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Wat is “Continu Inzicht”?
1. Actueel en verwacht veiligheidsbeeld 
(status keringen, faalkansen en risico’s) 

Nu

+36 uur
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Niveau 1: Status

Niveau 2: Fragility Curve



Wat is “Continu Inzicht”?
2. Levensduur verlengend onderhoud en risico 

gestuurd beheren en inspecteren



Methode: één informatiebasis als basis voor 
(dagelijkse) werkprocessen

Kennis
• Spoor 1: 

Rekenregels
(WBI, Fragility curve 
creator)

• Spoor 2: Beheerder 
• Integratie/dialoog: 

Beheerdersoordeel

Resultaat
• Kansen en 

risico’s 
in beeld

• Levensduur 
kering

Data
• Basis: schematisatie kering: grondparameters, 

bekleding-parameters, overstromingsscenario’s;
• Verwachtingen: Waterstand- en windvoorspellingen,
• Monitoring: inspecties, drones, satellieten etc. 

Architectuur



Slim benutten waarnemingen voor bijstellen 
faalkans waterkeringen

Vertrekpunt: 

- Voorbereidde fragility
curves (obv schematisatie, 
rekenregels en 
vakmanschap (beheerder)

- Kennis faalproces

• Toepassing 1: Nieuwe 
informatie tijdens een 
hoogwater

• Toepassing 2: Beoordelen 
waterkering (of zorgplicht)



Toepassing 1: 
Nieuwe informatie tijdens een hoogwater

• Kennis van faalproces (stappen in faalpad)

• Toets a priori inschatting aan actualiteit 
(inpecties, drones, satellieten etc.)

• Assessment in speciaal werkproces

• Bijstelling ‘fragility curve’ plus ‘inzicht’. 
Vorbeeld: 
– A priori inschatting grijze lijn

– Nieuwe inschatting blauwe lijn

A priori Na correctie



Toepassing 2: 
Beoordelen waterkering (of zorgplicht)

• Fragility curve is beschikbaar

• Veranderingen (of verkleinen 
onzekerheden) op basis van 
monitoring:
– Waterstandstatistieken

– Opgetreden events – bewezen sterkte 
(metingen)

– Verandering in hoogte (deformatie)

– Bekleding

– …

• Toets of aan eisen wordt voldaan 
(voorbeeld bewezen sterkte door 
monitoring)
– Voldoet fragility curve?

– Bijstelling fragility curve

• Door beheerder

• Nieuwe berekening 
(fragility curve creator)

vervorming

scheuren



Wat gaan we nu doen, hoe verder?

• Case bij WSRL en WSBD rondom toepassing tijdens een hoogwater. 
HHNK, RWS en STOWA in klankbordrol. 

• Focus vooral op bijstellen van het a priori oordeel, monitor informatie 
is hierbij een hulpmiddel voor de beheerder

• Cases gezocht voor toepassing 2 (bijstellen beoordeling waterkering / 
of in kader rapportage zorgplicht)

• Resultaten eind dit jaar beschikbaar.


