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Bijlage 7 - 

Innovatiekansen voor Monitoring en Databeheer bij waterveiligheid 

Samenvatting Monitoring en Databeheer bij Waterveiligheid 
De tweede kansenscan heeft een groslijst van potentiële kennis- en productinnovaties opgeleverd, 
met daaronder ook tien voorstellen in de categorie Databeheer en monitoring. Hiermee zou in 
potentie het programma slimmer, sneller en doelmatiger uitgevoerd kunnen worden. Bij het 
opstellen van deze lijst met potentiële innovaties is nauw samengewerkt en aangesloten bij lopende 
kennis- en innovatieprogramma’s zoals RWS Corporate Innovatie Programma, Stichting IJkdijk/ Flood 
Control, WTI 2017, Vereniging van Waterbouwers en Topsector Water (Taskforce Deltatechnologie) 
en de kennisinstellingen. 
 

Aanbod bedrijfsleven en kennisinstellingen 
De aanbieders hebben verschillende ideeën ingediend over tools en sensoren die het mogelijk 
maken om grote hoeveelheden data van (beproefde) monitoringssystemen voor dijken op een 
gestructureerde wijze te vergaren, op te slaan en beschikbaar te maken voor bewerking en analyse.  
 
Dijkanalyse/ monitoringssystemen 
Veel voorstellen zijn erop gericht om dijken te monitoren voor een langdurige tijdreeks. Doel van het 
monitoren is om meer inzicht te krijgen in de (actuele) dijksterkte en gedrag van de waterkering. 
Door de combinatie van historische en actuele gegevens kunnen meer betrouwbare uitspraken 
worden gedaan over de werkelijke sterkte van de waterkering ten opzichte van de vastgestelde 
norm.  

Hier kan deels een parallel getrokken worden met het onderzoeksproject Dijken op Veen. Aanleiding 
voor het onderzoeksproject is het versterken van de Markermeerdijken die niet voldoen aan de 
wettelijk gestelde veiligheidseisen en die voor een deel op veengrond staan; bij extreem hoog water 
zou de veenondergrond kunnen bezwijken.Bij versterking volgens de huidige inzichten en 
rekenmodellen krijgen de Markermeerdijken op sommige plaatsen een aanzienlijke extra breedte. 
Dijkexperts en de omgeving hebben echter al jaren het vermoeden dat veen wellicht sterker is dan 
gedacht. Het onderzoeken van de sterkte en het gedrag van veen in de praktijk was vervolgens een 
logische stap. Hiertoe zijn er grootschalige praktijkproeven gedaan. Ook worden enkele dijken al 
enkele jaren gemonitord via zogenaamde LiveDijken. Mogelijkerwijs biedt het monitoren van 
dijktrajecten meer inzicht aan de keringbeheerder om afwegingen te maken in de Life cycle 
management. 

Sensoren 
Een groot aantal van de sensoren is getest tijdens een van de validatie-experimenten in de IJkdijk. 
Ook zijn er sensoren die (ook) juist geschikt zijn voor dagelijkse dijkinspecties. Er zijn ook 
sensorbedrijven die instrumenten hebben die voor  
 
Overall systeem 
Tot slot pleit een aantal aanbieders er ook voor dat door een gecombineerde inzet van 
sensortechnieken, geotechnisch onderzoek, IT oplossingen en ontwerpcapaciteit een 
totaalprogramma ontstaat voor een effectieve en efficiënte oplossing in 
dijkversterkingsprogramma’s voor waterschappen. Ook worden met dergelijke systemen beleid, 
beheer, communicatie en crisismanagement met elkaar verbonden.  
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Tegelijkertijd liggen er ook kansen om met een modulair systeem alle processen van de 
keringbeheerders te vatten. Hiermee is het ook mogelijk om het systeem in te zetten door een 
aannemer gedurende de uitvoering, waardoor de actuele sterkte en monitoringsgegevens 
opgeslagen kunnen worden in het data en informatiemanagementsysteem. 
 
