangsconstructies

Onbekend

Onbekend

Eenmalig. Dan
bijhouden van de
informatie in een GIS.

Gehele dijk

Tijdens storm en hoogwater komt
vooral bij overgangsconstructies
schade voor. Elke schade dient
gerapporteerd te worden. Wanneer
schade niet wordt ontdekt, kan het
verergeren.

Toestand drainage

Onbekend

Onbekend

Jaarlijks.

Elke drainage
buis

De nauwkeurigheid kan niet worden
omschreven. Elke drainage buis wordt
gecontroleerd en dient goed te
werken.

Voorkomen van kwel

Onbekend

Onbekend

Jaarlijks.

Gehele dijk

Door de vrijwel dagelijkse inspecties
wordt optredend kwel vrij snel
ontdekt. Officieel vindt het vaak 1 of
2 maal per jaar plaats tijdens de
schouw. Kwel dient waargenomen te
worden.
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3 Resultaten kwantitatieve analyse vraaggesprekken
..........................................................................................

3.1

Inleiding

De analyse van de resultaten is onderverdeeld in procesmatige werkzaamheden
zoals is vermeld in paragraaf 2.1. In dit hoofdstuk worden volgens dezelfde
opbouw de resultaten geanalyseerd:
• beheer en onderhoud (profiel en opbouw, bekledingen, wegen) (paragraaf
3.2);
• calamiteiten (paragraaf 3.3);
• vergunningen en handhaving (paragraaf 3.4);
• natuurontwikkeling (paragraaf 3.5);
• toetsen op veiligheid (paragraaf 3.6).

3.2

Beheer en onderhoud

3.2.1

Profiel en opbouw

Onder het profiel van de waterkering wordt de hoogte, de glooiingen en
eventueel het voorland, het dijklichaam zelf en veranderingen hierin verstaan.
De verkregen informatie bleek in de gesprekken goed specificeerbaar te zijn. De
aspecten (significante eenheid, nauwkeurigheid, inspectiefrequentie en
ruimtelijke spreiding), konden over het algemeen door de
waterkeringbeheerders duidelijk en gekwantificeerd worden omschreven. In
figuur 8 is een overzicht opgenomen waarin duidelijk wordt dat de eerder
genoemde aspecten over het algemeen duidelijk zijn vermeld (score X-as hoger
dan 2). Slechts voor inspectieparameter 6 kon de significante eenheid niet
worden omschreven.
Figuur 8: Eigenschappen inspectieparameters profiel en opbouw (aantal
beheerders: 12)
Analyse Profiel
100
90

1 : Profiel van de
waterkering
2 : Plaatsvinden van
zettingen en verzakkingen
3 : Hoogte stortberm voor de
waterkering
4 : Samenstelling grond

80

Relevantie

70
60
50
40

4e

1e

3e

2e

5 : Opbouw vooroever

30

6 : Aanwezigheid nietwaterkerende objecten
7 : Grondwaterstanden in de
kering

20
10
0
0

1

2

3

4

Mate van kwantificering

Uit figuur 8 blijkt dat de inspectieparameters 1, 2 en 3 de meest belangrijke
inspectieparameters zijn omdat deze zich in het 1e kwadrant (prioriteit: hoog)
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bevinden. Dit wil niet zeggen dat de overige inspectieparameters niet belangrijk
zijn. Het geeft slechts aan waar de belangstelling in eerste instantie naar uit
gaat. De informatie die samenhangt met inspectieparameters 3 t/m 7 (prioriteit:
middel) wordt vaak verkregen uit bijvoorbeeld bestekstekeningen of
locatieonderzoek.
Geconcludeerd kan worden dat van deze inspectieparameters, nummers 1, 2
en 3 de hoogste prioriteit hebben in een vervolgproject. Dit wordt nogmaals
bevestigd door het grote aantal beheerders dat op deze inspectieparameters
heeft gereageerd: 12. De overige inspectieparameters worden eveneens in een
vervolgonderzoek betrokken, alleen ligt hier niet de hoogste prioriteit. In het
kader van zandige kust, calamiteiten en handhaving komen
inspectieparameters 5, 6 en 7 nog aan de orde. Tabel 10 geeft een
samenvatting weer van de conclusies.
Tabel 10: Samenvatting conclusies analyse profiel en opbouw
Nummer
1
2
3
4
5
6
7

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Profiel waterkering
Zettingen / verzakkingen
Hoogte stortberm
Samenstelling grond
Opbouw vooroever
Niet-waterkerende objecten
Grondwaterstanden

Hoog
*
*
*

Prioriteit
Middel

Laag

*
*
*
*

Over de vermelde inspectieparameters van de duinen kan worden vermeld dat
de significante eenheid en de nauwkeurigheid moeilijk konden worden
geformuleerd. Voor de inspectieparameters 8 en 11 is dit wel gelukt. Dit is
weergegeven in figuur 9.
Figuur 9: Eigenschappen inspectieparameters duinen (aantal beheerders: 4)
Analyse Duinen
100
90
8 : Hoeveelheid zand in duin

80

9 : Aanwezigheid van
stuifgaten
10 : Kwaliteit van het
helmgras
11 : Erosie van de kustlijn
(vooroever)
12 : Achterloopsheid van
duinenrijen
13 : Standzekerheid van de
strandhoofden

Relevantie

70
60
50
40

4e

1e

3e

2e

30
20
10
0
0

1

2

3

4

Mate van kwantificering

De reden dat voor inspectieparameters 9, 10, 11 en 13 de significante eenheid
en de nauwkeurigheid niet bekend zijn valt voor inspectieparameters:
• 9 te wijten aan het feit dat het lastig was om stuifgaten duidelijk te
omschrijven.
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10 te wijten aan het feit dat graskwaliteitsbepaling specialistisch werk is dat
vaak wordt uit besteed;
12 niet duidelijk te achterhalen;
13 toe te schrijven aan de hoeveelheid deelprocessen die de
standzekerheid van strandhoofden bepaalt. De standzekerheid van
strandhoofden moet worden ontleed in deelparameters om hier iets over te
kunnen zeggen.

•
•
•

Uit figuur 9 wordt geconcludeerd dat er een grote behoefte is aan informatie
over de inspectieparameters 8 t/m 11; de prioriteit is hoog. Deze bevinden zich
in het 1e kwadrant. Geconcludeerd wordt dat er een geringe
informatiebehoefte is voor de inspectieparameters 12 en 13 (prioriteit: middel).
Eveneens wordt geconcludeerd dat het echter vrij belangrijke punten zijn,
omdat het areaal aan duinen in Nederland zich uitstrekt langs de gehele
Noordzeekust (areaal: 268 km [presentatie dhr. ir. P.J.L. Blommaart]) en
belangrijke industriële en woongebieden beschermt. Om in de
informatiebehoefte te kunnen voorzien van deze inspectieparameters, wordt
aanbevolen om hierover in een vervolgfase overleg te hebben met de
waterkeringbeheerders en RS-techniek aanbieders. Wellicht kunnen de
aanbieders zich, bijvoorbeeld middels een veldbezoek, een beeld vormen van
de informatiebehoefte en kunnen zij hierin voorzien. In tabel 11 wordt een
korte samenvatting gegeven van de conclusies.
Tabel 11: Samenvatting conclusies analyse duinen
Nummer
8
9
10
11
12
13

