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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 
steenzettingen

Mark Klein Breteler

Deltares

Pilot-cursus Bekledingen: 
module Asfalt en steen

2 november 2016

Inhoud

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3) 

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=00m00s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=00m36s
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Opbouw van meeste steenzettingen

Toplaag van 
gezette steen

Filter of 
uitvullaag

Geotextiel

Klei

Bekledingsconstructie

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=01m22s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=01m55s
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Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)

Faalmechanismen

steenzettinggras asfalt

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=02m26s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=02m33s
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Initiële mechanismen

Na initiële mechanisme: erosie 
onderlagen (reststerkte)

Materiaaltransport 
door de toplaag

Toplaag instabiliteit

Afschuiving

Materiaaltransport 
vanuit de ondergrond

Toplaagstabiliteit (1)

zandklei

geotextiel

granulaire laag (filter)

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=03m03s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=04m50s
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Toplaagstabiliteit (2)

freatische lijn 

in filter

druktransmissie 

door filter

hoge druk op 

toplaag

Toplaagstabiliteit (3)

Gunstig:

Grote doorlatendheid van toplaag (k’)

Kleine doorlatendheid van filter (k)

Dunne filterlaag (b)

D
b

k'
k

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=05m31s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=06m23s
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Toplaagstabiliteit (4)

Gunstig:

Grote doorlatendheid van toplaag (k’)

Kleine doorlatendheid van filter (k)

Dunne filterlaag (b)

D
b

k'
k

Leklengte:

Materiaaltransport door de toplaag

Treedt op als:

Toplaag te ruim gezet (grote spleten/gaten)

Inwasmateriaal te fijn

Granulaire laag te fijn

D/Hs te klein 

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=07m15s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=09m48s
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Materiaaltransport vanuit ondergrond (1)

Treedt op als:

Geotextiel/vlijlagen ontbreekt

Korrelgrootteverhouding 
filter/ondergrond te groot

zand
klei

geotextiel

granulaire laag (filter)

Materiaaltransport vanuit ondergrond (2)

Treedt op als:

Geotextiel/vlijlagen ontbreekt

Korrelgrootteverhouding 
filter/ondergrond te groot

zand
klei

geotextiel

granulaire laag (filter)

vlijlagen

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=10m40s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=11m02s
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Afschuiving (1)

Lokale vervorming talud door golven

Treedt op als:

Te weinig gewicht op zandondergrond (t.o.v. Hm0)

Te steil talud

Afschuiving (2)

Proefvak bij Lelystad

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=12m58s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=14m54s
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Reststerkte

Breedte van de dijk Bdijk

Dikte van de kleilaag dc

Significante golfhoogte Hm0

In Toets op Maat: probabilistische berekening van 
faalkans steenzetting en reststerkte mogelijk 

normpeil
Bdijk

dc

Veiligheidsfactor voor
toplaagstabiliteit:
- Weinig reststerkte:  = 1,1
- Medium reststerkte:  = 

1,0
- Veel reststerkte:  = 0,9

Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=15m23s
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Beoordelingsproces

Benodigde gegevens verzamelen

Hydraulische belastingen (waterstand, golven) 
bepalen met Hydra-NL

Beoordeling met Steentoets

Voldoet? Dan klaar.

Anders: 

Meer gegevens verzamelen

Kleinere belastingvakken

Toets op maat

Stroomschema 
Gedetailleerde beoordeling met Steentoets

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=18m15s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=20m20s
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Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)

Gegevens verzamelen

Kaart van het dijktraject 

Dwarsprofielen van de dijk

Voorland / bodemtopografie voor de dijk

Hydraulische belastingen (waterstand, golven)

Eigenschappen van de bekleding

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=23m12s
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Gegevens verzamelen

Kaart van het dijktraject 

Dwarsprofielen van de dijk

Voorland / bodemtopografie voor de dijk

Hydraulische belastingen (waterstand, golven)

Eigenschappen van de bekleding:

Metingen

Gegevens verzamelen

Kaart van het dijktraject 

Dwarsprofielen van de dijk

Voorland / bodemtopografie voor de dijk

Hydraulische belastingen (waterstand, golven)

Eigenschappen van de bekleding:

Metingen

Tekeningen, as build
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Gegevens verzamelen

Kaart van het dijktraject 

Dwarsprofielen van de dijk

Voorland / bodemtopografie voor de dijk

Hydraulische belastingen (waterstand, golven)

Eigenschappen van de bekleding:

Metingen

Tekeningen, as build

Bestekstekeningen

Gegevens verzamelen

Kaart van het dijktraject 

Dwarsprofielen van de dijk

Voorland / bodemtopografie voor de dijk

Hydraulische belastingen (waterstand, golven)

