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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

Casus Meren

Peter van Tol

Witteveen+Bos

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/dYQIcg0JOb0?t=00m00s
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Inhoud

Verbeteringen t.o.v. HR-2006

Schematisatie dijkprofiel

Voorland

Voorlandkeringen

Definitie Meren

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=01m13s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=01m53s
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Verbeteringen t.o.v. HR2006

Belangrijkste verbeteringen

Nieuw probabilistisch model

Update van de windstatistiek

Update van meerpeilstatistiek voor 
Ijsselmeer en Markermeer

Introductie van kennisonzekerheden 
(statistische en modelonzekerheden)

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=02m30s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=02m30s
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Belangrijkste verbeteringen

Probabilistisch model

Berekeningen in Hydra-Ring (volledige 
probabilistisch)

Effecten zeer beperkt

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=02m45s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=03m16s
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Meerpeilstatistiek

Voor IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer
overgenomen uit CR2011

Voor overige wateren binnen het 
merengebied geen wijziging ten opzichte 
van HR2006

Windstatistiek

Verandering Schiphol

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=03m16s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=03m31s
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Windstatistiek - gevolgen

Windstatistiek - gevolgen

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=03m31s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
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Onzekerheden

Inherente onzekerheden

Kennisonzekerheden:

Statistische onzekerheid

Model onzekerheid

Statistische onzekerheid

Model
onzekerheid

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

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
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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

Illustratie effecten wijzigingen 

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
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Schematisatie dijkprofiel

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
waterschappen

Fryslan en 
HHNK 

of

Begrip productie

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=04m54s
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Representatief profiel

Schematiseringshandleiding hoogte

Als (binnen een kleine resterende variatie) 
een keuze gemaakt moet worden, dan 
wordt aanbevolen te kiezen voor het 
dwarsprofiel met: 

De laagste kruin. 

De gladste profieldelen. 

De kleinste bermbreedte. 

Dijknormaal

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=06m08s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=09m59s
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Schematiseringsregels

Tenminste twee profielpunten, onderling 
verbonden met rechte lijnen

Onderscheid tussen:

Taluddelen (helling 1:1 – 1:8)

Bermdelen (helling 1:15 – 1:100)

Hoogste en laagste deel is een taluddeel

Ruwheidsfactor tussen 0,5 (ruw) en 1,0 
(glad)

Aanwijzingen

Benader de te verwachten situatie in de 
periode tot de peildatum

Mijd details

Het hoogste punt: de buitenkruin

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=11m58s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=13m51s


13

Aanpassingen

Hoogste punt is niet de buitenkruin

Aanpassingen

Profieldeel steiler dan 1:1

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=15m25s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=15m48s
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Aanpassingen

Negatieve helling

Aanpassingen

Helling tussen 1:8 en 1:15

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=16m17s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=16m39s
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Schematisatie voorland

Voorland en dammen

Schematiseringshandleiding hydraulische 
condities bij de dijkteen

Effect voorland en dammen

Transformatie uitvoeren met voorland- en 
dammodule die onderdeel uitmaken van 
WBI software

Let op: In sommige gevallen is zijn 
dammen en voorlanden al meegenomen in 
de productieberekeningen voor de 
uitvoerpunten (zie de rapportages van 
SWAN)

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=18m57s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=18m57s
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Proces

Effect transformatie

Dammen: alleen golfhoogte

Voorland: golfhoogte en golfrichting

Aandachtspunten:

Situatie is als 1-dimensionaal 
beschouwd

De invloed van wind wordt verwaarloosd

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=20m36s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=21m30s
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Keuze doorsnede

Dammen

Type dam

Kruinhoogte

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=24m48s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=28m27s
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Schematiseringsregels

Dam ligt tussen uitvoerlocatie en dijkteen

Keuze uit drie types

Waterstand voor en achter de dam gelijk

Geen golfdoordringing

Geen voorland vóór de dam

De dam is standzeker

Voorland

Uitvoerlocaties in principe op ca. 50 m 
vanaf de dijkteen

In geval van voorland is deze afstand 
soms groter

In dit geval kan gekozen worden om het 
voorland te modelleren

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=29m17s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=31m09s
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Schematiseringsregels

Het voorland is langer dan 50 m

Maximaal bodemniveau is hoger dan 
bodemniveau bij uitvoerlocatie

Minimaal bodemniveau is niet lager dan 
bodemniveau bij uitvoerlocatie

Bodemcontouren parallel aan waterkering

Helling flauwer dan 1:10

Betrouwbaarheid resultaat

Betrouwbaarheid bepalen wanneer:

Zonder dam en/of voorland score 
‘voldoet niet’

Met dam en/of voorland score ‘voldoet’

Methode:

Bepaal de ‘extra’ golfhoogte bij 
dijkteen;

Bepaal of deze ‘extra’ golfhoogte het 
toetsoordeel kan beïnvloeden

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=31m33s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=32m30s
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Voorbeeld

Voorbeeld

Theoretisch profiel 

Helling 
1:3

Voorland
NAP -1,0 m

Dam
Havendam
NAP +0,8 m

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=35m06s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=38m22s
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Voorbeeld

Casus

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=38m22s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=38m22s
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Casus

Casus 4b: profiel met voorland

Dwarsprofiel uit het Merengebied

Schematiseren met Hydra-NL:

Zonder voorland (casus 4a)

Met voorland (casus 4b)

Analyse van de .prfl-bestanden

Casus - resultaat

Aanpassing 
voorland

Aanpassingen aan 
dijkprofiel

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=38m22s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=38m22s
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Casus

Casus - resultaat

Hydra-NL Ringtoets

Geometrie 
gesplitst

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=41m58s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=45m41s
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Berekening - voorbeelden

Berekening - voorbeelden

Voor twee locaties uitgewerkt:

Meerpeil-gedomineerd: Enkhuizen

Storm-gedomineerd: Lemmer

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=50m59s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=50m59s
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Overschrijdingslijnen

Illustratiepunten

Waterstand

Frequentie 1/3.000 per jaar

Parameter Enkhuizen Lemmer

Windrichting ONO WZW

IJsselmeerpeil 1,05 m+NAP -0,18 m+NAP

Windsnelheid 6,5 m/s 34,3 m/s

Lokale waterstand 1,09 m+NAP 1,77 m+NAP

https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=51m59s
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=51m59s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/dYQIcg0JOb0?t=27m40s

