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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
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Onzekerheden

Ferdinand Diermanse

(Deltares)

Huidige en nieuwe ‘toetsing’

• norm per dijkring 

• norm = overschrijdingskans

• toetsing uitgevoerd per dijkvak

• onzekerheden: impliciet

• norm per traject  

• norm = overstromingskans

• toetsing uitgevoerd per traject 

• onzekerheden: expliciet

Vorige toetsronden Komende beoordelingsronde

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=40s
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Waarom rekening houden met 
onzekerheden?

Een dijk kan niet 100% doorgemeten worden en dus kan de 
actuele sterkte van de kering kan nooit met volledige 
zekerheid worden vastgesteld.

Dito voor de ondergrond

De keringen worden getoetst op belastingen (waterstanden 
en golven) die zeer extreem zijn; doorgaans extremer dan 
gemeten hoogwaters. 

Er worden rekenmodellen gebruikt om het gedrag van 
watersystemen en keringen te simuleren en een model is 
nooit een perfecte weergave van de werkelijkheid. 

Onzekerheden zijn onvermijdelijk aanwezig

Voorbeelden dagelijkse praktijk

Waarom rekening houden met 
onzekerheden?

Door expliciet de relevante onzekerheden mee te 
nemen: dichter bij optimale balans tussen 
“voldoende veilig” en “niet onnodig duur”
Berekende overstromingskans kan ook worden 
gebruikt bij het prioriteren van 
verbetermaatregelen. Dus: investeren waar de 
grootste bijdrage aan de veiligheid wordt bereikt.

Waarom nu (pas)?
Er is/was veel voorbereidend technisch onderzoek 
voor nodig. Dat is nu vrijwel afgerond
Er is nu voldoende draagvlak

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=1m12s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=3m41s
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Onzekerheden  Kansen

Onzekere processen van belang voor 
beoordeling 

Omdat er geen zekerheid bestaat over 
de uitkomsten, kan over de uitkomsten 
alleen in termen van kansen worden 
gesproken.

Een kans is een waarde tussen 0 en 1 
die de mate van waarschijnlijkheid van 
en gebeurtenis aangeeft. 

Voorbeelden

Wat is de kans dat de maximale
afvoer van de Rijn in een jaar
groter is dan 12.000 m3/s?

Wat is de kans dat de dijk faalt
in een periode van een jaar, ten 
gevolge van het mechanisme
“macrostabiliteit”?

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=5m27s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=6m22s
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Kansrekening:
voorbeeld 2 dobbelstenen
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https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=7m08s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=8m52s
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Probleemstelling

Kansen en onzekerheden “uit moeder 
natuur” kunnen niet analytisch bepaald 
worden zoals voor een dobbelsteen

Deze moeten geschat worden op basis 
van meetreeksen
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Histogram op basis van metingen
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https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=9m39s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=10m38s
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Afleiden kansdichtheidsfunctie

Interpretatie

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=11m58s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=12m42
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Interpretatie

Extremen vaak van belang voor
beoordeling

?

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=13m47s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=14m12s
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Bepalen van kansen voor extremen

Eerste kansschatting

nr. jaar afvoer

1 1926 3175

2 1993 3039

3 1995 2746

4 2003 2548

5 2002 2327

… … …

Bepalen van kansen voor extremen

Eerste kansschatting

nr. jaar afvoer kans

1 1926 3175 1/100

2 1993 3039 2/100

3 1995 2746 3/100

4 2003 2548 4/100

5 2002 2327 5/100

… … … …

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=14m52s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=15m23s
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Bepalen van kansen voor extremen

Eerste kansschatting

nr. jaar afvoer kans herhalingstijd

1 1926 3175 1/100 100

2 1993 3039 2/100 50

3 1995 2746 3/100 33

4 2003 2548 4/100 25

5 2002 2327 5/100 20

… … … … …

Kansen 100 hoogste afvoeren
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https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=16m24s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=17m04s
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Afleiden kansfunctie
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https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=18m04s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=18m30s
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Onzekerheden in WBI

Hydraulische

belasting

Sterkte

waterkering
Model

fout

faalkans
Model faal-

mechanisme
Scenario’s/

schematisaties
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https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=19m42s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=27m12s
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Schatten onzekerheid (2)

Expert judgement

Voorbeeld resultaat: 
modelonzekerheden belasting

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=28m18s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=29m
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Twee typen onzekerheden

Natuurlijke variabiliteit

Kennisonzekerheden

Voorgaande toetsronden

In voorgaande toetsronden is ook 
rekening gehouden met onzekerheden. 

In de meeste toetssporen is dat echter 
gedaan door “verborgen veiligheden” in te 
bouwen in de toetsregels, vooral aan de 
sterktekant. 

In de belastingen werd alleen rekening 
gehouden met natuurlijke variabiliteit en 
werden kennisonzekerheden niet in 
rekening gebracht. 

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=30m5s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=31m22s
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Invloed kennisonzekerheden op 
MHW/toetspeil

Concept

Werklijn/frequentielijn

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=33m27s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=35m22s
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Onzekerheden toetspeil

Onzekerheden toetspeil

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=36m31s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=37m17s


18

Onzekerheden alle 
waterstanden

95% betrouwbaarheidsinterval

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=37m34s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=37m45s
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Variatie onzekerheid

Effect onzekerheden op werklijn

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=38m23s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=39m19s
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“Eenvoudig” rekenvoorbeeld

Kans waterstand > NAP+17m

Overschrijdingskans = 1/10

Overschrijdingskans = 1/100

Overschrijdingskans = 1/1000

kans = 1/31

2

3

kans = 1/3

kans = 1/3

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=40m3s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=40m52s
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Kans op waterstand > NAP+17m

scenario kans Overschrij-
dingskans
waterstand

product

[1] 1/3 1/10 1/30

[2] 1/3 1/100 1/300

[3] 1/3 1/1000 1/3000

+

1/27

“Nieuwe” herhalingstijd

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=42m11s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=43m8s
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“Nieuwe” werklijn

Kans waterstand > NAP+17m

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=43m59s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=44m19s
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Impact onzekerheden

Impact onzekerheden op werklijn wordt
bepaald door de verhouding tussen:

[1] grootte van de onzekerheid

[2] steilheid van de werklijn (‘de 
decimeringshoogte’)

Conclusie

Onzekerheden leiden in de regel tot een toename
van het toetspeil, zelfs bij ‘symmetrische
onzekerheden’ (kans op meevallers = kans op 
tegenvallers) 

Impact onzekerheden op toetspeil wordt sterk
bepaald door de verhouding tussen:

de steilheid van de werklijn (‘de 

decimeringshoogte’)

de grootte van de onzekerheid

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=49m51s
https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=50m52s
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Overzicht onderwerpen

Uitgangspunten onzekerheden (oud versus 

nieuw)

Motivatie expliciet meenemen onzekerheden

Kansen en kansfuncties

Typen onzekerheden in WBI

Methoden voor kwantificeren onzekerheden

Voorbeelden van afgeleide onzekerheden

Invloed meenemen kennisonzekerheden op 

toetspeil

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/V7XjnJg9f8k?t=51m16s
mailto:opleidingen@stowa.nl

