
WTI Nieuwsbrief april 2015

Inhoud
Stand van zaken WTI
Doelgroepgerichte aanpak bij derde WTI-proeftoetsing
Pipingporblematiek vraagt om een gefaseerde aanpak
Brede bijeenkomsten WTI 2017
Plannen voor nieuwe toetsmethode waterveiligheid
Cursusaanbod krijgt vorm

Stand van zaken WTI
"Voor WTI is 2015 een spannend jaar"
Dat zegt Harry Stefess, programma-manager van WTI 2017. Hij blikt vooruit op een jaar waarin
veel moet gebeuren en moet blijken of alle onderdelen die WTI de afgelopen jaren heeft
ontwikkeld, goed op elkaar aansluiten. Ondertussen moet WTI ook rekening houden met
ontwikkelingen in de directe omgeving, zoals discussies over het toetsproces en de zorgplicht.

“Dit jaar is min of meer het jaar van de waarheid. Nu de onderzoeken zijn afgerond, moeten we
alles inbouwen in de beoogde eindproducten. Denk aan het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV)
en het handboek Hydraulische Randvoorwaarden - die we aan het eind van dit jaar moeten
opleveren - en de toetssoftware die september 2016 gereed moet zijn.”

Raakvlakken

“Het zijn niet alleen die harde deadlines die het spannend maken. Spannend is ook of alle
onderdelen dadelijk goed op elkaar aansluiten. Zeker als je weet hoeveel onderlinge raakvlakken
en afhankelijkheden er zijn. Vooraf hebben we natuurlijk allerlei afspraken gemaakt om te zorgen
voor een goede aansluiting tussen de deelproducten, maar pas als je alles samenbrengt zie je of
die afspraken juist waren. Kloppen straks bijvoorbeeld de data en software als een beheerder aan
de knoppen van het toetsinstrumentarium draait?”

Veel dynamiek

“Naast de dynamiek binnen ons eigen programma, hebben we ook te maken met veel dynamiek in
onze directe omgeving. Zo zijn de discussies over de nieuwe normering, de zorgplicht en het
toetsproces nog volop aan de gang. De uitkomsten hiervan kunnen van invloed zijn op ons
programma. Wat valt er straks bijvoorbeeld onder de zorgplicht? En kunnen we ervan uitgaan dat
het beheer- en onderhoud bij de start van de volgende toetsronde op orde is?”

Hecht team

“Hoewel 2015 een spannend jaar wordt, verwacht ik er veel van. We hebben een goede planning,
kennen de complexiteit en zijn de afgelopen jaren echt een hecht team geworden dat goed
samenwerkt. Dat neemt niet weg dat er altijd onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden.
Daarom moeten we als WTI-team de komende tijd goed blijven opletten en intensief met elkaar
blijven communiceren, zodat we snel kunnen bijsturen als er zaken anders lopen dan gepland.
Daarnaast hebben we dit jaar veel contactmomenten gepland met beheerders en marktpartijen om
van hen te horen of ze goed uit de voeten kunnen met onze producten.”

Doelgroepgerichte aanpak bij derde WTI-proeftoetsing
Een knoppensessie om waterschappen en ingenieursbureaus kennis te laten maken met de
toetssoftware Ringtoets, workshops over specifieke deelproducten en een intensief traject met vier
waterschappen en de softwareontwikkelaars van WTI. Dat zijn in grote lijnen de onderdelen van de
proeftoetsing in 2015.



“Vorig jaar hebben we de eerste proeftoetsing met externen, een groep waterschappers, gedaan”,
vertelt Dennis Hordijk. Hij is projectmanager bij RPS advies- en ingenieursbureau en projectleider
van de WTI-proeftoets. “Als WTI hebben we daar veel van geleerd. Naast inhoudelijke tips hebben
we van de deelnemers ook zinvolle organisatorische aanbevelingen gekregen.”

Andere invulling

“Bij het opzetten van de derde proeftoets hebben we die aanbevelingen nadrukkelijk meegenomen.
Dat heeft geleid tot een andere invulling. We gaan nu niet meer uit van één traject met één vast
testpanel, maar van verschillende onderdelen. Daarbij is elk onderdeel afgestemd op een specifieke
doelgroep. Aan het einde van het jaar organiseren we een slotbijeenkomst, waarop we
terugblikken op alle verschillende onderdelen en aandacht besteden aan het gehele toetsproces.”

