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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

Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

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

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
http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://pub.h2magazine.nl/innw16
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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 

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

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
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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Toetssporen WBI 2017

Kin Sun Lam

(Deltares)

Voorafgaand - Samenhang

Normering – Waaraan moeten de keringen aan voldoen?

Wettelijke BeoordelingsInstrumentarium – Hoe moeten de 
keringen worden beoordeeld?

Onzekerheden – Hoe moeten onzekerheden in de beoordeling 
worden meegenomen?

Beoordelingscriteria – Hoe moet de trajectnorm vertaald 
worden naar beoordelingscriteria voor toetssporen en 
doorsnede-/vakniveau? 

Hydraulische Belastingen – Wat zijn de hydraulische 
belastingen rekeninghoudend met de trajectnorm?

Beoordelen versus ontwerpen – Welke verschillen en 
overeenkomsten zijn er?

Toetssporen – Wat en hoe moet er getoetst worden om te 
komen tot een beoordeling?

Cases – Voorbeelden van het beoordelen van een toetsspoor.

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=8s
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Voorafgaand - Samenhang

Normering

Beoordeling per toetsspoor
per doorsnede/
vak/traject

WBI 2017

Hydraulische 
gegevens

Sterkte 
kering

Veiligheidsoordeel

Primaire 
waterkeringen

Beoordelingscriteria

Hydraulische 
belasting *

Toetsoordeel

Toetsing
Schematisering 

kering

gebruiken in

Verwerken tot 

data

proces

*       Kering moet wel geschematiseerd zijn

Inhoud

Welke toetssporen zijn er?

Wat zijn de verschillen in de toetssporen?

Wat is het werkproces in de toetssporen?

Wat zijn de belangrijkste punten per 
toetsspoor?

Hoe komen we aan de gegevens?

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1m4s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=2m18s
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Overzicht toetssporen

Overzicht toetssporen
Toetsspoor Spoor Dijk/Dam Duin Kunstwerk Innovatief Dam 

(niet-waterkerend)

Dijk-mechanismen

Stabiliteit grondlichaam (en erosie lichaam) ST
Marcostabiliteit binnenwaarts STBI X X
Macrostabiliteit buitenwaarts STBU X X
Opbarsten, heave en piping STPH X X
Microstabiliteit STMI X X

Falen bekleding (en erosie lichaam) STBK
Stabiliteit bekleding asfalt STBKaf X X

Golfklappen AGK X X
Overdruk AWO X X

Stabiliteit bekleding gras STBKgr
Erosie buitentalud GEBU X X
Afschuiven buitentalud GABU X X
Erosie kruin en binnentalud GEKB X X
Afschuiven binnentalud GABI X X

Stabiliteit bekleding steenzetting STBKsz
Toplaaginstabiliteit onder golfaanval ZTG X X
Toplaaginstabiliteit onder langsstroming ZTS X X
Afschuiving ZAF X X
Materiaaltransport vanuit de granulaire laag ZMG X X
Erosie onderlaag ZEO X X
Materiaaltransport vanuit de ondergrond ZMO X X

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=3m6s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=3m47s
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Overzicht toetssporen
Toetsspoor Spoor Dijk/Dam Duin Kunstwerk Innovatief Dam 

(niet-waterkerend)

Duin-mechanismen

Duinwaterkering DA
Duinafslag DA X

Kunstwerken-mechanismen KW
Hoogte kunstwerken HTkw X
Betrouwbaarheid sluiten BSkw X
Piping (achter- en onderloopsheid) Pkw X
Sterkte en stabiliteit puntconstructies STkwp X
Sterkte en stabiliteit langsconstructies STkwl X

Innovatieve waterkeringen-mechanismen

Innovaties INN X
Indirecte mechanismen

Voorland STVL
Golfafslag VLGA X X X X
Afschuiving VLAF X X X X
Zettingsvloeiing VLZV X X X X

(Voorliggende) Havendammen HAV
(zie dijk-mechanismen) X X X X

Niet-waterkerende objecten NWO
Bebouwing NWObe X X X X
Begroeiing NWObo X X X X
Kabels en leidingen NWOkl X X X X
Overige constructies NWOoc X X X X

Verschillen in toetssporen

In de beoordeling wordt er afhankelijk van 
kenmerken van het toetsspoor anders 
getoetst.