3.2.2

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Hoeveelheid zand in duin
Aanwezigheid van stuifgaten
Kwaliteit helmgras
Erosie van de kustlijn
Achterloopsheid duinenrij
Standzekerheid strandhoofden

Hoog
*
*
*
*

Prioriteit
Middel

*
*

Bekledingen

Stenen bekleding
Uit figuur 10 blijkt dat van alle inspectieparameters alle aspecten konden
worden omschreven (score 4 op X-as). In het kader van het wel of niet
betrekken van de inspectieparameters in een volgende fase speelt dit als gevolg
hiervan geen rol. Er is in Nederland een groot areaal aan zetstenen
bekledingen, waar RS wellicht een aanvulling kan vormen op het beheer en
onderhoud en inspecties.
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Laag

Figuur 10: Eigenschappen inspectieparameters stenen bekleding (aantal
beheerders: 10)
Analyse stenen bekledingen
100
14 : Holle ruimtes en
geulvorming onder stenen

90
80

15 : Verzakken, kammen en
afschuiven bekleding

Relevantie

70
60
50
40

4e

1e

3e

2e

16 : Ontbreken van
zetstenen
17 : Aanwezigheid van
houtopslag en andere
vegetatie
18 : Tonronte bekleding

30
20
10

19 : Bekledingsvlakken

0
0

1

2

3

4

Mate van kwantificering

Uit figuur 10 blijkt eveneens dat informatie over de inspectieparameters 14 t/m
17 een hoge prioriteit hebben omdat deze zich in het 1e kwadrant bevinden.
Over inspectieparameter 18 wordt binnen de waterkeringswereld verschillend
gedacht. Sommige organisaties hechten hier waarde aan, andere niet.
Inspectieparameter 19 kan vaak worden achterhaald uit bestekstekeningen.
Inspectieparameters 18 en 19 scoren beiden prioriteit “middel”.
Geconcludeerd kan worden dat in een volgende fase de aandacht in eerste
instantie uit dient te gaan naar inspectieparameters 14 t/m 17. Aan
inspectieparameters 18 en 19 kan minder aandacht worden besteed, aangezien
de vraag naar informatie hierover gering is (20%). Aanbevolen wordt echter
wel om hier aandacht aan te besteden in een vervolgonderzoek, omdat deze
parameters zich in het 2e kwadrant bevinden. Tabel 12 geeft een korte
samenvatting van de conclusies.
Tabel 12: Samenvatting conclusies analyse zetstenen bekleding
Nummer
14
15
16
17
18
19

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Holle ruimtes en geulvorming
Verzakken, kammen van bekleding
Ontbreken zetstenen
Aanwezigheid houtopslag
Tondrondte bekleding
Bekledingsvlakken

Hoog
*
*
*
*

Prioriteit
Middel

Laag

*
*

Asfaltbekleding
Uit de vraaggesprekken is gebleken dat asfaltbekledingen lastig te specificeren
zijn op het gebied van nauwkeurigheid. Slechts voor inspectieparameter 24 is
dit bekend, het betreft namelijk de nauwkeurigheid van de
laboratoriumanalyses. Van de overige inspectieparameters is de
nauwkeurigheid niet duidelijk geworden. Dit wordt voor een deel veroorzaakt
doordat de materie asfalt bij waterkeringbeheerders onbekend is door het zeer
geringe areaal. Uit de verkregen informatie is figuur 11 opgemaakt.
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Figuur 11: Eigenschappen inspectieparameters asfalt (aantal beheerders: 3)
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Mate van kwantificering

Uit figuur 11 blijkt dat inspectieparameters 20 t/m 23 zich in het 1e kwadrant
bevinden en is de prioriteit hoog. Het probleem is echter dat de
nauwkeurigheid van deze inspectieparameters niet kon worden bepaald in de
gesprekken en niet in de workshop. Voor inspectieparameter 24 zijn alle
aspecten duidelijk omschreven (2e kwadrant: prioriteit middel).
Het areaal asfaltbekledingen is in vergelijking met de andere bekledingen zeer
klein en het aantal beheerders dat de inspectieparameters heeft aangedragen
eveneens: 3. Dit alles werd nogmaals bevestigd in de workshop. In Zeeland en
in Noord-Holland wordt asfalt op een aantal plaatsen als bekleding gebruikt.
Overige waterkeringbeheerders hebben nauwelijks of geen asfalt als bekleding
op hun waterkering. Dit geeft aan dat bij het zoeken naar RS-technieken hier
niet het zwaartepunt ligt. Geconcludeerd kan worden dat in eerste instantie bij
de inventarisatie van RS-technieken asfaltbekledingen een lage prioriteit
hebben. Tabel 13 geeft een samenvatting van deze conclusies.
Tabel 13: Samenvatting conclusies analyse asfaltbekledingen
Nummer
20
21
22
23
24

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Dikte
Scheurvorming
Gaten onder bekleding
Stripping
Stijfheid

Hoog

Prioriteit
Middel

Laag
*
*
*
*
*

Grasmatten
Het beoordelen van de kwaliteit van een grasmat bleek voor de meeste
beheerders een probleem. Hiervoor wordt in het algemeen een expert
ingeschakeld. In figuur 12 is waar te nemen dat een aantal aspecten onduidelijk
zijn gebleven. Het betreft de significante eenheid en de nauwkeurigheid. In de
gesprekken bleek het moeilijk om deze inspectieparameters te achterhalen. Veel
van deze parameters hebben met gevoel voor de materie te maken. Dit is het
geval met de inspectieparameters 26t/m 28. Van inspectieparameter 27 zijn de
significante eenheid en nauwkeurigheid niet vermeld, omdat deze
inspectieparameter is opgebouwd uit andere parameters (o.a. 25 en 26). Het
werd tijdens de vraaggesprekken echter elke keer afzonderlijk vermeld. Om
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deze reden is het ook afzonderlijk bij de analyse betrokken. De overige
aspecten bleken goed te definiëren.
Figuur 12: Eigenschappen inspectieparameters grasmatten (aantal beheerders:
11)
Analyse grasmatten
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Mate van kwantificering

De informatie uit figuur 12 laat zien dat de een grote informatiebehoefte
bestaat naar inspectieparameters 25 t/m 30 omdat deze zich in het 1e kwadrant
begeven. Er wordt geconcludeerd dat de informatievoorziening voor
grasmatten een hoge prioriteit heeft. Een andere reden is het grote areaal van
grasmatten als bekleding op de waterkeringen. Waterkeringbeheerders hebben
aangegeven dat grasmatten het grootste areaal uitmaken van
waterkeringbekledingen. Tevens is de hoge prioriteit van de grasmatten af te
leiden uit het aantal beheerders wat de inspectieparameters heeft aangedragen:
11.
Geconcludeerd wordt dat grasmatten een dermate groot onderdeel uitmaken
van het bekledingsareaal van waterkeringen, dat het een hoge prioriteit heeft
om in de volgende fase te betrekken. Aanbevolen wordt echter dat in overleg
met RS-techniek aanbieders en waterkeringbeheerders geprobeerd wordt om
hiaten in het informatiebeeld te kunnen invullen. Tabel 14 geeft een
samenvatting van de conclusies.
Tabel 14: Samenvatting conclusies analyse grasmatten
Nummer
25
26
27
28
29
30
31

