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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

P01 Inleiding Langsconstructies

P02 Schematiseren

P03 Invulling veiligheidsformat

P04 Maatgevende condities

P05 Feitelijke beoordeling

P06 Interpretatie resultaten

P07 Toekomstige ontwikkelingen

Docenten
Joost Breedeveld MSc

Senior adviseur/onderzoeker bij Deltares (geo-
engineering). Specialist in het (probabilistisch) ontwerpen
en toetsen van constructief versterkte waterkeringen en 
waterkerende kunstwerken. (Nauw) betrokken bij
doorontwikkeling nationale regelgeving op dit gebied.

Arny Lengkeek MSc

Senior adviseur Geotechniek bij Witteveen+Bos. Specialist 
in het modelleren van grondgedrag en grondconstructie
interactie met geavanceerde rekenmodellen (PLAXIS). 

Lid van verschillende (inter)nationale onderzoeks-
commissies, bestuurslid KiVi-vakafdeling Geotechniek, 
voorzitter Dutch PLAXIS Users Assocation en redactielid
vakblad “Geotechniek”.

https://www.youtube.com/watch?v=V9PKBo-i_Zw
https://www.youtube.com/watch?v=vd0faxsNcfw
https://www.youtube.com/watch?v=GqKzEF8iF9c
https://www.youtube.com/watch?v=zUP2eiDyFvw
https://www.youtube.com/watch?v=_FdA5nRf6eY
https://www.youtube.com/watch?v=6R_TTrD82Ow
https://www.youtube.com/watch?v=6OSwnRu0V1U
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Facilitator

Ir. Nicoline van den Heuvel 

Adviseur waterveiligheid bij RWS-WVL. Trekt samen met 
STOWA de uitvoering van het opleidingsplan nieuwe 
normering waterveiligheid. Tevens secretaris van 
(ambtelijk) Afstemoverleg Implementatie 
Overstromingskansbenadering.

Inleiding langsconstructies

Joost Breedeveld 
(Deltares)

Pilot-cursus 
langsconstructies
27 oktober 2016

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=00m00s


4

Stabiliteit-verhogende langsconstructie

Steeds vaker worden bijzondere waterkerende constructies 
toegepast ten behoeve van dijkversterking in Nederland 

Met dergelijke constructieve versterkingen in langsrichting
wordt de macrostabiliteit van het binnentalud verhoogd

[Ref: WTI 2017 Toetsregels Kunstwerken]

Inhoud

Scope van beoordeling

Definities langsconstructies

Ontwikkeling (toets)instrumentarium

Regelgeving gronddijk

Regelgeving gronddijk + langsconstructie

Uitgangspunten ToM

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=00m04s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=01m06s
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Scope (WBI toetsproces)

Scope (WBI faalboom)

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=01m47s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=02m36s
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Scope (objecttype, verschijningsvorm)

Definities (langsconstructie)

Het onderscheid tussen puntconstructies en langsconstructies
is relevant vanwege de objectlengte ten opzichte van de as
van de waterkering, en de daarmee samenhangende lengte-
effecten binnen de constructie.

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=03m20s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=05m31s
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Toelichting lengte-effecten

bron: “De methode van VNK2 nader verklaard – Technische achtergronden” (VNK2)

bron: “Overstromingskansen en overschrijdingskansen”, R. Jongejan (VNK2)

Definities (in de grond ingebed)

Een in de grond ingebedde langsconstructie is opgebouwd uit
relatief dunne (gekoppelde) constructieve elementen die door
ankers en/of passieve gronddruk worden ondersteund. Door
de buigweerstand en resulterende grond-constructie interactie
levert de omringende grond een belangrijke bijdrage aan de
belastingsafdracht (hoogwater) naar de ondergrond.

bron: Eurocode 7

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=08m08s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=09m05s
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Stabiliteit en sterkte langsconstructie

Buitendijks

Zand

Binnendijks

Slappe  lagen

Een stabiliteit-verhogende langsconstructie is aangebracht om,
als alternatief voor een klassieke dijkversterking in grond
(middels een berm), de weerstand van de gronddijk tegen het
optreden van binnenwaartse macro-instabiliteit te vergroten

Locatie

constructie

Definities (bezwijken vs falen)

Het niet (meer) voldoen aan vastgestelde criteria voor het vervullen van
de functie, oftewel het overschrijden van een grenstoestand (UGT, BGT).
In dit geval de waterkerende functie (zie Handboek Waterveiligheid).

Het verlies van inwendig evenwicht (bv afschuiven) en/of het optreden van
verlies van samenhang in materiaal (bv breuk staal/beton en verweken
grond) en het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een
constructie, zodanig dat de samenhang daarvan verloren gaat.

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=10m12s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=11m27s
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Eenvoudige toets

Regelgeving (dijk)

TR Waterkerende Grondconstructies (2001)

Leidraad Rivieren (2007)

Addendum bij TR Waterkerende
Grondconstructies (2007)

TR Analyse van dijken met de Eindige Elementen 
Methode (“TREEM”) (2010)

OI 2014 - Handreiking ontwerpen met 
overstromingskansen (2014 e.v.)

