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Opleidingen
Nieuwe Normering Waterveiligheid

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

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

M10 - Duinen 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
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://youtu.be/EcQRaIUw_K4?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=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
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M02 - Geotechniek – SOS en Piping

A. Introducie

P01 Globale Stochastische Ondergrond Schematisatie

P02 Computer instructie 

P03 Beoordeling op Piping

P04 Toetsspoor Piping – Werken met Ringtoets

B Afronding en evaluatie

Toetsspoor piping

Werken met Ringtoets

Vera van Beek
(Deltares)

Pilot-cursus SOS en Piping
21 september 2016

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://youtu.be/hp1aSqJa-LE
https://youtu.be/WQbkFI-L87c
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=23m2s
https://www.youtube.com/watch?v=BkUfJt0HWuc&list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X&index=1
https://youtu.be/VGd9htcL8Mw
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=1s
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Inhoud

Kennis maken met Ringtoets

Invoer

Traject en normwaarde

Hydraulische belastingen

Vakindeling

Ondergrondmodel

Dwarsprofielen

Aanpassen schematisatie

Rekenen met Ringtoets

Kennis maken met Ringtoets

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=02m46s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=03m55s


4

Projectverkenner

Invoer

Traject en normwaarde

Hydraulische belastingen

Vakindeling

Ondergrondmodel

Dwarsprofielen

Aanpassen schematisatie

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=04m57s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=05m57s
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Traject

Keuze traject (traject Id)

Norm:Signaleringswaarde of 
ondergrenswaarde

Rijswijk 43-2

Traject – referentielijn en kaart

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=07m12s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=08m06s
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Traject - faalkansbegroting

,pip traject eisP P 

Invoer per traject

Hydraulische belastingen

Trajectparameters piping

Vakindeling

Dwarsprofielen

Ondergrondmodel

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=08m39s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=09m16s
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Hydraulische belastingen

Basisbestand: het HLCD bestand 
HLCD.sqlite Dit bestand bevat de 
geografische metainformatie van 
de uitvoerpunten voor 
hydraulische randvoorwaarden in 
Nederland.

Hydraulische belastingen per 
normtraject verkrijgbaar: HRD 
bestanden xx.sqlite. Deze 
bestanden bevatten de 
kwantitatieve gegevens van de 
hydraulische randvoorwaarden 
voor de gedefinieerde
dijktrajecten.

Hydraulische belastingen

Case Rijswijk

1_108.sqlite

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=09m46s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=10m26s
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HB – importeren in Ringtoets

HB – Randvoorwaardenlocaties

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=10m59s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=11m11s
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HB - Toetspeil

Toetspeilen berekenen voor geselecteerde
randvoorwaardenlocaties

Segment 43047_Piping X-coordinaten: 153300 – 154950 m

HB - Toetspeil

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=11m43s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=12m16s
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Trajectparameters piping

0,9

Aan de slag met RT

Nieuw traject aanmaken

Importeren hydraulische randvoorwaarden

Geselecteerde toetspeilen berekenen

Trajectparameters piping aanpassen

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=12m27s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=13m31s
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Vakindeling (1)

Administratieve grenzen:

Trajectgrens (normklasse)

Peilgebied

Type waterkering

Verschillen in sterkte of belasting

Waterstanden (toetspeil)

Grondopbouw (segmenten SOS)

Geometrie
Voorland

Kopsloten

Watergangen

Maaiveldhoogte binnendijks

Vakindeling (2)

Scenario’s
Ondergrond

Dwarsprofielen

Vakindeling

Segment 1 Segment 2 Segment 3

Traject

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=14m15s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=15m30s
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Vakindeling (3)

Meerdere segmenten in 43-2

Focus op segment 43047_Piping

Vakindeling (4)

Shape file (line strings / attributen)

ArcGIS

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=17m14s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=18m08s
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Ondergrondmodel (1)
Meerdere segmenten in 43-2

Focus op segment 43047_Piping (vak 2-4): opgesplitst in 
segmenten:

West: vak 2: identiek aan midden, maar met diepe zandlaag
aangevinkt als aquifer

Midden: vak 3: aangepast op basis van boringen / sonderingen

Oost: vak 4: oorspronkelijke SOS schematisering

N.B. deze segmenten bieden geen ondergrondgegevens voor vak
1 en 5!