3.2.3

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Scheuren
Gesloten grasmat
Kwaliteit grasmat
Soortenrijkdom
Doorworteling
Aanwezigheid knaagdieren
Beweiding

Hoog
*
*
*
*
*
*

Prioriteit
Middel

Laag

*

Wegen

De gegevens met betrekking tot de inspectie voor het onderhoud van wegen,
zijn verkregen uit Wegbeheer van het CROW [4]. In Handleiding Globale
Visuele Inspectie [4.d.] en op de bijgevoegde Inspectiekaart globale inspectie
staat vermeld welke inspectieparameters van belang zijn voor de inspectie van

38

Informatiebehoefteninventarisatie waterkeringbeheer/dijkdeformatie

wegen. Hieruit zijn voor dit onderzoek de volgende inspectieparameters
gedestilleerd:
32. Rafeling asfaltbeton en zeer open asfaltbeton (ZOAB);
33. Dwarsonvlakheid;
34. Oneffenheden;
35. Scheurvorming;
36. Voegvulling.
Vooral in Zeeland, Zuid- en Noord-Holland hebben waterkeringbeheerders
vaak zelf nog wegen in beheer. De waterkeringbeheerders verwezen in de
gesprekken steeds naar het CROW als leidraad voor het beheer, onderhoud en
de inspecties.
Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de inspectieparameters dienen te
worden betrokken in een volgende fase, mede omdat wegen op waterkeringen
een bekleding vormen. De aandacht zal hier in eerste instantie niet naar uitgaan
vanwege het ontbreken van de aspecten significante eenheid en
nauwkeurigheid. Daarom wordt hieraan prioriteit middel toegekend. Dit lijkt in
conflict te zijn met de prioriteit laag die is toegekend aan asfaltbekledingen
(paragraaf 3.2.2), maar dit is niet het geval. Het areaal asfaltbekledingen wordt
kleiner verondersteld dan wegen. Als RS blijkt te kunnen voorzien in de
informatiebehoefte over (geasfalteerde) wegen, kan het wellicht ook
toepasbaar zijn voor asfaltbekledingen.
Aanbevolen wordt om in de volgende fase met RS-techniek aanbieders en
wegbeheerders de inspecties en het beheer en onderhoud rond wegen nader te
onderzoeken. Tabel 15 geeft kort de conclusies per inspectieparameter weer.
Tabel 15: Samenvatting conclusies analyse wegen
Nummer
32
33
34
35
36

3.3

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Rafeling asfaltbeton en ZOAB
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
Scheurvorming
Voegvulling

Hoog

Prioriteit
Middel
*
*
*
*
*

Laag

Calamiteiten

Niet tijdens alle vraaggesprekken zijn de calamiteiten aan de orde gekomen. Dit
valt te wijten aan de loop van de vraaggesprekken. Wanneer beheerders veel
waardevolle informatie over bepaalde onderwerpen gaven, werden sommige
onderwerpen minder uitgediept. Vaak kwamen calamiteiten daardoor slechts
kort ter sprake. Dit is tevens een reden waarom op de gegevens die over
calamiteiten zijn verkregen globaler zijn geanalyseerd dan de gegevens onder
Beheer en onderhoud.
Calamiteiten behelzen onder andere hoogwater, storm, dijkdoorbraken, etc. In
paragraaf 2.4 zijn de volgende inspectieparameters vermeld:
37. optreden van kwel tijdens langdurig hoogwater (i.v.m. verzadiging
waterkeringen);
38. optreden van acute schade aan dijken met eventueel doorbraak tot
gevolg;
39. overslagdebiet.
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Na het plaatsvinden van de calamiteit is er vooral een grote behoefte aan:
40. gebiedsdekkende actuele informatie over schade aan de
waterkeringen;
41. gebiedsdekkende informatie over gevolgschade over het gebied.
In tabel 7 (paragraaf 2.4) is de levertijd van de informatie vermeld en is een
toelichting gegeven per inspectieparameter. Tevens is in deze paragraaf
weergegeven hoe de aspecten van de inspectieparameters dient te worden
bekeken.
In de beheersgebieden langs de rivieren is er tijdens calamiteiten (hoogwater,
zware storm) vooral behoefte over informatie over inspectieparameters 37 t/m
39. Ook langs de meren en de kust is hier behoefte aan, alleen is het
momenteel erg lastig om deze informatie te verkrijgen tijdens zware stormen.
Het is er dan te gevaarlijk voor de inspecteurs om de dijk op te gaan. Hierdoor
wordt achteraf bekeken wat de schade aan de waterkeringen is. Wanneer
technieken aanwezig zijn om informatie te verkrijgen over gebieden die
normaliter tijdens storm onbereikbaar zijn, is men hierin geïnteresseerd. Er
wordt alleen sceptisch over gedacht omdat men denkt dat het onmogelijk is.
Veelal hebben de waterkeringbeheerders goede plannen klaar liggen om in
deze informatiebehoefte te voorzien.
Na afloop van het hoogwater en stormen is er vooral behoefte aan informatie
over de schade die is toegebracht aan waterkeringen en de omgeving
(inspectieparameters 40 en 41). Zo snel mogelijk de gevolgschade in kaart
brengen is zeer belangrijk voor het plannen van herstelwerkzaamheden van de
waterkering en de achterliggende gebieden. De inspectieparameters die er dan
toe doen zijn beschreven in de paragraaf 2.3 (Beheer en onderhoud). De
belanghebbenden voor informatie over gevolgschade beperken zich niet tot de
waterkeringbeheerders. Ook gemeenten, provincies en wellicht het Rijk is
gebaat bij dergelijke informatie. Het valt echter gedeeltelijk buiten de scope van
dit onderzoek. Het standpunt van hoe meer er gebruik wordt gemaakt van
dezelfde RS informatie, hoe goedkoper het wordt voor de gebruiker is een punt
om hier wellicht toch aandacht aan te besteden in een vervolgonderzoek.
Geconcludeerd kan worden dat de inspectieparameters van calamiteiten in een
vervolgonderzoek aandacht verdienen om nader te onderzoeken. Vooral
wanneer er kosteneffectieve en eventueel veilige varianten van
inspectiemethoden kunnen worden ingezet is hier belangstelling voor.
Aanbevolen wordt om hier nader op in te gaan in een eventueel parallel
vervolg onderzoek. Het zwaartepunt zal hier echter niet liggen, want
calamiteiten komen niet geregeld voor. De prioriteit middel wordt hier daarom
aan toegekend. Tabel 16 geeft een korte samenvatting van deze conclusies.
Tabel 16: Samenvatting conclusies analyse calamiteiten
Nummer
37
38
39
40
41

40

Inspectieparameter
Korte omschrijving
Optreden kwel
Optreden acute schade
Overslag debiet
Actuele informatie schade waterkering
Actuele informatie gevolgschade gebied

Hoog
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Prioriteit
Middel
*
*
*
*
*

