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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?t=
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/G4tcVPSTVEk?t=
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Hydraulische belastingen

Peter van Tol

(Witteveen+Bos)

Introductie

Verschil HR2006 en WBI-HB (‘HB2017’)

Verschil tussen semi-probabilistisch en 
probabilistisch

Bedreiging → hydraulische belasting

Casus IJsselmeer gebied

Introductie

Eenvoudige toets

Gedetailleerde toets op vakniveau

Vergelijking van resultaten

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=1m29s
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Verschil HR2006 en WBI-HB

HR2006 - Overschrijdingskans
norm per dijkring

hoogwaterstand die een dijkvak 
veilig moet kunnen keren

sinds 1996 voldoen aan benodigde 
kruinhoogte (HBN) bij 
normfrequentie

WBI-HB - Overstromingskans
norm per dijktraject

beschouwing kans dat binnen een 
traject een falen van de kering is 
(een bres ontstaat)

Verschil HR2006 en WBI-HB

HR2006
Hydraulische belastingen per 
toetsspoor en per toetslaag gelijk

Software levert de hydraulische 
belastingen op basis van de 
schematisatie van de waterkering 

Toeslagen en referentie getallen 
opgenomen in boek HR2006

WBI-HB
Hydraulische belastingen 
afhankelijk van beschouwd  
toetsspoor en toets

Software is de basis om de 
hydraulische belastingen af te 
leiden

Methodiek hoe te komen tot 
hydraulische belastingen 
opgenomen in WBI – Hydraulische 
belastingen

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=3m18s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=5m42s


5

Verschil HR2006 en WBI-HB

VTV2006
Semi-probabilistisch

leidt tot een resultaat in de vorm van 
een toetsoordeel, met behulp van 
rekenwaarden zowel voor de sterkte 
als voor de belasting, op basis van 
een vooraf uitgevoerde kalibratie

WBI-HB
Overstap naar volledig 
probabilistisch berekenen

leidt tot een resultaat in de vorm van 
een kans

(Semi-)probalistisch rekenen per vak

Overeenkomsten:

Hetzelfde faalmechanismemodel

Dezelfde kansberekeingen van de belastingen en sterkte-
eigenschappen

De norm van het traject is hetzelfde

Verschillen:

Onderdeel Semi-probalistisch Probabilistisch

Invoer Karakteristieke waarden Kansverdelingen

Uitvoer Voldoet / voldoet niet Faalkans

Faalkans-begroting ‘Vast’ (vooraf te kiezen) ‘Vast per vak ‘
‘Vrij per traject’

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=10m2s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=12m16s
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Bedreiging → hydraulische belasting

Bedreiging → hydraulische belasting

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=20m59s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=23m15s
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Bedreiging → hydraulische belasting 

Bedreigingen (basisstochasten):

Wind

Afvoer

Zeewaterstand (wind en getij)

Meerpeil (wind en historie van getij en afvoer)

(Keringtoestand)

Doorvertaling:

Waterstand: WAQUA, SOBEK, IMPLIC, Interpolatie

Golven: HISWA, SWAN, Bretschneider

Onzekerheden

Inherente onzekerheden

Kennisonzekerheden:

Statistische onzekerheid

Model onzekerheid

Statistische onzekerheid

Model
onzekerheid

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=25m6s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=27m18s
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Statistische onzekerheid 

Onzekerheden gerelateerd 
aan de statistische 
betrouwbaarheid van de 
schatting van de 
kansverdeling

Gevolg van:

beperkt aantal gegevens 
of metingen

extrapolatie naar 
terugkeertijden van 
10.000 jaar of meer

Meegenomen in statistiek

Model onzekerheid 

Onzekerheden gegeneerd door 
gebruik te maken van 
formules om fysische 
processen te modelleren

Standaarddeviatie 
(waterstand)

Relatieve bias en relatieve 
standaardafwijking (golven)

Onafhankelijk van 
frequentie

Afhankelijk van locatie

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=28m44s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=31m45s
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Belastingmodellen en watersystemen 

Totaal 8 belastingmodellen

Onderverdeeld in 23 
watersystemen

Te hanteren model is niet
afhankelijk van het 
belastingmodel of 
watersysteem.

