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1
Inleiding
Bij het Kennisplatform Risicobenadering zijn meerdere vragen binnengekomen omtrent de
omgang met macrostabiliteit buitenwaarts in de nieuwe overstromingskansbenadering. Omdat
de antwoorden generiek zijn en het vermoeden bestaat dat de gesignaleerde onduidelijkheden
bij meerdere beheerders leven, is deze factsheet opgesteld.
In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving van het faalmechanisme macrostabiliteit
buitenwaarts gegeven, waarna in hoofdstuk 3 wordt aangegeven op welke wijze de eis voor een
doorsnede kan worden afgeleid. Tevens worden aandachtspunten gegeven waarbij in een
nadere beschouwing rekening mee kan worden gehouden. Dit wordt nader uitgewerkt in
hoofdstuk 4, waar wordt aangegeven op welke wijze de eis op doorsnedeniveau kan worden
aangescherpt. Tevens wordt hiervan een voorbeeld gegeven. In hoofdstuk 5 ten slotte worden
aandachtspunten bij de schematisatie van het faalmechanisme besproken. In de schematisatie
valt namelijk vaak ook nog veel te winnen.
Opgemerkt wordt dat daar waar in dit factsheet wordt gesproken over ‘het OI2014’ hiermee
versie 4 van dit document bedoeld wordt.

2
Korte beschrijving faalmechanisme macrostabiliteit buitenwaarts
Macrostabiliteit buitenwaarts is het faalmechanisme waarbij grote delen van de buitenwaartse
zijde van een grondlichaam afschuiven onder invloed van een hoge waterstand in het
grondlichaam na een snelle val van het buitenwater of na extreme neerslag. Er kan vervolgens
een overstroming optreden als er binnen de hersteltijd een hoogwater optreedt dat tot een
overstroming leidt. Ook binnen de overstromingskansbenadering is macrostabiliteit
buitenwaarts daarom een relevant faalmechanisme. Omdat een buitenwaartse afschuiving niet
direct leidt tot een overstroming, is sprake van een indirect faalmechanisme. Deze wordt in het
WBI2017 (en dus ook in het OI2014) echter behandeld als ware het een direct faalmechanisme.
Door rekening te houden met de kans op een overstroming in geval van een buitenwaartse
afschuiving, wordt de kans op een buitenwaartse afschuiving direct gerelateerd aan een
faalkanseis (met falen = overstroming).
De faaldefinitie voor macrostabiliteit buitenwaarts luidt:
Er is sprake van falen als gevolg van macrostabiliteit buitenwaarts indien een afschuiving
optreedt aan de buitenwaartse zijde van een grondlichaam én er vervolgens binnen de
hersteltijd een hoogwater optreedt dat tot een overstroming leidt.
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3 Bepaling eis op doorsnedeniveau en schadefactor
3.1 Bepaling eis op doorsnedeniveau
Het uitschrijven van de faaldefinitie in formulevorm leidt tot de volgende formule:
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∙
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waarin
Pf,stbu Kans op falen als gevolg van macro-instabiliteit buitenwaarts (per jaar)
Pstbu
Kans op het optreden van een buitenwaartse macro-instabiliteit (per jaar)
Pf|stbu Kans op falen (een overstroming) gegeven een buitenwaartse macro-instabiliteit (-)

De kans op falen als gevolg van macroinstabiliteit buitenwaarts moet kleiner zijn dan de eis op
doorsnedeniveau welke wordt bepaald met de volgende formule:
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waarin
Peis,dsn Eis die per doorsnede aan de kans op macroinstabiliteit buitenwaarts wordt gesteld (per
jaar)
Pmax
Maximaal toelaatbare overstromingskans van het dijktraject, in de wet aangeduid als
ondergrens (per jaar)
w
Faalkansruimtefactor voor het betreffende faalmechanisme (-)
N
Lengte-effectfactor, te bepalen volgens formule 1.2 uit het OI2014 (-)