Keringtypes

Directe en indirecte faalmechanismen

Rekenmethode

Beschikbaarheid toetsen per toetsspoor

Softwarematige ondersteuning

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=4m15s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=4m40s
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Verschillen in toetssporen

Keringtypes

Dijken/dam

Duinen

Kunstwerken

Niet-waterkerende dam (havendam)

Hybride keringen

Verschillen in toetssporen

Directe en indirecte faalmechanismen

Een ‘direct faalmechanisme’ leidt direct 
tot een verminderde sterkte van een 
waterkering. 

Een ‘indirect faalmechanisme’ vergroot de 
kans dat een direct faalmechanisme 
optreedt.

Een scenario van één of meerdere direct 
faalmechanismen

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=5m44s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=6m18s
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Verschillen in toetssporen

Rekenmethode

Probabilistisch – semi-probabilistisch

Wel of niet gebaseerd op nieuwe normering

Niet gekalibreerd

Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)

Microstabiliteit (STMI)

Bezwijken asfaltbekleding door wateroverdruk (AWO)

Grasbekleding afschuiven buitentalud (GABU)

Grasbekleding afschuiven binnentalud (GABI)

Piping bij kunstwerken (Pkw)

Sterkte en stabiliteit langsconstructies (STkwl)

Verschillen in toetssporen
Toetsspoor Spoor Eenvoudige

toets
Gedetailleerde toets

Semi-prob. vak Prob. vak Prob. traject

Dijk-mechanismen

Stabiliteit grondlichaam (en erosie lichaam) ST
Marcostabiliteit binnenwaarts STBI X X - X
Macrostabiliteit buitenwaarts STBU X X - -
Opbarsten, heave en piping STPH X X - X
Microstabiliteit STMI X X - -

Falen bekleding (en erosie lichaam) STBK
Stabiliteit bekleding asfalt STBKaf

Golfklappen AGK X X - -
Overdruk AWO X - - -

Stabiliteit bekleding gras STBKgr
Erosie buitentalud GEBU X X - -
Afschuiven buitentalud GABU X X - -
Erosie kruin en binnentalud GEKB X - X X
Afschuiven binnentalud GABI X X - -

Stabiliteit bekleding steenzetting STBKsz
Toplaaginstabiliteit onder golfaanval ZTG - X - -
Toplaaginstabiliteit onder langsstroming ZTS - X - -
Afschuiving ZAF - X - -
Materiaaltransport vanuit de granulaire laag ZMG - X - -
Erosie onderlaag ZEO - X - -
Materiaaltransport vanuit de ondergrond ZMO - X - -

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=9m16s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=10m27s
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Verschillen in toetssporen
Toetsspoor Spoor Eenvoudige

toets
Gedetailleerde toets

Semi-prob. vak Prob. vak Prob. traject

Duin-mechanismen

Duinwaterkering DA
Duinafslag DA - X - X

Kunstwerken-mechanismen KW
Hoogte kunstwerken HTkw X - X X
Betrouwbaarheid sluiten BSkw X - X X
Piping (achter- en onderloopsheid) Pkw X X - -
Sterkte en stabiliteit puntconstructies STkwp - - X X
Sterkte en stabiliteit langsconstructies STkwl X - - -

Innovatieve waterkeringen-mechanismen

Innovaties INN X - - -
Indirecte mechanismen

Voorland STVL
Golfafslag VLGA X - - -
Afschuiving VLAF X X - -
Zettingsvloeiing VLZV X X - -

(Voorliggende) Havendammen HAV
(zie dijken-mechanismen) X X X -

Niet-waterkerende objecten NWO
Bebouwing NWObe X - - -
Begroeiing NWObo X - - -
Kabels en leidingen NWOkl X X - -
Overige constructies NWOoc X - - -

Verschillen in toetssporen

Softwarematige ondersteuning
Toetsspoor Software(module) in 2017

Macrostabiliteit binnenwaarts In Ringtoets / stand alone Macrostabiliteit

Macrostabiliteit buitenwaarts Stand alone Macrostabiliteit

Opbarsten, heave en piping In Ringtoets

Golfklappen bij asfalt In Ringtoets/ stand alone Golfklap (WaveImpact)

Graserosie buitentalud Stand alone Gras – klapzone en Gras – oploopzone

Graserosie kruin en binnentalud Ringtoets / stand alone (Overloop en) Golfoploop en – overslag 
bij dijken

Steenzetting SteenToets

Duinafslag MorphAn (DUROS+, D++)

