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Deltares

Definitie
Vraag: wat zijn indirecte faalmechanismen
en wat is het verschil met directe
faalmechanismen?

Definitie
Indirect “faal”mechanisme:
Verzwarende omstandigheden die zich
ondanks goed beheer kunnen voordoen
Of:
Mechanisme dat niet direct tot falen van
het systeem leidt maar de kans op falen
door een vervolgmechanisme vergroot.
Indirect schademechanisme is mogelijk
betere term

Verstoringsprofielen

WBI2017

Overzicht
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
Stabiliteit voorland (STVL):
Golfafslag voorland (VLGA)
Afschuiving voorland (VLAF)
Zettingsvloeiing voorland (VLZV)
Niet-waterkerende objecten (NWO’s):
Bebouwing (NWObe)
Begroeiing (NWObo)
Kabels en leidingen (NWOkl)
Overige constructies (NWOoc)
Havendammen (HAV)

Faalkansbegroting

Zie verder basiscursus
beoordelen en ontwerpen en
bijbehorende video

Faalkansbegroting

Faalkansbegroting
Waar passen
de indirecte
faalmechanis
men in?

Toetsprocedure
In WBI is ervoor gekozen:
Geen aparte faalkansruimte voor indirecte
faalmechanismen
(Uitzondering: Macrostabiliteit buitenwaarts)
Beoordeling bestaat uit:
Toets of indirecte faalmechanisme geen
significante bijdrage aan directe
faalmechanisme(n)levert
Mogelijke vervolgstap in Toets op Maat:
Aanpassing toetsoordelen betreffende
directe faalmechanismen

Toets op maat (TOM)
Mogelijkheden in TOM:
Verstoringsprofielen als geometriescenario’s met een kans meenemen in
directe faalmechanismen
Losse faalkanseis voor indirecte
mechanisme

Geometrie-scenario’s (TOM)
Op dezelfde wijze als SOS scenario’s:
Semi-probablistisch
Probabilistisch

Geometrie-scenario’s (TOM)
Op dezelfde wijze als SOS scenario’s
Conservatief: indirecte mechanisme treedt op
(worst case)
Kan echter ingewikkeld worden als rekening
gehouden wordt met:
Mate van afhankelijkheid tussen indirecte
en directe faalmechanisme
Hersteltijd schade (of tijd tot detectie)
In combinatie met WBI-SOS scenario’s kan
aantal scenario’s exploderen

Losse faalkanseis (TOM)
Bijvoorbeeld:
Faalkanskruimte macrostabiliteit
binnenwaarts (STBI) is 4%
Kans macrostabiliteit zonder schade door
indirect mechanisme is 1%
Dan is faalkansruimte macrostabiliteit met
schade door indirect mechanisme 3%

Toetsprocedure
In WBI is ervoor gekozen:
Geen aparte faalkansruimte voor indirecte
faalmechanismen
Uitzondering: Macrostabiliteit buitenwaarts
Beoordeling kan uit volgende twee stappen
bestaan:
Toets of indirecte faalmechanisme geen
significante bijdrage aan directe
faalmechanisme(n) levert
Als wel:
Aanpassing toetsoordelen betreffende
directe faalmechanismen

Eenvoudige & gedetailleerde
toets
Toets of indirecte faalmechanisme geen
significante bijdrage aan directe
faalmechanisme levert.
Eenvoudige toets: op basis van beslisregels
Gedetailleerde toets: op basis van
rekenmodel (met faaldefinitie)
Uitzonderingen:
Havendammen: beinvloedt Hydraulische
Belasting
Macrostabiliteit buitenwaarts: heeft wel
eigen faalkansruimte

Eenvoudige & gedetailleerde
toets
Eenvoudige & gedetailleerde toets:
NWO’s: verstoringszone mag
beoordelingsprofiel waterkering niet
snijden
Voorland: verstoringsprofiel mag
invloedslijn waterkering niet snijden
Als verstoringsprofiel dit profiel / deze lijn
doorsnijdt zakt de veiligheid van de waterkering
onder de vereiste veiligheid
Volgen uit berekeningen directe
faalmechanismen

