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Opleidingen Nieuwe Normering Waterveiligheid
Link naar: Digitaal Cursus Naslagwerk 2016/17
M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

(= link naar playlist op stowavideo)

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
M11 – Assembleren
M12 – Databeheer WBI17
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Opleidingsprogramma
INNW
WBI: Assembleren en rapporteren
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M11 Assembleren – programma
opname vrijdag 3 februari 2017 - youtube playlist

1.
2.
3.
4.
5.

Introductie
Assembleren: Waarom, wat en hoe?
Assemblage tool
Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 1)
Waterveiligheidsportaal
--- lunch --6. Gebruik Assemblagetool
7. Bepalen Veiligheidsoordeel (casus 2)
8. Van veiligheidsoordeel tot rapportage

Hans Waals
Ferdinand Diermanse
Kin Sun Lam
Kin Sun Lam
Jan Strijker
Ferdinand Diermanse
Kin Sun Lam
Hans Waals
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Assemblage, waarom, wat en
hoe?

Ferdinand Diermanse (Deltares)
Marcel Bottema (RWS-WVL)
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Doel Assemblagetool
 Het bepalen van het veiligheidsoordeel van een
traject volgens het assemblageprotocol.
 Het geven van overzicht van en inzicht in de
oordelen per toets, per vak, per toetsspoor en
per traject.
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Overstromingskans
 Overstromingskansberekening voor trajecten pas
vanaf 2019 beschikbaar (voor een
deelverzameling van toetssporen)
 De uitvoer van het assemblageprotocol is daarom
NIET een berekende overstromingskans van het
dijktraject
 … maar een oordeel over de mate waarin wel of
niet aan de norm wordt voldaan (‘energielabel’).
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Categorieen - principe
Cat Omschrijving
A+

Voldoet ruim

A

Voldoet

B

Voldoet net (aan ondergrensnorm, niet aan
signaalwaarde)

C

Voldoet niet

D

Voldoet ruim niet

8
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Stroomschema assembleren
Vak-oordeel per toetsspoor

[1] Combineren

vak-oordelen
per toetsspoor

Traject-oordeel
per toetsspoor
[2] Combineren
toetssporen
voor het traject
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Veiligheidsoordeel
Traject

Ringtoets

Indeling in
deelvakken
assemblage

Deelvak-oordeel
per toetsspoor
[3] Combineren
toetssporen per
deelvak
Deelvak-oordeel
(ruimtelijke duiding)

oordeel

[3] combineren toetssporen
per vak voor duiding
veiligheidsoordeel

Veiligheidsoordeel
[1] Combineren vakken
per toetsspoor
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[2] Combineren toetssporen
tot veiligheidsoordeel
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Assemblageniveaus
Er zijn drie assemblageniveaus:

 Hoogste niveau (veiligheidsoordeel traject)
 Tussenniveau (oordeel per toetsspoor, per traject)
 Basisniveau (oordeel per toetsspoor per
vak/doorsnede)
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Begrip onderlinge samenhang vereist kennis van
signaleringsnorm/ondergrensnorm,
faalkansbegroting en lengte-effect
(Basiscursus WBI)

Signaleringsnorm vs ondergrensnorm
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Principe faalkansbegroting
 Als elk toetsspoor een eigen faalkanseis krijgt, kan
elk toetsspoor afzonderlijk worden beoordeeld
.. maar het gemak van vaste eisen geeft wel wat
conservatisme..

 Verdeling van de deelkansen is vrij, maar som
deelkansen moet binnen de norm blijven.
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Faalkansbegroting
(“startwaarden” in WBI)
Type waterkering
Dijk

Faalmechanisme
Zandige kust

Overig (dijken)

0,0

0,24

Opbarsten en piping

0,0

0,24

Macrostabiliteit binnenwaarts

0,0

0,04

Beschadiging bekleding en erosie

0,0

0,10

Niet sluiten

0,0

0,04

Piping

0,0

Constructief falen

0,0

0,02

Duinafslag

0,70

0,0 / 0,10c

Overig

0,30

0,30 / 0,20

Totaal

1,0

1,0

Kunstwerk

Duin

Overloop en golfoverslag

Type traject
a,b

0,02
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Faalkansbegroting en lengte-effect
 Bij de vertaling van trajectnorm naar vak/doorsnedeeis wordt altijd eerst de faalkansbegroting-factor 
toegepast.
 Daarna wordt lengte-effect-factor N verrekend per
toetsspoor.
Overstromingskansnorm
(alle toetssporen en doorsneden samen)

1/1.000
24%

76%

Piping 1/4.000
Overige
mechanismen

Verdeling over
de
mechanismen
Faalkanseis per toetsspoor per traject
Faalkansbegroting
Lengte-effect
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Dsn. 1