Hoogte kunstwerken Ringtoets / kernel (Overloop en) golfoverslag bij verticale wand 
(Z-functie)

Betrouwbaarheid sluiten Ringtoets / kernel Betrouwbaarheid sluiten (Z-functie)

Sterkte en stabiliteit 
puntconstructies

Ringtoets / kernel Krachten op een verticale wand (Z-functie)

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=14m50s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=15m2s
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Verschillen in toetssporen

Softwarematige ondersteuning
D-Soil Model voor het schematiseren van de ondergrond

Verandering van de profielgeneratoren van VNK en Hydra-
modellen voor het nieuwe format van Ringtoets (shape
files)

Andere modellen worden nog met de beheerders 
uitontwikkeld

Lunchpauze

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=21m12s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=22m
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Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

Werkproces toetssporen

Normering

Beoordeling per toetsspoor
en per doorsnede/
vak/traject

WBI 2017

Sterkte 
kering

Veiligheidsoordeel

Primaire 
waterkeringen

Beoordelingscriteria

Hydraulische 
Belasting *

Toetsoordeel

Schematisering 
kering

Toetsing
Toetsing

Toetsing

Eenvoudige toets

Gedetailleerde toets

Toets op maat

Hydraulische 
gegevens

gebruiken in

Verwerken tot 

data

proces

*       Kering moet wel geschematiseerd zijn

Werkproces toetssporen

Schema-
tiseren

Model
vullen

Toetsing 
uitvoeren

Meet-, inspectie-, 
veld- en 
laboratorium-
gegevens van de 
werkelijke situatie

Datastroom

Schematisatie voor 
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Modelinvoer voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Toetsresultaat voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Gegevens 
verzamelen

Gegevens 
verzamelen

Schema
tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 
inspectie-, veld- en 
laboratorium-gegevens
van de werkelijke 
situatie

AANVULLEN 
Schematisatie
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Schematiseersoftware Toetssoftware Ringtoets Rapportagetool

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=24m35s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=24m35s
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Macrostabiliteit binnenwaarts

Macrostabiliteit binnenwaarts

Eenvoudige toets op basis van  
geometrische kenmerken

Gedetailleerde toets

Schuifvlakmodel Lift Van  (Spencer 1/1/2019)

Ongedraineerde schuifsterkte klei en veen

Rekenscenario’s

Stochastische ondergrondschematisatie

Uitgangspunt: geen verkeersbelasting

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=28m57s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=33m17s
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Macrostabiliteit binnenwaarts

Invoergegevens hebben onderling grote 
afhankelijkheid

Belangrijke parameters

Grensspanning of overconsolidatieratio

normaal geconsolideerde ongedraineerde
schuifsterkteratio

Macrostabiliteit binnenwaarts

Referentielijn 
bepalen

Polderpeil 
bepalen

Waterspanningen 
schematiseren

Analyse / 
beoordelen

Lokale 
grondopbouw

Grondeigenschappen 
per laag

D-Soil Model

Ringtoets

Samenvoegen tot 1 
schematisatie

Toetsingsberekening 
uitvoeren

Referentie 
dwarsprofielen

Vakindeling
bepalen

Maatgevende 
hoogtegeometrie

Watervoerende 
laag/lagen bepalen

Hydraulische 
belastingen

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=33m17s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=40m


15

Macrostabiliteit buitenwaarts

Macrostabiliteit buitenwaarts

Eenvoudige toets op basis van  
geometrische kenmerken

Gedetailleerde toets

Methodiek gelijk aan Macrostabiliteit 
binnenwaarts

Faalmechanisme niet gerelateerd aan 
hoogwater

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=46m22s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=46m58s
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Opbarsten, heave en piping

Opbarsten, heave en piping

Eenvoudige toets op basis van  tijd-
afhankelijkheid en geometrische kenmerken

Gedetailleerde toets

Getrapt toetsen deelmechanismen

Rekenregel van Sellmeijer

Rekenscenario’s

Stochastische ondergrondschematisatie

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=52m36s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=53m16s
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Opbarsten, heave en piping

