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Publicatie

Samenvatting
In het kader van het Versterking Onderzoek Waterveiligheid is in 2021 onderzoek gedaan naar
damwanden. Dit heeft geresulteerd in:
1. Beoordelingsschema voor nieuwe doorvoeren in damwanden voor de eerste beoordeling
van vergunningsvragen van derden voor het realiseren van nieuwe doorvoeren door
damwanden. Met dit beoordelingsschema kan met behulp van een eenvoudige methode
worden vastgesteld of een vergunningsaanvraag kan worden goedgekeurd of dat er een
nadere beoordeling nodig is.
2. Protocol meting initiële damwanddikte. Dit protocol is opgesteld omdat voor een
nauwkeurige bepaling van de dikteafname gedurende de levensduur het van belang is dat
de initiële staaldikte van desbetreffende damwandplank bij installatie bekend is.
3. Kwaliteitseisen aan uitvoerend personeel voor het Protocol prepareren en slaan van
testplank.
4. Voorstel op te nemen in RWS-procedures betreffende het meten van staaldikte bij
bestaande en nieuwe damwanden. Dit voorstel draagt zorg voor een goede aansluiting op
het reeds bestaande RWS-protocol voor een testplank, het recent verschenen CROWmeetprotocol en de NEN6766. Dit voorstel gaat verder in op de keuze van het
meetmoment tijdens de levensduur en het aantal meetlocaties. Voor de bepaling van het
uiterste inspectiemoment is een spreadsheet hulpmiddel ontwikkeld.
5. Verfijning van de toetsingssystematiek voor damwanden binnen ‘Voorschrift toetsen op
veiligheid niet-primaire waterkeringen in Rijksbeheer’ en een update met daarin de laatste
inzichten op corrosie gebied.
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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In het kader van het Versterking Onderzoek Waterveiligheid (VOW) 2021 zijn de volgende
onderwerpen zijn opgepakt:
A. Beoordeling van nieuwe doorvoeren in bestaande damwanden.
B. Standaardisering damwand metingen.
C. Beoordeling van bestaande damwanden in regionale keringen.

1.2

Leeswijzer
In het kader van de standaardisering van de damwandmetingen (B) zijn 3 deelonderzoeken
uitgevoerd en de overige 2 onderwerpen (A en C) zijn in één deelonderzoek uitgevoerd. De 5
deelonderzoeken zijn zelfstandig in hoofdstukken 2 t/m 6 gerapporteerd waarbij per hoofdstuk
wordt gestart met de aanleiding en het doel van het deelonderzoek. Uitgevoerde
deelonderzoeken:
H2
H2
H3
H4

Beoordeling van nieuwe doorvoeren in bestaande damwanden.
Protocol meting initiële damwanddikte.
Kwaliteitseisen aan uitvoerend personeel -Protocol prepareren en slaan van testplank.
Meten van staaldikte bij bestaande en nieuwe damwanden op te nemen in
RWS-procedure.
H5 Beoordeling van bestaande damwanden in regionale keringen.
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2

Doorvoeren in bestaande damwanden

2.1

Inleiding

2.1.1

Aanleiding
In verband met de aanleg van (aard)warmtesystemen zijn steeds meer doorvoeren
(doorgangen) nodig door de beschoeiingen/damwanden die in het beheer zijn van RWS. RWS
heeft behoefte aan een kader dat kan worden gebruikt bij het kunnen beoordelen van
vergunningsaanvragen voor deze doorvoeren. Met name de vraag hoeveel doorgangen of
doorvoeren tot welke afmetingen in een specifieke damwand worden toestaan zonder dat een
rekenkundige analyse nodig is, is relevant. Op dit moment zijn er ook buiten RWS geen
richtlijnen bekend.

2.1.2

Doel
Eerste versie van een praktisch toepasbaar beoordelingskader.

2.1.3

Doelgroep
De doelgroep van het beoordelingskader zijn Rijkwaterstaat medewerkers belast met de
beoordeling van vergunningsaanvraag voor nieuwe doorvoeren in bestaande damwanden.

2.1.4

Invulling
Voor de beoordeling van een vergunningsaanvraag is op basis van ‘Expert Judgement’ een
praktisch stroomdiagram opgesteld, zie Figuur 2.1. Op basis van dit stroomdiagram kan snel
beoordeeld worden of de vergunningsaanvraag kan worden goedgekeurd of dat een nadere
beoordeling nodig is.