Eenvoudige & gedetailleerde
toets
Eenvoudige & gedetailleerde toets:
NWO’s: verstoringszone mag
beoordelingsprofiel waterkering niet
snijden
Voorland: verstoringsprofiel mag
invloedslijn waterkering niet snijden
Als verstoringsprofiel dit profiel / deze lijn
doorsnijdt zakt de veiligheid van de waterkering
onder de (volgens de toetsing) vereiste
veiligheid, gelet op alle directe
faalmechanismen
Volgen uit berekeningen directe
faalmechanismen

Zie Annex A van
Bijlage III

Beoordeling veiligheid
TOM kan
vervolgstap zijn

Werkproces
Voorbeeld zettingsvloeiing

Schematiseren is een iteratief proces,
passend bij de werkwijze
‘van grof naar fijn’. De beoordeling kan
worden gestart met een grove
schematisering op basis van de
beschikbare gegevens.

Post overig (30%)?

Post overig (30%)?
In principe gereserveerd voor alle
faalkansbijdragen (op trajectniveau) die
nu nog onbekend zijn: directe
faalmechanismen waarvoor nog geen
model of voorschrift beschikbaar is, zoals
Microstabiliteit (STMI), Grasbekleding
afschuiven buitentalud (GABU),
Grasbekleding afschuiven binnentalud
(GABI)
Daarom eerst andere knoppen bekijken:
verfijning schematisatie, geavanceerder
model, etc

Overzicht
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
Stabiliteit voorland (STVL):
Golfafslag voorland (VLGA)
Afschuiving voorland (VLAF)
Zettingsvloeiing voorland (VLZV)
Niet-waterkerende objecten (NWO’s):
Bebouwing (NWObe)
Begroeiing (NWObo)
Kabels en leidingen (NWOkl)
Overige constructies (NWOoc)
Havendammen (HAV)
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Stabiliteit Voorland (STVL)
Stabiliteit voorland (STVL):
Golfafslag voorland (VLGA)
Afschuiving voorland (VLAF)
Zettingsvloeiing voorland (VLZV)
Principe eenvoudige en gedetailleerde
toets:
Is faalmechanisme schadelijk?
Is faalmechanisme mogelijk?

Golfafslag voorland (VLGA)
Indirect/primair
mechanisme

Afslag voorland
Afslagprofiel raakt invloedszone

Faaldefinitie
Direct/vervolg
mechanisme

Erosie dijklichaam door
schade aan bekleding

Piping

Macrostabiliteit

Ander
mechanisme

Hoogte restprofiel dijk gelijk aan waterstand

Reststerkte
Bresgroei

Dijkfalen door erosie voorland

Erosie of afkalving
geulrand door golven
Te voorkomen door
teenbestorting

Golfafslag voorland (VLGA)
Alleen eenvoudige toets

*

*FV = Faalkans Verwaarloosbaar

Golfafslag voorland (VLGA)
Is golfafslag schadelijk?

Ja, als geulrand
landwaarts
ligt t.o.v. rand
signaleringsprofiel

Golfafslag voorland (VLGA)
Is golfafslag mogelijk?
Ja, tenzij:
Grasmat op voorland en golfhoogte bij
norm < 0,75 m
Voorland is lager dan waterstand bij norm
en verschil is > 2 keer sign. golfhoogte
Voorland is hoger dan waterstand bij norm
en bekleding voldoet aan eisen bekleding
conform Bijlage III

Afschuiving voorland (VLAF)
afschuiven / macro-instabiliteit
voorland
buitendijks

glijvlak

Dagelijkse
omstandigheden

Erosie vooroever leidt
tot ongunstige
geometrie
Kritieke geometrie bereikt òf andere trigger