In eerdere stadia hebben de waterkeringbeheerders rondom KOSWAT aangegeven dat er winst valt 
te behalen door het data- en informatiemanagement te verbeteren.  
 

Kansenscan: kansrijke innovaties voor opgave hoogwaterbeschermings-
programma 
Doel van de kansenscan is om kennis- en productinnovaties te inventariseren en op waarde voor het 
programma te beoordelen. In samenwerking met lopende kennis- en innovatieprogramma’s wordt 
een groslijst aan kansrijke innovaties opgesteld. Vervolgens wordt de potentie van de innovatie 
ingeschat op basis van de relatieve prestatie en investering t.o.v. traditionele maatregel en het 
aantal dijkvakken waarbij de maatregel in potentie kan worden ingezet. Zo worden vraag (urgentie 
vanuit de opgave) en aanbod (van beschikbare kennis en productinnovaties) in samenhang bekeken. 
 
In de tweede kansenscan, behorende bij de programmeringsronde 2015-2020 zijn er relatief veel 
innovaties aangedragen die ingaan op databeheer en monitoring. De potentie van deze innovaties 
ten opzichte van de referentie/standaard aanpak is minder eenduidig te beoordelen. Inzet van deze 
innovaties raakt immers niet alleen het uitvoeren van dijkversterkingen, maar alle processen uit de 
waterveiligheidscyclus.  
 
Onderstaande figuur maakt inzichtelijk dat monitoring en databeheer verder reikt dan de scope van 
het nHWBP. Het gaat immers ook om de toetsing van de waterkeringen en beheer en onderhoud 
ervan. Belangrijk om op te merken is dat de waterkeringbeheerders primair zelf de verantwoor-
delijkheid hebben en houden over het op orde zijn van hun data en informatiemanagement-systeem.  
 

 
Voor de uitvoering van de verschillende processen, maar vooral voor het nemen van de juiste 
besluiten is het belangrijk het data en informatiemanagement in de waterveiligheidscyclus op elkaar 
af te stemmen. Alle processen samen borgen immers de waterveiligheid. 
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Voorstel vervolg innovaties monitoring en databeheer in projecten 
Er zijn veel innovaties beschikbaar op het vlak van monitoring en databeheer. Goede data zijn van 
belang om de opgave goed en vergelijkbaar in beeld te hebben. Dit is nodig voor de juiste 
prioritering in het hoogwaterbeschermingsprogramma, maar ook voor alle andere stappen in de 
veiligheidsketen (toetsen, ontwerpen, realiseren, beheer en onderhoud). Het programmabureau 
werkt samen met het Informatiehuis water  (IHW) aan verbetering van het databeheer en een 
bredere visie op data- en informatiemanagement voor de hele keten. Dit wordt geagendeerd in het 
Directeuren Overleg Kennis en Instrumentarium, waar ook vervolgstappen moeten worden 
afgesproken met de verantwoordelijke partijen (waterschappen, DGRW, RWS-WVL). De ingebracht 
innovaties zullen gedeeld worden met de keringbeheerders. 
 

 

Groslijst potentiële kennis en innovatie Monitoring en Databeheer 
# Titel in 2

e
 kansenscan Beschrijving innovatie 

1 Dijk data service center 

Het DDSC is ontwikkeld  om  grote hoeveelheden data afkomstig van 
beproefde monitoringssystemen voor dijken op een gestructureerde en voor 
Nederland uniforme wijze op te slaan en beschikbaar te maken voor 
bewerking en analyse. Daarnaast worden de meetgegevens gecombineerd  
met relevante andere statische databronnen zoals het AHN. Gebruik kan 
leiden tot beter inzicht in de opgave en vergelijkbaarheid tussen gebruikers. 
Analysefuncties en koppeling met andere systemen moet nog doorontwikkeld 
worden. 