Eigenschappen van de bekleding:

Metingen

Tekeningen, as build

Bestekstekeningen

Schattingen
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Essentiële gegevens

Hydraulische belastingen

Geometrie van het dwarsprofiel

Niveau onder- en bovenrand van de steenzetting

Toplaagdikte

Type steenzetting

Spleetbreedte of open oppervlak

Inwassing met steenslag of ingieting met gietasfalt

Dikte van de uitvullaag

Korrelgrootte van de uitvullaag

Aanwezigheid van geotextielen

Dikte van de kleilaag

Geometrie (1)

Taludhelling

Niveau teen

Niveau overgangen

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=25m05s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=26m16s
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Geometrie (2)

Taludhelling?

Geometrie (3)

Schematisatie van talud
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Teen

Gegevens verzamelen

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=27m32s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=28m27s
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Toplaagdikte natuursteen

Metingen:

Elke 100 a 200 m op 2 niveau’s

Toplaagdikte op bepaalde meetlocatie:

Goed geklemd: gemiddelde van ca 1 m2

Slecht geklemd: kleinste van ca 1 m2

Toplaagdikte van hele vak:

Kleinste waarde van de waarden op de 
meetlocaties

Toplaagdikte beton

Gebruik definitie uit NEN7024 bij bijzondere 
toplagen

Hillblock

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=29m06s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=30m18s
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Toplaagdikte beton

Gebruik definitie uit NEN7024 bij bijzondere 
toplagen

Hillblock

D

Spleetbreedte rechthoekige 

betonblokken

Metingen: Elke 100 a 200 m op 2 niveau’s

Op elke meetlocatie: gewogen gemiddelde van 
ca 1 m2

Maatgevende spleetbreedte van hele vak:

Kleinste waarde van de waarden op de 
meetlocaties

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=31m15s
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Open oppervlak moderne 

steenzettingen

Zie schematiseringshandleiding (of opvragen 
bij leverancier)

Controleren in het veld

Toplaagtypes: natuursteen

Vilvoordse steen

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=32m01s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=34m23s
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Toplaagtypes: natuursteen

Graniet

Toplaagtypes: natuursteen

Noorse steen

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=32m34s
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Toplaagtypes: natuursteen

Basalt

Toplaagtypes, beton

Basalton
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Toplaagtypes, beton

Rechthoekige betonblokken, plat gezet

Toplaagtypes, beton

Haringmanblokken
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Toplaagtypes, beton

Blokken op hun kant

Toplaagtypes, beton

Hydroblock
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Toplaagtypes, beton

Ronaton

Toplaagtypes, beton

Hillblock
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Toplaagtypes, beton

Verkalit

Koperslakblokken
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Klei, in verband met reststerkte

Categorieën:

Goed erosiebestendig.

Matig erosiebestendig.

Slecht erosiebestendig: er is geen rekenkundige 
reststerkte van de kleilaag

Het gaat om gemiddelde over enkele m3 klei:

2 à 3 maal in een dwarsprofiel boring doen

Visuele beoordeling van samenhang in vochtige 
toestand

Zandlagen tellen en puinresten beoordelen

Zandlagen in de klei

Rekendikte van de klei:

Met n = aantal lagen klei, gescheiden door zandlagen

Ondetecteerbaar zandlaagje wordt 
buiten beschouwing gelaten 

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=37m28s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=38m39s
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Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)

Bekledingssegmenten (-tafels)

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=41m50s
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Dijkvakken 

Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)
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Bekledingssegmenten

Toetsing vindt plaats per 
representatief dwarsprofiel

Overzicht

Achtergrond (deel 1): 

Opbouw bekledingsconstructie

Faalmechanismen 

Beoordelingsproces

Beoordeling van steenzettingen (deel 2):

Gegevens verzamelen

Dijkvakindeling

Bekledingssegmenten

Steentoets (deel 3)

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=42m57s
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Steentoets

niveau voorland

Voorland

Y

Z (t.o.v. NAP)

dwarsprofiel

Invoegtoepassingen / 

‘Add-Ins’

Toetsgolven Algemeen (instellingen)

Startscherm van Steentoets

https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=43m51s
https://youtu.be/N1mgNqTeNAg?t=47m27s
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Steentoets

2. Toetsgolven 1. Algemeen (instellingen)

3. Toetsing

Werkblad ‘Algemeen’
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Werkblad toetsgolven

locatie
dijkvak

GLW
GHW

normpeil
stroming

golven op
NAP+2m

golven op
NAP+3m

etc.

Werkblad Toetsing

dijkvak
i.v.m. golfcondities

dijkorientatie
dwarsprofielnummer
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Vragen?

klei

steenslag filter

Basalton

geotextiel

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

