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Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen         (= link naar playlist op stowavideo)

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 – Kunstwerken (nog niet opgenomen op video)

M10 – Duinen

M11 – Assembleren 

M12 – Databeheer WBI17 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
http://pub.h2magazine.nl/innw16
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZuzoTUASSRG6GYo34VE613
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Opleidingsprogramma 
INNW

Databeheer WBI en de nieuwe normering

4

INNW – M12 – Databeheer - Dag 1
P01 Introductie WBI

P02 Architectuur en context WBI software

P03 Kijken in elkaars keuken

P04 Goede data voor het WBI

P05 Naar een datamanagement filosofie

P06 Workshop beoordelingsframework dijkeninformatie

P07 WBI procesautomatisering in de praktijk

P08 Uitwerken van een datastrategie (niet opgenomen)

P09 Presentaties huiswerkopdracht ( alleen voor de cursisten )

INNW – M12 – Databeheer - Dag 2

https://www.youtube.com/watch?v=xdKti7PR36I&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xLG1KifyWoI&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2-giJtQrZoY&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=aIdln9bwzjk&index=5&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://www.youtube.com/watch?v=CG5ekZAKRVQ&index=6&list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/aUg1BiJq7vk?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
https://youtu.be/JtxVsgY8mXc?list=PLKAZHri1nLrbg63IqcfPFN8Z3ULgI-QUV
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Goede data voor het 
WBI

Kin Sun Lam (Deltares)

6

Kader

 Voor de beoordeling is goede data nodig.

 Het datamanagement rondom de beoordeling wordt 
ingericht door de keringbeheerder.

 Vanuit de inhoud zaken aanstippen (WAT) om een 
technische vertaling naar de inrichting van het 
datamanagement (HOE) te kunnen maken.

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=
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Inhoud

1. Nut en noodzaak van goede datavoorziening

2. Eisen aan data en datamanagement

3. Meervoudig gebruik van data

4. Aandachtspunten bij dataverzameling

8

Nut van goede datavoorziening

 Enkelvoudig inwinning, meervoudig gebruik

 Hergebruik bestaande gegevens

 Efficiënt uitwisselen

 Herleidbaarheid/reproduceerbaarheid

 Verrijkte data in de beoordeling weer terug leveren aan 
databeheer

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1m50s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=2m58s
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Noodzaak van goede datavoorziening

 Binnen de WBI/Nieuwe Normering

 Beoordelen/ontwerpen op overstromingskansen

 Softwarematige ondersteuning

 Herleidbaarheid is een eis

 Iteratief proces

 Grote hoeveelheid en verscheidenheid aan data 
verspreid over vele bronnen

10

Iteratief proces

Eenvoudige toets 

Toets op maat

Gedetailleerde toets

Grof,

globaal

Scherp

Generiek,

eenvoudig

Locatie specifiek,

Vaak complex

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=3m47s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=5m18s
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Iteratief proces

 Databehoefte of benodigde input is niet op voorhand 
duidelijk!

 Herleidbaarheid vereist wel documentatie van de stappen 
en gegevens

12

Betrokken processen en data bij WBI

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=6m58s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=7m
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Overzicht toetssporen

14

Overzicht toetssporen per kering
Toetsspoor Code Dijk/Da

m

Duin Kunstwer

k

Innovatie

f

Dam 
(niet-

waterkerend)

Dijk en dammen

Stabiliteit grondlichaam (en erosie lichaam)

Marcostabiliteit binnenwaarts STBI X X
Macrostabiliteit buitenwaarts STBU X X

Piping STPH X X

Microstabiliteit STMI X X
Falen bekleding (en erosie lichaam)

Stabiliteit asfaltbekleding X X
Golfklappen op asfaltbekleding AGK X X
Wateroverdruk bij asfaltbekleding AWO X X

Stabiliteit grasbekleding 

Grasbekleding erosie buitentalud GEBU X X

Grasbekleding afschuiven buitentalud GABU X X

Grasbekleding erosie kruin en binnentalud GEKB X X

Grasbekleding afschuiven binnentalud GABI X X
Stabiliteit steenzetting ZST

Toplaaginstabiliteit onder golfaanval ZTG X X
Toplaaginstabiliteit onder langsstroming ZTS X X
Afschuiving ZAF X X
Materiaaltransport vanuit de granulaire laag ZMG X X

Erosie onderlaag ZEO X X
Materiaaltransport vanuit de ondergrond ZMO X X

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=8m47s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=9m32s