2 Live Dijk 

LiveDijk is gericht op het combineren van historische en actuele statische 
gegevens van dijkvakken met meetreeksen (bv. grondwatermetingen). Dit 
verkleint de onzekerheden bij afkeuren, ontwerpen en beheer en onderhoud 
van dijken. Doorontwikkeling a.d.h.v. concrete proeflocaties is nodig. 

5 Dijkmonitoring NL 

Door gecombineerde inzet van verschillende sensortechnieken, geotechnisch 
onderzoek, IT oplossingen en ontwerp capaciteit ontstaat een 
totaalprogramma voor efficiënte en effectieve oplossing in 
dijkversterkingsprogramma's. Dijk Monitoring Nederland bouwt voort op 
gevalideerde, individuele technieken. Combinatie is nog niet beproefd. 

6 StabiAlert 

Een sensor die met een zeer grote nauwkeurigheid trillingen en 
hoekverkantelingen meet. Bij gebruik van meerdere sensoren kan er middels 
een 3D animatie gedragingen/bewegingen van grote stukken dijklichamen, 
gebouwen e.d. gevolgd worden. Plus zogenaamde Dike Health Dashboard en 
een rapid response aanhangwagen voor metingen bij calamiteiten. Techniek is 
getest, doorontwikkeling nodig voor vertalingen van meetwaarden naar 
referentieschalen voor directe intepretatie van meetwaarden. 

11 Miramap 

Handzame, mobiele radiometer met passieve microgolf radiometrie (MIRA). 
Hiermee wordt in kaart gebracht o.a.: holle ruimtes, dijk bekleding, 
vochtindringing, kwel. Eenvoudiger meten en lezen, breder 
toepassingsgebied. Dit verkleint de onzekerheden bij afkeuren, ontwerpen en 
beheer en onderhoud van dijken. Techniek is getest. 

13 3D reconstructie 

3D inspectie van dijken en civiele kunstwerken vanuit de lucht, bijvoorbeeld 
vanuit een UAV. Hiermee kunnen mogelijke verzakkingen, scheuren, natte 
plekken en veranderingen worden herkend. Dit geeft een efficiëntere en 
effectievere manier van inspecteren. Eerste proeven gedaan, 
doorontwikkeling nodig. 
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15 radar satelliet metingen 

Het meten van deformaties van objecten, dijken, kunstwerken, etc. met 
radarsattelietmetingen door het toepassen van een innvotie reflectortegel. 
Grotere meetnauwkeurigheid. Pilotprojecft nodig voor interpretatie naar en 
vergelijking met de bestaande criteria (techniek is wel bewezen).  

19 
volg stuur systeem 
monitoring 

Een volg- en stuursysteem waarin alle dijkverbeteringsprojecten van het 
nHWBP worden gemonitoord. Zowel de eigenschappen als de voortgang van 
de projecten worden bijgehouden, door medewerkers van de projecten zelf 
ingevuld en live beschikbaar. Dergelijke systemen zijn voor andere 
waterthema's beschikbaar. Deels beproefd in innovatie 1 Dijkdata service 
center. 

23 Succes 

SUCCES is een instrument (expertttool, dashboard) en werkwijze. Het ontsluit, 
verbindt en presenteert informatie (toetsing, waterstanden, sterkte, 
overstromingsscenario's, etc).  De gegevens worden gepresenteerd middels 
de experttools (voor de gebruiker) en via dashboarden (voor niet experts, 
managers, netwerkpartners en ook voor burgers). Ter ondersteuning van 
beleid, beheer, communicatie en crisismanagement. Maakt gebruik van o.m. 
DAM 

28 DAM live 

Toepassing van DAM-software als integraal instrument voor prioritering, 
variantenstudies en  optimalisatie van bouwtijd. Het werkt structurerend, 
kostenverlagend en kwaliteitsverhogend (t.o.v. traditioneel, handmatige 
methode). Reeds toegepast, doorontwikkelen koppeling software, live pilot, 
HWBP project. 

 