Ondergrondmodel (2)

Importeer .soil file in Ringtoets

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=20m24s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=21m41s
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Keuze dwarsprofielen (1)

Voor ieder vak wordt een representatief 
dwarsprofiel gekozen t.b.v. bepaling in- en 
uittredepunt en dikte deklaag

voorland 

berm (breedte) 

watergangen, zoals dijk- of kopsloten 

maaiveldhoogtes 

eventueel aanwezigheid van niet-
waterkerende objecten (bomen, huizen et 
cetera). 

Keuze dwarsprofielen (2)

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=22m02s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=22m42s


15

Invoer dwarsprofielen (1)

Twee bestanden: 

Coordinaten van profielen (.csv)

Karakteristieke punten (.krp)

Invoer dwarsprofielen (2)

Twee bestanden: 

Coordinaten van 
profielen (.csv)

Karakteristieke
punten (.krp)

Handmatig of via 
klik-tool

Handmatig via RT

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=23m11s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=24m37s
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Rekenen met Ringtoets

Scenario’s genereren

Per dwarsprofiel (per vak)

Aantal scenario’s per vak afhankelijk van 
ondergrondschematisering

Extra rekenscenario’s voor variatie
polderpeil, in- en uittredepunt etc.

Aanpassen invoer in Ringtoets

Correleren toetspeil en profiel

Binnendijkse waterstand

Bekijken dwarsprofiel

Aanpassen in- en uittredepunt

Scenario’s genereren (1)

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=25m03s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=26m36s
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Scenario’s genereren (2)

Invoer in RT: toetspeil

Hoogste toetspeil binnen betreffend vak

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=26m53s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=27m47s
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Binnendijkse waterstand

Indien open water: polderpeil bij
hoogwater

Indien geen open water: maaiveld

Standaard deviatie op basis van expert 
judgment

Case Rijswijk: alleen greppels:  4.5 m

Dempingsfactor

Relatie tussen stijghoogte bij uittredepunt
en de buitenwaterstand bij MHW

0 volledig gedempt

1 ongedempt

Hoe bepalen?

Grondwaterstromingsmodellen i.c.m. 
peilbuismetingen

Analytische formules TR 
Waterspanningen bij dijken

Veilige waarde 1

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=28m42s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=31m20s
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Intredepunt

Dichtst bij de dijk gelegen punt waar de 
watervoerende laag in contact staat met 
het buitenwater of in geval van voorland
met beperkte intreeweerstand maximaal
t.p.v. de leklengte van het voorland

Schaardijken: buitenteen – laagwaterlijn

Voorland: gedeeltelijk meenemen (bijlage
E, schematiseringshandleiding)

Buitenteen

Intredepunt – voorland (1)

Rijswijk: meeste scenario’s: t.p.v. sloot

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=32m16s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=34m35s
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Intredepunt – voorland (2)

Scenario 7 en 8: 11,3 m uit teen

Uittredepunt

Locatie waar de kwelstroom aan het 
maaiveld komt

Zonder afdekkende laag: sloot of bij
afwezigheid van de deklaag

Opbarstlocatie

Binnenteen

Locale laagte

Bij onzekerheid: extra rekenscenario’s

Let op kopsloten

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=35m05s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=35m24s
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Kwelweglengte

Verschil tussen in- en uittredepunt

Stochast: standaardafwijking van 10%

Doorlatendheid

Ingevoerd via Dsoil-model

N.B. Bij verschillende watervoerende
lagen:

Schematiseringshandleiding: gewogen
gemiddelde

In Ringtoets: doorlatendheid van eerste
watervoerende laag

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=36m44s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=37m10s
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Piping parameters aanpassen
in Ringtoets

Piping parameters aanpassen
in Ringtoets

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=38m01s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=39m16s
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Rekenen in Ringtoets

Opbarsten

Kans van opbarsten 1 of 0

Bij verschillende lagen in de deklaag:

Gemiddelde van volumieke gewichten lagen
wordt genomen indien standaard deviatie
en verschuiving gelijk zijn

Bij ongelijke deviatie en verschuiving wordt
de berekening niet uitgevoerd: aanpassen
in dsoil model

Bij ontbreken van deklaag

Er kan geen berekening worden uitgevoerd
en er is daarom ook geen kans berekend
voor piping

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=39m41s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=40m07s
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Resultaten per scenario

Faalkanseis vak

Faalkans scenario

Betrouwbaarheidsindices

Veiligheidsfactor: ratio van 
betrouwbaarheidsindices

Berekening faalkans vak

Faalkans op basis van de verschillende
scenario’s en faalkansbijdragen

Resultaat

Resultaat

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=41m47s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=42m22s
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Extra rekenscenario’s (1)

