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2016/17
www.opleidingen.stowa.nl
digitaal cursus naslagwerk 2016/17 totaal

Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid
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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Module 1
Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

A Introductie 

P01 Nieuwe normering en achtergronden

P02   Wettelijk Beoordelings Instrumentarium

P03 Omgang met onzekerheden 

P04 Vertaling normering in beoordelingscriteria

Casus 

B Vragen en vooruitblik 24 maart

Module 1
Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

A Introductie

P05 Hydraulische Belastingen 

P06 Beoordelen vs ontwerpen  
(Marieke de Visser ipv Kin Sun Lam)

P07 Toetssporen WBI 2017

P08 Cases 1) macrostabiliteit

2) steenbekleding 

B Evaluatie en afsluiting

https://youtu.be/sWI_x--Otvw
https://youtu.be/OylOQd5IP5c
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k
https://youtu.be/tDQNk6cU1Ds
https://youtu.be/xM66eDR_Vy0
https://youtu.be/hbXIeE5AV4M
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw
https://youtu.be/QOZNcJp-No0
https://youtu.be/lE7ju1b9euk
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=
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Nieuwe normering

Ilka Tánczos

(RWS-WVL)

Na ’53 Nationaal 
waterveiligheidsbeleid

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=28s
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Aanleiding voor een nieuw beleid

Ook in 2050 een veilige delta:

Achter de dijk

Meer mensen

Meer waarde

Voor de dijk

Zeespiegelstijging

Hoge piekafvoeren

Nieuwe inzichten
Sterkte kering

Gevolgen dijkdoorbraak

Grote verschillen in bescherming

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=1m57s
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Doelen nieuw waterveiligheidsbeleid 

Kans om te overlijden door 
overstroming is altijd kleiner 
dan 1/100.000 per jaar.

Nog meer bescherming als 
sprake kan zijn van:

grote groepen slachtoffers;

grote economische schade;

ernstige schade door uitval 
van vitale en kwetsbare 
infrastructuur met nationaal belang.

Moet in 2050 gerealiseerd zijn.

Risicobenadering en Meerlaagsveiligheid

Meerlaagsveiligheid (MLV) is gebruik maken van de drie lagen 
voor het verkleinen van het risico

LAAG 1: preventie - combinatie van kering en afvoercapaciteit

LAAG 2: ruimtelijke ordening

LAAG 3: rampenbeheersing

Daarbij geldt: preventie vormt de basis! 

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=2m58s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=4m58s
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Wat wordt er anders?

Eenduidige doelen voor iedereen/overal 

Type norm: overstromings- of faalkans
Geen a-, b-, c- en d-keringen meer.

Norm per traject

Nieuwe normklassen

Alle primaire keringen hebben een wettelijke norm

We gaan beoordelen en niet meer toetsen.

Introductie van twee normen in de wet 

Twee normen in de wet
Een signaleringsnorm 
om tijdig maatregelen 
te kunnen nemen.

Een ondergrens 
waar in ieder geval aan 
moet worden voldaan

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=7m53s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=9m05s


7

Levensloop van een kering en de normen

Behalve bij 24 trajecten vanwege de basisveiligheid en Borssele

Type: Van overschrijdingskansnorm naar 
Overstromingskansnorm

Overstromingskans (Waterwet):

‘kans op verlies van waterkerend vermogen van een 
dijktraject waardoor het door het dijktraject beschermde 
gebied zodanig overstroomt dat dit leidt tot dodelijke 
slachtoffers of substantiële economische schade.’

Overschrijdingskansnorm geeft aan welke hydraulische 
belasting de kering ‘veilig moet kunnen keren’. 

Overstromingskansnorm geeft aan met welke kans het 
fout ‘mag’ gaan. Onzekerheid in de sterkte wordt 
expliciet meegenomen

 Het gaat om het overschrijden van de 

Uiterste GrensToestand (UGT)

voor de waterkerende functie

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=12m47s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=23m24s
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Dijktrajecten en Differentiatie

We kunnen beter bepalen hoe sterk de dijk is 

We kunnen beter bepalen hoe een overstroming 
verloopt en wat de gevolgen zijn          dijktrajecten

Lengte-effect

Met knip
op lengte:

normen 

beter

vergelijkbaar

Zonder knip
op lengte:

gelijke norm,

maar verschil

in dijksterkte

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=28m28s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=29m43s
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234 trajecten

Gemiddeld 15 km

0,2    - 46,7 km

Normklasses

Overstromingskans traject

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=32m27s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=32m26s


10

Basisveiligheid op basis van een grenswaarde
voor Lokaal Individueel Risico (LIR)

Economische doelmatigheid investeringen op 
basis van MKBA

Beheersing van het groepsrisico

Berekeningen

HIS-SSM

Systeem van voorliggende en 
achterliggende keringen

 

 

 

 

Voorliggende 

b-kering Achterliggende 

a- kering 

1/1.000 
<1/1.000.000 

1/1.000 
1 

Eis is faalkans. 
Voor stormvloedkeringen ook betrouwbaarheid sluiten.