Laag

3.4

Vergunningen en handhaving

Om werkzaamheden en objecten, al dan niet illegaal, aan, op of in de
waterkering te kunnen bepalen of monitoren, zijn de volgende
inspectieparameters vermeld:
42. aanwezigheid, locatie en aard van kabels en leidingen;
43. verandering in, op of aan de waterkering (met betrekking tot het
handhavingsinstrument).
Deze inspectieparameters hebben betrekking op het handhaven van de functie
waterkering. Het is de taak van de waterkeringbeheerder om er op toe te zien
dat er geen illegale werkzaamheden en/of beschadigende en ondermijnende
werkzaamheden aan, op of in de buurt van de waterkering plaatsvinden.
“Illegale werkzaamheden” is in dit geval een breed begrip en loopt van het
aanleggen van siertuinen tot het ontgraven van stukken van de waterkering tot
het begrazen door runderen terwijl er alleen schapen zijn toegestaan. Met
betrekking tot de aspecten kan worden vermeld dat gebiedsdekkende,
nauwkeurige en betrouwbare informatie gewenst is.
Geconcludeerd wordt dat de inspectieparameters zoals hierboven zijn
beschreven de aandacht verdienen in een vervolgonderzoek, aangezien het
activiteiten omvat die de waterkerende functie van waterkeringen kan
ondermijnen en iedere waterkeringbeheerder er op toe moet zien dat er geen
illegale activiteiten aan zijn waterkering plaatsvinden. Daarom wordt de
prioriteit hoog hieraan toegekend. Tabel 17 geeft een overzicht van de
conclusies.
Tabel 17: Samenvatting conclusies analyse vergunningen en handhaving
Nummer
42
43

3.5

Inspectieparameter
Omschrijving
Kabels en leidingen
Veranderingen aan waterkering i.h.k.v. handhaving

Hoog
*
*

Prioriteit
Middel

Natuurontwikkeling

Het aspect natuur en de ontwikkeling hiervan werd in de vraaggesprekken
geïnterpreteerd als het monitoren van de ontwikkeling van de soortenrijkdom
van planten op de waterkering en in de buurt hiervan. De soortenontwikkeling
beperkt zich op deze manier niet tot alleen de waterkering, maar ook
natuurontwikkeling in uiterwaarden wordt hiermee bedoeld. Dit aspect is reeds
aan de orde gekomen bij de kwalitatieve analyse van de grasmatten (paragraaf
2.3.2).
Waterkeringbeheerders zijn in de praktijk echter wel betrokken bij de
ontwikkeling van natuurgebieden in uiterwaarden. In het kader van het delen
van informatie over zoveel mogelijk gebruikers (ten einde het product RS
goedkoper te maken) wordt aanbevolen om in een vervolg fase hier aandacht
aan te besteden. Het zwaartepunt zal hier dan niet liggen.
Geconcludeerd kan worden dat de natuur en ontwikkelingen hierin, in een
vervolgonderzoek geen prioriteit heeft, aangezien dit onderzoek zich toespitst
op waterkeringen en soortendiversiteit van grasbekledingen reeds wordt
meegenomen.
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Laag

3.6

Toetsing op veiligheid

In principe hoeft er geen prioriteringsanalyse te worden uitgevoerd op de eisen
die door de LTV aan waterkeringen wordt gesteld. Alle onderdelen van een dijk
die in de LTV worden vermeld moeten worden beoordeeld en moeten voldoen.
In bijlage E is van de LTV een samenvatting gegeven.
De volgende inspectieparameters konden niet in deze categorieën worden
opgenomen en worden daarom in deze paragraaf behandeld:
44. Toestand van overgangsconstructies;
45. Toestand van de drainage;
46. Voorkomen van kwel.
Diverse beheerders hebben aangegeven dat ter plaatse van
overgangsconstructies vrijwel altijd schade ontstaat bij storm of hoogwater.
Overgangsconstructies (inspectieparameternummer 44) zijn zwakke plekken in
waterkeringen en worden daarom goed geïnspecteerd. Onder
overgangsconstructies worden in deze bijvoorbeeld de volgende verstaan:
• overgang van gezette stenen naar gras;
• overgang van gras naar het beton van een waterkeringvreemd object;
• etc.
De toestand van de drainage (inspectieparameternummer 45) kan een grote
invloed hebben op de stabiliteit en verzadiging van het dijklichaam. Een goede
werking hiervan is dan ook erg belangrijk. Wanneer drainagesystemen niet
goed werken kan verzadiging van het dijklichaam ontstaan en kan kwel
ontstaan (inspectieparameternummer 46).
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de mogelijkheid om de toestand van
overgangsconstructies en de werking van drainage en het voorkomen van kwel
te monitoren met behulp van RS onderzocht dient te worden in een volgende
fase. Dit heeft echter niet de hoogste prioriteit, omdat de respons van de
waterkeringbeheerders klein was in vergelijking met bijvoorbeeld bekledingen.
Tevens kwamen deze onderwerpen door verschillen in accent tijdens de
vraaggesprekken niet altijd aan bod. Daarom zijn de in deze paragraaf
vermelde inspectieparameters beoordeeld met prioriteit “middel”.
Tabel 18 geeft een korte samenvatting van de conclusies weer.
Tabel 18: Samenvatting conclusies analyse Toetsing op veiligheid
Nummer
44
45
46

42

Inspectieparameter
Omschrijving
Toestand overgangsconstructie
Toestand van de drainage
Voorkomen van kwel

Hoog
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Prioriteit
Middel
*
*
*

Laag

4 Confrontatie en discussie n.a.v. workshop
..........................................................................................

4.1

Verslag en resultaten

4.1.1

Algemeen

De workshop werd gehouden op 12 december 2002 in het Dish hotel in Delft.
Tijdens de workshop is een aantal presentaties gehouden en is hierover
gediscussieerd. Het doel van de workshop was tweeledig:
1. De resultaten van de informatiebehoefteninventarisatie te presenteren
en bediscussiëren en nog ontbrekende informatie te achterhalen
middels discussie;
2. Voorlichten van de waterkeringbeheerders over de mogelijkheden van
verschillende RS-technieken, het Digitaal Topografisch Bestand-nat
(DTB-nat) en veiligheid en waterkeringbeheer en de ontwikkelingen op
de beoordeling hiervan.

4.1.2

Ontbrekende informatie

Alle beheerders die betrokken waren bij de vraaggesprekken zijn voor de
workshop uitgenodigd. Een presentielijst is opgenomen in bijlage C. De
resultaten uit de vraaggesprekken zijn op hoofdlijnen in tabelvorm
gepresenteerd. Waar informatie ontbrak is getracht dit middels discussie in te
vullen. De discussies bleken nog erg veel informatie op te leveren. De resultaten
hiervan zijn reeds vermeld in de tabellen in hoofdstuk 2. Eveneens bleek dat er
veel inspectieparameters, vooral bij de beoordeling van grasmatten en
asfaltbekledingen, op het gevoel of door experts worden bepaald. Het
specificeren was in dit geval moeilijk of onmogelijk. Er wordt aanbevolen om
deze problematiek te bespreken met gespecialiseerde RS-techniek aanbieders
om op deze manier alsnog duidelijkheid te krijgen.

