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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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Beoordelen berekenings-
resultaten

Alexander van Duinen

Deltares

Pilot-cursus Macrostabiliteit

30 september 2016

Inhoud

Aandachtspunten 

Controles 

Van stabiliteitsfactor naar faalkans met 
scenario’s  

Vervolgonderzoek 

Toets op maat

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=2s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=00m30s
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Aandachtspunten 

Waterspanningen glijvlakberekening goed 
geschematiseerd?

Meest kritische glijvlak gevonden? 
Middelpunten, raaklijnen, glijvlak wat tot 
falen kan leiden?

Berekende stabiliteitsfactoren logisch voor 
verschillende scenario’s?

Controles 

Figuur glijvlak met middelpunten en 
raaklijnen

Figuren waterspanningen langs glijvlak en 
waterspanningen per verticaal

Figuren spanningen langs glijvlak en 
spanningen per verticaal

Tabellen met schuifsterkte, OCR en POP 
per lamel

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=01m00s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=02m58s
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Berekenen faalkans

Bepalen norm, lengte dijktraject en 
faalkansruimte

Berekenen faalkanseis voor doorsnede
met lengte-effectfactor

Berekenen stabiliteitsfactor per scenario 
(glijvlakberekeningen)

Berekenen faalkans per scenario

Berekenen faalkans per doorsnede

Vergelijken faalkans met faalkanseis per 
doorsnede en toekennen toetsoordeel

Berekenen faalkanseis

Bepalen norm dijktraject en faalkansruimte

Signaleringsnorm en ondergrens

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=03m51s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=05m25s
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Berekenen faalkanseis

Faalkansruimtefactor STBI en STBU: 0,04 

Berekenen faalkanseis

STBU factor 10 hogere faalkanseis dan STBI

a = 0,033 en b = 50 m

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=05m53s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=06m09s
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Berekenen faalkans

Berekenen faalkans per scenario en per 
doorsnede

0,41

0,15

Berekenen faalkans

Berekenen faalkans per scenario en per 
doorsnede

Ondergrondscenario’s en andere scenario’s

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=06m54s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=12m42s
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Berekenen faalkans

Toekennen toetsoordeel

Hoe verder?

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=16m12s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=18m24s
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Hoe verder?

Vervolgonderzoek 

Kritische ondergrondscenario’s beter in 
kaart brengen (kans van voorkomen en 
verspreiding)

Schuifsterkte parameters verfijnen (S, Nkt)

Waterspanningen meten (freatisch vlak of 
stijghoogte watervoerende zandlaag)

Korte duur hoogwater in rekening brengen

Gevoeligheidsberekeningen doen om in 
beeld te krijgen welk onderzoek effectief is

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=18m56s
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=19m21s
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Toets op maat

Piekwaarde schuifsterkte toepassen (bijv. 
bij opbarsten dunne deklaag)

Bewezen sterkte onderzoeken (parameter 
optimalisatie op basis van waarnemingen 
van overleefde hoge waterstanden)

Eindige Elementen Modellen toepassen

Reststerkte van de waterkering in 
rekening brengen

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=20m30s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/g5AiUrua28E?t=21m05s