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=34m6s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=34m05s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=39m42s
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Afleiding van eisen aan faalkans

Gaat om effect van 
falen van kering op 
achterliggende
waterstanden. 
Betrouwbaarheidseis
aan maximaal
toelaatbare invloed
op faalkansen in 
achterland

Normen uitgedrukt
in maximaal
toelaatbare
faalkansen van 
kering (kans op 
bres)

Veel uitgangspunten
zoals bij ‘gewone’ 
primaire keringen; ook
klassenindeling

Maximaal toelaatbare
faalkansen lopen
uiteen van 1/1000 tot 
1/10.000

Maximaal toelaatbare
kans op niet-sluiten is 
1/100 – 1/200 (per 
sluitvraag)

Nog meer normen

Voor Volkerakzoommeer aanvullende eis 
bij inzet voor berging

Voor Diefdijk eis per aanspraak (dus niet 
per jaar)

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=41m
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=43m46s
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Factsheets per traject

Ontwikkeling individueel risico

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=47m26s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=48m
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15 februari 

Ontwikkeling economisch risico

In getallen

Slachtoffer risico (slachtoffers per jaar) daalt met een 
factor 25. 

Economisch risico (euro per jaar) daalt met bijna een 
factor 30

Kans op    100 doden   ca. 20 keer lager

Kans op  1.000 doden   ca. 50 keer lager

Kans op 10.000 doden  ca.  20 keer lager

En dat ………………………Voor het zelfde geld of minder!

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=48m50s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=48m49s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=49m5s
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Verankering beleid

Deltabeslissingen verankerd middels 

tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan 1

Normen vastgelegd door aanpassing Waterwet

Primaire waterkeringen (trajecten), op kaart en met 
coördinaten

Signaleringswaarde en ondergrens beide als norm

Onder de wet ministeriële regelingen:

Beoordeling veiligheid primaire waterkeringen

Subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma

NB: later omzetting naar Omgevingswet

Implementatie: is nu al bezig!

Consultatie op Waterwet heeft plaatsgevonden, advies Raad 
van State verkregen

Procedure richting Ministerraad, TK en EK 

Ontwikkeling Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI)

Inrichting beoordelingsproces

Huidige versterkingsopgave

Prioritering HWBP op urgentie

De ‘oude’ norm geldt maar nieuwe normen mee in verkenning

Daarvoor is er Ontwerpinstrumentarium (OI) 2014

Voorbereiden ‘gesteld staan’:

Kennis en Kunde platforms

Verzamelen data 

Opleiding ..

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=50m12s
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Implementatie: en dan formeel..

1 januari 2017

Gaat de wet in

Start de eerste beoordelingsronde (‘vierde toetsronde’)

Keringen met een grotere overstromingskans dan de 
signaleringsnorm kunnen tussentijds aangemeld bij HWBP

31 december 2022 eindigt de landelijke beoordeling

2023 Landelijke rapportage naar Tweede en Eerste Kamer:

landsdekkend en actueel beeld van de veiligheid

De 3 lagen van Meerlaagsveiligheid

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=51m27s
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Rivierverruiming i.r.t. dijkversterking

Jaren ’90: Rivierverruiming nieuwe maatregel t.b.v. 
hoogwaterbescherming

Vergroten afvoercapaciteit rivier -> verlaging waterstand -> 
bijdrage aan hoogwaterveiligheid

Ruimte voor de Rivier biedt meer kansen voor vergroten van 
ruimtelijke kwaliteit

Dijkversterking & Rivierverruiming: 1ste laag preventie 
maatregelen om te voldoen aan veiligheidsnorm

Rivierverruiming i.r.t. dijkversterking

2014 Deltaprogramma: voorkeurstrategie Rivieren: 

Krachtig samenspel Dijkversterking & Rivierverruiming

2015 Selectie enkele rivierverruimende maatregelen

voor 2030 + start MIRT-verkenningen

2016 Start MIRT-verkenningen Rijn
Varik-Heesselt (Waal) 

IJsselpoort (IJssel)

‘Geactualiseerde’ opgave rivierengebeid 2025-2100
En kostenreductie dijkversterking door RV

2016 Start Lange Termijn ambitie rivierverruiming na 2030

Doel: vaststellen waterstandsdalingslijn t.b.v. ontwerp dijken 

2017 Start MIRT-verkenningen Maas 

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=52m1s
https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=52m43s
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Soms een ‘slimme combinatie’

Slimme combinatie = 

bereiken vereiste veiligheidsniveau door een 
combinatie van maatregelen in verschillende lagen

In combinatie met/in plaats van versterking van kering 
worden gevolgen verkleind door ingreep in laag 2 en/of 3

Er hoeft minder of niets te gebeuren aan de kering

De norm kan naar beneden worden bijgesteld

Vraagt om goede borging maatregel laag 2 of 3

Vraagt om aanpassing normen in de wet

Kan in veel gevallen nu al

Bv: crisisbeheersing in plaats van preventie levert 
mogelijk een besparing op in dunbevolkte gebieden

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/sWI_x--Otvw?t=52m43s
mailto:opleidingen@stowa.nl

