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Van nieuwe normen naar
nieuwe ontwerpen
Bob van Bree

Wat ga ik u vertellen
Wat betekent de nieuwe norm voor
ontwerpen?
Wat is het OI2014?
Werken met het OI2014
Faalkansbegroting
Van norm naar faalkanseisen
Hoogte
Ontwerpen in breder perspectief
Conclusies
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Impact nieuwe norm op ontwerp
Er verandert veel tegelijk:
nieuwe normsystematiek
nieuw beoordelingsinstrumentarium
nieuwe rekenmodellen
nieuwe HR
Impact nieuwe norm op ontwerpen
Van overschrijdingskans naar
overstromingskans
Van dijkring naar dijktraject
Van ‘waterstand per vak’ naar faalkansen
per faalmechanisme
Veel blijft echter ook hetzelfde!

Impact nieuwe norm op ontwerp
Van overschrijdingskans naar
overstromingskans betekent andere
veiligheidsfilosofie:
Overschrijdingskans (huidig):
Waterstand die veilig gekeerd wordt
Overstromingskans (nieuw):
Kans op overstroming
door een doorbraak
ergens in een
dijktraject
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Impact nieuwe norm op ontwerp
Van ‘waterstand per vak’ naar faalkansen
per faalmechanisme
Huidig: per faalmechanisme som,
faalmechanismen onafhankelijk
beschouwd
Nieuw: faalkans per faalmechanisme,
uitwisseling van faalkansruimte mogelijk

Beoordelen op basis
van overstromingskans
(semi-probabilistisch en
probabilistisch

Beoordeling
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Verkenningsfase
Bepaal veiligheidsopgave
Verken oplossingsrichtingen
Omgeving:
Inpassing
Meekoppelkansen
Stakeholderanalyse
MLV / slimme combinaties
Inzicht in risico’s en beheersmaatregelen
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Wat is het OI2014
Doel: faciliteren om binnen HWBP te
ontwerpen conform de nieuwe norm:
Belasting: hydraulische randvoorwaarden
Sterkte: veiligheidsfactoren
Uitgangspunt:
Zoveel mogelijk gebruik van bestaande
leidraden
Verwerken nieuwe inzichten WBI

OI2014-Belastingen
‘Kookboek’ voor afleiding hydraulische
randvoorwaarden
Keuzes ten aanzien van klimaatscenario
(W+), afvoerstatistiek (GRADE), fysieke
situatie (meenemen RvdR),
beleidsuitgangspunten (Lek ontzien)
=> staat in principe los van nieuwe norm
Onzekerheidstoeslag in plaats van
robuustheidstoeslag
Meenemen invloed van statistische en
modelonzekerheid in HR
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OI2014-Belastingen
‘Onzekerheidstoeslag in plaats van
robuustheidstoeslag
Meenemen invloed van statistische en
modelonzekerheid in HR

OI2014-Sterkte
Set veiligheidsfactoren per faalmechanisme
Gebaseerd op faalkanseisen op
doorsnedeniveau t.b.v. gebruik huidige
leidraden
Nieuwe inzichten uit WTI m.n. voor hoogte,
piping en macrostabiliteit
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Van norm naar faalkanseis
Stap 1: van normgetal naar maximaal toelaatbare
overstromingskans Pmax

Normgetal = signaalwaarde
Pmax = normgetal x 3, afronden op dichtstbijzijnde
normklasse (in principe, 24 trajecten uitzondering)
Stel: normspecificatie DP2015 is 1/10.000 per
jaar. De maximaal toelaatbare overstromingskans
Pmax is dan 1/10.000 x 3 = 1/3.333 per jaar, af te
ronden op 1/3.000 per jaar.
Voor toetsen en ontwerpen dezelfde Pmax

Van norm naar faalkanseis
Stap 2: van Pmax naar faalkanseis op
doorsnedeniveau

Peis ,dsn 

Pmax  
N

ω = Faalkansruimtefactor voor het betreffende
faalmechanisme (-)
N = Lengte-effectfactor (-)
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Van norm naar faalkanseis
Faalkansbegroting ter bepaling van ω
Type
waterkering

Faalmechanisme

Dijk

Overloop en golfoverslaga,b
Opbarsten en piping
Macrostabiliteit
binnenwaarts
Beschadiging bekleding en
erosie
Niet sluiten
Piping
Constructief falen
Duinafslag

Kunstwerk

Duin
Overig
Totaal

Type traject
Zandige kust
0%
0%
0%

Overig (dijken)
24%c
24%c
4%

0%

10%

0%
0%
0%
70%
30%
100%

4%
2%
2%
0% / 10%d
30% / 20%
100%

Van norm naar faalkanseis
N = Lengte-effectfactor (-)

Geotechnische faalmechanismen:
N  1

a  Ltraject
b

Overige faalmechanismen: vaste waarde
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Van norm naar faalkanseis