Meest intensieve traject

Hordijk vervolgt: “Het meest intensieve traject gaan we doen samen met vier waterschappen die
we onlangs in overleg met de kennis- en kundeplatforms van STOWA hebben geselecteerd. Het
betreft Wetterskip Fryslân en de waterschappen Rivierenland, Hollandse Delta en Aa en Maas. Deze
vier waterschappen gaan met de meest recente toetssoftware rekenen aan een traject van één van
hun waterkeringen, waarbij ze hun ervaringen direct terugkoppelen naar het WTI-softwareteam.
Voor de waterschappen is dit een mooie kans om intensief mee te denken met de ontwikkeling van
het toetsinstrumentarium en voor WTI een uitstekende mogelijkheid om de toepasbaarheid van de
toetssoftware vroegtijdig te beoordelen en draagvlak te creëren bij toekomstige eindgebruikers!”

Knoppensessie

“Een ander onderdeel is een zogeheten knoppensessie. Deze bijeenkomst organiseren we op 8
oktober voor waterkeringbeheerders en adviesbureaus. Het doel van deze sessie is deelnemers
kennis te laten maken met Ringtoets en hen te informeren over de ontwikkelingen rond deze
toetssoftware. Daarnaast hopen we als WTI feedback te krijgen op de software.”

Workshops

“We organiseren ook een aantal contactmomenten over specifieke onderdelen van het nieuwe
toetsinstrumentarium. Een voorbeeld is het symposium op 4 juni over de stochastische
ondergrondschematisatie. Later in het jaar volgt er een workshop over de software voor het
toetsen van duinen. Verder hebben we verschillende bijeenkomsten gepland met de
Coördinatiegroep, met de werkgroepen Kust, Datamanagement & Software en Macrostabiliteit en
met de kennis- en kundeplatforms, waarbij we als WTI kennis en informatie inbrengen en vragen
om met ons mee te kijken en feedback te geven.”

Integrale bijeenkomst

“Als afsluiting van de derde proeftoetsing organiseren we op 18 en 19 november een integrale
bijeenkomst voor een breed publiek. Tijdens deze bijeenkomst zullen we de verschillende WTI-
bouwstenen in samenhang beschouwen. Ook willen we plenair de verschillende stappen van het
nieuwe toetsproces doorlopen. Verder zullen we dan terugblikken op de verschillende onderdelen
van de proeftoetsing en deelnemers aan de eerdere onderdelen vragen om hun ervaringen te delen
met alle aanwezigen.”

Pipingproblematiek vraagt om een gefaseerde aanpak
Dat is de conclusie van een groep experts van onder andere Rijkswaterstaat, Deltares,
waterschappen en ingenieursbureaus. Samen met betrokkenen van de Projectoverstijgende



Verkenning (POV) Piping hebben ze een visie ontwikkeld hoe op de korte, middellange en lange
termijn het beste met piping kan worden omgegaan.

Aanleiding om een 'pipingvisie' op te stellen is de verwachting dat bij de volgende toetsronde veel
dijkvakken in het rivierengebied zullen worden afgekeurd vanwege pipinggevaar. De afgelopen
jaren werd al duidelijk dat de kans op piping in een aanzienlijk deel van het rivierengebied veel
groter is dan werd gedacht. In combinatie met de nieuwe veiligheidsnormen - die in veel gevallen
strenger zijn dan de vorige – zal dit leiden tot een grote versterkingsopgave. Een opgave die op
korte termijn niet is te realiseren. Niet alleen door de omvang, maar ook omdat de kennis over het
faalmechanisme piping nog lacunes vertoont en er nog geen adequate ontwerpmethode is voor
verbetermaatregelen.