4.1.3

Informeren beheerders over RS, DTB-nat en veiligheidstoetsing

Tijdens de workshop zijn drie presentaties gehouden om de
waterkeringbeheerders te informeren over de volgende punten:
1. Remote Sensing en de mogelijkheden hiervan (in het bijzonder laseraltimetrie) en hyperspectrale scanners;
2. Digitaal Topografisch Bestand-nat (DTB-nat);
3. Veiligheid en waterkeringbeheer.
De presentatie over RS en de mogelijkheden hiervan heeft de
waterkeringbeheerders een globaal overzicht gegeven wat de mogelijkheden
zijn met laser-altimetrie, hyperspectrale scanners en andere RS-technieken. Uit
de presentatie kon worden afgeleid dat er heel veel mogelijk is met RS, maar
dat elke techniek zijn voor- en nadelen heeft en daardoor niet voor elk
vraagstuk een antwoord kan vinden. Ontwikkelingen op dit gebied volgen
elkaar op.
Het DTB-nat is een geografische database waarin alle voor het beheer door
Rijkswaterstaat relevante topografische informatie en hoogte-informatie van de
natte infrastructuur is opgenomen [3]. De presentatie over het DTB-nat bracht
een duidelijke informatiebehoefte naar voren vanuit de waterkeringbeheerder.
Het bleek dat waterschappen geïnteresseerd zijn in de informatie die met het
DTB-nat geleverd kan worden. Er werd vermeld dat het detailniveau wellicht
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onvoldoende kan zijn. Aan de andere kant is het DTB-nat ook bedoeld als basis
die verder ingevuld kan worden door de beheerder. Tijdens de presentatie
bleek dat het in de praktijk moeilijk of onmogelijk was om het DTB-nat te
koppelen aan geografische databases als INTWIS.
Aanbevolen wordt om in een vervolgfase te onderzoeken of de gegevens in het
DTB-nat als uitgangspunt kunnen worden gebruikt om informatie verkregen
met behulp van RS over de toestand van waterkeringen in op te slaan op een
voldoende gedetailleerde schaal.
De presentatie over Veiligheid en waterkeringbeheer ging in op de geschiedenis
van de LTV en de ontwikkelingen hierin. Er werd een beeld geschetst van het
areaal waterkeringen in Nederland wat voldeed aan de LTV en wat nog niet
voldeed of waar geen gegevens over waren. Eveneens kwamen de
ontwikkelingen in de toetsing voor de komende toetsrondes aan bod. Hierin is
een ontwikkeling gaande dat er steeds minder op de overbelastingskansen van
een dijk wordt getoetst als wel op de overstromingkansen van
dijkringgebieden. Hiermee is ook rekening gehouden bij het project Veiligheid
Nederland in Kaart (VNK). VNK volgt vier sporen:
• overstromingskansen per dijkringgebied;
• kunstwerken;
• gevolgen van overstroming en risico’s;
• omgaan met onzekerheden.
Uit de presentaties is gebleken dat er behoefte is om informatie in het kader
van het dagelijks beheer, de LTV en toekomstige ontwikkelingen in toetsing op
veiligheid snel en betrouwbaar te verkrijgen. Voor een gestructureerde,
gedetailleerde en geautomatiseerde informatievoorziening (b)lijkt dan ook een
markt te zijn.
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5 Conclusies en aanbevelingen
..........................................................................................

5.1

Conclusies

De belangrijkste conclusies worden getrokken met het beantwoorden van de
probleemstelling. Voor de volledigheid is deze hieronder nogmaals opgenomen:
Welke informatiebehoefte hebben waterkeringbeheerders met
betrekking tot waterkeringen?
Deze vraag wordt beantwoord door de in de volgende tabellen vermelde
inspectieparameters. In tabel 19 zijn de inspectieparameters vermeld waar de
waterkeringbeheerders de grootste informatiebehoefte naar hebben (prioriteit
“hoog”).
Tabel 19: Inspectieparameters prioriteit hoog
Inspectieparameter
Nummer Omschrijving
1
Profiel van de waterkering

Onderdeel

Object

Opmerkingen / toelichting

Profiel (3.2.1)

Weringen

Goede kwantificering

2

Zettingen en verzakkingen

Profiel (3.2.1)

Weringen

Goede kwantificering

Weringen

Goede kwantificering

3

Hoogte van de stortberm

Profiel (3.2.1)

25

Scheurvorming

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

26

Gesloten grasmat

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

27

Kwaliteit grasmat

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

28

Soortenrijkdom

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

29

Doorworteling

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

30

Aanwezigheid knaagdieren

Bekledingen (3.2.2) Grasmat

Door grote areaal en resultaten vraaggesprekken

14

Holle ruimtes en geulvorming

Bekledingen (3.2.2) Stenen bekleding

Groot areaal, goede kwantifficering

15

Bekledingen (3.2.2) Stenen bekleding

Groot areaal, goede kwantifficering

16

Verzakken, kammen, afschuiven
bekleding
Ontbreken van zetstenen

Bekledingen (3.2.2) Stenen bekleding

Groot areaal, goede kwantifficering

17

Aanwezigheid van houtopslag

Bekledingen (3.2.2) Stenen bekleding

Groot areaal, goede kwantifficering

8

Hoeveelheid zand in duin

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, goede kwantificering

9

Aanwezigheid stuifgaten

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, goede kwantificering

10

Kwaliteit helmgras

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, goede kwantificering

11

Erosie kustlijn

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, goede kwantificering

42

Locatie en aard kabels en leidingen Vergunning en
handhaving (3.4)

Waterkering

Belangrijke invloed op veiligheid waterkering;
ook tijdens calamiteiten.

43

Monitoren veranderingen
(handhaving)

Waterkering

Handhaven waterkerende functie. Primaire taak
beheerder.

Vergunning en
handhaving (3.4)

In tabel 20 zijn de inspectieparameters met prioriteit “middel” vermeld. Deze
inspectieparameters dienen in de volgende fase te worden betrokken, maar op
deze inspectieparameters ligt niet de nadruk.
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Tabel 20: Inspectieparameters prioriteit middel
Onderdeel

Object

Opmerkingen / toelichting

Nummer
4

Omschrijving
Samenstelling grond

Inspectieparameter

Profiel (3.2.1)

Weringen

Redelijke kwantificering

5

Opbouw vooroever

Profiel (3.2.1)

Weringen

Redelijke kwantificering

6

Aanwezigheid niet waterkerende
objecten

Profiel (3.2.1)

Weringen

Redelijke kwantificering

7

Grondwaterstanden in kering

Profiel (3.2.1)

Weringen

Redelijke kwantificering

12

Achterloopsheid duinenrij

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, redelijke kwantificering

13

Standzekerheid strandhoofden

Profiel (3.2.1)

Duinen

Belangrijk areaal, redelijke kwantificering

18

Tondrondte

Bekledingen (3.2.2)

Stenen bekleding

Groot areaal, redelijke kwantifficering

19

Bekledingsvlakken

Bekledingen (3.2.2)

Stenen bekleding

Groot areaal, redelijke kwantifficering

31

Beweiding

Bekledingen (3.2.2)

Grasmat

32

Rafeling asfaltbeton en ZOAB

Wegen (3.2.3)

Wegen

Door grote areaal en resultaten
vraaggesprekken
Niet veel waterkeringbeheerders beheren

33

Dwarsonvlakheid

Wegen (3.2.3)

Wegen

Niet veel waterkeringbeheerders beheren
wegen. Een weg is een bekleding.