2.2

Beoordelingsschema nieuwe doorvoeren in damwanden
Het beoordelingsschema in Figuur 2.1 is de eerste versie van een op basis van ‘Expert
Judgement’ opgesteld beoordelingsschema die zou kunnen worden toegepast bij de eerste
beoordeling van vergunningsvragen van derden voor het realiseren van nieuwe doorvoeren
door bestaande damwanden. Met dit beoordelingsschema kan met behulp van een
eenvoudige methode worden vastgesteld of een vergunningsaanvraag kan worden
goedgekeurd of dat er een nadere beoordeling nodig is.
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Figuur 2.1 Beoordelingsschema nieuwe doorvoeren in damwanden

2.3

Toelichting bij stroomdiagram

2.3.1

4 beoordelingscriteria
Eerst moet bepaald worden of de damwand voldoet aan 5 criteria. Als de damwand aan één
van de volgende 6 criteria niet voldoet is een nadere beoordeling nodig:
1. De damwand conditie is goed: Er zijn geen aanwijzingen dat de sterkte van de damwand
en indien van toepassing de verankering en gording zijn aangetast door bijvoorbeeld
corrosie.
2. Afmetingen gat in damwand < 1,0 m x 1,0 m: Indien het gat niet vierkant is, maar
bijvoorbeeld rond moet dit binnen dit vierkant vallen.
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3. Afstand tussen onderzijde doorvoer en onderzijde gat in damwand is > zakkingen: De
afstand van de onderzijde van de leiding en de onderzijde van het gat in de damwand is
groter dan de nog te verwachten zakking van de waterkering over de restlevensduur van
de damwand. Onderstaand plaatje geeft een voorbeeld van een doorvoer van een leiding.
Hierbij is de leiding omringd door de neopreenplaats en bodemplaat. Deze platen zijn
bedoeld om ontoelaatbare kwel langs de leiding te vermijden. De leiding kan als gevolg
van zakkende grond zakken. Als de zakking te groot is gaat de leiding op de damwand
rusten en kan de leiding ‘breken’. Als de zakking van de grond gedurende de
restlevensduur van de damwand en leiding kleiner is dan de afstand tussen onderzijde
leiding en onderzijde gat in damwand kan de leiding niet op de damwand gaan rusten en
dus niet ‘breken’.

Figuur 2.2

Voorbeeld doorvoer voor een leiding in damwand

4. Het gat wordt gronddicht afgewerkt. Er mag geen opening zijn of kunnen ontstaan waar
grond kan uitspoelen.
2.3.2

Onversterkt gat kleiner dan 0,2 m x 0,2 m in de damwand t.p.v. maximaal moment
Toepassing van een gat groter dan 0,2 m x 0,2 m op de plaats waar de spanningen in de
damwand het grootst zijn is niet acceptabel. Deze plaats ligt bij een onverankerde wand op het
bodemniveau en bij een verankerde wand halverwege anker- en bodemniveau.

2.3.3

Beoordelaar ziet geen aanleiding voor nadere beoordeling
Dit betreft alle overige, hier niet genoemde zaken. Er kunnen verschillende redenen zijn
waarom een nadere beoordeling nodig is.

2.3.4

Damwand is om het doorvoergat versterkt
Een gat in de damwand betekent een plaatselijke verzwakking van de damwand. Vaak worden
stalen platen toegepast rondom het gat om de krachten van de grond op de damwand af te
dragen naar de stalen damwandplanken rondom het gat.

2.3.5

Afstand tussen doorvoergat en gat voor verankering
Als de damwand verankerd is de damwand ter plaatse van de ankerpunten verzwakt. Door
een onversterkt doorvoergat wordt de damwand ook verzwakt. Daarom moet er een afstand
tussen het doorvoergat en de ankerpunten worden aangehouden. Voor doorvoergaten kleiner
dan 0,5 m x 0,5 m is deze afstand minimaal 0,2 m. Voor doorvoergaten tussen 0,5 m x 0,5 m
en 1,0 m x 1,0 m is deze afstand minimaal 1,0 m.
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3