Indirect/primair
mechanisme

Afschuiving voorland
Restprofiel raakt invloedszone

Faaldefinitie
Direct/vervolg
mechanisme

Erosie dijklichaam door
schade aan bekleding

Piping

Macrostabiliteit

Ander
mechanisme

Hoogte restprofiel dijk gelijk aan waterstand

Reststerkte
Bresgroei

Dijkfalen door afschuiven voorland

Afschuiving voorland (VLAF)
Eenvoudige toets

Afschuiving voorland (VLAF)
Is afschuiving schadelijk?
Zonder vooroeverbestorting

Afschuiving voorland (VLAF)
Is afschuiving schadelijk?
Met vooroeverbestorting

Afschuiving voorland (VLAF)
Is afschuiving mogelijk?
Als wordt voldaan aan één van de
voorwaarden:
Gemiddelde geulhelling steiler dan 1:4,5
Gemiddelde helling steiler dan 1:2 over
minimaal 5 m hoogte, in zand
Gemiddelde helling steiler dan 1:1 over
minimaal 5 m hoogte, in klei

Afschuiving voorland (VLAF)
Gedetailleerde toets:
Beoordeling of kans dat verstoringsprofiel
na afschuiving de invloedszone overschrijdt
voldoende klein is
Met DGeoStability, conform aanpak STBI,
incl methode om ondergrondscenario’s mee
te nemen en omrekening stabiliteitsfactor
in kans
Toelaatbare faalkans per vak:

Macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU)
Dagelijkse
omstandigheden

Ongunstige geometrie
Snelle val buitenwater, hevige
neerslag òf andere trigger

Indirect/primair
mechanisme

Afschuiving buitentalud
Dijk afgeschoven

Faaldefinitie
Directe/vervolg
mechanismen

Erosie dijklichaam door
aantasting kern

Aantasting restprofiel
door tweede afschuiving

Ander
mechanisme

Hoogte restprofiel dijk gelijk aan waterstand

Reststerkte

Dijkfalen door macroinstabiliteit buitenwaarts

Bresgroei

macro-instabiliteit
buitentalud
buitendijks

binnendijks

glijvlak

zand

Macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU)
Eenvoudige toets

Toetsspoor
duinafslag

Toetsspoor Stabiliteit Kuntwerken punt- of
langsconstructie, Technische Innovatie

Macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU)
Eenvoudige toets op basis van eenvoudige
kenmerken, cf. Macrostabiliteit
binnenwaarts (STBI):
Voldoende restprofiel na afschuiving.
Countourplots veilige afmetingen

Voorwaarden toepassing:
Kleidijk of zanddijk me kleibekleding
Geometrie dijk
Waterhoogte t.o.v. dijkhoogte
Breedte voorland

Schematiseringshandleiding macrostabiliteit

Macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU)
Gedetailleerde toets per vak:
Zie stap
E.1

Glijvlakanalyse in DGeoStability

Ndsn = lengte‐effect factor
 = 0,04
Overige parameters: zie SH
macrostabiliteit

Havendammen (HAV)
Invloed op Hydraulische Belastingen
Eenvoudige toets:
Toetsing achterliggende primaire kering op
basis van HB waarbij effect havendam niet
is meegenomen
Gedetailleerde toets (of evt. TOM):
Toetsing havendam volgens toetssporen
voor dijken of kunstwerken
Indien havendam voldoet: achterliggende
primaire kering op basis van door havendam
gereduceerde HB (methode: Bijlage II)

Havendammen (HAV)

Overzicht
Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU)
Stabiliteit voorland (STVL):
Golfafslag voorland (VLGA)
Afschuiving voorland (VLAF)
Zettingsvloeiing voorland (VLZV)
Niet-waterkerende objecten (NWO’s):
Bebouwing (NWObe)
Begroeiing (NWObo)
Kabels en leidingen (NWOkl)
Overige constructies (NWOoc)
Havendammen (HAV)
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