Dit betekent dat de eis aan kans op het optreden van een buitenwaartse macro-instabiliteit de
volgende is:
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Het is gebruikelijk om voor zowel macrostabiliteit binnen- als buitenwaarts hetzelfde
faalkansbudget te gebruiken [ENW, 2007]. Hiermee wordt aangesloten op de aanpak die voor
dit mechanisme vooralsnog is gekozen in het WBI en waarmee de werkwijze uit het Addendum
TRWG [4] is gecontinueerd. Voor de faalkansruimtefactor ω kan dus 0,04 worden aangehouden
als de standaard-faalkansbegroting uit het OI2014 wordt gehanteerd.
Bij het ontwerp wordt als eerste benadering een kans op een overstroming gegeven
buitenwaarts macrostabiliteitsverlies P f|stbu van 0,1 aangehouden conform het Addendum
Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies [4]. Dit is tevens conform WBI1. Feitelijk
wordt hiermee gesteld dat de kans 10% is dat de waterkering niet binnen de beschikbare
hersteltijd zodanig gerepareerd kan worden dat bij het volgende hoogwater geen
overstromingsgevolgen ontstaan. Deze conditionele kans op een overstroming kan eventueel
nader worden bepaald als dit wezenlijke besparingen kan opleveren. Dit kan worden verkend
door de gevoeligheid van het ontwerp voor deze conditionele kans te onderzoeken.
Stel de maximaal toelaatbare faalkans van een dijktraject is 1/10.000 per jaar en de lengteeffectfactor zoals berekend met formule 1.22 uit het OI2014 bedraagt 8. Stel verder dat in de
faalkansbegroting voor macrostabiliteit een faalkansruimte van 4% is aangehouden en dat de
1
2

binnen WBI wordt formule

(1) als volgt weergegeven:

formule 1.2 uit OI2014 luidt:
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kans op een overstroming gegeven buitenwaarts macrostabiliteitsverlies P f|stbu wordt ingeschat
op 0,1. De eis aan de kans op macroinstabiliteit buitenwaarts is dan op doorsnedeniveau
Peis;dsn = 0,04 x 1/10.000 /(8x0,1) = 1/200.000 per jaar.
3.2 Bepaling schadefactor
Hoewel formules voor de schadefactor uit het OI2014 (formule 5.3 en 5.4 uit OI2014) niet
specifiek zijn afgeleid voor buitenwaartse macrostabiliteit worden deze formules wel gebruikt
om de schadefactor voor buitenwaartse macrostabiliteit te berekenen (analoog aan de
bestaande waterbouwkundige praktijk uit Addendum TRWG [4]). Dit betekent dat de volgende
formules gebruikt kunnen worden:
Mohr-Coulomb

= 1 + 0,13

,

− 4,0
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(2) (=5.3 uit OI2014)

CSSM

= 0,15

waarin
γn
βeis,dsn
Peis,dsn

,

+ 0,41

met

,

=−

(

,

)

(3) (=5.4 uit OI2014)

Schadefactor voor het faalmechanisme macrostabiliteit (-)
Geëiste betrouwbaarheidsindex voor een doorsnede (-)
Eis aan de kans op falen per doorsnede als gevolg van macro-instabiliteit buitenwaarts
(per jaar)

Een eis op doorsnedeniveau Peis;dsn van 1/200.000 per jaar komt overeen met β=4,42. De
bijbehorende schadefactor bij gebruik van het Mohr-Coulomb model is 1+0,13x(4,42-4) = 1,05.
Bij gebruik van het CSSM model hoort in dat geval een schadefactor van 0,15x4,42+0,41 =
1,07.
Ter vergelijking: de schadefactoren die horen bij macrostabiliteit binnenwaarts (P eis;dsn van
1/2.000.000, β=4,89) zijn 1,12 (Mohr-Coulomb) respectievelijk 1,13 (CSSM).
4
Aanscherping eis aan kans op buitenwaartse macroinstabiliteit
Bij een beoordeling kan het voorkomen dat niet wordt voldaan aan de eis aan de kans op
macrostabiliteit buitenwaarts op doorsnedeniveau. In dat geval is aanscherping mogelijk van
a) de faalkanseis (wordt in dit hoofdstuk uitgewerkt)
b) de schematisatie (zie volgend hoofdstuk voor enkele aandachtspunten)
Met name in het geval dat net niet wordt voldaan aan de eis aan de kans op macroinstabiliteit
buitenwaarts op doorsnedeniveau kan het aanscherpen van deze eis soelaas bieden. Dit kan
worden gedaan door de faalkansruimtefactor ω te vergroten en door de kans op falen
(=overstroming) binnen de hersteltijd nader te bepalen. Er wordt dan niet uitgegaan van de
defaultwaarde van 10% voor de kans dat de waterkering niet binnen de beschikbare hersteltijd
zodanig gerepareerd kan worden dat bij het volgende hoogwater er geen
overstromingsgevolgen ontstaan, maar maatwerk betracht.
Deze kans van 10% wordt beschouwd als een algemeen toepasbare, veilig waarde. Als
(tijdelijke) maatregelen mogelijk zijn waarbij snel herstel mogelijk is, dan kan dit percentage
mogelijk verkleind worden. De kans op een hoogwater3 binnen de herstelduur wordt dan
namelijk kleiner. Het verkleinen van dit percentage resulteert in een soepelere eis aan de kans
op buitenwaartse macroinstabiliteit.