Faalkanseis per toetsspoor op doorsnede/vak
niveau

Assemblage – dijktraject
Categorieën toetsoordeel per traject

Grenswaarden
overstromingskans

1/30 * signaleringswaarde
signaleringswaarde
ondergrens
30 * ondergrens
16
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Assemblage – dijktraject
Categorieën toetsoordeel per traject (anders
Begrenzing categorie
weergegeven)
P = Overstromingskans
traject
Cat Omschrijving
SW = Signaleringswaarde
OG = Ondergrens

A+ Dijktraject voldoet ruim aan de

P < 1/30 * SW

signaleringswaarde

A
B
C
D
17

Dijktraject voldoet aan de
signaleringswaarde.
Dijktraject voldoet aan de
ondergrens, maar niet aan de
signaleringswaarde.
Dijktraject voldoet niet aan de
signaleringswaarde en ook niet aan
de ondergrens
Dijktraject voldoet ruim niet aan de
signaleringswaarde en de
ondergrens.

1/30 * SW < P < SW
SW < P < OG

OG < P < 30 * OG

P > 30 * OG

Assemblage – op het tussenniveau
Categorieën toetsoordeel per toetsspoor per traject

Cat Omschrijving :
Toetsspoor …
It

voldoet ruim aan de
signaalwaarde

IIt

voldoet aan de signaalwaarde.

IIIt

voldoet aan de ondergrens en
mogelijk aan de signaalwaarde.

Begrenzing categorie

Zelfde als op hoogste
niveau, maar vermenigvuldigd met factor
faalkansbegroting ()
(extra strenge eis)

mogelijk aan de
IVt voldoet
ondergrens
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Vt

voldoet niet aan de ondergrens.

Vit

voldoet ruim niet aan de
ondergrens.

Zelfde als op hoogste
niveau
(relatief coulante eis)
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Assemblage – op basisniveau
Categorieën toetsoordeel per toetsspoor per vak

Cat Omschrijving :
vak …
ruim aan de
Iv voldoet
signaalwaarde
IIv

voldoet aan de signaalwaarde.

IIIv voldoet aan de ondergrens en

mogelijk aan de signaalwaarde.

Begrenzing categorie
Zelfde als op hoogste
niveau, maar vermenigvuldigd met factoren voor
faalkansbegroting en
lengte-effect (/N)
(extra strenge eis)

mogelijk aan de
IVv voldoet
ondergrens of signaalwaarde

Vv

voldoet niet aan de ondergrens.

Viv

voldoet ruim niet aan de
ondergrens.

Zelfde als op hoogste
niveau
(relatief coulante eis)

Nog geen oordeel
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VIIv

Lengte-effect en faalkans
vak

Lengte-effect

traject
Geen (N=1)

Optimistisch

werkelijkheid
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WBI-aanname: N Pessimistisch/
conservatief
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Faalkansbegroting en faalkans

toetsspoor

faalkansbegroting

traject
Geen (=1)

Optimistisch

werkelijkheid

WBI-aanname:  Pessimistisch/
conservatief
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Toelichting grenskeuze
Categorie vak

Categorie dijktraject

Iv

A+

IIv
IIIv
IVv
Vv
VIv

A
B
C
D

 Relatie kleurcode vak-traject alleen met
zekerheid te leggen door bij grenzen
categorieen per vak uit te gaan van:
 Strenge eis (goedkeuren)
 Coulante eis (afkeuren)
22
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Assemblage – op basisniveau
Categorieën toetsoordeel per toetsspoor per vak

Begrenzing categorie

Cat Omschrijving :
vak …
Iv
Iv

voldoet ruim aan de
signaalwaarde
voldoet aan de signaalwaarde.

IIIv voldoet aan de ondergrens en

mogelijk aan de signaalwaarde.

Zelfde als op hoogste
niveau, maar vermenigvuldigd met factoren voor
faalkansbegroting en
lengte-effect (/N)
(extra strenge eis)

mogelijk aan de
IVv voldoet
ondergrens of signaalwaarde

Vv

voldoet niet aan de ondergrens.

Viv

voldoet ruim niet aan de
ondergrens.

