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Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

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
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Beoordelen versus 
Ontwerpen

Marieke de Visser

(RWS-WVL)

Beoordelen versus ontwerpen

Faalmechanismen, rekenmodellen hetzelfde

Tijdshorizon is anders

Bij ontwerpen spelen ook andere functies een rol; meer dan 
alleen waterkerende functie

Wat ga ik u vertellen - samengevat

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=1m13s
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Wat ga ik u vertellen
Wat zijn de overeenkomsten?

Wat zijn de verschillen?

Integraal ontwerpen

OI2014

Samenvatting

Beoordeling
Beoordelen op basis 

van overstromingskans 

(semi-probabilistisch en 

probabilistisch

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=1m15s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=2m24s


5

Beoordelen versus ontwerpen

Beoordelen

Met het WBI wordt de 
waterkerende functie 
getoetst aan de norm.

Ontwerpen

De waterkering wordt 
versterkt om de 
waterkerende functie weer 
te laten voldoen aan de 
norm.

Ook rekening houden met 
andere functies van de 
waterkering.

Integraal ontwerpen - eisen

Waterwet  (uiterste grenstoestand (UGT))

Eisen aan kans op verlies van waterkerend vermogen van de 
waterkering met substantiële economische schade of 
slachtoffers als gevolg 

Andere functies/aspecten (bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT))

Andere functies stellen eisen aan ontwerp: Verkeer,  
bewoning, recreatie, kabels en leidingen, LNC-waarden, etc

(bijv. kruinbreedte vanwege wegfunctie)

Andere aspecten die samenhangen met functie waterkeren: 
Inspecteerbaarheid, zoutbezwaar achterland

Beheer en onderhoud (bijv. taludhellingen vanwege beheer)

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=2m56s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=3m23s
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Integraal ontwerpen - omgeving

Lopende en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving:

Meekoppelkansen

Slimme combinaties

Stakeholderanalyse

Inpassing

Uitvoeringsaspecten

In de verkenningsfase: In beeld brengen mogelijke 
oplossingsrichtingen

Beoordelen versus ontwerpen

Beoordelen

‘Werkelijke situatie’ op 
peildatum (1-1-2023)

Wettelijk vastgesteld

Voorschrift bepalen 
hydraulische belasting

Voorschrift bepalen sterkte 
en veiligheid

Verplicht

WBI 2017-software

Ontwerpen

Toekomst

Niet wettelijk vastgesteld

Ontwerpinstrumentarium 
OI2014 –

Hulpmiddel, afwijken 
mag

Bestaande technische 
rapporten

Bestaande rekenmodellen

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=4m16s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=5m13s
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Beoordelen versus ontwerpen

Ontwerpen

In principe vrij

(Meestal) per vak

Semi-probabilistisch

Veiligheidsfactoren

Locatie specifiek

Iteratief

Beoordelen

Dezelfde faalmechanismen

Dezelfde rekenmodellen

Overeenkomsten

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=6m5s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=9m36s
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Overeenkomsten

Databehoefte

Dezelfde gegevens nodig

Herbruikbaar

Weinig gegevens leiden tot conservatieve ontwerpen

Van norm naar faalkanseis

signaleringswaarde

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=10m
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=10m23s
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Faalkansbegroting

Standaard startwaarden

Faalkansbegroting

Optimalisatie mogelijk

Als mechanisme op fenomenologische gronden kan 
worden uitgesloten

Faalkansruimtefactoren uitruilen 

(bijv. piping (0,24) en stabiliteit (0,04) omwisselen, als 
piping geen rol speelt)

Vanaf factor 5 zet zoden aan de dijk

Hierdoor meer faalkansruimte voor andere mechanismen 
=> lagere veiligheidsfactoren

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=11m08s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=11m32s
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Tijdshorizon

Beoordelen

‘werkelijke situatie’ op 
peildatum (1-1-2023)

Ontwerpen

Toekomst

Hydraulische belasting

Bodemdaling

Beleidsbeslissingen, zoals 
rivierverruiming

Nieuwe kennis

Hydraulische belasting

Beoordelen

Rekening houdend met:

Statistische en 
modelonzekerheid 
meegenomen in HB

Gegeven in de software

Ontwerpen

Rekening houdend met:

Statistische en 
modelonzekerheid 
(onzekerheidstoeslag)

Klimaatveranderingen
gedurende levensduur.

Zee-/meerspiegelstijging

Toename rivierafvoer

Beleidsbeslissingen, zoals 
rivierverruiming

‘Kookboek’ voor afleiding 
hydraulische 
ontwerprandvoorwaarden in 
OI2014 (mbt hydraulische 
database en Hydra-model)

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=12m13s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=13m3s
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Integraal ontwerpen

Eisen vanuit waterkerende functie

Overige functies

Omgeving

Maatregelen

Invloed van de maatregelen in totaal beschouwen.

Ontwerpen is een iteratief proces

Voorbeelden: 

Kruinverhoging nodig -> nagaan of maatregelen 

macrostabiliteit nodig zijn.

Samenhang maatregelen 

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=14m03s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=14m32s
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Lokaal maatwerk

Samenhang en inpassing

Berm deels breder, 
deels hoger

Wat is het OI2014

Doel: faciliteren om binnen HWBP te ontwerpen conform de 
nieuwe norm

Belasting: hydraulische randvoorwaarden

Sterkte: veiligheidsfactoren, nieuwe kennis

Uitgangspunt: 

Zoveel mogelijk gebruik van bestaande leidraden

Verwerken nieuwe inzichten WBI 

In ontwikkeling

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=15m14s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=17m19s
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Wat is het OI2014

Huidige versie: OI2014 versie3

In ontwikkeling: OI2014 versie 4

Kennis uit WBI

Aanvullende onderwerpen zoals 

Ontwerphoogte steenbekleding op talud

Schematiseringsfactor opbarsten

Toelichting optimalisatie faalkansbegroting

Modulaire ontwikkeling tot 2018

Kennisalliantie (RWS, waterschappen, kennisinstituten, 
markt)

Behoefte uit projecten

Beoordelen versus ontwerpen

Faalmechanismen, rekenmodellen hetzelfde

Tijdshorizon is anders

Klimaatveranderingen 

Beleidsbeslissingen, zoals rivierverruiming

Bodemdaling

Bij ontwerpen spelen ook andere functies een rol; meer dan 
alleen waterkerende functie

Samengevat

https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=17m59s
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=19m59s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/HKBPOW_4ffM?t=

