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Stabiliteit-verhogende langsconstructie
Steeds vaker worden bijzondere waterkerende constructies
toegepast ten behoeve van dijkversterking in Nederland
Met dergelijke constructieve versterkingen in langsrichting
wordt de macrostabiliteit van het binnentalud verhoogd

[Ref: WTI 2017 Toetsregels Kunstwerken]
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Uitgangspunten ToM

Scope (WBI toetsproces)

Scope (WBI faalboom)

Scope (objecttype, verschijningsvorm)

Definities (langsconstructie)

Het onderscheid tussen puntconstructies en langsconstructies
is relevant vanwege de objectlengte ten opzichte van de as
van de waterkering, en de daarmee samenhangende lengteeffecten binnen de constructie.

Toelichting lengte-effecten

bron: “Overstromingskansen en overschrijdingskansen”, R. Jongejan (VNK2)

bron: “De methode van VNK2 nader verklaard – Technische achtergronden” (VNK2)

Definities (in de grond ingebed)

bron: Eurocode 7

Een in de grond ingebedde langsconstructie is opgebouwd uit
relatief dunne (gekoppelde) constructieve elementen die door
ankers en/of passieve gronddruk worden ondersteund. Door
de buigweerstand en resulterende grond-constructie interactie
levert de omringende grond een belangrijke bijdrage aan de
belastingsafdracht (hoogwater) naar de ondergrond.

Stabiliteit en sterkte langsconstructie
Locatie
constructie

Buitendijks

Binnendijks

Slappe lagen

Zand

Een stabiliteit-verhogende langsconstructie is aangebracht om,
als alternatief voor een klassieke dijkversterking in grond
(middels een berm), de weerstand van de gronddijk tegen het
optreden van binnenwaartse macro-instabiliteit te vergroten

Definities (bezwijken vs falen)

Het niet (meer) voldoen aan vastgestelde criteria voor het vervullen van
de functie, oftewel het overschrijden van een grenstoestand (UGT, BGT).
In dit geval de waterkerende functie (zie Handboek Waterveiligheid).
Het verlies van inwendig evenwicht (bv afschuiven) en/of het optreden van
verlies van samenhang in materiaal (bv breuk staal/beton en verweken
grond) en het optreden van ontoelaatbaar grote vervormingen van een
constructie, zodanig dat de samenhang daarvan verloren gaat.

Eenvoudige toets

Regelgeving (dijk)
TR Waterkerende Grondconstructies
Leidraad Rivieren

(2001)

(2007)

Addendum bij TR Waterkerende
Grondconstructies (2007)
TR Analyse van dijken met de Eindige Elementen
Methode (“TREEM”) (2010)
OI 2014 - Handreiking ontwerpen met
overstromingskansen (2014 e.v.)

Regelgeving (dijk+langsconstructie)
Stabiliteits- en sterktecriteria lange damwanden
in dijken (“Kookboek”) (2003)
TREEM

(2010)

Ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen (type II) in
primaire waterkeringen (“groene versie”) (2013)
Errata bij ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen
type II (inclusief HWBP-ervaringen) (2014)
ToM voor stalen damwandschermen als
stabiliteit-verhogende langsconstructies
OI 2014 v4 - Handreiking ontwerpen met
overstromingskansen (2016)

(2015)

Belangrijke uitgangspunten
klein verschil tussen stabiliteit gronddijk op basis van
klassieke glijvlakmodel dan wel EEM-rekenmodel (<10%);
combi gronddijk en stabiliteit-verhogende langsconstructie
minimaal zo veilig als klassieke dijkversterking in grond;
aansluiten bij veiligheidsfilosofie voor gronddijk;
krachtsverdeling uit EEM-stabiliteitsanalyse naar veiligheid
tegen geotechnisch bezwijken van constructief versterkte
doorsnede is goed uitgangspunt voor de analyse naar de
veiligheid tegen constructief bezwijken per onderdeel;
concrete afspraken over uniform
geavanceerde EEM-rekenmodel.
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Vragen over inleiding

Meer informatie
Algemeen:

www.opleidingen.stowa.nl

Cursusmateriaal:

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

Vragen over cursussen:

opleidingen@stowa.nl

Vragen over WBIsoftware en Generale
repetitie:

helpdeskGR@deltares.nl

