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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 2 november

P01 Beoordeling asfaltbekledingen

P02 Bepalen hydraulische belastingen voor AGK en ZST

P03 Zelf aan de slag: Oefeningen toetsspoor AGK 

P04 Theorie Stabiliteit steenzetting (ZST) 

Docenten 2 november
ir. 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. Robert ‘t Hart
Adviseur/onderzoeker bij Deltares op gebied van asfalt- en steenbekledingen.

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.

ir. Mark Klein Breteler
Expert kustconstructies bij Deltares. Heeft jarenlange ervaring met 
dijkbekledingen, zowel in het onderzoek als bij toetsingen. Daarnaast als 
onderzoeker betrokken bij onderzoek naar de reststerkte van de dijk nadat de 
bekleding is bezweken in het kader van het project WBI-2017.

https://www.youtube.com/watch?v=D4Cwx3-eQIc
https://www.youtube.com/watch?v=gNAYHOTKzNM
https://www.youtube.com/watch?v=gQNgTvr-qtk
https://www.youtube.com/watch?v=N1mgNqTeNAg
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Theorie beoordeling 
asfaltbekledingen

Robert `t Hart

Deltares

Pilot-cursus Bekledingen: 
module Asfalt

2 november 2016

Inhoud

1. Faalmechanismen asfaltbekledingen, 
globaal overzicht 

2. Gedetailleerde toets AGK (golfklappen bij 
asfaltbekleding)

3. Tijd voor vragen

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h0m0s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h00m13s
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Deel 1

Toetssporen asfaltbekledingen

Doel (asfalt)bekledingen:

Dijklichaam beschermen tegen erosie 
als gevolg van golven en stroming

Dijklichaam

zand

golf

asfaltbekleding

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h01m00s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h01m53s
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Overstromingskansnorm per dijktraject 

(alle faalmechanismen en doorsneden 

samen)

Faalkanseis per faalmechanisme 

Faalkansbegroting

1% 99%

Asfalt-

bekleding
1/1.000.000

Overige

mechanismen

1/10.000

Lengte-effect

Faalkanseis per faalmechanisme per 

dijkvak

Dsn. 1

Verdeling over de

mechanismen

Van normtraject-overstromingskans  
naar kans per faalmechanisme en per 
dijkvak

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h02m51s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h03m43s
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Falen van Bekleding

Water-
overdruk
(AWO)

Golfklappen
(AGK)

Falen
Asfalt-

bekleding

Falen van dijk t.g.v. falen bekleding

Onvoldoende rest-
sterkte dijklichaam

en

of

en

of

Falen Gras-
bekleding

Falen
Steen-
zetting

Toetssporen asfaltbekledingen
1. AWO WaterOverdruk bij Asfaltbekleding (semi prob.)

2. AGK GolfKlappen op Asfaltbekleding (semi prob.)

Gedetailleerde toets

Eenvoudige toets
Faalkans = 
verwaarloosbaar

Faalkansruimte 1%

waterstand & faalwaterstand                          

ka
ns

dic
hth

eid

 

 

Belasting (S)

Sterkte (R)

Golfhoogte

Rekenmodellen voor asfalt: semi-probabilistisch. 

Rekenwaarden belasting en sterkte zodanig dat 
hierbij de kans op falen voldoet aan de 
faalkanseis van de doorsnede

Reken-
waarde
sterkte

Reken-
waarde

belasting

Gemiddelde
belasting

Gemiddelde
sterkte

K
an

sd
ic

h
th

ei
d

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h05m50s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h07m33s
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Faalkanseis per doorsnede aan een
toets asfaltbekleding (gedet.):

Toetsspoor Toets ω [-]

Overdrukken bij asfaltbekleding(AWO) Eenvoudige toets -

Golfklappen op asfaltbekleding (AGK) Gedetailleerde toets 0,01

Stormgedreven bezwijkmechanisme, 
treedt op bij vallende 
buitenwaterstand.