8

15

Overzicht toetssporen per kering
Toetsspoor Spoor Dijk/Da

m

Duin Kunstwer

k

Innovatie

f

Dam 
(niet-

waterkerend)

Duinwaterkering

Duinafslag DA X
Kunstwerken

Hoogte kunstwerk HTKW X
Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk BSKW X
Piping bij kunstwerk PKW X
Sterkte en stabiliteit puntconstructies STKWp X
Sterkte en stabiliteit langsconstructies STKWl X

Innovatieve waterkeringen

Technische innovatie INN X
Indirecte mechanismen

Voorland

Golfafslag voorland VLGA X X X X
Afschuiving voorland VLAF X X X X
Zettingsvloeiing voorland VLZV X X X X

Havendammen HAV
(zie dijken en dammen) X X X X

Niet-waterkerende objecten NWO
Bebouwing NWOb

e

X X X X

Begroeiing NWOb

o

X X X X

Kabels en leidingen NWOkl X X X X
Overige constructies NWOo

c

X X X X

16

Verschillende toetsen per toetsspoor

Toetsspoor Spoor Eenvoudi

ge toets

Gedetailleerde toets

Semi-prob. vak Prob. vak Prob. 

traject

Dijk en dammen

Stabiliteit grondlichaam (en erosie lichaam)

Marcostabiliteit binnenwaarts STBI X X - X
Macrostabiliteit buitenwaarts STBU X X - -
Piping STPH X X - X
Microstabiliteit STMI X X - -

Falen bekleding (en erosie lichaam)

Stabiliteit asfaltbekleding 

Golfklappen op asfaltbekleding AGK X X - -
Wateroverdruk bij asfaltbekleding AWO X - - -

Stabiliteit grasbekleding 

Grasbekleding erosie buitentalud GEBU X X - -
Grasbekleding afschuiven buitentalud GABU X X - -
Grasbekleding erosie kruin en binnentalud GEKB - X X
Grasbekleding afschuiven binnentalud GABI X X - -

Stabiliteit steenzetting ZST
Toplaaginstabiliteit onder golfaanval ZTG - X - -
Toplaaginstabiliteit onder langsstroming ZTS - X - -
Afschuiving ZAF - X - -
Materiaaltransport vanuit de granulaire laag ZMG - X - -
Erosie onderlaag ZEO - X - -
Materiaaltransport vanuit de ondergrond ZMO - X - -

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=9m50s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=10m8s
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Verschillende toetsen per toetsspoor
Toetsspoor Spoor Eenvoudi

ge toets

Gedetailleerde toets

Semi-prob. vak Prob. vak Prob. 

traject

Duinwaterkering

Duinafslag DA - X - X
Kunstwerken

Hoogte kunstwerk HTKW X - X X
Betrouwbaarheid sluiting kunstwerk BSKW X - X X
Piping bij kunstwerk PKW X X - -
Sterkte en stabiliteit puntconstructies STKWp - - X X
Sterkte en stabiliteit langsconstructies STKWl X - - -

Innovatieve waterkeringen

Technische innovatie INN X - - -
Indirecte mechanismen

Voorland

Golfafslag voorland VLGA X - - -
Afschuiving voorland VLAF X X - -
Zettingsvloeiing voorland VLZV X X - -

Havendammen HAV
(zie dijken en dammen) X X X -

Niet-waterkerende objecten NWO
Bebouwing NWOb

e

X - - -

Begroeiing NWOb

o

X - - -

Kabels en leidingen NWOkl X X - -
Overige constructies NWOo

c

X - - -
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Betrokken processen en data bij 
WBI

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=10m54s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=11m03s
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Noodzaak van goede datavoorziening

 Iteratief proces

 Grote hoeveelheid en verscheidenheid aan data 
verspreid over vele bronnen

 Structureren van processen en gegevens noodzakelijk!

20

Inhoud

1. Nut en noodzaak van goede datavoorziening

2. Eisen aan data en datamanagement

3. Meervoudig gebruik van data

4. Aandachtspunten bij dataverzameling

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=11m50s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=12m32s
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Eisen aan data en datamanagement

 Ruimtelijke vastlegging van gegevens

 Gegevensstructuur WBI

 Iteratief werkproces

 Herleidbaarheid

 Gegevensuitwisseling

22

Ruimtelijke gegevens

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=12m47s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=13m01s
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Ruimtelijke detaillering 

24

Gegevensstructuur WBI

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=15m06s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=16m
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Toetsspooroordeel

Vakoordeel

Gegevensstructuur WBI

(Norm)traject 

(NPBW)

