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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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M04 - Macrostabiliteit
A - Introductie -

P01 - Inleiding toetsspoor macrostabiliteit -

P02 - Macrostabiliteit en SOS -

P03 – Waternetcreator -

P04 - Case D-Soil Model en Basismodule Macrostabiliteit -

P05 - Analyse van toetsresultaten -

P06 - Parameterbepaling -

P07 - Praktijkvoorbeeld toetsspoor macrostabiliteit -

P08 - Case Macrostabiliteit - Resume van grof naar fijn -

Docenten 30 september
Ir. Marko Ludeking (facilitator)
Projectmanager van het Kennisplatform Risicobenadering Hoogwaterveiligheid (KPR),
werkzaam bij de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat WVL. De afgelopen drie 
jaar was hij coördinator reviews bij het hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP.

Drs. Bianca Hardeman

Trekker van het cluster macrostabiliteit binnen WBI 2017 en trekker van het project 
implementatie macrostabiliteit, inclusief het coördineren van de helpdesk 
macrostabiliteit. Daarnaast betrokken bij het ontwerpinstrumentarium voor 
macrostabiliteit en bij de POV macrostabiliteit.

Ing. Alexander van Duinen

Onderzoeker/adviseur bij Deltares. Is betrokken bij WBI 2017 voor de ontwikkeling 
van de nieuwe toetsregels voor het faalmechanisme macrostabiliteit.

Ir. Cor Bisschop

Werkt als adviseur waterkeringen bij Greenrivers. Werkzaam bij het waterschap 
Rivierenland en daarbij betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyses voor 
de dijkversterkingen langs de Waal, waaronder het deel Gorinchem-Waardenburg. 
Daarnaast lid van de helpdesk Macrostabiliteit.

https://youtu.be/plRsK2VYnsQ?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/2qr88qt8_Cg?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/watch?v=QWdNtHxqN3g&list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7&index=5
https://youtu.be/g5AiUrua28E?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/Y_44E3mociw?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/GSOsjFAig20?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/WqK_1FIxu9g?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
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Inleiding toetsspoor
Macrostabiliteit
Bianca Hardeman 

RWS-WVL
Alexander van Duinen (Deltares)

Marc Hijma (Deltares)

Cor Bisschop (Greenrivers)

Pilot-cursus Macrostabiliteit

30 september 2016

Inhoud

Macrostabiliteit

Grootste veranderingen

Eenvoudige toets

Gedetailleerde toets

Parameterbepaling van grof naar fijn

Software

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=1s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=00m44s
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Macrostabiliteit

Grootste veranderingen

Schematisatie

Manier van dataverzameling en parameterbepaling (SOS)

Waternetcreator

Model

Nieuw schuifsterkte model met ongedraineerde schuifsterkte 
voor klei en veen (critical state soil model)

Phi voor zand en zandig (gedraineerd)

Nieuw schuifvlakmodel (Lift Van met momentenevenwicht)

Nieuwe partiële veiligheidsfactoren

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=01m19s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=02m07s
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Falen van de waterkering

Eenvoudige toets

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=06m07s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=06m41s
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Schema eenvoudige toets

Inhoud eenvoudige toets

Veilige afmetingen dijk wanneer:

1. de te keren waterhoogte kleiner of gelijk is aan 
2/3 van de dijkhoogte 

2. èn de dijk wordt gekarakteriseerd door een punt 
met de coördinaten D/hd en W/hd boven de lijn 
die hoort bij de helling van het binnentalud. 

De faalkans is dan verwaarloosbaar (FV).

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=06m50s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=06m59s
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Eenvoudige toets (1)

hw = 2/3 hd

Conservatieve aannamen voor
grondeigenschappen en waterspanningen

Eenvoudige toets (2)
Contourplot met veilige afmetingen kleidijk
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https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=07m57s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=08m21s
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Contourplot met veilige afmetingen 

zanddijk
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Gedetailleerde toets

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=08m59s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=09m06s
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Schema gedetailleerde toets

Gedetailleerde toets

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=09m10s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=09m17s
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Inventarisatie gegevens

Noodzakelijke gegevens

• Geometrie, dat wil zeggen het ingemeten 
dwarsprofiel van de waterkering en aanliggend 
maaiveld

• Laagopbouw van de ondergrond en het 
dijklichaam 

• Volumieke gewichten grondlagen

• Sterkte-eigenschappen voor elke laag

• Ligging van de freatische lijn 

• Waterspanningsverloop in de ondergrond

Mogelijke beschikbare gegevens:

Gegevens uit de vorige beoordeling(en)

Historische vakindeling

VNK2 resultaten

Informatie uit recente dijkverbeteringen

De globale stochastische 
ondergrondschematisatie (SOS) 

Beschikbaar veld- en laboratoriumonderzoek

Leggerinformatie

Ervaringen van de beheerder 
(veldwaarnemingen)

Inventarisatie gegevens

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=11m12s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=11m45s
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Toekennen parameters

Schuifsterkte model

su = σ’vi * S * OCRm , met OCR = σ’vy / σ’vi   en σ’vy = σ’vi + POP

su ongedraineerde schuifsterkte (kPa)