Zelfde als op hoogste
niveau
(relatief coulante eis)

Nog geen oordeel
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VIIv

Assemblageniveaus - samengevat
 Hoogste niveau = A+, A, B, C, D
 Tussenniveau = It t/m VIt (t van toetspoor/traject)
 Per toetsspoor per vak = Iv t/m VIIv (v van vak)

Omschrijving
(indicatief)

–
Categorie Categorie
- Overall per
toetsspoor

Categorie – per
toetsspoor per vak

voldoet ruim

A+

It

Iv

IIt

IIv

IIIt

IIIv

C
Voldoet ruim niet D

IVt
Vt
VIt

IVv
Vv
VIv

Nog geen
oordeel

-

VIIv

voldoet
A
voldoet aan
B
ondergrens
voldoet mogelijk Voldoet niet

-
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[3] combineren toetssporen
per vak voor duiding
veiligheidsoordeel

Categorieen per
toetsspoor per vak

Veiligheidsoordeel
[1] Combineren vakken
per toetsspoor

Categorie per toetsspoor
Per traject

25

[2] Combineren toetssporen
tot veiligheidsoordeel

Categorieen dijktraject

Groepen toetssporen bij assemblage

26



Groep 1:
 Probabilistisch per vak beoordeelde toetssporen, met
expliciete faalkansberekening



Groep 2:
 Semi-probabilistisch per vak beoordeelde toetssporen,
waarbij de faalkans via de stabiliteits- of veiligheidsfactor kan
worden geschat.



Groep 3:
 Semi-probabilistisch per vak beoordeelde toetssporen,
waarbij de faalkans via aangepaste belastingen kan worden
geschat.



Groep 4:
 Overige directe mechanismen (geen probabilistische of
semi-probabilistische toets)



Groep 5:
 Indirecte faalmechanismen die bij niet-voldoen alleen
doorwerken via de schematisatie van andere toetssporen.
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Indeling groepen


Groep 1: ‘hoogte kunstwerk’, ‘betrouwbaarheid sluiting
kunstwerk’, ‘sterkte en stabiliteit puntconstructie’ en
‘grasbekleding erosie kruin en binnentalud’



Groep 2: ‘macrostabiliteit binnenwaarts’ en ‘piping’



Groep 3: ‘duinafslag’, ‘stabiliteit steenzetting’, ‘golfklappen op
asfaltbekleding’ en ‘grasbekleding erosie buitentalud’



Groep 4: ‘microstabiliteit’, ‘wateroverdruk bij asfaltbekleding’,
‘grasbekleding afschuiven buitentalud’, ‘grasbekleding afschuiven
binnentalud’, ‘sterkte en stabiliteit langsconstructies’ en ‘technische
innovatie’



Groep 5: ‘macrostabiliteit buitenwaarts’, ‘golfafslag voorland’,
‘afschuiving voorland’, ‘zettingsvloeiing voorland’, ‘havendammen’
en ‘niet waterkerende objecten’ (bebouwing, begroeiing, kabels en
leidingen en overige constructies).
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Stap [1] - combineren van vakken tot
een trajectoordeel voor één
toetsspoor
 Stap [1a] – combineren van toetssporen waarvoor geen
kansschatting beschikbaar is
 ‘zwakste vak is leidend’
 Stap [1b] – combineren van toetssporen waarvoor een
kansschatting beschikbaar is
 Schat de faalkans van het dijktraject, uitgaande van
onderlinge onafhankelijkheid van de vakken;
 Schat de faalkans van het dijktraject op basis van de
grootste faalkans van een vak en het geschatte lengteeffect;
 Kies het minimum van de vorige twee bullets

28
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Stap [2] - combineren van
toetssporen op trajectniveau
 Stap [2a] – Combineer alle toetssporen
waarvoor geen kansschatting beschikbaar
is
 ‘slechtst scorende spoor is leidend’

 Stap [2b] – Combineer alle toetssporen
waarvoor kansschattingen beschikbaar zijn.
Ga uit van onderlinge onafhankelijkheid van
de toetssporen.

 Stap [2c] – Combineer de uitkomsten van
stappen 2a en 2b.
 ‘slechtst scorende uitkomst 2a en 2b is
leidend’
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Stap [3] - combineren van
toetssporen op vakniveau

 Principe van “zwakste vak is leidend”

30
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Overzicht
Stap

Resultaat per stap

Stap [1]

Toetsoordeel per
dijktraject voor een
toetsspoor

Methode
‘Combinatie van
faalkansbijdragen’

Methode
‘Het zwakste vak is
leidend’

Stap [2]

Toetsoordeel van
het dijktraject

Methode
‘Combinatie van
faalkansbijdrage’

Methode
‘Het zwakste vak is
leidend’

Stap [3]
31

Sporen groep 1 en 2 Sporen in groep 3 en 4

Veiligheidsoordeel

Veiligheidsoordeel gelijk aan laagste
categorie

Toetsresultaat per
vak

Methode ‘Het zwakste vak is leidend’

Meer informatie

opleidingen.stowa.nl
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