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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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Programma 5 oktober

A - Introductie

P01 - Hydraulische belastingen in het WBI

P02 - Casus Rivierengebied

P03 - Waterstandsverlopen

P04 - Casus Meren

P05 - Casus overgangsgebieden

P06 - Belastingen voor bekledingen

P07 - Casus Kust

P08 - Verschilanalyse

B    - Afronding en evaluatie

Basis hydraulische 
belastingen
Robert Slomp

RWS-WVL

Pilot-cursus Hydraulische 
belastingen

5 oktober 2016

https://youtu.be/EcQRaIUw_K4?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/UastAYTYvhk?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/tSKKoR8pdKI?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/2daptMeQM0c?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/watch?v=dYQIcg0JOb0&index=5&list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/nyLPESpdvYA?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/HQkQNwhcPwQ?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/0ZvKiv8_Fyk?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/m9tFWbbSIf8?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=00m00s
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Inhoud

Basis probabilistiek

Benodigde belastingen

Werking Hydra’s

Basis rekentechnieken

Basis probabilistiek

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=01m33s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=02m28s
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Huidige en nieuwe ‘toetsing’

norm per dijkring 

norm = overschrijdingskans

toetsing uitgevoerd per 
dijkvak

onzekerheden: impliciet

norm per traject  

norm = overstromingskans

toetsing uitgevoerd per traject 

onzekerheden: expliciet

Vorige toetsronden Komende beoordelingsronde

Twee typen onzekerheden

Natuurlijke variabiliteit

Kennisonzekerheden

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=02m28s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=06m08s
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Huidige en nieuwe ‘toetsing’

Voorheen: onzekerheden ook meegenomen, maar 
minder ‘expliciet’.

onderdeel WTI2011

VTV2006

WTI2017

belasting Alleen natuurlijke variabiliteit natuurlijke variabiliteit + 

kennisonzekerheden

sterkte “Conservatieve” 

veiligheidsfactoren

Veiligheidsfactoren

expliciet bepaald uit

onzekerheden

Onzekerheden  Kansen

Wat is de kans dat de maximale
afvoer van de Rijn in een jaar
groter is dan 12.000 m3/s?

Wat is de kans dat de dijk faalt
in een periode van een jaar, ten 
gevolge van het mechanisme
“macrostabiliteit”?

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=06m48s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=08m17s
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Probabilistische rekenmethoden

Combinatie van kansrekenen (probability = 
kans) en modelleren van de fysica

Vaak toegepast om kans op falen van een 
systeem te bepalen
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Probabilistische rekenmethoden

Waarom nodig bij nieuwe manier van beoordelen?

Expliciet meenemen van onzekerheden (uit 
oogpunt van kosten-efficiëntie, zie vorige 
presentatie) vraagt om probabilistische 
uitwerking

Overstap van overschrijdingskans naar 
overstromingskans
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https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=09m02s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=10m34s
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Principe overschrijdingskans

Bepaal de waterstand met 
overschrijdingskans gelijk aan de toetsnorm

Toets of de dijk hoog/sterk genoeg is om de 
hydraulische belasting (waterstand en golven) 
aan te kunnen

1/1.000

1/100

1/10

Principe overstromingskans

Expliciet berekenen van faalkans van traject 
(niet de kans op een waterstand)
Afkeuren indien faalkans groter dan de norm
Expliciet rekening houden met faalkansen bij 
alle waterstanden

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=11m18s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=13m20s
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Probabilistische benaderingen

Twee vormen:
1) Volledig probabilistisch

toets op basis van alle potentiële
faalgebeurtenissen en hun kans op 
voorkomen

2) Semi-probabilistisch 
toets op basis van een karakteristieke 
gebeurtenis(sen)

De huidige voorschriften zijn qua vorm semi-probabilistisch, 
de nieuwe voorschriften bevatten beide vormen, waarbij het 
streven is uiteindelijk alles probabilistisch te benaderen.