Zeedijken

AWO wateroverdruk bij asfaltbekleding

Schade door 
Wateroverdruk

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h10m05s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h11m12s
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AWO Proces tot falen van de dijk

tot hier de 
eenvoudige toets

Grondwaterstand stijgt 
in dijklichaam

Primair 

mechanisme

Reststerkte

Dalen 
buitenwaterstand

Deformaties door 
golfbelasting

Stijgen 
buitenwaterstand

Erosie 
onderlaag/ondergrond

Erosie dijkprofiel

Faaldefinitie 

wateroverdrukken

Gat in asfaltbekleding:

Falen asfaltbekleding

Hoogte restprofiel gelijk 

aan waterstand

Dijkfalen door overdrukken 

onder asfaltbekleding

Hoge buitenwater-

stand door storm

Oplichten bekleding

Scheur in asfaltbekleding

Bresgroei

StadiumProces
Onderverdeling van het 

faalproces in de toetsing Rekenmodel

Evenwichtsvergelijking

AWO Wateroverdruk bij Asfaltbekleding

• Mechanisme wordt zelden waargenomen

• Speelt alleen bij een waterdichte bekleding op een 
zandlichaam

SWL

MGWS SWL

Fz
druk op

en druk onder de bekleding

evenwicht in 

maatgevend punt
• Schematisch weergave mechanisme

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h12m30s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h15m30s
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AGK Golfklappen op Asfaltbekleding

- Stormgedreven bezwijkmechanisme, treedt op bij
(extreem) hoogwater.

Schade door 
Golfbelasting

AGK Golfklappen op Asfaltbekleding

• Schematisch weergave mechanisme

drukstoot

vermoeiing 

asfaltbekleding

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h22m23s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h23m58s
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AGK Proces tot falen van de dijk

tot hier de 
gedetailleerde toets

Faaldefinitie golfklap

Vermoeiing door 
herhaalde golfklappen

Primair 

mechanisme

Reststerkte

Doorgroei scheuren

Uitspoelingonderlaag/
ondergrond

Erosie dijkprofiel

Degradatie asfalt

Aanvang storm

Veroudering

Gat in asfaltbekleding:

Falen asfaltbekleding

Restprofiel lager dan 

waterstand

Dijkfalen door golfklappen 

op asfaltbekleding

Scheurinitiatie in 

asfaltbekleding

Scheur in asfaltbekleding

Bresgroei

StadiumProces

Onderverdeling

van het faalproces

in de toetsing Rekenmodel

Levensduurmodel

GOLFKLAP

Deel 2

Toetsen AGK

(Golfklappen op Asfaltbekleding)

• Eenvoudige toets

• Gedetailleerde toets

• (Toets op maat)

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h24m37s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h27m9s
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Eenvoudige toets AGK

E.1  Asfaltbekleding ligt buiten 

de golfklapzone

E.2  Golfhoogte Hm0 < 0,5 m

NVT / FV

Nee

Nee Ja

Ja

Verder beoordelen

E.3  Eenvoudige toets vol en zat 

gepenetreerde 

breuksteen (V&ZG)
JaNee

Gedetailleerde toets AGK

2.2  Toepassingsvoorwaarden 

rekenmodel
Nee Ja

Voldoet

2.1  Bekledingstype is WAB
Nee Ja

Toets op maat

2.3 Sterkte volgens vermoeiings-

berekening 

afdoende
JaNee

Stap 2.2

• Hs < 3 m

• Grondwaterstand lager dan onderrand asfaltbekleding

• Westerschelde, kust, Waddenzee of Merengebied

• Minimale laagdikte

• Als twee lagen asfalt, dan dienen deze goed op elkaar gehecht te zijn

• Materiaalkwaliteit niet al te variabel (Vσb < 0,35)

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h28m11s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h32m35s
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Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

Gedetailleerde toets AGK

Gegevens verzamelen

• Norm, lengte-effectfactor, faalkansbegroting

• Geometrie van de dijk (AHN, veldmetingen, ..)