Belastingmodellen en watersystemen 

*Buistoten, buioscillaties, seiches en slingeringen

Bedreiging Afvoer Getij Meer-
peil Wind

HR h h h h Hs Osc.*

Bovenrivier
en + (+)

Beneden-
rivieren + + + + +

Vecht- en 
IJsseldelta + + + +

Meren + + + + (+)

Kust + + + +

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=32m52s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=33m57s
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Introductie casus IJsselmeer 

Dijktraject 7-2 en 8-4

Overstromingskans fictief 
op 1/10.000 per jaar 
gesteld om resultaten te 
kunnen vergelijken

Berekeningen uitgevoerd 
met Hydra-NL (zonder 
onzekerheden)

Introductie casus IJsselmeer 

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=38m18s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=39m52s
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Eenvoudige toets

Benodigde hydraulische 
belastingen:

Waterstand bij norm

Waterstand (overig)

Golfrandvoorwaarden
(alleen Hs bij norm)

Koppeling toetsspoor en 
faalmechanisme door 
middel van tabel

In de eenvoudige toets 
hoeft de waterkering niet 
geschematiseerd te 
worden!

Eenvoudige toets

Berekening Hydra-NL:

Waterstand bij norm

Golfhoogte bij norm

Demonstratie

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=40m13s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=43m01s
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Eenvoudige toets 

Traject 7-2 

(Rotterdamse hoek)

Waterstand bij norm:

NAP +1,55 m

Windrichting WNW

Golfhoogte bij norm:

2,49 m

Windrichting WNW

Traject 8-4 

(Ketelhaven)

Waterstand bij norm:

NAP +2,94 m

Windrichting WNW

Golfhoogte bij norm

1,43 m

Windrichting NW

Gedetailleerde toets op vakniveau

Benodigde hydraulische 
belastingen:

Waterstand bij norm

Waterstandsverloop

Frequentielijnen

Waterstand (overig)

Overloop/overslag

Golfrandvoorwaarden
(bekledingen)

Koppeling toetsspoor en 
faalmechanisme door 
middel van tabel

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=51m21s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=54m8s
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Gedetailleerde toets op vakniveau 

Frequenties per hydraulische belasting:

Lengte-effect en faalkansverdeling (overloop / overslag)

Faalkansruimte : 0,24 [-]

Lengte-effect : 3

Hydraulische belasting Faalkanseis Getalswaarde

Waterstand Normfrequentie 1/10.000 per jaar

Overloop / overslag Doorsnedeniveau 1/125.000 per jaar

Golfrandvoorwaarden
• asfalt
• steenzettingen

NTB
NTB

NTB
NTB

Gedetailleerde toets op vakniveau

In de gedetailleerde toets 
moet de waterkering en 
voorland geschematiseerd 
worden!

Belangrijk voor:

bepaling overslag

golfrandvoorwaarden 
bekledingen

Benodigde gegevens:

dijknormaal

geometrie 

taludruwheid

evt. voorland / dammen

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=1h2m37s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=1h11m
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Gedetailleerde toets op vakniveau 

Berekening Hydra-NL:

Waterstand bij norm

Frequentielijnen

Overloop/overslag

Golfrandvoorwaarden
(bekledingen)

Demonstratie

Gedetailleerde toets op vakniveau 

Traject 7-2 

(Rotterdamse hoek)

Waterstand bij norm:

NAP +1,55 m

Windrichting WNW

Overslag (1 l/s/m):

HBN : NAP + 9,60 m

h : NAP + 1,83 m  

Hs : 2,68 m

Windrichting West

Traject 8-4 

(Ketelhaven)

Waterstand bij norm:

NAP +2,94 m

Windrichting WNW

Overslag:

HBN : NAP + 7,47 m

h : NAP + 3,36 m 

Hs : 1,66 m

Windrichting NW

https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=1h12m16s
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=1h13m28s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/G4tcVPSTVEk?t=