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=13m17s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=19m57s
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Regelgeving (dijk+langsconstructie)

Stabiliteits- en sterktecriteria lange damwanden 
in dijken (“Kookboek”) (2003) 

TREEM (2010) 

Ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen (type II) in 
primaire waterkeringen (“groene versie”) (2013)

Errata bij ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen 
type II (inclusief HWBP-ervaringen) (2014)

ToM voor stalen damwandschermen als 
stabiliteit-verhogende langsconstructies (2015)

OI 2014 v4 - Handreiking ontwerpen met 
overstromingskansen (2016)

Belangrijke uitgangspunten

klein verschil tussen stabiliteit gronddijk op basis van
klassieke glijvlakmodel dan wel EEM-rekenmodel (<10%);

combi gronddijk en stabiliteit-verhogende langsconstructie
minimaal zo veilig als klassieke dijkversterking in grond;

aansluiten bij veiligheidsfilosofie voor gronddijk;

krachtsverdeling uit EEM-stabiliteitsanalyse naar veiligheid
tegen geotechnisch bezwijken van constructief versterkte
doorsnede is goed uitgangspunt voor de analyse naar de
veiligheid tegen constructief bezwijken per onderdeel;

concrete afspraken over uniform gebruik van het
geavanceerde EEM-rekenmodel.

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=20m59s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=22m19s
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Klassieke glijdvlakmodel vs. EEM 

vs.

Vragen over inleiding

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=25m11s
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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

AFLEIDING VEILIGHEIDSEISEN

Joost Breedeveld 
(Deltares)

Pilot-cursus 
langsconstructies
27 oktober 2016

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:helpdeskGR@deltares.nl
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=29m45s
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Onderwerpen

Doelstelling beoordeling

Veiligheidseisen constructief versterkte dijk

Van trajectniveau naar doorsnedeniveau

Van doorsnedeniveau naar onderdeelniveau:

bezwijkmechanismen

bezwijkscenario’s

faalkansboom

Doelstelling beoordeling

Met het WBI wordt de
waterkerende functie
getoetst aan de norm.

De hoogte van de norm
– bepaald door de
gevolgen bij bezwijken
van de waterkering – is
uitgangspunt voor WBI.

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=29m59s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=30m57s
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Signaleringwaarde en ondergrens

De waterkering faalt wanneer de waterkerende
functie niet meer kan worden vervuld door
geotechnisch bezwijken, constructief bezwijken of
ontoelaatbaar grote vervormingen.

Geotechnisch bezwijken

Instabiliteit stabiliteit-verhogende langs 
constructie en grondlichaam

Buitendijks

Zand

Binnendijks

Slappe  lagen

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=31m13s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=31m48s
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Constructief bezwijken

Bezwijken van constructie-onderdelen 
stabiliteit-verhogende langsconstructie

Buitendijks

Zand

Binnendijks

Slappe  lagen

Ontoelaatbaar grote vervormingen

Ontoelaatbare grote kruidaling en/of 
uitbuiging stabiliteit-verhogende wand

Buitendijks

Zand

Binnendijks

Slappe  lagen

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=32m20s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=32m51s
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Faalkansbegroting (trajectniveau)

Wat betekent dit?

faalkansbegroting is inschatting van individuele
bijdragen van bezwijkmechanismen aan de
overstromingskans voor een “gemiddeld” traject;

kan tot onterecht afkeuren leiden, maar nooit tot
onterecht goedkeuren (“conservatief”);

voorgestelde keuze leidt naar verwachting tot
minimalisatie van onterecht afgekeurde keringen;

indien voor een traject een andere faalkans-
begroting beter van toepassing lijkt, mag van
faalkansbegroting worden afgeweken.

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=36m18s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=36m56s
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Lengte-effect

Hoe groter de lengte van de dijk, hoe groter de 
kans op een “zwakke plek”

a = 0,033 [-]
b = 50 [m]

Afstand (m)0 100 200 300 400            500

(onbekende) werkelijkheid

“zwakste plek”

Sterkte

Faalkanseis (doorsnedeniveau)

Overstromingskansnorm (alle 

faalmechanismen en doorsneden samen)

Faalkanseis per faalmechanisme 

Faalkansbegroting

4% 96%

Macrostabiliteit

binnenwaarts
1/25.000

Overige

mechanismen

1/1.000

Lengte-effect

Faalkanseis per faalmechanisme op 

doorsnedeniveau

Dsn. 1

Verdeling over de

mechanismen

Dsn. 2

… …

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=37m32s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=38m11s
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Bezwijkmechanisme

bron: presentatie Royal HaskoningDHV (TREEM-symposium 2013)

Bezwijkscenario

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=38m26s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=42m03s
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Faalboom

Faalkanseisen (onderdeelniveau)

Bezwijken anker

overschrijden trekcapaciteit ankerlichaam (40%)

overschrijden Kranz-stabiliteit van anker

overschrijden treksterkte van de ankerstaaf      (10%)

breuk verbinding damwand-ankerstaaf

Constructief bezwijken damwand (40%)

Onvoldoende inbedding damwand

Afschuiving onder damwand              (10%)

Afschuiving talud boven damwand

Afschuiving talud onder damwand (restprofiel)

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=42m52s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=43m19s
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Faalkanseisen (onderdeelniveau)

Dsn. 1

trekcapaciteit 

ankerlichaam

1/375.000

40% 10% 40% 10%

Kranz-

stabiliteit,

trekcapaciteit 

ankerstaaf, 

verbinding 

met wand

moment-

capaciteit

damwand

inbedding 

damwand, 

overall 

instabiliteit, 

talud boven 

damwand

1/937.500 1/937.5001/3.750.000 1/3.750.000

bij lengte-effect N = 15

(indien Ltraject ≈ 20 km)

Vragen over veiligheidseisen

https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=44m40s
https://youtu.be/vd0faxsNcfw?t=27m12s
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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

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:helpdeskGR@deltares.nl