• Buitentalud (schematiseren met rechte lijnstukken)

• Geometrie van voorland

• Asfaltkwaliteit (Opleveringscontrole, voorafgaande
beoordelingen, reparaties, zorgplicht, 
laboratoriumonderzoek)

• Dikte asfaltbekleding (radarmetingen)

• Stijfheid bekleding en ondergrond (VGD-metingen)

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h34m29s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h36m26s


13

Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Vakindeling AGK

Aandachtspunten:

Een bestek  een type asfalt en veelal
eenzelfde asfaltkwaliteit en 
constructieopbouw

Geometrie van dijklichaam en voorland

Hydraulische belastingen

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=00h39m27s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h40m01s
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Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

Schematisering dijkprofiel

Aandachtspunten (AKG):

Onderste punt onderrand, hoogste punt 
bovenrand

Steilste taludhelling is maatgevend

Bermen schematiseren

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h42m16s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h44m48s
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Berm schematiseren
Bermen meenemen als deel van ondertalud

Hoogteligging berm verloopt

Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h46m16s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h50m17s
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Bepalen  constructieparameters 

Aandachtspunten (AKG):

Semi-prob. berekening met conservatieve 
karakteristieke waarden.

Materiaalsterkte is cruciale parameter

Materiaalsterkte levensduur
Buigtreksterkte neemt af met de tijd 
• Snelheid van veroudering afhankelijk van

Holle Ruimte

• Extrapoleren vanaf nu of vanuit verleden 
naar de peildatum 

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h50m24s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=0h51m18s
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Materiaalsterkte levensduur
Bepalen breuksterkte:
1. Laboratoriumproeven op een aantal 

materiaalmonsters
2. Per monster de sterkte op de peildatum 

berekenen

Materiaalsterkte levensduur
Bepalen breuksterkte:
1. Laboratoriumproeven op een aantal 

materiaalmonsters
2. Per monster de sterkte op de peildatum 

berekenen
3. Uit set berekende sterktes op de 

peildatum, de karakteristieke ondergrens
en variatiecoëfficiënt bepalen. Let daarbij 
op:
o Log-normale verdeling.
o Beperkt aantal waarnemingen.

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h04m10s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h05m27s
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Materiaalsterkte
Materiaalproeven vrij prijzig, gebruik waar 
mogelijk bestaande meetgegevens, zie 
Schematiserings-
Handleiding
asfaltbekleding

Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h06m18s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h07m13s
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Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

Basis Module Asfalt Golfklap
Rekenmodel beschikbaar in de vorm van 
een stand alone:

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h07m48s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h07m23s
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Basis Module Asfalt Golfklap
Rekenmodel:

Rekenmodel GOLFKLAP berekent vermoeiingsschade 
(Minersom) door herhaalde golfklappen

ondergrond = lineair elastische veren

golfklap = 

drukverdeling

asfalt = plaat

c

Basis Module Asfalt Golfklap

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h07m48s
https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h08m48s
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Basis Module Asfalt Golfklap

Basis Module Asfalt Golfklap



22

Basis Module Asfalt Golfklap

Basis Module Asfalt Golfklap
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Basis Module Asfalt Golfklap

Basis Module Asfalt Golfklap
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Beoordeling met de Minersom

Extreme waarde X volgens standaard normale

X =μ+β.σ verdeling

β

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h21m32s
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Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Ja

Nee 

Splits het dijkvak

Archief- en veldgegevens over de 
asfaltbekleding verzamelen

Indeling maken in dijkvakken

Bepaal hydraulische belastingen 

Zonodig aanvullende 
veldgegevens verzamelen

Schematiseer het dijkvak tot een 
doorsnede

Bepaal representatieve 
constructieparameterwaarden

Ja

Controleer het dwarsprofiel met het 
rekenmodel

Bekleding voldoet

Oordeel = voldoet?

Grote verschillen in HB over 
vak en/of grote verschillen in 

de bekleding?

Nee 

Verder beoordelen

Nee 

Ja

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h22m24s
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Essentieel bij toets AGK
• Materiaalsterkte is de cruciale 

invoerparameter: levensduurmodel 
gebruiken!

• Golfbelastingen genereren met Ringtoets

• Berekening (en oordeel) met Basis 
Module Asfalt Golfklap

• Raadpleeg de Schematiseringshandleiding 
asfaltbekleding

Deel 3

Tijd voor vragen

https://youtu.be/D4Cwx3-eQIc?t=1h24m02s


27

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 
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:opleidingen@stowa.nl
mailto:helpdeskGR@deltares.nl