Invoergegevens hebben onderling grote 
afhankelijkheid

Belangrijke parameters

Korrelverdeling

Doorlatendheid aquifer

Intrede- en uittredepunt

Opbarsten, heave en piping

Referentielijn 
bepalen

Uittredepunt 
bepalen

Waterspanningen 
schematiseren

Analyse / 
beoordelen

Lokale 
grondopbouw

Grondeigenschappen 
per laag

D-Soil Model

Ringtoets

Samenvoegen tot 1 
schematisatie

Toetsingsberekening 
uitvoeren

Referentie 
dwarsprofielen

Vakindeling
bepalen

Maatgevende 
hoogtegeometrie

Intredepunt 
bepalen

Watervoerende 
laag/lagen bepalen

Hydraulische 
belastingen

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=54m17s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=55m48s
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Microstabiliteit

Microstabiliteit

Sterke relatie met mechanisme Gras 
afschuiven binnentalud

Eenvoudige toets op basis van  
geometrische kenmerken

Gedetailleerde toets is op basis van 
rekenregels

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h25s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h1m20s
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Stabiliteit bekleding asfalt

Bezwijken asfaltbekleding door golfklappen (AGK)

Bezwijken asfaltbekleding door wateroverdruk (AWO)

Stabiliteit bekleding asfalt

Eenvoudige toets op basis van beslisregels 
met hydraulische belasting (AGK+AWO)

Gedetailleerde toets op basis van 
vermoeiingsberekening (AGK)

Toets per asfaltvlak in het dwarsprofiel

Belangrijke parameters

Breuksterkte asfalttoplaag i.r.m. de ouderdom

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h1m54s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h2m22s
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Gras-erosie buitentalud

Golfklap en golfoploop

Gras-erosie buitentalud

Eenvoudige toets is een combineerde toets 
voor golfklap- en golfoploopzone op basis 
van beslisregels met hydraulische belasting 

Gedetailleerde toets op basis van 
rekenregels 

Golfoploop: cumulatieve 
overbelastingmethode

Golfklap: standtijd

Belangrijke parameters

Graskwaliteit

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h4m32s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h5m7s
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Gras-afschuiven buitentalud

Gras-afschuiven buitentalud

Eenvoudige toets op basis van beslisregels 
met hydraulische belasting 

Gedetailleerde toets op basis van een 
empirische formule 

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h5m42s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h5m46s
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Gras-erosie kruin en binnentalud

Gras-erosie kruin en binnentalud

Overloop of overslag is onder voorwaarden 
acceptabel

Eenvoudige toets op basis van beslisregels 
met hydraulische belasting

Gedetailleerde toets op basis van een 
faalkansberekening

cumulatieve overbelastingmethode

Belangrijke parameters

Graskwaliteit

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h6m7s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h6m33s
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Gras-afschuiven binnentalud

Gras-afschuiven binnentalud

Sterke relatie met mechanisme 
Microstabiliteit

Eenvoudige toets op basis van beslisregels 
met hydraulische belasting

Gedetailleerde toets op basis van 
rekenregels en gedetailleerde bepaling van 
het overslagdebiet

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h6m54s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h7m20s
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Stabiliteit bekleding steenzetting

Stabiliteit bekleding steenzetting

Herkennen type steenzetting

Geen eenvoudige toets

Gedetailleerde toets wordt uitgevoerd in 
SteenToets waarbij meerdere mechanismen 
worden beoordeeld.

Toets per bekledingsvlak in het dwarsprofiel

Gedetailleerde gegevens nodig

Spleetbreedte

Afmetingen

Sterke relatie met beheer

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h8m37s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h9m
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Duinafslag

Duinafslag

Geen eenvoudige toets

Gedetailleerde toets waarbij afslagprofiel 
wordt getoetst aan grensprofiel

JARKUS-raaien (incl. hydraulische belasting) 
worden beschikbaar gesteld

JARKUS-raaien moeten worden aangevuld 
met profielgegevens

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h9m43s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h9m54s
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Hoogte kunstwerken

Falen waterkering door overslag en/of 
overloop van het kunstwerk

Falen aansluitconstructie 
door overslag/overloop 

Falen kunstwerk door 
overslag/overloop

Bezwijken 
bodembescherming 

achter kunstwerk 

Falen kunstwerk door 
overslag/overloop

Overschrijden bergend 
vermogen

Bezwijken kunstwerk als 
gevolg van erosie bodem

Zxx: deelfaalmechanisme

Falen door erosie bij 
overslag/overloop

Z13

Z12 Z11

of

en

of

Hoogte kunstwerken

Eenvoudige toets is een relevantietoets

Gedetailleerde toets op basis van 
faalkansberekening

Beoordelingsmethode uit Leidraad 
kunstwerken (op basis keuzen VNK2)