3

zodanig hoog dat sprake is van overstromingsgevolgen bij een niet-herstelde kering
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Aspecten die hierbij betrokken kunnen worden zijn:
·
Welke faalgebeurtenissen kunnen optreden na een buitenwaartse instabiliteit? Een
voorbeeld is een afschuiving die leidt tot een dusdanige kruindaling dat een bepaalde
belasting niet langer gekeerd zal kunnen worden.
·
Welke maatregelen kunnen na optreden van een buitenwaartse instabiliteit getroffen
worden om de stabiliteit van de waterkering zo snel mogelijk afdoende te waarborgen?
Het gaat hierbij om nood- of tijdelijke maatregelen waarmee tijdelijk wordt
gewaarborgd dat er geen overstroming kan optreden, vooruitlopend op de definitieve
verbetermaatregel.
·
Welke tijd is benodigd om deze nood- of tijdelijke herstelmaatregel uit te voeren?
·
Wat is de kans dat binnen deze benodigde hersteltijd een zodanige belasting (hoge
waterstand of zware golfbelasting) optreedt dat de waterkering ter plaatse van de
buitenwaartse afschuiving bezwijkt en er daadwerkelijk een overstroming optreedt?
Hierbij kan (in een beoordeling) ook eventuele reststerkte in rekening worden gebracht
(bij ontwerpen wordt dit vooralsnog niet aanbevolen).
Indien er meerdere faalgebeurtenissen denkbaar zijn na een buitenwaartse instabiliteit dan
kunnen hieraan kansen worden toegekend. Hiermee kan de invloed van het optreden van een
buitenwaartse macro-instabiliteit op andere faalmechanismen tot uitdrukking gebracht worden 4.
De optelsom van deze kansen leidt dan tot de voorwaardelijke overstromingskans voor
macrostabiliteit buitenwaarts. Dit zal hierna aan de hand van een voorbeeld worden
geïllustreerd.
Stel: achter een damwand ligt een dijklichaam met kruinhoogte 12 m+NAP. Het achterliggende
maaiveld ligt op 10 m+NAP, het buitendijkse maaiveld op 9 m+NAP. De maximaal toelaatbare
overstromingskans is 1/1.000 per jaar. De kansverdeling van de buitenwaterstand is de
volgende:
·
Overschrijdingskans 11 m+NAP: 1/500 per jaar
·
Overschrijdingskans 10 m+NAP: 1/50 per jaar
·
Overschrijdingskans 9 m+NAP: 1/5 per jaar

Figuur 1 Schematische weergave situatie rekenvoorbeeld
Ingeschat wordt dat na bezwijken van de buitendijkse damwand er twee faalgebeurtenissen
kunnen optreden:
1. door vervorming van de damwand en het achterliggende maaiveld treedt er een
kruindeformatie op, waardoor de kruin maximaal een meter lager wordt. De kans hierop
wordt ingeschat op 80%.
2. na bezwijken van de damwand treedt erosie op van het bodemmateriaal tussen de
damwand en de dijk, hetgeen leidt tot bezwijken van de dijk. De kans hierop wordt
ingeschat op 20%.