34

Oneffenheden

Wegen (3.2.3)

Wegen

Niet veel waterkeringbeheerders beheren
wegen. Een weg is een bekleding.

35

Scheurvorming

Wegen (3.2.3)

Wegen

Niet veel waterkeringbeheerders beheren
wegen. Een weg is een bekleding.

36

Voegvulling

Wegen (3.2.3)

Wegen

Niet veel waterkeringbeheerders beheren
wegen. Een weg is een bekleding.

37

Optreden kwel

Calamiteiten (3.3)

Waterkering

Calamiteiten komen niet vaak voor.
Informatievoorziening wel belangrijk.

38

Optreden acute schade

Calamiteiten (3.3)

Waterkering

Calamiteiten komen niet vaak voor.
Informatievoorziening wel belangrijk.

39

Overslagdebiet

Calamiteiten (3.3)

Waterkering

Calamiteiten komen niet vaak voor.
Informatievoorziening wel belangrijk.

40

Actuele informatie schade
waterkering

Calamiteiten (3.3)

Waterkering

Calamiteiten komen niet vaak voor.
Informatievoorziening wel belangrijk.

41

Actuele informatie gevolgschade
gebied

Calamiteiten (3.3)

Gebied rondom
waterkering

Calamiteiten komen niet vaak voor.
Informatievoorziening wel belangrijk.

44

Toestand overgangsconstructies

LTV (3.6)

Kunstwerken,
bekledingen.

Heeft effect op bekledingen

45

Toestand drainage

LTV (3.6)

Kunstwerken.

Heeft effect op stabiliteit waterkwering

46

Voorkomen van kwel

LTV (3.6)

Waterkering

Heeft effect op stabiliteit waterkwering

wegen. Een weg is een bekleding.

In tabel 21 zijn de inspectieparameters opgenomen die een lage prioriteit
hebben om in een vervolgonderzoek te worden betrokken.
Tabel 21: Inspectieparameters prioriteit laag
Inspectieparameter
Nummer

Prioriteit

Onderdeel

Object

Opmerkingen / toelichting

Omschrijving

20

Dikte

Laag

Bekledingen (3.2.2)

Asfaltbekleding

Door kleine areaal lage prioriteit

21

Scheurvorming

Laag

Bekledingen (3.2.2)

Asfaltbekleding

Door kleine areaal lage prioriteit

22

Gaten onder bekleding

Laag

Bekledingen (3.2.2)

Asfaltbekleding

Door kleine areaal lage prioriteit

23

Strippinng

Laag

Bekledingen (3.2.2)

Asfaltbekleding

Door kleine areaal lage prioriteit

24

Stijfheid

Laag

Bekledingen (3.2.2)

Asfaltbekleding

Door kleine areaal lage prioriteit

Eveneens is geconcludeerd dat de natuur en ontwikkelingen hierin, in een
vervolgonderzoek geen prioriteit heeft, aangezien dit onderzoek zich toespitst
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op waterkeringen en soortendiversiteit van grasbekledingen reeds wordt
meegenomen (paragraaf 2.6 en 3.5).
Uit de vraaggesprekken kan worden geconcludeerd dat waterkeringbeheerders
globaal dezelfde informatiebehoefte hebben, afhankelijk van het type kering
dat zij beheren. Verschillen liggen echter op het punt van de significante
eenheid en nauwkeurigheid en het detailniveau van de informatie die gewenst
zijn. De inspectiefrequenties verschillen eveneens per beheerder en gebied,
maar iedere waterkeringbeheerder inspecteert de waterkering na een calamiteit
(bijvoorbeeld: langdurig hoogwater, zware storm, etc.) op schade. Soms
worden tijdens inspecties dwarsprofielen gemaakt. Diverse
waterkeringbeheerders hebben aangegeven dat wanneer er een kosteneffectief
driedimensionaal alternatief is, zij dit graag gedemonstreerd willen zien. Het
gevoel bestaat dat de inspecteur te velde nooit kan worden vervangen door
een techniek, maar kan er wel door worden ondersteund (paragraaf 2.2).
Samengevat kan geconcludeerd worden dat in hoofdstuk 2 en 3 een goede
basis ligt waarin de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders op een
dermate manier is gespecificeerd en gekwantificeerd is geformuleerd dat dit als
antwoord op de probleemstelling kan worden gezien. Aan de hand van deze
informatie kunnen RS-technieken worden geïnventariseerd die in de in
hoofdstuk 2 geformuleerde informatiebehoefte kunnen voorzien. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat een start naar de volgende fase van het project
wenselijk is.