No-regret maatregelen

De experts pleiten daarom voor een gefaseerde aanpak van het pipingvraagstuk, waarbij hun
motto is 'gebruik de informatie die er is en maak praktische keuzen.' Voor de korte termijn raden
ze bijvoorbeeld aan om als eerste de dijkvakken aan te pakken waar piping echt een probleem is.
“Deze dijkvakken zijn met de huidige kennis en inzichten relatief snel en eenvoudig te
identificeren”, legt Ulrich Förster van Deltares uit. “Ons advies is om voor deze dijkvakken uit te
gaan van zogeheten no-regret maatregelen, zoals het aanbrengen van een drain of een verticaal
scherm van geotextiel bij de binnenteen van de dijk. Deze innovatieve maatregelen zorgen er
respectievelijk voor dat de waterdruk onder de kering en het achterland niet te hoog kan oplopen
en dat zand uit de ondergrond niet kan wegspoelen.”

Rekenen

Het pleidooi om deze innovatieve maatregelen toe te passen en niet te kiezen voor het aanleggen
van brede bermen - tot nu toe de standaardmaatregel - hangt onder andere samen met de
kennislacunes en het ontbreken van een betrouwbare en scherpe ontwerpmethode, aldus Harry
Stefess van WTI: “Om te voorkomen dat je een te smalle of juist te brede berm aanlegt, moet je
goed kunnen rekenen aan piping. Dat kunnen we op dit moment nog onvoldoende. Los daarvan
zijn brede bermen kostbaar en vaak lastig inpasbaar. De innovatieve maatregelen zijn goedkoper
en houden de optie open om later alsnog bermen aan te leggen. Voor de komende tijd zijn er pilots
gepland, om meer ervaring op te doen met de uitvoering van deze maatregelen. Is een scherm van
geotextiel bijvoorbeeld eenvoudig aan te brengen? En sluit het overal goed aan?”

Meer grondonderzoek

De verwachting is dat beheerders de volgende toetsronde ook vrij veel dijkvakken zullen
detecteren, waar piping een serieus probleem is maar niet urgent. Voor deze dijkvakken is het
advies om meer grondonderzoek te doen en beheersmaatregelen achter de hand te houden voor
het geval er tussentijds extreme waterstanden optreden met het risico op piping. Ook pleiten de
deskundigen ervoor om de komende jaren ervaringen met pipingmaatregelen goed te benutten.

Kennisontwikkeling

Voor de middellange termijn, de komende tien tot twintig jaar, raden ze aan om te blijven
doorgaan met kennisontwikkeling zodat rekenmodellen beter worden en er meer inzicht komt in de
samenhang tussen bodemopbouw en piping. Op de langere termijn leidt dat hopelijk tot een
geavanceerd model en diepgaande kennis van de ondergrond, zodat voor elke pipinggevoelige
situatie de juiste maatregelen kunnen worden getroffen.

Piping



Bij een hoge buitenwaterstand kan water onder een dijk door gaan sijpelen. Na verloop van tijd
kan dit water zandkorrels uit de ondergrond gaan meevoeren. Als dat gebeurt, ontstaat er een
buisvormig kanaal (pipe), dat steeds verder groeit en de stabiliteit van de dijk vermindert.
Uiteindelijk kan dit leiden tot het bezwijken van de dijk.

Brede bijeenkomsten WTI 2017
Binnen het programma WTI 2017 hebben wij, zoals u wellicht weet, een proeftoetsing WTI 2017
opgezet. Het doel van de proeftoets is enerzijds de gebruiker in kennis te stellen van de nieuwste
inzichten en producten binnen WTI 2017 en anderzijds om van de deelnemers te leren en feedback
te krijgen om onze producten te verbeteren. Nu hebben wij als onderdeel van de proeftoets enkele
activiteiten voor waterkeringbeheerders en adviesbureaus belegd. Onderstaand vindt u een
overzicht van activiteiten welke wij voor nu tot eind 2015 hebben voorzien en waarover we u graag
op de hoogte stellen. Voorafgaand aan de bijeenkomsten krijgt u uiteraard nog een officiële
uitnodiging maar u kunt nu alvast de data reserveren.

De publiek brede bijeenkomsten voor het tweede helft van 2015 zijn:

Workshop Macrostabiliteit

Op 18 mei wordt een workshop m.b.t. wijzigingen op het gebied van macrostabiliteit voor
waterkeringbeheerders en adviesbureaus georganiseerd. De locatie is Utrecht.

