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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://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.

INVULLING 
VEILIGHEIDSFORMAT

Joost Breedeveld 
(Deltares)

Pilot-cursus 
Langsconstructies
27 oktober 2016

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=00m00s
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Invulling veiligheidsformat

Bronnen van onzekerheden

fysieke belastingen

fysieke sterkten

numerieke modellering

Veiligheidsformat (macrostabiliteit)

Invulling partiele veiligheidsfactoren

Vertaling naar sterkte- en vervormingseisen

Onzekerheden (bronnen)

Hydraulische

belasting

Sterkte

waterkering
Model

fout

faalkans
Model faal-

mechanisme
Scenario’s/

schematisaties

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=00m04s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=00m53s
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Onzekerheden (belastingen water)

Onzekerheden (belastingen grond)

pleistocene zandlaag

dijksmateriaal

holoceen pakket

Lek

anker

damwand

zettingsprofiel langs anker

 

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=01m34s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=03m16s
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Onzekerheden (sterkten)

grondschuifsterkte
(c’kar j’kar y’kar)

MHW (norm)

belastingen
(verkeer, belendingen)

Fnormaal

Fextreem

indringdiepte

gwsnormaal

gwsextreem

grondstijfheid

(E’50  E’oed E’ur n)

constructie

(EA, EI, fy n, a, fopen)

grondgewicht
(gdr gsat )

Onzekerheden (modellering)

1. omvang mesh

3. fijnheid mesh

2. randvoorwaarden

4. type elementen

5. laagindeling

6. sterkte én stijfheid

8. doorlatendheid

7. constructie

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=04m26s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=06m05s
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Veiligheidsformat

Het format van set partiële veiligheidsfactoren is
in beginsel vrij, zolang daarmee minimaal de
vereiste betrouwbaarheid wordt gerealiseerd.

In de praktijk wordt doorgaans gekozen voor een
set vaste partiële veiligheidsfactoren en één
variabele partiële veiligheidsfactor die gerelateerd
is aan de vereiste betrouwbaarheidsindex.

Belangrijk is dat vereiste veiligheid door de hele
set (waarbij het altijd gaat om de gehele
combinatie) van verschillende veiligheids-
factoren) wordt gerealiseerd!

Veiligheidsformat macrostabiliteit

combinatie van vaste materiaalfactoren (gm) en 
variabele schadefactor (gn) → materiaalsterkte

vaste modelfactor (gd) → rekenmodelonzekerheid

vaste schematiseringsfactor (gd) → onzekerheid in 
schematisering ondergrondopbouw en opbouw 
van waterspanningen in ondergrond

vaste opschaalfactor (gs) en additionele factoren
op belastingeffecten (gadd) → onzekerheid in 
numerieke rekenproces

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=07m25s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=08m41s
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Onzekerheid materiaalsterkte (gn;g, gn;c)

Mohr-Coulomb: gn = 1,0 + 0,13 ∙ (βnodig – 4,0)

[Ref: Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies (2007)]

Onzekerheid materiaalsterkte (gm)

[Ref: Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies (2007)]

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=10m28s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=12m05s
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Rekenmodelonzekerheden (gd;g, gd;c)

Fine-tuning

Veel vrijheidsgraden en numerieke instellingen 
die invloed hebben op resultaat, wat rekenmodel-
onzekerheid vergroot. 

De modelfactor met fine tuning mag worden 
gehanteerd indien:

richtlijnen zijn gevolgd bij opzetten EEM-model;

resultaten stabiliteitsanalyse groene dijk volgens EEM en 
glijvlakanalyse overeenkomen (≤10%);

middels kwalitatieve redenering onderbouwd kan 
worden dat een betere analyse is uitgevoerd.

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=13m30s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=17m27s
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Onzekerheid schematisering (gb;g, gb;c)

Basisschematisering

Doorgaans één basisschematisering, die moet 
worden aangepast indien:

de schematiseringsfactor:

>1,10 voor veiligheid tegen geotechnisch bezwijken

>1,07 voor veiligheid tegen constructief bezwijken

het verschil in stabiliteitsfactor of constructieve sterkte 
groter is dan 0,4 (40%);

de  gesommeerde  kans  op  voorkomen  van  scenario’s  
met  een  gelijk  verschil t.o.v. basisschematisering 
>30% is, of >50% in de categorie tussen -0,1 en 0.

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=18m52s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=27m08s
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Onzekerheid EEM-rekenproces (gs)

Om te voorkomen dat vóór en tijdens de sterkte-
reductie fase numerieke onbalans ontstaat, kan 
de vereiste stabiliteitsnorm worden opgeschaald

Vanwege evenredigheid tussen stabiliteitsfactor 
en grondsterkte worden schuifsterkteparameters 
ook opgeschaald, zodat beschouwde veiligheids-
niveau niet significant wordt beïnvloed;

Twee mogelijkheden voor bepalen opschaalfactor:

pragmatische waarde opschaalfactor van 1,5 voor EEM

procedure voor een zo laag mogelijke opschaalfactor, 
bv gs ≤ Rkar;i / Rd;ass;i (voorkeur!)

Onzekerheid belastingeffecten (gadd)

Onzekerheden in ‘rekentruc’ (alleen verlagen van 
grondsterkte) om veiligheid tegen geotechnische 
instabiliteit in te kunnen schatten!

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=27m44s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=29m12s
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Sterkte-eis geotechnisch bezwijken

Sterkte-eis constructief bezwijken

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=30m34s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=31m11s
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Sterkte-eis

SMSFg

SMSFc

SMSFdoorgaand bezwijken

Vervormingseisen

Bij het toetsen van de sterkte (UGT) van een
gronddijk versterkt met een onverankerd stalen
damwandscherm mag maximaal (een arbitraire
waarde van) 2% vervorming optreden, met een
maximum van 0,5 m… 

https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=31m26s
https://youtu.be/GqKzEF8iF9c?t=31m26s
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Vragen over veiligheidsformat

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