5.2

Aanbevelingen

Om in de informatiebehoefte te kunnen voorzien, wordt aanbevolen om over
ontbrekende gegevens over aspecten van duinen in een vervolgfase overleg te
hebben met de waterkeringbeheerders en RS-techniek aanbieders. Wellicht
kunnen de aanbieders zich, bijvoorbeeld middels een veldbezoek, een beeld
vormen van de informatiebehoefte en kunnen zij hierin voorzien (paragraaf
2.3.1).
Aanbevolen wordt om ontbrekende kennis over aspecten over grasmatten te
achterhalen in overleg met RS-techniek aanbieders en waterkeringbeheerders
(paragraaf 2.3.2, 3.2.2).
Eveneens wordt aanbevolen om nader op calamiteiten in te gaan in een
(eventueel parallel) vervolgonderzoek. Dit, omdat er grote raakvlakken bestaan
tussen de waterkering en achterliggende gebieden. Het zwaartepunt zal hier
echter niet liggen (paragraaf 2.4, 3.3).
Ten aanzien van wegen wordt aanbevolen om in de volgende fase met RStechniek aanbieders en wegbeheerders de inspecties en het beheer en
onderhoud rond wegen nader te onderzoeken.
Waterkeringbeheerders zijn in de praktijk betrokken bij de ontwikkeling van
natuurgebieden in uiterwaarden. In het kader van het delen van informatie
over zoveel mogelijk gebruikers (ten einde het product RS goedkoper te
maken) wordt aanbevolen om in een vervolg fase hier aandacht aan te
besteden (paragraaf 2.6, 3.5).
Eveneens wordt aanbevolen om in een vervolgfase te onderzoeken of de
gegevens in het DTB-nat als uitgangspunt kunnen worden gebruikt om
informatie verkregen met behulp van RS over de toestand van waterkeringen in
op te slaan op een voldoende gedetailleerde schaal (paragraaf 4.1.3).
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In het algemeen wordt aanbevolen om de inspectieparameters waarvan niet
alle aspecten eenduidig benoemd konden worden, dit alsnog met een nader
onderzoek te bewerkstelligen.
Buiten de resultaten van de vraaggesprekken om wordt aanbevolen om ook
getrapte meettechnieken in het vervolgonderzoek te betrekken. Hierbij wordt
dan eerst een techniek gebruikt om een globale meting uit te voeren om
vervolgens een gedetailleerder beeld te verkrijgen met een nauwkeuriger
techniek.
Om RS-techniek aanbieders gevoel voor de materie te laten krijgen, wordt
aanbevolen om de aanbieders bekent te maken met de informatiebehoefte van
waterkeringbeheerders en hun werkprocessen.
Aanbevolen wordt om spoedig met de volgende fase van het project te starten.
Hiermee wordt de betrokkenheid van de waterkeringbeheerder geborgd.
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6 Doorkijk naar de toekomst: hoe nu verder?
..........................................................................................
De resultaten van de informatiebehoefteninventarisatie geven aan welke eisen
de waterkeringbeheerder stelt aan de informatie die ingewonnen wordt over de
toestand van waterkeringen. Met de verkregen informatie kan de volgende
fase (informatiestrategie) worden ingegaan. In deze fase worden RS-techniek
aanbieders geïnterviewd over de mogelijkheden om aan de informatiebehoefte
van de waterkeringbeheerders te voldoen. Hierbij kan worden duidelijk
gemaakt wat de informatiebehoefte van waterkeringbeheerders is. Hierin kan
dit rapport de rode draad vormen. Om de beeldvorming te verduidelijken en de
kans op slagen van het project te vergroten, kan aanvullende informatie over
de informatiebehoefte worden verstrekt aan de hand van bijvoorbeeld:
• foto’s van schade mechanismen op waterkeringen;
• onderhoudsvideo’s van waterkeringen;
• een locatiebezoek waarbij een waterkeringbeheerder onderhoudsof inspectiewerkzaamheden toelicht.
Op deze manier kan de RS-techniek aanbieder zie goed inleven in de
denkwijze van de waterkeringbeheerder.
Het gewenste resultaat van de volgende fase binnen dit project bestaat uit de
volgende punten:
• een overzicht van RS-technieken, die in de informatiebehoefte van
de waterkeringbeheerders kunnen voorzien, waarbij gelet wordt
dat onder andere de volgende aspecten van de RS-technieken
aansluiten op de informatiebehoefte van de
waterkeringbeheerders:
significante eenheid van de techniek;
nauwkeurigheid van de techniek;
inzetbaarheid van de techniek (ofwel temporele resolutie);
leverbare ruimtelijke spreiding/detailniveau van de
techniek
is het een bewezen techniek;
etc.
• een kosten-batenanalyse, waarbij ook rekening wordt gehouden
tussen de kosten van het meten en het uit te voeren werk;
• een overzicht van mogelijke presentatievormen waarin de
resultaten van de RS-techieken in worden beheerd (zoals
geografische informatiesystemen, e.d.).
Wanneer de inventarisatie van RS-technieken niet compleet is, kan dit grote
nadelige gevolgen hebben voor het slagen van dit project. Veelal is de vraag
namelijk niet of de techniek kan voorzien in de informatiebehoefte van de
gebruiker, maar of deze informatie bruikbaar en toegankelijk wordt
gepresenteerd. Met andere woorden: de informatie dient aan te sluiten op de
werkprocessen van de beheerder.
De bekendheid van de resultaten van deze fase bij de waterkeringbeheerders
zorgt voor kennisdeling. Hierdoor wordt de betrokkenheid geborgd wat een
grote vraag kan opleveren. Wanneer de vraag groot is, lijkt het in conflict te
komen met het maatwerkconcept. Dit is echter niet het geval.
Waterkeringbeheerders kunnen, wanneer met RS-technieken in de
informatiebehoefte kan worden voorzien, eigen (detail)eisen stellen aan de
presentatie hiervan.
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Bijlage A

Personen betrokken bij vraaggesprekken

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

Organisatie

Naam

Plaats

Datum

Rijkswaterstaat, Dienstkring
Afsluitdijk
Waterschap Zuiderzeeland

Dhr. Bloem
Dhr. Jonker
Dhr. Kaihatu

Den Oever

9 oktober 2002

Lelystad

15 oktober 2002

Provincie Zuid-Holland

Dhr. Beijersbergen

‘s Gravenhage

22 oktober 2002

Rijkswaterstaat, Dienstkring
Twenthekanalen en Ijsseldelta
Waterschap Zeeuwse Eilanden

Dhr. Leereveld

Deventer

21 oktober 2002

Dhr. Van der Sande

Goes

Waterschap Rivierenland,
Locatie Elst en Druten
Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden
Rijkswaterstaat, Directie Oost
Nederland
Rijkswaterstaat, Directie
IIsselmeergebied

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Elst

4 november
2002
18 oktober 2002

Vos (Elst)
Rademaker (Druten)
Epema
Steenbergen

Gorinchem

11 november
2002

Dhr. Van der Kaaij

Arnhem

21 oktober 2002

Dhr. Kater
Dhr. Regeling

Lelystad

12 novermber
2002

Delft

30 oktober 2002

Edam

28 oktober 2002

Middelburg

11 november
2002
13 november
2002

Hoogheemraadschap van
Dhr. Hoyinck
Delfland
Hoogheemraadschap
Dhr. Joosten
Uitwaterendesluizen
Rijkswaterstaat, Directie Zeeland Dhr. Vereeke
Dhr. Blaakman
Waterschap Groot Salland
Dhr. Jalving

Zwolle

Aanvullende informatie
Organisatie

Naam

Plaats

Datum

INFRAM

Dhr. Wouters

Marknesse

5 december 2002
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Bijlage B

Vragenlijst Informatiebehoefte Waterkeringen

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

Kennismaking
1. Welke taak voert uw organisatie uit? Wat doet uw organisatie?
2. Wat is uw rol binnen deze organisatie? Wat is uw relatie met het
beheer (beleidsvragen, onderhoud, monitoring) van waterkeringen?
3. Hoe raakte u geïnteresseerd in het project? Waardoor bent u bij het
project betrokken geraakt?
Beheer van waterkeringen
1. Wat voor soort waterkeringen heeft u in uw beheersgebied te
onderhouden en te inspecteren?
2. Welke informatiebehoefte heeft u ten aanzien van waterkeringen (b.v.
stabiliteit, kwaliteit, etc.)?
3. Kunt u deze uitdrukken in parameters (bv.: kwaliteit van zetstenen
bekleding, kwaliteit van grasmat, etc.)?
Kenmerken van te inspecteren parameters en eisen aan huidige technieken
1. Bij elke parameter:
Wat meet/bepaalt u?
Voorbeeld
Hoe vaak
Wat meet/bepaalt u?
meet/bepaalt u?
De bedekkingsgraad van de
Waarmee
grasmat.
meet/bepaalt u dit?
Waarmee meet/bepaalt u dit? Op welke
Op welke wijze
wijze meet/bepaalt u dit?
meet/bepaalt u?
Door middel van visuele
Wat zijn de
inspecties.
eenheden waarin u
Wat zijn de eenheden waarin u
meet/bepaalt?
meet/bepaalt?
Wat is het
percentage bedekking.
interventieniveau dat
Wat is het interventieniveau dat u
u hanteert?
hanteert?
Indien de parameters
- Als 40 % van de wering niet meer
op gevoel worden
bedekt is met gras, wordt
bepaalt, hoe kan dat
geïntervenieerd.
gespecificeerd
worden zodat het
toch meetbaar is?
2. Welke kritische kenmerken stelt u aan de informatie parameters in
relatie tot:
• Ruimtelijke en temporele spreiding;
• Frequentie en tijdstippen;
• Detailniveau, gridgrootte en locaties;
• Significante eenheid;
• Nauwkeurigheid.
3. Voldoen de huidige meetmethoden gekeken naar de volgende type
parameters?
• Inzetbaarheid;
• Significante eenheid;
• Nauwkeurigheid;
• Kosteneffectiviteit;
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4.