σ’vi in situ effectieve verticale spanning (kPa)

S normaal geconsolideerde ongedraineerde
schuifsterkteratio = (su/σ’vc)nc (-)

OCR overconsolidatieratio (-)

m sterkte toename exponent (-)

σ’vy grensspanning (kPa)

POP pre overburden pressure (kPa)

SHANSEP methode (Ladd et al 1974 en Ladd 1991)

Parameterbepaling: van grof naar fijn
Defaultwaarden

Default parameterwaarden met realistische (conservatieve) waarden
S en m 

Grond- en labonderzoek

Grensspanning uit beschikbare sonderingen met voorzichtige
standaard correlaties

Grensspanning uit samendrukkingsproeven of constant rate of strain 
proeven

S op basis van triaxiaal- en direct simple shear proeven (protocollen)

Geavanceerd onderzoek

Grensspanning en/of ongedraineerde schuifsterkte uit sonderingen
met specifieke correlaties per project

Grensspanning afleiden uit analyse gedrag waterkering op basis van 
langdurige monitoring

Zie ook de schematiseringshandleiding macrostabiliteit

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=13m36s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=16m52s
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Stappenplan van grof naar fijn

• Bekijk welke data er nu al zijn (oude sonderingen met 
waterspanningsmetingen, oude samendrukkingsproeven,  
parameters uit recente versterkingsprojecten)

• Hiermee zal voor Rivierenland, Delfland, Groot Salland, 
Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden, … al veel info 
beschikbaar zijn

• Bekijk landelijke database, deel informatie met andere 
beheerders

• Check of dit compleet is en of het SOS-eenheden dekt

• Kijk naar landelijk onderzoek naar löss en keileem

• Gebruik SOS en defaultwaarden voor wat er nog niet is

• Doe een gevoeligheidsanalyse (nut van verder onderzoeken)

Stappenplan van grof naar fijn

• Mogelijk vervolg (afhankelijk van variabiliteit 
ondergrond en info die er al is)

– Sonderingen

– Boringen 

– Labonderzoek (DSS, Triaxiaal, 
Samendrukkingsproeven)

• Denk vooral goed na wat er nog nodig is en 
waarvoor het eventueel in de toekomst gebruikt 
kan worden

• Alle data weer verzamelen in landelijke database

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=18m36s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=21m16s
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Schematisering waterspanningen

• Waterspanningsgenerator in RingToets
• Sluit aan op TR Waterspanningen bij Dijken
• Geschikt voor hoge en lage buitenwaterstanden

Beschikbare documenten

Bijlage III (Sterkte en Veiligheid) van de Regeling 
veiligheid primaire waterkeringen 2017

Schematiseringshandleiding macrostabiliteit 
inclusief addendum

Handleiding lokaal schematiseren met WTI-SOS

Instructie SOS

Protocol labonderzoek

Protocol sonderen (in ontwikkeling)

Handleiding BM Macrostabiliteit

Handleiding D-SoilModel

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=22m01s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=22m44s
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Opties software macrostabiliteit

Macrostabiliteit binnenwaarts

1 SOS vanuit D-Soilmodel -> BM Macrostabiliteit - > 
Ringtoets (handmatig)

2 Eigen materialendatabase -> D-Soil Model -> BM 
Macrostabiliteit -> Ringtoets (handmatig)

3 Sti’tje uit D-GeoStability (alleen oude versie zonder 
CSSM) incl bestanden met geometrie -> D-Soilmodel -> 
BM macrostabiliteit -> Ringtoets (handmatig)

Info vanuit D-Soilmodel kan eventueel via tool DSoil2DGeo 
weer naar D-Geostability

4 SOS vanuit D-Soilmodel -> DSoil2DGeo -> D-
GeoStability ->  Sti’tje incl. bestanden geometrie -> D-
Soilmodel -> BM macrostabiliteit -> Ringtoets

Opties software macrostabiliteit

Macrostabiliteit buitenwaarts / afschuiven voorlanden / 
toets op maat 

1 SOS vanuit D-Soilmodel -> D-Soil 2 D-Geo -> D-
GeoStability -> stabiliteitsfactor handmatig naar 
Ringtoets

2 Lokale schematisatie of eigen database -> D-
Geostability -> stabiliteitsfactor handmatig naar 
Ringtoets

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=24m56s
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=28m17s
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Waar wordt nog aan gewerkt

Landelijke database

Tool sonderingen

Protocol sonderen bij Su bepaling

Afronding onderzoek siltige klei, löss en keileem

Hogere overslagdebieten en macrostabiliteit

Helpdesk/ondersteuning

Q&A inclusief landelijke database op Helpdesk Water 

http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/prim
aire/beoordelen-(wbi)/beoordelen-
primaire/uitvoering/faalmechanismen/

Vragen via Helpdesk Water (vragen ontwerpen) en helpdesk 
WBI generale repetitie:

Helpdesk GR WBI <helpdeskGR@deltares.nl>

https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=30m10s
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/beoordelen-primaire/uitvoering/faalmechanismen/
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=36m33s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?t=37m05s