Symposium SOS

Op 4 juni wordt een symposium met als onderwerp ‘Stochastische Ondergrond Schematisatie’ voor
waterkeringbeheerders en adviesbureaus georganiseerd..
De workshop zal gehouden worden in Utrecht.

Knoppensessie Ringtoets

Op donderdag 8 oktober wordt een knoppendag Ringtoets voor waterkeringbeheerders en
adviesbureaus georganiseerd. Het doel van deze sessie is drieledig: informeren van aanwezigen
over de Ringtoets-ontwikkelingen, toekomstige eindgebruikers de mogelijkheid bieden om kennis
te maken met Ringtoets en feedback krijgen op de programmatuur.

Workshop Duinen

Het streven is om in oktober/november een workshop ‘Toetssoftware Duinen’ voor
waterkeringbeheerders en adviesbureaus te organiseren. Nadere info volgt later.

Integrale bijeenkomst WTI- Proeftoetsing

Op 18 en 19 november wordt een integrale bijeenkomst voor breed publiek georganiseerd,
waarbij wordt stilgestaan bij het totale toetsproces. Naast het plenair doorlopen van de
verschillende stappen van het nieuwe toetsproces, wordt ook feedback vanuit bovengenoemde
proeftoets onderdelen gedeeld.

Overige contactmomenten

Eind september of begin oktober zal er ook weer de Landelijke Toetsdag georganiseerd worden.
Hierover volgt spoedig meer informatie.
Voor algemene vragen kunt u zich richten tot Hoite Detmar omgevingsmanager WTI 2017.



Plannen voor nieuwe toetsmethode waterveiligheid
Sinds eind 2014 zijn in de regio's 'Wadden', 'Kust', 'Zuid' en 'Hoge gronden' regionale kennis- en
kundeplatforms actief.

Binnen deze platforms – die een initiatief zijn van de waterschappen en STOWA – werken
waterschappen samen om zich voor te bereiden op komende toetsronde. Elk platform komt vier
keer per jaar bij elkaar. De deelnemende schappen wisselen kennis en deskundigheid uit. WTI
ondersteunt de platforms en is bij alle bijeenkomsten aanwezig om te vertellen over de stand van
zaken en in te gaan op specifieke onderdelen van het toetsinstrumentarium en nieuw ontwikkelde
kennis en producten.
Meer informatie: Petra Goessen email p.goessen@hhnk.nl

Cursusaanbod krijgt vorm
Begin 2017 start de volgende toetsronde. Alle waterkeringbeheerders moeten dan gaan toetsen of
hun primaire waterkeringen veilig genoeg zijn. Nu al is duidelijk dat de komende toetsronde op een
aantal punten fors zal afwijken van de drie eerdere toetsronden.

Zo gaat het nieuwe toetsinstrumentarium niet langer uit van een overschrijdingskansbenadering,
maar van een overstromingskansbenadering. Ook geldt in 2017 een nieuwe veiligheidsnormering.
Daarnaast is binnen WTI 2017 allerlei nieuwe kennis ontwikkeld over fysische processen in en op
waterkeringen en over de verschillende bezwijkmechanismen. Al deze kennis wordt ingebouwd in
het nieuwe instrumentarium. Kortom, beheerders krijgen bij het toetsen straks met allerlei nieuwe
aspecten te maken.
Om te zorgen dat alle partijen die actief zijn op het gebied van waterveiligheid, zich goed op de
overgang naar de nieuwe veiligheidsbenadering en – normering kunnen voorbereiden, ontwikkelt
STOWA samen met DGRW, het HWBP, UvW, de waterschappen en het WTI een passend aanbod
van cursussen en opleidingen. Het WTI richt zich hierbij met inhoudelijke cursussen op de
'toetsers', de mensen die de keringen straks daadwerkelijk gaan beoordelen. DGRW en UvW
organiseren op korte termijn een cursus voor managers en bestuurders. Daarnaast worden ook
cursussen ontwikkeld voor beleidsmedewerkers en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport
(ILT), die straks het toezicht op de toetsing uitvoert.
Dit jaar starten generieke cursussen over de nieuwe normering en in 2016 de cursussen over de
verschillende toetssporen. De eerste cursusdata zijn naar verwachting in mei bekend.