• Efficiëntie;
• Etc.
Zijn er in de huidige informatievoorziening knelpunten?

Overige vragen
1. Zijn er nog andere punten die nog niet aan bod zijn geweest maar wel
aandacht behoeven?
Remote Sensing (RS) Technieken
1. Heeft u het onderhoud en beheer van uw waterkeringen al eens
eerder met RS-technieken uitgevoerd? Zo ja, beviel dit u en waarom
bent u hiermee gestopt? Zo nee, waarom niet?
2. Wat stelt u voor randvoorwaarden aan RS-technieken om deze
technieken in te zetten bij het beheer van waterkeringen? Mogelijke
randvoorwaarden gesteld aan:
Inzetbaarheid;
Significante eenheid;
Nauwkeurigheid;
Kosteneffectiviteit;
Formaat/opmaak van aanlevering (ASCII, GIS);
Etc.
3. Hoe zijn deze randvoorwaarden gedefinieerd wanneer het hoogwater
wordt of het gaat om de vijf jaarlijkse toetsing op veiligheid?
4. In welke vorm dienen de gegevens aangeleverd te worden (dient het
compatibel te zijn met INTWIS, REGIS, ADVENTUS, DONAR)?
Afsluiting
1. Hoe ziet u uw rol in het project?
2. Wilt u eventueel deelnemen aan de workshop?
3. Hoe kunnen we de afsluitende workshop voor u interessant maken?
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Bijlage C

Aanwezigen tijdens workshop

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

Organisatie

Naam

Rijkswaterstaat, Dienstkring
Afsluitdijk
Waterschap Rivierenland,
Locatie Druten
Hoogheemraadschap
Uitwaterendesluizen
Rijkswaterstaat, Directie
IJsselmeergebied, PAM
Rijkswaterstaat, Directie Noord
Nederland
Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en
Waterbouwkunde
Rijkswaterstaat, Meetkundige
Dienst

Dhr.

Jonker

Den Oever

Dhr.

Rademaker

Druten

INFRAM
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Plaats

Dhr. Joosten
Dhr. Van Dam
Mevr. Koster

Edam

Dhr.

Prakken

Leeuwarden

Dhr.

Blommaart

Delft

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.

Landa
Swart
Wouters
Bakkenist
Zomer

Delft

Lelystad

Marknesse
Zeewolde
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Bijlage D

Beheerders per waterkeringonderdeel

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

Profiel
Dienstkring Afsluitdijk
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
Provincie Zuid-Holland
Dienstkring Twenthekanalen en Ijsseldelta
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
Waterschap Groot Salland
Regionale Directie Zeeland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Regionale Directie Ijsselmeergebied

Stenen bekleding
Dienstkring Afsluitdijk
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
Dienstkring Twenthekanalen en Ijsseldelta
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
Waterschap Groot Salland
Regionale Directie Zeeland
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Regionale Directie Ijsselmeergebied

Grasbekledingen

Duinen
Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen
Regionale Directie Zeeland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Asfalt bekledingen
Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen
Regionale Directie Zeeland
Regionale Directie Ijsselmeergebied

Wegen
Dienstkring Afsluitdijk
Provincie Zuid-Holland
Dienstkring Twenthekanalen en
Ijsseldelta
Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
Regionale Directie Zeeland

Drainage
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen
Waterschap Groot Salland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Regionale Directie Ijsselmeergebied
Voor calamiteiten en algemeen is er
geen onderscheid gemaakt.

Dienstkring Afsluitdijk
Waterschap Zuiderzeeland
Waterschap Rivierenland
Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard
en de Vijfheerenlanden
Waterschap Groot Salland
Regionale Directie Zeeland
Hoogheemraadschap van Delfland
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Regionale Directie Ijsselmeergebied
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Bijlage E

Korte samenvatting Leidraad Toetsen op Veiligheid

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

In de volgende tabel wordt een impressie gegeven van de inhoud van de LTV.
Dat deze inspectieparameters onderdeel uitmaken van de vijfjaarlijkse toets, wil
niet zeggen dat alleen dan inspecties hiernaar worden geïnspecteerd. Wanneer
het nodig blijkt, worden onderdelen van deze toets eerder uitgevoerd.
Overeenkomsten zijn te vinden met het dagelijks beheer en onderhoud van
waterkeringen. Er zijn echter aanvullingen op het gebied van hydraulische en
andere belastingen, stabiliteit van de waterkering (piping, macro- en
microstabiliteit, etc.). Verschil is dat tijdens het dagelijks beheer en onderhoud
veelal visueel wordt geïnspecteerd, terwijl er voor de informatie die nodig is
voor de toets op veiligheid ook meetapparatuur wordt gebruikt en veld- en
laboratorium onderzoeken verricht worden.
Tabel: Onderdelen toets volgens LTV
Onderdeel
Hydraulische belastingen
Overige belastingen

Sterkte

Bekledingen

Inspectieparamters / beoordelingscriteria
Lokale opwaaiing, buistoten en bui-oscillaties; golfoverslag, golven in voorhavens; stroming;
hydraulische belasting door schepen; waterstandsverloop tijdens maatgevende belasting);
Invloed van ijs, verkeer, wind (is over het algemeen verwerkt in andere leidraden), aanvaringen (wordt
in deze leidraad niet meegenomen), aardbevingen en bodemonderzoek en explosies (valt onder het
normale beheer en of deze aspecten al dan niet worden meegenomen in de toetsing);
Afhankelijk van de soort waterkering worden hier andere eisen aan gesteld. Hieronder vallen onder
andere:
Bij dijken: de kruinhoogte, stabiliteit (met piping, macrostabiliteit, miocrostabiliteit, het gedrag van de
bekleding en het gedrag van niet waterkerende, objecten).
Bij duinen: locatie van de kustlijn, breedte van het afslagprofiel, verstuiving van het duin.
Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn, onder andere:
Bij steenzettingen: de weerstand tegen afschuiving; materiaaltransport door de toplaag, filter en
geotextiel; stabiliteit elementen bovenlaag buitentalud; reststerkte; stabiliteit elementen bovenlaag op
kruin en binnentalud.
Bij asfalt: de sterkte van de bovenlaag; sterkte beoordeling van de onderlaag.
Bij grasmatten: opbouw van de grasmat; erosiegevoeligheid; grondmechanische stabiliteit; fluctuaties in
de sterkte.

Voorland

Bij betonplaten: stabiliteit van een plaat (scheuren en afschuiven en de oorzaken hiervan, opdrukken
door grondwater of golfbelasting).
Het voorland wordt beoordeeld op afschuiving en zettingsvloeiing.

Overgangsconstructies en
aansluitingsconstructies

Sterkte, waterdoorlatendheid, materiaaltransport, uitspoeling, flexibiliteit, duurzaamheid, reststerkte,
afschuiving, bescherming, afvoer van water en het toetspeil.
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