Op te lossen vraagstuk

waterstand & faalwaterstand                          
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Belasting (S)

Sterkte (R)

Mogelijke faalcombinaties (S>R)

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=14m35s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=15m25s
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Voor- en nadelen
probabilistische beoordeling

Voordeel:
Houd rekening met alle mogelijke 
gebeurtenissen die tot falen leiden, is daarmee 
de ‘koninklijke route’ in de 
overstromingsbenadering

Nadeel:
• Complex
• Rekenintensief
• Beperkte expertise beschikbaar 

Om die reden wordt vaak gebruik gemaakt van 
semi-probabilistische beoordelingen, een soort 
slimme “work-around”

S*
 

 

Belasting (S)

R*
 

 

Sterkte (R)

*
* , 1S R S

R

R
S    



Semi-probabilistische benadering

* *R S

R*, S*: karakteristieke waarden

R, S: veiligheidsfactoren      

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=16m49s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=18m49s
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Afleiden semi-probabilistische 
toetsregels

Baseren op probabilistische sommen 
voor strategisch gekozen testcases

Doelen:
zo veel mogelijk consistentie met de 
probabilistische toets
semi-probabilistische toets 
conservatiever dan probabilistische toets
semi-probabilistische toets niet té
conservatief

In principe wordt voor elk mechanisme de 
waterstand gekozen met een 
overschrijdingskans gelijk aan de trajectnorm

Reden: geen wirwar van toetspeilen

Uitzondering (net als in vorige toetsronden): 
duinafslag

Hydraulische belastingen in
semi-probabilistische rekenregels

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=22m35s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=24m28s
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(Semi-)probabilistisch rekenen per vak

Overeenkomsten:

Hetzelfde faalmechanismemodel

Dezelfde kansberekeningen van de belastingen en 
sterkte-eigenschappen

De norm van het traject is hetzelfde

Verschillen:

Onderdeel Semi-probalistisch Probabilistisch

Invoer Karakteristieke waarden Kansverdelingen

Uitvoer Voldoet / voldoet niet Faalkans

Faalkans-begroting ‘Vast’ (vooraf te kiezen) ‘Vast per vak ‘
‘Vrij per traject’

Benodigde belastingen

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=25m48s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=28m27s
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Bedreiging → hydraulische belasting 

Bedreigingen (basisstochasten):

Wind

Afvoer

Zeewaterstand (wind en getij)

Meerpeil (wind en historie van getij en afvoer)

(Keringtoestand)

Doorvertaling:

Waterstand: WAQUA, SOBEK, IMPLIC, Interpolatie

Golven: HISWA, SWAN, Bretschneider

Onzekerheden

Inherente onzekerheden

Kennisonzekerheden:

Statistische onzekerheid

Model onzekerheid

Statistische onzekerheid

Model
onzekerheid

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=28m27s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=33m48s
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Statistische onzekerheid 

Onzekerheden gerelateerd 
aan de statistische 
betrouwbaarheid van de 
schatting van de 
kansverdeling

Gevolg van:

beperkt aantal gegevens 
of metingen

extrapolatie naar 
terugkeertijden van 
10.000 jaar of meer

Meegenomen in statistiek

Model onzekerheid 

Onzekerheden gegeneerd door 
gebruik te maken van 
formules om fysische 
processen te modelleren

Standaarddeviatie 
(waterstand)

Relatieve bias en relatieve 
standaardafwijking (golven)

Onafhankelijk van 
frequentie

Afhankelijk van locatie

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=35m32s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=37m05s
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Belastingmodellen en watersystemen 

Totaal 8 belastingmodellen

Onderverdeeld in 23 
watersystemen

M.u.v. droge keringen alle 
belastingmodellen opgenomen in 
Ringtoets (uitzonderingen 
worden toegelicht)

Bedreiging Afvoer Getij Meer-
peil Wind

HR h h h h Hs Osc.*

Bovenrivier
en + (+)

Beneden-
rivieren + + + + +

Vecht- en 
IJsseldelta + + + +

Meren + + + + (+)

Kust + + + +

Eenvoudige toets / relevantie toets

Gelaagde beoordeling WBI

Toets op maat

Gedetailleerde toets per vak

Gedetailleerde toets per traject

semi-probabilistisch of probabilistisch

probabilistisch

grof

scherp

eenvoudig

complex

2017

2019

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=40m01s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=42m44s
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Eenvoudige toets

Benodigde hydraulische 
belastingen:

Waterstand bij norm

Waterstand (overig)

Golfrandvoorwaarden
(alleen Hs bij norm)

Koppeling toetsspoor en 
faalmechanisme door 
middel van tabel

In de eenvoudige toets 
hoeft de waterkering niet 
geschematiseerd te 
worden!

