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Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

2016
www.opleidingen.stowa.nl

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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M2 - Indirecte Faalmechanismen / NWO

A Introductie

P01 Beoordeling Indirecte Faalmechanismen 

P02 Omgang met NWO’s 

P03 Theorie voorlanden / Zettingsvloeiing (VLZV)

P04 Oefening voorland zettingsvloeiing 

Voorland zettingsvloeiing 
(VLZV)
Geeralt van den 

Ham

Deltares

https://www.youtube.com/watch?v=8URgb_jxSQU&index=1&list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/watch?v=FUYvkKbeU3Y&list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=b1g9Xe5CfWY&list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=IfmrHye5ico&index=4&list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/watch?v=UXLDdsy1Q_E&list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ&index=5
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=1s
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Programma

09.15 - 09.30 Inloop 
09.30 - 09.45 Introductie – Hoite Detmar (RWS-WVL)
09.45 - 10.45 Indirecte faalmechanismen in WBI - Geeralt van den 

Ham (Deltares)

10.45 - 11.00 Pauze 

11.00 - 12.30 Omgang met NWO’s – Harry Schelfhout (Deltares)

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 - 14.00 Theorie voorlanden – Geeralt van den Ham 
(Deltares)

14.00 - 15.15 Oefening voorland zettingsvloeiing - Geeralt van den 
Ham (Deltares)

15.15 - 15.30 Afronding en evaluatie - Hoite Detmar (RWS-WVL)

Voorland

Golfafslaf (VLGA)

Afschuiving (VLAF)

Zettingsvloeiing (VLZV)

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=00m01s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=00m12s
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Zettingsvloeiing

Zettingsvloeiing

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=00m30s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=02m22s
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Zettingsvloeiing

Zettingsvloeiing

In derde toetsronde ca 50 km oordeel
onvoldoende

In gebieden met doorgaande erosie zullen
nieuwe problemen ontstaan

Traditionele maatregel: volledige
bestorting onderwaterhelling. Kostbaar

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=03m41s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=04m39s
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Wat is er veranderd?

Veranderd t.o.v. VTV2006:

Gedetailleerde toets toegevoegd, 
gewijzigde versie t.o.v. eerste versie in 
Handreiking t.b.v. beheerdersoodeel
verlengde 3de toetsronde

Eenvoudige toets alleen op basis van 
geometrische kenmerken

Getoetst wordt of kans op 
verstoringsprofiel die invloedslijn
doorsnijdt verwaarloosbaar is. Dit was 
de buitenteen van dijk

Eenvoudige en gedetailleerde
toets

Gebaseerd op combinatie statistiek
vloeiingen Zeeland en rekenmodellen.

Benodigde parameters:

Geometrie geulbodem – kruin dijk op 
peildatum

Aanwezigheid bestorting

Daarnaast voor gedetailleerde toets:

Pakking en korrelverdeling zandlagen

Verwachte beweeglijkheid vooroever

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=05m41s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=07m02s
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Eenvoudige toets

Alleen geometrische criteria

In volledig bestorte vooroever kan
zettingsvloeiing niet optreden

*FV = Faalkans Verwaarloosbaar

*

Eenvoudige toets

Is zettingsvloeiing schadelijk?

Onbestorte vooroever

Als rode punt landwaarts ligt t.o.v. blauwe punt

Zie schematiserings-
handleiding

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=09m27s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=10m28s
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Is zettingsvloeiing schadelijk?

Deels bestorte vooroever

Als rode punt landwaarts ligt t.o.v. blauwe punt

Eenvoudige toets

Zie schematiserings-
handleiding

Bepaling signaleringsprofiel bij bestorting

Eenvoudige toets

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=12m16s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=12m40s
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Eenvoudige toets

Is zettingsvloeiing mogelijk?

Lokaal over 5 m is helling steiler dan 1:4

Gemiddeld over totale profiel is helling
steiler dan 1: 

HR is rekenhoogte (volgende slide)

Bestorting telt niet mee

In totale profiel
mag lokaal helling
nergens steiler zijn
dan:

Eenvoudige toets

Bepaling rekenhoogte HR

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=12m52s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=16m27s
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Gedetailleerde toets

Toepassingsvoorwaarden:

Rand geul ligt buitenwaarts van invloedslijn

Lokaal over 5 m is profiel nergens steiler dan 1:4

Gedetailleerde toets

Berekeningsstappen:
Optredingskans per ondergrond-scenario op 
basis van geometrie, grondeigenschappen en 
oevermigratiesnelheid
Gecombineerde optredingskans voor alle
mogelijke ondergrondscenario’s
Kans op overschrijden invloedslijn gegeven
optreden
Kans op overschrijden invloedslijn

Toelaatbare kans op overschrijden invloedslijn
[/jaar]:

1% [/km/jaar] x lengte dijkvak [km]
Vergelijking berekende kans en toelaatbare kans

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=19m17s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=20m25s
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Schema beoordeling
zettingsvloeiing

Zie bijlage D van 
Schematiseringshandleiding

Schematiseren

Geometrie:
Hoogte en buitenteen dijk
Geulrand en teen geulhelling op 
peildatum (31 december 2022)
Invloedslijn (directe faalmechanismen
Bestorting
Ontgrondingskuil in geulbodem

Equivalente oevermigratiesnelheid Vlokaal

Grondeigenschappen zandlagen. 
Karakteristieke waarden van:

State parameter Y5m

Korreldiameter d50,gem en d15,gem

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=27m10s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=27m37s
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Equivalente
oevermigratiesnelheid Vlokaal

Te bepalen op basis van trendanalyse
peilingen laatste 10 jaar

Vlokaal kan vervolgens bepaald worden door 
de grootste waarde te nemen van: 

de snelheid van de terugschrijding of 
vooruitgang van de waterlijn

de terugschrijding of vooruitgang van 
het gemiddelde talud 

de snelheid van de verdieping aan de 
teen maal cot(geulhellingshoek). 