Voorbeeld piping
Stel: normspecificatie DP2015 = 1/10.000 per jaar
=> Pmax = 1/10.000 x 3 = 1/3.333 per jaar, afgerond
1/3.000 per jaar
Ω = 24%
=> faalkanseis piping traject = 0,24 x 1/3.000 =
1/12.500 per jaar
Stel verder Bovenrivierengebied en L=20 km:
a=0,9 en b=300 m, N=61
a  Ltraject
N  1

b

Faalkanseis voor piping op doorsnedeniveau =
1/12.500 / 61 = 1/762.500 per jaar

Peis ,dsn 

Pmax  
N
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Voorbeeld piping
βeis,nodig = -Φ-1(1/762.500) = 4,70
γmp = 0,8 x 4,7 – 2,4 = 1,36

𝛽𝑒𝑖𝑠 ,𝑑𝑠𝑛 = −𝜙 −1 (𝑃𝑒𝑖𝑠 ,𝑑𝑠𝑛 )

𝛾𝑚𝑝 = 0,8𝛽𝑒𝑖𝑠 ,𝑑𝑠𝑛 − 2,4

Dus: benodigde veiligheidsfactor wordt bepaald
door lengte dijktraject en hoogte veiligheidsnorm

Hoogte in OI2014
Veel hogere overslagdebieten (5-10 l/s/m,
hoger mag!), gebaseerd op falen
(UGT = uiterste grenstoestand)
Andere betrouwbaarheidseisen aan
begaanbaarheid, waterbezwaar etc.
(BGT=bruikbaarheidsgrenstoestand)
Geen waakhoogte!
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Hoogte in OI2014
Keuze overslagdebiet heeft grote invloed op
benodigde kruinhoogte
Let op: keuze overslagdebiet is van invloed
op schematisatie macrostabiliteit
Ontwerpoptimalisatie

Faalkansbegroting
Optimalisatie mogelijk
Als mechanisme op fenomenologische
gronden kan worden uitgesloten
Overhevelen naar mechanisme met
kleine faalkansruimtefactor
Vanaf factor 5 zet zoden aan de dijk
Hierdoor meer faalkansruimte voor andere
mechanismen => lagere veiligheidsfactoren
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Ontwerpen in breder plaatje
Een dijk heeft meer functies dan alleen
waterkeren
Eisen vanuit andere functies hebben impact
op ontwerp
Bv taludhellingen vanwege beheer,
kruinbreedte vanwege wegfunctie
Meekoppelkansen benutten waar
mogelijk!

Ontwerpen in breder plaatje
Sober en doelmatig: wat houdt dat in?
Reële eisen aan waterkerings- en overige
functies, bijvoorbeeld:
Overslagdebiet geen 0,1 l/s/m
Reële eisen aan vereiste betrouwbaarheid
t.a.v. begaanbaarheid, water- en
zoutbezwaar
Ontwerplevensduur o.b.v. LCC-analyse
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Ontwerpen in breder plaatje
Op veel punten nog onzekerheid:
Diverse faalmechanismen
(o.a. piping, macrostabiliteit)
Hydraulische randvoorwaarden
Werk daarom met scenario’s en
bandbreedtes
Informeer bestuur / portefeuillehouder
vooraf hierover

Ervaringen OI
“Het OI leidt tot te robuuste ontwerpen”
Nadere analyse is nodig
(Te) conservatieve uitgangspunten
Zwaardere HR vanwege strengere norm
Gewijzigde HR (bv Waddenzee)
Gewijzigde rekenmodellen
(macrostabiliteit)
Delen uitkomsten gebruik OI2014 zinvol!
Voor vragen en advies: Kennisplatform
Risicobenadering: kpr@rws.nl
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Databehoefte
Niet anders dan voor beoordeling
Met name macrostabiliteit vergt inwinnen
nieuwe data
Net als nu: weinig gegevens leiden tot
conservatieve ontwerpen

Deltares
uitwerking

Bedrijf
Y

HWBP

WVL

Vraaggestuurde
geprioriteerde ontwikkeling

Waterschap y

DGRW

Bedrijf X

WS Z

advies

bedrijf
Q

Waterschap x

WS X

Bedrijf Q

WVL
Vragen, programmering

Werkgroep
Ontwikkeling OI

Modulaire ontwikkeling

LT kennisvragen

Deltares

Kennisalliantie
ontwerp (KPR)

OI

Antwoorden- werkwijzen op

Strategie voor OI
Kennisinstituut

basis van bestaande kennis

DGRW

Vragen –
behoefte uit projecten

Ontwikkeling OI

14

05-04-2016

Conclusies
Wijzigingen a.g.v. nieuwe normering in
essentie:
Andere veiligheidsfilosofie
Faalkansen per faalmechanisme
Tegelijkertijd veel nieuwe kennis/inzichten
Middels OI2014 tool beschikbaar om
vertaalslag te maken naar beschikbare
ontwerpinstrumenten

Meer informatie
STOWA

opleidingen@stowa.nl
www.opleidingen.stowa.nl
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