Geen eenvoudige toets beschikbaar

Gedetailleerde toets op vakniveau

Benodigde hydraulische 
belastingen:

Waterstand bij norm

Waterstandsverloop

Belastingduur (zie SH)

Frequentielijnen

Waterstand (overig)

Overloop/overslag

Golfrandvoorwaarden
(bekledingen)

Koppeling toetsspoor en 
faalmechanisme door 
middel van tabel

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=46m45s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=48m02s
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Faalkans vak           faalkans traject

Dijkvak 1 Dijkvak 2 Dijkvak 3 …

piping

Overstromingskans
dijktraject

instabiliteit overslag

Norm

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

… …

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=51m19s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=51m40s
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Faalkansbegroting
(“startwaarden” in WBI)

Type waterkering Faalmechanisme Type traject 

Zandige kust Overig (dijken) 

Dijk Overloop en golfoverslaga,b 0,0 0,24 

Opbarsten en piping 0,0 0,24 

Macrostabiliteit binnenwaarts 0,0 0,04 

Beschadiging bekleding en erosie 0,0 0,10 

Kunstwerk Niet sluiten 0,0 0,04 

Piping 0,0 0,02 

Constructief falen 0,0 0,02 

Duin Duinafslag 0,70 0,0 / 0,10c 

Overig 0,30 0,30 / 0,20 

Totaal 1,0 1,0 

 

Werking Ringtoets / Hydra-NL

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=52m06s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=53m15s


18

Keten van bouw van schematisaties voor 
voorlanden, dammen en dijkprofielen 

Profiel
generator 

Hydra-
modellen

Hydra-NL
Visualisatie

van het profiel
en controle

begrip

Ringtoets
Profiel-

bestanden

Shape file 
met id 

Legger

Fli-map

AHN

Kliktool
waterschappe
n Frysland en 

HHNK 

of

Begrip productie

Hoofdfuncties Ringtoets

Registratie beoordelingsresultaten

Genereren hydraulische belastingen

Ondesteunen van berekeningen t.b.v. de 
detailtoets

Piping

Graserosie kruin en binnentalud

Kunstwerken

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=53m15s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=55m41s
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Ringtoets / Hydra-NL

Begripsvorming: Illustratiepunten en 
overschrijdingsfrequentielijnen
Ill. punten nog niet in Ringtoets; Alternatief: Hydra-NL

Principe HB bepaling

Van statistiek bedreiging tot HB

Vertalings
matrix

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=56m17s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=57m02s
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Principe HB bepaling

Illustratiepunt: 

Hydraulische parameters die net tot falen leiden (Z=0) en 
van alle combinaties op de faalgrens de grootste kans van 
voorkomen hebben.

Waarden van basisstochasten die tot deze belasting leiden

Rekentechnieken

Ringtoets / Hydra-Ring: 

(semi-)probabilistische berekening
faalkansen. 

Hydraulische Belastingen een onderdeel.

Pallet aan rekentechnieken (FORM, 
Directional Sampling (DS), NI, …)

Hydra-NL: 

probabilistische bepaling van hydraulische
belastingen

Numerieke integratie (NI)

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=57m08s
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=57m22s
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Rekentechnieken

I. FORM - FBC

rekenintensief

foutgevoelig

robuust

snel

II. FORM - NTI

III. DS - FBC

IV. DS - NTI

Rekentijden NI 
en DS 
vergelijkbaar

Gebruiker:

Geen invloed op keuze rekentechniek

Wel zorg om rekentijd

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=57m34s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/UastAYTYvhk?t=25m21s