T.b.v. onzekerheid in 
polderpeil, 
dempingsfactor, in- en 
uittredepunt

Invoeren gegevens
onder ‘invoer’

Extra rekenscenario’s (2)

Bijdrage in faalkans aanpassen: nieuwe
berekeningen worden default met 100% 
bijdrage ingevoerd: herverdelen

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=42m57s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=43m27s
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Aan de slag met Ringtoets

Faalkans berekenen voor vak 3

Invoeren dijkvakindeling

Invoeren dwarsprofielen

Invoeren ondergrondschematisaties

Genereren scenario’s 

Aanpassen Ringtoets-invoer

Berekenen scenario’s

Variaties (1)

Reken vak 2 door om te bekijken wat de 
invloed is van het meenemen van diepere
zandlagen
Reken vak 4 door om te bekijken wat de 
invloed is van aanpassing van het 
ondergrondmodel m.b.v. boringen en 
sonderingen in vak 3.
Maak een extra vak aan: splits vak 4 in 4a en 
4b en vergelijk met de resultaten van vak 4
Creëer extra rekenscenario’s om de 
onzekerheid in het uittredepunt mee te 
nemen voor vak 4b
Varieer de dempingsfactor om te bekijken
hoeveel effect dit heeft op de resultaten

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=44m09s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=44m49s
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Variaties (2)

Maak een extra vak aan: splits vak 4 in 4a 
en 4b en vergelijk met de resultaten van 
vak 4

Variaties (3)

Creëer extra rekenscenario’s om de 
onzekerheid in het uittredepunt mee te 
nemen voor vak 4b

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=45m45s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=46m15s
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Toetsspoor piping

Analyseren van resultaten

Vera van Beek
(Deltares)

Pilot-cursus SOS en Piping
21 september 2016

Inhoud

Faalkansbegroting en lengte-effect voor
vaktoets
Faalkanseis op vakniveau
Beoordeling
Beoordeling vak 3
Variatie-studie

Vak 3: variatie van dempingsfactor
Vergelijking vak 2 en 3: invloed van diepe
aquifers
Vergelijking vak 3 en 4: invloed van SOS-
schematisering
Opsplitsing van vak 4: invloed van 
buitendijkse sloot

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=47m11s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=47m11s
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Faalkansbegroting en lengte-
effect voor vaktoets

Overstromingskansnorm (alle 

faalmechanismen en doorsneden samen)

Faalkanseis per faalmechanisme 

Faalkansbegroting

25% 75%

Piping 1/4.000 Overige

mechanismen

1/1.000

Lengte-effect

Faalkanseis per faalmechanisme op 

doorsnedeniveau

Dsn. 1

Verdeling over de

mechanismen

Dsn. 2

… …

Faalkanseis op vakniveau

Toetsing op vakniveau: faalkanseis

43-2 vak 3

1/4.285.422

β = 5,040

,

1

eis
pip dsn

P
P

aL

b






https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=48m02s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=48m44s
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Beoordeling

I II III                     IV V VI

1
; ;30 eis sig dsnP ; ;eis sig dsnP ;eis ondP ;30 eis ondP

;eis sigP

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

P
 [

-]

Traject 43-2 vak 3

Beoordeling 43-2 vak 3

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=49m33s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=51m22s
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Variatie van dempingsfactor in 
alle scenario’s

Effect op opbarsten en heave

Kans op heave neemt pas af bij
dempingsfactor van 0,3 -> weinig effect in 
deze case

1E-09

1E-08

1E-07

1E-06

1E-05

1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

P
 [

-]

Dempingsfactor [-]

Vak 3 variatie van dempingsfactor

Variatie-analyse – vak 2

Dieper gelegen aquifers meegenomen in 
berekening

Kwelweglengte en toetspeil conform vak 3.

1/177           1/354

vak 2 vak 3

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=51m55s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=53m30s
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Variatie-analyse – vak 4

Oorspronkelijke SOS schematisering

Kwelweglengte en toetspeil conform vak 3. 

1/65             1/354

vak 4 vak 3

Opsplitsing vak 4

4a: buitendijkse sloot 1/31

4b: geen buitendijkse sloot 1/13

In kaart brengen voorland?

Opbarsten op locaties verder van de dijk?

https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=54m55s
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=56m24s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=59m13s

