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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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Waternet Creator
Alexander van Duinen

Deltares

Pilot-cursus Macrostabiliteit

30 september 2016

Inhoud

Doel en achtergrond Waternet Creator

Parameters

Freatisch vlak

Stijghoogte watervoerende zandlaag

https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=2s
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=00m09s
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Waternet Creator

Uniformering schematisering 
waterspanningen

Sluit nauw aan bij TR Waterspanningen bij 
Dijken

Tool voor automatisch schematiseren op 
basis van parameters (eenduidig en 
efficiënt bij toepassen scenario’s en 
probabilistische toets) 

Gedeeltelijke eigen invoer door gebruiker 
ook mogelijk

Waternet Creator

Invulscherm Waternet Creator

9 tot 15 parameters

https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=00m38s
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=02m32s
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Parameters Waternet Creator

Keuze uit 4 typen dijken

Schematisatie gekoppeld aan 
karakteristieke punten geometrie

Waterstanden en polderpeil

Parameters voor freatisch vlak, 
stijghoogte en indringingslengte

Parameters aanpassen voor kort durend
hoogwater

Freatisch vlak

Parameters freatisch vlak

Initiële niveau freatisch vlak

Ligging freatisch vlak t.o.v. 
buitenwaterstand

https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=03m13s
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=04m16s


6

Stijghoogte zandlagen

Parameters stijghoogte

φx − φ0 = H e-x/λ / (1+ μ)  met μ = λ’/λ

λ’ = √(kDc)  metingen of DINO

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=05m50s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?t=17m06s