Gegevens, kennis en ervaring uit VNK2 
bruikbaar

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h10m26s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h11m12s
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Betrouwbaarheid sluiten

Falen waterkering door niet sluiten 
keermiddelen van het kunstwerk

Betrouwbaarheid sluiten

Eenvoudige toets van beslisregels en op 
basis van kenmerken

Gedetailleerde toets op basis van 
faalkansberekening

Beoordelingsmethode uit VNK2

Gegevens, kennis en ervaring uit VNK2 
bruikbaar

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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Piping (achter- en onderloopsheid)

Bezwijken KW als gevolg 
van onder- en/of 
achterloopsheid

Optreden onder- en/of 
achterloopsheid

Falen waterkering t.g.v. 
piping kunstwerk 

Optreden onder- en/ of 
achterloopsheid, kwelweg 

(deels) verticaal

Zxx: deelfaalmechanisme

Optreden onder- en/ of 
achterloopsheid, kwelweg

zuiver horizontaal

Z33

Methoden: Lane; Heave Methoden: Bligh; Lane; Sellmeijer

Z32Z31

en

of

Piping (achter- en onderloopsheid)

Eenvoudige toets op basis van relevantie en 
beslisregels

Gedetailleerde toets op basis van 
faalkansberekening

Beoordelingsmethode uit VNK2

Gegevens, kennis en ervaring uit VNK2 
bruikbaar

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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Sterkte en stabiliteit puntconstructies

Falen door bezwijken 
waterkerende 

constructieonderdelen

Falen door instroming 

Falen Sterkte en 
Stabiliteit

Falen t.g.v. aanvaring
Instabiliteit 

constructie en 
grondlichaam 

Falen herstel na 
bezwijken

Falen door instroming 
Z12, Z21, Z22

Bezwijken 2de 
keermiddel t.g.v. 

aanvaring

Falen sluiting 1ste 
keermiddel

Kans op aanvaring 2de 
keermiddel

Aanvaarenergie groter 
dan kritieke waarde

Z43

Z423Z412

Bezwijken 
constructiedeel t.g.v. 

verval

Z411

Z422 Z421

Bezwijken bodembescherming 
achter kunstwerk na bezwijken 

constructiedeel

Onvoldoende bergend 
vermogen

Bezwijken kunstwerk 
als gevolg van erosie 

van bodem

Falen door erosie van 
bodem bij instroming na 

bezwijken constructiedeel

Z21

Z12 Z22

Zxx: deelfaalmechanisme

of

en

enen

en

of

Sterkte en stabiliteit puntconstructies

Grote diversiteit in soorten, types en 
dimensies van kunstwerken 

Geen eenvoudige toets

Gedetailleerde toets op basis van 
faalkansberekening

Beoordelingsmethode uit VNK2

Gegevens, kennis en ervaring uit VNK2 
bruikbaar

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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Sterkte en stabiliteit langsconstructies

Nieuw spoor

Stabiliteitsschermen, kistdammen, 
kademuren, systemen van demontabele 
keringen, keermuurtjes

Langsconstructies die de weerstand tegen 
instabiliteit van de aanwezige gronddijk 
vergroten

Eenvoudige toets aan voorgeschreven

ontwerpmethodiek en -randvoorwaarden 

Geen gedetailleerde toets

Havendammen

Indirect mechanisme

Eenvoudige toets: relevant voor bepaling 
hydraulische belasting

Gedetailleerde toets volgens 
dijkmechanismen toetssporen

Als havendam verticale element betreft ook 
toetsen volgens kunstwerkmechanismen 
toetssporen

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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Voorland

Voorland

Indirect mechanismen:

Erosie door golfafslag (VLGA)

Afschuiving (VLAF)

Zettingsvloeiing (VLZV)

Eenvoudige toets op basis van zonering en 
profielen

Gedetailleerde toets op basis van 
berekeningen afschuiving/zettingsvloeiing

Stochastische ondergrondschematisatie

Geen gedetailleerde toets op golfafslag

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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Niet-waterkerende objecten

Indirect invloed op veiligheid van de kering:

Bebouwingen (NWObe)

Begroeiingen (NWObo)

Kabels en leidingen (NWOkl)

Overige constructies (NWOoc)

Toets op maat: Windmolens

Uitgezonderd: kleine objecten zoals 
taludtrappen, banken, verkeersborden en 
verkeerslichten, afrasteringen, dijkpalen, 
lichtmasten en vuilnisbakken 