Vakoordeel

Toetsspooroordeel

Veiligheidsoorde

el

Toetssporen
Toetssporen

Toetssporen

Vakken
Vakken

Vakken

Doorsnede
Doorsnede

Doorsnede

Rekenresultaat
Rekenresultaat

Rekenresultaat

Vakoordeel

Toetsspooroordeel

A
s
s
e

m
b

le
re

n

S
c
h

e
m

a
ti
s
e

re
n

 v
a

k
in

d
e

lin
g
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Piping

Referentielijn 

bepalen

Uittredepunt 

bepalen

Waterspanningen 

schematiseren

Analyse / 

beoordelen

Lokale 

grondopbouw

Grondeigenschappen 

per laag

D-Soil Model

Ringtoets

Samenvoegen tot 

1 schematisatie

Toetsingsberekening 

uitvoeren

Referentie 

dwarsprofielen

Vakindeling

bepalen
Maatgevende 

hoogtegeometrie

Intredepunt 

bepalen

Watervoerende 

laag/lagen bepalen

Hydraulische 

belastingen

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=19m28s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=21m01s
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Plaats binnen WBI

28

Gegevensstructuur WBI

 Per toetsspoor

 Parameterlijst

 Schematiseringshandleidingen

 Factsheets voor dataspecialisten

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=26m53s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=29m18s
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Werkproces toetssporen

 Schema per toetsspoor in de bijlage van de 
schematiseringshandleidingen

30

Iteratief werkproces toetssporen

Schema-

tiseren

Model

vullen

Toetsing 

uitvoeren

Meet-, inspectie-, 

veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Datastroom

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

Modelinvoer voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Toetsresultaat voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Gegevens 

verzamelen

Gegevens 

verzamelen

Schema

tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 

inspectie-, veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

AANVULLEN 

Schematisatie

een bepaald 

faalmechanisme per 

dijkvak

Schematiseersoftware Toetssoftware RingtoetsAssemblage-/Rapportagetool

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=30m40s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=35m53s
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Schematiseren van de ondergrond

31

Globaal: WTI -SOS

Lokaal

32

Iteratief proces en informatiebehoefte

 Informatiebehoefte wijzigt naargelang het werkproces

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=47m31s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=48m33s
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Keringdata waterveiligheidscyclus

34

Herleidbaarheid

 Toetsresultaat is afhankelijk van afwegingen 

 in de voorgaande stappen en gegevens

 Schematiseren

 Model vullen

 het doel/de toepassing

 Beoordelen

 Ontwerpen 

 enz.

Schema-

tiseren

Model

vullen

Toetsing 

uitvoeren

Meet-, inspectie-, 

veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme per 

dijkvak

Modelinvoer voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Toetsresultaat voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Gegevens 

verzamelen

Gegevens 

verzamelen

Schema-

tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 

inspectie-, veld- en 

laboratorium-gegevens

van de werkelijke 

situatie

AANVULLEN 

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme per 

dijkvak

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=50m04s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=51m15s
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Herleidbaarheid

 Rapporteren/loggen van 

 de stappen

 de gegevens

 de afwegingen

 Bevindingen van gevoeligheidsanalyses 

 Het doel/toepassing

Schema-

tiseren

Model

vullen

Toetsing 

uitvoeren

Meet-, inspectie-, 

veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

Modelinvoer voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het 

faalmechanisme

Toetsresultaat voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het 

faalmechanisme

Gegevens 

verzamelen

Gegevens 

verzamelen

Schema

tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 

inspectie-, veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

AANVULLEN 

Schematisatie

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

36

Gegevensuitwisseling

 Huidige situatie

 Veel WBI software specifieke invoer(formaten)

 Aansluiting op formaten bestaande software

 DAM

 D-Serie

 Hydra’s

 Veel handmatig invoeren

 Beperkte uitwisseling

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=52m15s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=53m12s
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Gegevensuitwisseling

 Toekomstige situatie om voor te sorteren

 Informatiemodel Waterveiligheid (Aquo IMWA 
Waterveiligheid)

 Opslag volgens datamodel (DAMO Keringen)

 Gebruikmaken van basisregistraties

 BRO – Basisregistratie Ondergrond

 BGT – Basisregistratie Grootschalige Topografie

38

Inhoud

1. Nut en noodzaak van goede datavoorziening

2. Eisen aan data en datamanagement

3. Meervoudig gebruik van data

4. Aandachtspunten bij dataverzameling

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=54m38s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=58m39s
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Kenmerken van de gegevens

Schema-

tiseren

Model

vullen

Toetsing 

uitvoeren

Meet-, inspectie-, 

veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Datastroom

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

Modelinvoer voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Toetsresultaat voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het faalmechanisme

Gegevens 

verzamelen

Gegevens 

verzamelen

Schema

tiseren

D
a
ta

Toepassing-

onafhankelijk, 

modelonafhankelijk

Toepassing-

afhankelijk, model-

onafhankelijk

Toepassing-

afhankelijk, 

modelafhankelijk

Toepassing-

afhankelijk, 

modelafhankelijk

D
a
ta

h
e
rg

e
b
ru

ik

AANVULLEN meet-, 

inspectie-, veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Toepassing-

onafhankelijk, 

modelonafhankelijk

AANVULLEN 

Schematisatie

een bepaald 

faalmechanisme per 

dijkvak

Toepassing

afhankelijk, model

onafhankelijk
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Meervoudig gebruik van data

 Binnen een proces, zoals beoordelen

 Over binnen de waterveiligheidscyclus

 Beoordelen

 Ontwerpen/verbeteren

 Zorgplicht/instandhouden

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=59m08s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h2m25s
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Meervoudig gebruik van data

 Over binnen de waterveiligheidscyclus

 Veel van zelfde data nodig

 Zorgplicht, is niet alleen processen in control, maar ook 
de data die een accuraat  en actueel beeld moet geven 
over waterveiligheid.

42

Welke gegevens zijn herbruikbaar?

42

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h3m14s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h3m44s
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Beheer op schematisaties

15 februari 

E
x
te

rn
e
 r

a
p
p
o
rt

a
g
e
v
e
rp

lic
h
ti
n
g
 /

 

g
e
b
ru

ik
e
rs

 /
 o

p
e
n
 d

a
ta

Veldgegevens

Schematisaties

Toetsen Legger VergunningOntwerp …

44

Aandachtspunten gegevensbeheer

 Basisgegevens op orde 
bij bronhouder

 Goede aansluiting 
basisregistraties

 Inwinnen met oog op 
meervoudig gebruik

 Continue beheer op 
schematisaties

 Door keringbeheerder
(bronhouder)

 Versiebeheer en 
herleidbaarheid van de 
schematisaties
noodzakelijk

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h4m44s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h5m58s
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Inhoud

1. Nut en noodzaak van goede datavoorziening

2. Eisen aan data en datamanagement

3. Meervoudig gebruik van data

4. Aandachtspunten bij dataverzameling

46

Aandachtspunten dataverzameling

 Bestaande bronnen

 Nieuw in te winnen gegevens

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h11m30s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h11m39s
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Inwinning uit bestaande bronnen

 Beheerregister

 Vorige toetsronden (let op risico’s)

 VNK2 (let op risico’s)

 Basisregistraties/DINO

48

Inwinning uit bestaande bronnen

 Welke gegevens zijn beschikbaar?

 Welke gegevens zijn noodzakelijk?

 Samenhang in de gegevens

Schema-

tiseren

Model

vullen

Toetsing 

uitvoeren

Meet-, inspectie-, 

veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

Schematisatie voor 

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

Modelinvoer voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het 

faalmechanisme

Toetsresultaat voor 

een bepaald 

(reken)model van 

het 

faalmechanisme

Gegevens 

verzamelen

Gegevens 

verzamelen

Schema

tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 

inspectie-, veld- en 

laboratorium-

gegevens van de 

werkelijke situatie

AANVULLEN 

Schematisatie

een bepaald 

faalmechanisme 

per dijkvak

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h11m48s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h13m20s
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Nieuw in te winnen gegevens

 Noodzaak en inwinstrategie

 Meervoudig gebruik

 Passend in het iteratieve proces

50

Samenvatting

 Nut en noodzaak van goede datavoorziening

 Omvang van de data

 Gegevensstructuur

 Iteratief werkproces

 Herleidbaarheid

 Gegevensuitwisseling

 Hergebruik

 Dataverzameling

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h14m8s
https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h16m7s


26

51

Conclusie

 Datamanagement en datavoorziening moet zodanig 
ingericht zijn dat de keringbeheerder gesteld staat voor 
de te ondersteunen data en processen.

 Datamanagement en datavoorziening moeten daarnaast 
de flexibiliteit hebben om gesteld te staan aan de 
toekomstige wijzigingen. 

https://youtu.be/aIdln9bwzjk?t=1h17m36s

