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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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Hydraulische belastingen 
AGK & ZST
(asfaltbekleding golfklappen, steenzetting)

Roy Mom 

Infram

Pilot-cursus Bekledingen: 
module Asfalt en Steen

2 november 2016

Inhoud

1. Benodigde HB voor AGK (golfklappen bij 
asfaltbekleding) incl. bepaling

eenvoudige toets

gedetailleerde toets

2. Benodigde HB voor ZST (steenzetting) 
incl. bepaling

gedetailleerde toets

3. Vragen

https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=0m0s
https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=00m26s
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1a AGK: eenvoudige toets

Waterstand bij de norm h (stap 
E.1)

bepalen met Ringtoets

Significante golfhoogte Hm0
(stap E.1 en E.2)

bepalen met Ringtoets

1b AGK:Gedetailleerde toets (stap G.1)

Significante golfhoogte Hm0
is reeds bepaald bij eenvoudige toets

Niveau grondwaterstand GRWS
TR Waterspanningen in dijken (bijlage 1)

Type watersysteem

https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=00m50s
https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=02m07s
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AGK: Gedetailleerde toets (stap G.2)

Type watersysteem

Gemiddelde getijamplitude GGA
o.b.v. waternormalen

Waterstand bij de norm h
is reeds bepaald bij eenvoudige toets

AGK: Gedetailleerde toets (stap G.2)

Gemiddelde buitenwaterstand GWS
NAP voor locaties met zoutwater

winterpeil voor meren

Golfcondities 
bepalen met Hydra-NL

https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Referentiewaarden waterstanden_tcm174-326696_tcm21-24223.pdf
https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=03m21s
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AGK: Waterstandsverloop

Waterstandsverlopen zijn 
voorgeprogrammeerd voor verschillende 
watersystemen

2. ZST: Gedetailleerde toets (stap G.2)

Gemiddeld laagwater GLW
Gemiddeld hoogwater GHW

o.b.v. waternormalen

Waterstand bij de norm h
bepalen met Ringtoets

Golfcondities 
bepalen met Hydra-NL

https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=04m31s
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Referentiewaarden waterstanden_tcm174-326696_tcm21-24223.pdf
https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=05m11s
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ZST: Waterstandsverloop

Waterstandsverlopen zijn 
voorgeprogrammeerd voor verschillende 
watersystemen
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https://youtu.be/gNAYHOTKzNM?t=06m31s
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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:opleidingen@stowa.nl
mailto:helpdeskGR@deltares.nl