Niet-waterkerende objecten

Eenvoudige toets op basis van zonering en 
profielen, compenserende voorziening, 
schadelijkheids- en optredingscriterium

Gedetailleerde toets alleen voor kabels en 
leidingen:

NEN3651:2012 nl Aanvullende eisen voor 
buisleidingen in of nabij belangrijke 
waterstaatswerken

NPR HDD-leidingen (NPR, 2006)

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
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lnnovaties

Technische innovaties die niet eerder zijn 
toegepast

Geen generieke toetsschema’s en 
rekenmodellen

Eenvoudige toets op basis van eerder 
uitgevoerde analyses

Op te nemen in monitoring

Geen gedetailleerde toets

Gegevensinwinning

Bestaande bronnen

Beheerregister

Vorige toetsronden (let op risico’s)

VNK2 (let op risico’s)

Basisregistraties/DINO

Nieuw in te winnen gegevens

Noodzaak en inwinstrategie

Meervoudig gebruik

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h14m25s
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Gegevensinwinning

Welke gegevens zijn beschikbaar?

Welke gegevens zijn noodzakelijk?

Samenhang in de gegevens

Schema-
tiseren

Model
vullen

Toetsing 
uitvoeren

Meet-, inspectie-, 
veld- en 
laboratorium-
gegevens van de 
werkelijke situatie

Datastroom

Sschematisatie voor 
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Modelinvoer voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Toetsresultaat voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Gegevens 
verzamelen

Gegevens 
verzamelen

Schema
tiseren

D
a
ta

AANVULLEN meet-, 
inspectie-, veld- en 
laboratorium-gegevens
van de werkelijke 
situatie

AANVULLEN 
Schematisatie
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Aandachtspunten gegevensbeheer

Herleidbaarheid

Bestaande bronnen

Nieuw ingewonnen gegevens

Tijdens het beoordelen

Herbruikbaarheid

Beoordelen

Ontwerpen/versterken

Zorgplicht/instandhouden

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h17m19s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h21m50s
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Aandachtspunten gegevensbeheer

Schema-
tiseren

Model
vullen

Toetsing 
uitvoeren

Meet-, inspectie-, 
veld- en 
laboratorium-
gegevens van de 
werkelijke situatie

Datastroom

Schematisatie voor 
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Modelinvoer voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Toetsresultaat voor 
een bepaald 
(reken)model van het 
faalmechanisme

Gegevens 
verzamelen

Gegevens 
verzamelen

Schema
tiseren

D
at

a

Toepassing-
onafhankelijk, 
modelonafhankelijk

Toepassing-
afhankelijk, model-
onafhankelijk

Toepassing-
afhankelijk, 
modelafhankelijk

Toepassing-
afhankelijk, 
modelafhankelijk

D
at

ah
er

ge
b

ru
ik

AANVULLEN meet-, 
inspectie-, veld- en 
laboratorium-gegevens
van de werkelijke 
situatie

Toepassing-
onafhankelijk, 
modelonafhankelijk

AANVULLEN 
Schematisatie
een bepaald 
faalmechanisme per 
dijkvak

Toepassing-
afhankelijk, model
onafhankelijk

Aandachtspunten gegevensbeheer

Basisgegevens op orde bij bronhouder

Goede aansluiting basisregistraties

Inwinnen met oog op meervoudig gebruik

…

Continue beheer op schematisaties

Door bronhouder

Versiebeheer en herleidbaarheid van de 
schematisaties noodzakelijk

…

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h22m46s
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1m24m7s
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Besproken onderwerpen

Overzicht van de toetssporen

Verschillen in toetssporen

Werkproces toetssporen

Belangrijkste punten per toetsspoor

Gegevensinwinning en gegevensbeheer

Literatuur

WBI Algemeen deel, Technisch deel en Hydraulische 
Belastingen

Overzichtsrapport onzekerheden sterkte en belastingen

Basisrapport 

Fenomenologische beschrijvingen

Terminologie en parameterlijst

Schematiseringshandleidingen

Handleiding SOS Primaire Waterkeringen

Handleiding Datamanagement

Handleiding Innovaties 

Zie website WBI: 
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/pri
maire/beoordelen-(wbi)/

https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h25m26s
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/
https://youtu.be/VkGuKNjtVjw?t=1h26m
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl

