
1

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


3

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.

FEITELIJKE BEOORDELING 
Toets op Maat

Joost Breedeveld 

(Deltares)

Pilot-cursus 
Langsconstructies

27 oktober 2016

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=00m00s
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Feitelijke toets

Toets op geotechnisch bezwijken:

overall instabiliteit (SMSFg)

verticale draagkracht

uittrekkracht verankering (Fs;gr;d)

Toets op constructief bezwijken:

knikcapaciteit wand (Ns;d)

capaciteit doorsnede wand (Ns;d + Ms;d , Qs;d)

capaciteit anker (FA;st;d)

ankeruitval

capaciteit gording

Toets op vervormingen (BGT, UGT)

Resultaat EEM-simulatie

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=01m08s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=02m34s
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Toets op geotechnisch bezwijken

SMSFg

SMSFc

SMSFg ≥ gEEM;g = gn;g gb;g gd;g gs

SMSFdoorgaand bezwijken

Uit te voeren geotechnische toetsen:

verticale draagkracht conform artikel 7.6 [NEN 
9997-1]:

uittrekkracht verankering conform hoofdstuk 7 
[CUR 166] en hoofdstuk 8 van [NEN 9997-1]:

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=03m53s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=09m45s
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Toets op verticale draagkracht

Rs;d

Rb;d

Fs;nk;drkrqeg

Fs;A;rep

Toets op uittrekkracht verankering

RA;d

Fs;gr;d

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=12m31s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=18m46s
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Stappenplan

Vereiste veiligheid bezwijken constructieve elementen

Toets uittrekkracht verankering;

Ra;d = Fr;gr;rep / (ϒmb;3) = (fk;rep ∙ La) / (ϒmb;3) 

Met:

fk;rep = Representatieve waarde draagkracht als functie van de 

conusweerstand, gemiddelde waarde conusweerstand over laag  

[kN/m/m’] 

La = Lengte verankeringslichaam in zandlaag [m]

ϒmb;3 = materiaalfactor (=1,20 of lager bij voldaan aan 

randvoorwaarden) [-] [Ref: CUR116-2 (2012)]

[Ref: Ontwerp stabiliteitsschermen (groene versie) (2013), sectie 5.2.4 & WTI2017 Toetsregels Kunstwerken 
(2015), sectie 5.1.3]

Toets op constructief bezwijken

SMSFg

SMSFc

SMSFc = gEEM;c = gn;c gb;c gd;c gs

SMSFdoorgaand bezwijken

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=19m00s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=19m20s
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Uit te voeren constructieve toetsen (1)

knikcapaciteit wand conform [Eurocode]
mag volgens [CUR 166] worden verwaarloosd indien
Ns;d < 4% van rekenwaarde knikkracht.

(elastische) capaciteit wand conform [Eurocode]:

dwarskrachtcapaciteit wand conform [Eurocode]

Uit te voeren constructieve toetsen (2)

capaciteit anker conform [Eurocode]:

capaciteit bij ankeruitval conform [Eurocode]:

capaciteit gording conform [CUR 166]:

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=20m42s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=21m27s
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Rekenwaarde normaalkracht

Fs;A;k

Fs;nk;drkr

Zakkende grond op ankerstang (CUR)

[Ref: CUR116-2 (2012), sectie 4.9.13]

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=21m45s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=22m51s
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Tekortkomingen CUR-model

incorrecte maximale (ongedraineerde) belasting 
op ankerstaaf door zakkende cohesieve grond;

qz = cu Dankerstang (1 + a)

incorrecte mechanische representatie (geen buig-
ligger met M=0, maar kabelvergelijking);

incorrect (constant) verloop grondverplaatsingen 
door bodemdaling en, bij doorkruisen meerdere 
grondlagen, incorrect (constant) verloop lijnlast;

Rekenwaarde buigend moment

gz Ms;max;EEM

Fs;A;k

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t24m13s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=25m53s
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Rekenwaarden ankerkracht

RA;d

Fs;gr;d

Constructieve sterkte stalen damwand

rekenwaarde spanning in uiterste vezel kleiner
dan rekenwaarde van vloeispanning:

correctie van weerstandsmoment (Wcorr) en 
doorsnedeoppervlak (Acorr) damwand vanwege
corrosie over de gehele levensduur (100 jaar).

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=28m47s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=29m50s
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rekenwaarde spanning in doorsnede ankerstang
kleiner dan rekenwaarde van vloeispanning:

Constructieve sterkte ankerstang

Constructieve sterkte gording

Volgens paragraaf 4.9.11 van [CUR 166]:

Ms;g;d = f ∙ Pg;d ∙ a ≤ Mr;gord;d = fy;d ∙ Wgord;d

met:

f = factor afhankelijk van lengte doorgaande ligger [-]

Pg;d = rekenwaarde belasting gording (= 1,1∙ Fs;gr;d) [kN/m/m’]

a = h.o.h. afstand ankers [m]

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=30m54s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=30m54s
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Toets vervormingseisen (BGT)

Vervorming toetsen met karakteristieke sterkte-
en gemiddelde stijfheidsparameters;

Eisen bij maatgevende belasting:

kruinzakking ≤0,1 m

horizontale verplaatsing onverankerde damwand ≤0,1 m

(bij een open constructie geldt de vervormingseis zowel  voor 
damwand als grond tussen constructieve elementen)

Toets vervormingseisen (UGT)

Eisen bij maatgevende belasting:

voor verankerde damwand geen vervormingseisen

horizontale verplaatsing onverankerde damwand 
≤2% van wandlengte, met maximaal 0,50 m

(bij een open constructie geldt de vervormingseis zowel voor 
damwand als grond tussen constructieve elementen)

https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=31m21s
https://youtu.be/_FdA5nRf6eY?t=32m07s
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Vragen over feitelijke toets

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