4

Na een buitenwaartse afschuiving kan ook de kans op piping of falen bekleding bijvoorbeeld toenemen
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De volgende herstelmaatregelen kunnen vervolgens worden getroffen:
1. Faalgebeurtenis 1: lokaal ophogen van de kruin met zandzakken, geschatte hersteltijd 2
dagen
2. Faalgebeurtenis 2: aanbrengen zandzakken aan buiten- en binnenzijde van damwand
om verdere erosie te voorkomen, geschatte hersteltijd 2 weken
Ingeschat wordt dat na het optreden van faalgebeurtenis 1 binnen de hersteltijd een waterstand
moet optreden die hoger is dan het niveau van de (verlaagde) kruin van de dijk om tot een
overstroming binnendijks te leiden. De kans dat dit optreedt binnen twee dagen na vervorming
van de damwand, hetgeen bij laag water plaats vindt, is in dit geval verwaarloosbaar klein. Met
deze situatie hoeft daarom verder geen rekening te worden gehouden.
Na het optreden van faalgebeurtenis 2 moet binnen de hersteltijd een waterstand optreden die
hoger is dan het niveau van het binnendijkse maaiveld om tot een overstroming binnendijks te
leiden. De overschrijdingskans van deze waterstand is 1/50 per jaar. Als eerste, zeer
conservatieve aanname kan worden aangenomen dat de kans (bij benadering) 2/265 x 1/50 ≈
1/650 is dat deze waterstand binnen de hersteltijd van 2 weken optreedt. Hiermee kan de eis
aan de kans op buitenwaartse macroinstabiliteit worden aangescherpt. Ten opzichte van het
voorbeeld uit paragraaf 2.2 neemt de eis dan toe van P eis;dsn = 0,04 x 1/10.000 /(8x0,1) =
1/200.000 per jaar naar Peis;dsn = 0,04 x 1/10.000 /(8 x 1/650) ≈ 1/3.000 per jaar. Als rekening
wordt gehouden met het feit dat de kans op dit scenario 20% is, dan mag worden gerekend met
een faalkanseis op doorsnedeniveau van 1/600 per jaar.
Een eis van 1/600 per jaar komt overeen met β=2,94. De bijbehorende schadefactor bij gebruik
van het Mohr-Coulomb model is 1+0,13x(2,94-4) = 0,86 (was 1,05). Bij gebruik van het CSSM
model hoort in dat geval een schadefactor van 0,15x2,94+0,41 = 0,85 (was 1,07). Door de
kans op falen binnen de hersteltijd nader te bepalen kan dus een significante reductie van de
benodigde schadefactor worden bewerkstelligd.
Opgemerkt wordt dat deze herstelmaatregel dan wel opgenomen moet zijn in de
calamiteitenbestrijdingsplannen van de beheerder.
4

Aandachtspunten bij de schematisatie van macrostabiliteit buitenwaarts

Freatische lijn en waterspanningen in 1e watervoerend pakket
Met name de schematisatie van de freatische lijn heeft een grote invloed op de berekende
veiligheidsfactor. In paragraaf 2.4.2 van de Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit [1]
wordt aangegeven welke belastingsituaties beschouwd moeten worden. Tevens worden
aanwijzingen gegeven waar criteria voor de val van het buitenwater zijn te vinden. Hierbij wordt
verwezen naar het Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied [2]. Deze
aanwijzingen kunnen ook voor ontwerpen worden overgenomen. In aanvulling hierop kan voor
waterstandsverlopen gebruik worden gemaakt van de tool Waterstandsverlopen die binnen het
WBI beschikbaar is.
Voor de schematisatie van de freatische lijn wordt in [1] gesteld dat ‘veiligheidshalve dient er
vanuit gegaan te worden dat het freatisch vlak niet gedaald is ten opzichte van de situatie bij de
waterstand bij de norm’. Voor aanscherping van dit conservatieve uitgangspunt wordt eveneens
verwezen naar het TROB [2]. Hierin wordt echter alleen voor de situatie ‘extreme neerslag’ een
aanwijzing gegeven (rekening houden met een verhoging van de freatische lijn met 1,0 meter).
Optimalisatie van de ligging van de freatische lijn is vaak mogelijk, de invloed op het ontwerp
kan groot zijn. Optimalisatie kan plaats vinden op basis van rekenmodellen (numeriek of
analytisch) of metingen (peilbuis- en/of waterspanningsmetingen) of een combinatie van beide.
Aanwijzingen hiervoor worden gegeven in TRWG [3] en TRWD [5]. Indien een niet-stationair
rekenmodel wordt gebruikt dan moet het verloop van de buitenwaterstand bekend zijn. Hiervoor
kan de tool Waterstandverlopen gebruikt worden die binnen WBI beschikbaar is.

5

Er is uitgegaan van een hoogwaterseizoen in plaats van een heel jaar
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Verkeersbelasting
In paragraaf 3.4.2 van [1] wordt gesteld dat voor macrostabiliteit buitenwaarts een
verkeersbelasting van 13,3 kN/m2 in rekening gebracht moet worden. Voor ontwerpen wordt
echter aanbevolen om het OI2014 op dit punt te volgen. Voor meer informatie omtrent het
schematiseren van de verkeersbelasting wordt verwezen naar het KPR-factsheet
Verkeersbelasting en macrostabiliteit.
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Het kennisplatform risicobenadering is opgericht ter ondersteuning van de keringbeheerder bij toepassen
van de nieuwe normering en de risicobenadering. Adviezen en ondersteuning van het kennisplatform
risicobenadering hebben een informele status en staan gelijk aan collegiaal advies.
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