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Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

2016
www.opleidingen.stowa.nl

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://www.youtube.com/playlist?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 19 en 21 oktober

A Introductie

P01 Theorie GEBU en GEKB (1)

P01b Theorie GEBU en GEKB (2)

P02 Bepalen hydraulische belastingen voor GEBU en GEKB

P03 Kwaliteit graszode 

B Afronding en evaluatie

Docenten 19 en 21 oktober
Drs. Astrid Labrujère (facilitator)
Clusterleider Bekledingen bij Rijkswaterstaat-WVL. Zorgt ervoor dat 
alle (sub)sporen binnen bekledingen op een goede manier een plek 
krijgen in het nieuwe WBI.

ir. André van Hoven
Onderzoeker/ adviseur bij Deltares. Projectleider voor inhoudelijk 
onderzoek naar de sterkte van grasbekledingen voor het WBI 2017.

ir. Roy Mom
Senior adviseur bij Infram. (Vervangend) uitvoeringsleider bij full-
scale proeven naar de erosiebestendigheid van 
grasbekledingen bij golfklap, -oploop en -overslag. Ruime ervaring 
met het toetsen/ beoordelen van bekledingen en het bepalen van 
hydraulische belastingen.

ing. Rik Huiskes
Onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (Alterra). 
Uitvoerend onderzoeker naar sterkte grasbekledingen (oa golfoverslag 
en –oploop). Ruime ervaring met graslandtoetsing (VTV2006 & WBI) 
en visuele inspectie grasbekledingen. 

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=1s
https://youtu.be/Y4Cx2kXR2Mo?t=0s
https://youtu.be/dzL9ypcQmw8?t=0s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=0s


3

Kwaliteit graszode

Rik Huiskes 

Wageningen 
Environmental

Research 
(Alterra)

Pilot-cursus Bekledingen: 
module Gras

19 resp. 21 oktober 2016

Een grasbekleding biedt de eerste 
bescherming van het dijklichaam bij 
belasting van een waterkering

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=00m00s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01m51s
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Foto’s b. Cyril Liebrand/ eureco o. RCW/J. Brouwer

Goudhaver

Duinrus

Faalmechanismen grasmat 

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=04m06s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=05m58s
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Is dit een erosiebestendige grasmat?

Video:  Jentsje van der Meer

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=06m45s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=07m39s
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Het leeft

Het is een systeem (incl. 
bodemleven)

Een grazige vegetatie is van 
nature variabel in tijd en 
ruimte

Er zijn veel 
omgevingsvariabelen die de 
kwaliteit beïnvloeden voor 
langere of kortere duur

Waarom is gras bijzonder?

Beoordeling grasmat (1)

1. Geen vastgesteld monitoringprotocol om 
kwaliteit grasbekleding vast te stellen

• Grasregisseur (Jaap Bronsveld
(WSRL)) 

2. Kennis en ervaring uit de voorgaande 
toetsingsperiodes (incl. 
inspectieparameters en catalogi met 
schadebeelden)

3. Veel ervaring met keringbeheer en -
onderhoud 

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=11m06s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=13m28s
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Beoordeling grasmat (2)

1. Visuele schatting homogeniteit 
grasmat (gras, mos en kruiden, 
locatie, gevoerd beheer, schade en 
slechte plekken)

2. Representatief: visueel zwakke 
plekken

3. Visuele schatting zodekwaliteit 
vegetatie (gesloten – open –
fragmentarisch)

4. Bepalen zodekwaliteit a.d.h.v. 
dichtheid wortelnet

Visuele inspectie
Beoordeling grasmat bij reguliere inspectie op: 
Afdekking, bedekkingsgraad vegetatie, 
drijf zwerfvuil, erosie afslag, graverij (groot/klein), 
kale plekken, hoogte vegetatie (beheer),  
natte plekken, 
onkruid (groot/klein), 
ruigte, 
scheurvorming, 
soortenrijkdom, 
spoorvorming,
sterkte graszode, 
vervorming

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=21m12s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=25m25s
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Geslotenheid

Geslotenheid (2)

Binnen een dijktraject

1. Aanzicht

Op het traject beoordeel je de representatief slechte 
stukken (in een vlak van 5 bij 5 m / max  25 m2)

2. Plantafstand
3. Beschadingen

Resultaat --> gesloten, open of fragmentair 

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=23m48s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=33m50s
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Geslotenheid (3)

Open 

grond 

(%)

Max 

afstand tussen 

planten

Gem max

afstand tussen 

planten

1 44 1 1

2 44 2 1,5

3 44 3 1,75

Erosiebestendigheid neemt af in 
de richting van de pijl

Let op
• een recent gemaaide/begraasde mat is makkelijker te beoordelen.
• de grasmat moet in het winterseizoen gesloten zijn (dan geen groei).

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=36m06s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=39m49s


10

Doorworteling

Let op 
• Wortelgroei staat grofweg van oktober t/m maart stil  stormseizoen
• Zode 30 bij 30 cm (2 spaden breed) max 7-10 cm dik. Terugplaatsen ! 

• Niet in droogte of vorstperiode  steken. 
• Zeker niet tijdens een calamiteit.

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=46m36s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=46m45s
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2. Steken plag

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=48m42s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=51m36s
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Handelingsperspectief
zodekwaliteit

Afwegingskader:

Schaal (lokaal, regionaal)

Chronisch of incident (inspectiegegevens)

Ontwerp, beheer en onderhoud

Schaal

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=58m07s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=59m17s
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Foto’s Digigids , infohuis water / RPS

Incident of chronisch

Ontwerp

Foto: F. Witte , KWR

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h00m31s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h01m25s
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Foto’s Alterra

Gekozen ingreep:
• Plaatsing stuifschermen
• Inzaaien extra grassoort

Gekozen ingreep:
• Overleg wegbeheerder

Ontwerp (2)

Beheer en Onderhoud

Foto’s Alterra

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h04m12s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h06m57s
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Handelen!

Foto’s Alterra en WS Vallei en Veluwe

Gevolg van mijn beheer?

Foto’s Wateropleidingen

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h08m20s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h08m20s
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Probleem?

Foto’s Alterra

Probleem of doel?

Foto’s KU leuven en Alterra

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h08m20s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h09m40s
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Probleem?

Foto’s Digigids , infohuis water / RPS

Meer informatie

Algemeen: 

Cursusmateriaal:

Vragen over cursussen:

Vragen over WBI-
software en Generale 
repetitie:

www.opleidingen.stowa.nl

Presentaties, video’s en oefenbestanden staan op 
ww.wbigebruikers.deltares.nl (zie onder ‘opleidingen
WBI’)

Presentaties ook beschikbaar via 
www.opleidingen.stowa.nl

Video’s ook beschikbaar via 
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/modulen_overzi
cht_videos.pdf

opleidingen@stowa.nl

helpdeskGR@deltares.nl

https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=01h12m12s
http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://www.wbigebruikers.deltares.nl/
http://www.opleidingen.stowa.nl/
http://www.stowavideo.nl/pdf/INNW/modulen_overzicht_videos.pdf
mailto:opleidingen@stowa.nl
mailto:helpdeskGR@deltares.nl