Grondeigenschappen

State parameter Y5m

Te bepalen uit
sondering(en) met 
spreadsheet

Korreldiameter d50,gem

en d15,gem

Gewogen gemiddelde
van alle zandlagen

Schatting op basis van d70 waarden per 
WBI-SOS eenheid (parameterlijsten) 

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=29m37s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=30m46s
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Invloedslijn

Uiterste lijn op het maaiveld waarvoor geldt 
dat als aan de dijkzijde van die lijn het 
maaiveld wordt verstoord de veiligheid van de 
waterkering zakt onder de vereiste veiligheid, 
gelet op alle directe faalmechanismen

Relatie beoordeling - zorgplicht

Met eenvoudige & gedetailleerde toets kan
moment bepaald worden wanneer bijdrage
zettingsvloeiing niet meer
verwaarloosbaar is

Door regelmatige monitoring kan dit
wellicht bijgesteld worden en bepaald
worden wanneer maatregelen nodig zijn

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=33m29s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=33m29s


14

Hulpmiddelen

D-FlowSlide

Kan gebruikt worden voor eenvoudige en 
gedetailleerde toets

Daarnaast ook twee rekenmodellen t.b.v. TOM

Dezelfde schematisatie voor eenvoudige en 
gedetailleerde toets en eventueel TOM

Gevoeligheidsberekeningen eenvoudig door te
voeren

Nog enkele inconsistenties met Bijlage III, met 
name voor situatie met bestorting

Geen ondergrondscenario’s, combineren daarvan
moet dus buiten D-FlowSlide

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=34m43s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=34m59s


15

Aan de slag

Doel oefening:

Basis-vaardigheden software D-
FlowSlide

Gevoel voor effect schematisatiekeuzes
op resultaat beoordeling

Manual op public wiki:

https://publicwiki.deltares.nl/display/GEO

Case beschrijving

Vooroever langs getijderivier:

Ca 50 m breed voorland

Op peildatum is geuldiepte ca 15 m, 
geulhelling ca 1:4,5

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=39m17s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=40m00s
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Case beschrijving

Vak bepaald op basis van:

WBI-SOS segmenten

Geometrie

Beweeglijkheid vooroever

Case beschrijving
Uit D-SoilModel blijkt dat in het vak 4 relevante WBI-SOS 
scenario’s (Si) zijn met een kans van voorkomen (P(Si)):

40%P(Si): 40% 10%10%

1Si: 3 42
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https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=41m13s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=41m38s


17

Case beschrijving

Eerste conservatieve schatting van 
parameters:

SOS scenario 1 2 3 4

y5m,kar [-] 0,10 0,05 0,10 0,05

Fcohesivelayers [-] 1/3 1 1/3 1

Verdieping geul [m/jaar] 0,05 0,05 0,1 0,1

SOS eenheid H_Mg_zm P_Rg_zm H_Ro_zk

d50,gem,kar [mm] 250 300 200

d15,gem,kar [mm] 120 150 110

Geulbodem heeft kleilaag
bereikt

Case beschrijving

Lengte vak: 400 m

Aanname: geen bestorting aanwezig

Uit rekenmodellen voor directe
faalmechanismen volgt dat de invloedslijn 20 
m van de buitenteen dijk ligt

Gemiddelde waterstand (GW): NAP

LaagLaagWaterstand (LLWS): NAP-0,6 m

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=42m57s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=44m46s
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Oefening 1

Start D-FlowSlide en open file: 
Oefening_WBI_Cursus_22sept2016_WBOSOS3.fsx

Controleer invoergegevens:
Geometrie op peildatum reeds ingevoerd
Parameters van WBI-SOS scenario 3 (meest
ongunstig geacht obv Vs en y5m)

Voer de berekening uit

Bekijk de resultaten van de “global check” en 
“detailed check”

Wat is de toelaatbare overschrijdingskans van de 
invloedlijn in de detailed check?

Resultaat oefening 2

Si

P(L>Ltoelaatbaar) 
[/jaar]

P(Si)
P(L>Ltoelaatbaar)  x 

P(Si) [/jaar]

1 1,7E-02 0,4 6,8E-03

2 5,6E-03 0,1 5,6E-04

3 3,4E-02 0,4 1,4E-02

4 1,1E-02 0,1 1,1E-03

Som 1,0 2,2E-02

Toelaatbare kans is 4,4E-03 /jaar
Berekende kans is factor 5 groter

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=45m09s
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=51m50s
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Resultaat oefening 3

y5m,kritiek = 0,01

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=52m45s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/IfmrHye5ico?t=53m50s