Protocol meting initiële damwanddikte

3.1

Inleiding

3.1.1

Achtergrond
Omdat de wanddikte van stalen damwanden aan degradatie onderhevig is worden, ter
bepaling van de gemiddelde degradatiesnelheid (corrosiesnelheid) sinds het moment van
damwandinstallatie en de daarmee samenhangende restlevensduur, staaldikte metingen
uitgevoerd. Voor een nauwkeurige bepaling van de dikteafname gedurende de levensduur is
het van belang dat de initiële staaldikte van desbetreffende damwandplank bij installatie
bekend is.
De staaldikte van nieuwe damwandprofielen dient binnen bepaalde fabricage toleranties te
liggen, zie Bijlage A. De staaldikte hoeft dus niet exact overeen te komen met de waarde uit de
tabellenboekjes. Dit betekend dat door deze toegestane fabricage toleranties het onzeker is
wat de exacte waarde van de initiële staaldikte is. Deze fabricage toleranties hebben een
significant negatieve invloed op de betrouwbaarheid van de voorspelling van de
restlevensduur op basis van diktemetingen tijdens de levensduur. Door de meting van de
initiële staaldikte kan deze onzekerheid volledig worden geëlimineerd.
Er is voor de staaldiktemetingen van bestaande stalen damwanden een in detail uitgewerkt
CROW-meetprotocol voorhanden [1]. Er zijn meerdere methoden om de staaldikte van
damwanden te bepalen waarvan de ultrasone meetmethode in Nederland de gebruikelijke
methode is [2]. Daarom is in 2021, voor de momenteel in Nederland meest toegepaste
ultrasone meetmethode een CROW-meetprotocol opgesteld voor het meten van de dikte
tijdens de levensduur. Dit CROW-meetprotocol voor bestaande damwanden vormt de basis,
zij het in sterk uitgeklede vorm, van het voorliggend meetprotocol voor initiële dikte bepaling
van nieuwe stalen damwandprofielen. In Tabel 3.1 is een toelichting gegeven voor de
achtergrond van de gemaakte keuzes bij het opstellen van het protocol
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Tabel 3.1

Toelichting achtergrond keuzes voor voorliggend protocol

Keuze voor Ultrasone meetmethode
De keuze van de Ultrasone meetmethode voor het voorliggend protocol houdt niet in dat
andere meetmethoden per definitie ongeschikt zijn. De hier gekozen meetmethode komt
overeen met die van het CROW-protocol voor diktemetingen van bestaande stalen
damwanden. Op basis van het voorliggende protocol voor dikte meting van nieuwe
damwanden kunnen ook voor andere geschikte meetmethoden in de toekomst specifieke
protocollen worden opgesteld.
Keuze voor diktemetingen direct na installatie
De keuze voor het uitvoeren van de diktemetingen direct na installatie is om:
1.
2.

Zo goed mogelijk de initiële (ongecorrodeerde) damwand dikte te kunnen bepalen
As-built locatie van de plank vast te leggen alsmede bijzonderheden zoals de
aanwezigheid van doorvoeren, beide van belang voor vastleggen van waar de meting
is uitgevoerd. Alle diktemetingen van een damwandsectie kunnen in één keer
aansluitend worden uitgevoerd.

Keuze voor enkelvoudig basismeetniveau + extra meetniveau als reserve
Omdat vanwege het fabricageproces de staaldikte van nieuwe damwandplanken in
lengterichting (verticale richting na installatie) niet noemenswaardig varieert is een meting
op één niveau voldoende. Voor de bereikbaarheid is het basismeetniveau op 0,25 m onder
de bovenzijde gekozen. Met een extra meetniveau als reserve
Keuze voor diktemetingen op alle damwandplanken
Flexibiliteit voor de inrichting van toekomstige dikte meetcampagnes is de primaire reden
dat van alle damwandplanken de initiële dikte dient te worden bepaald. De secondaire
reden is verificatie/signalering of de toegepaste staaldikten gemiddeld genomen ongeveer
overeenkomen met de waarde uit het tabellenboek en niet systematisch significant dunner
zijn en gemiddeld dicht bij de tolerantiegrens liggen. De veiligheidsfilosofie is namelijk niet
afgestemd op dergelijke ongunstige systematische afwijkingen.
3.1.2

Doel
Dit protocol beschrijft een gestandaardiseerde bepaling van de wanddikte van stalen
damwanden op basis van ultrasone diktemetingen. Het doel van de standaardisatie is
tweeledig:
•
•

3.1.3

13 van 75

Op een efficiënte wijze verkrijgen van nuttige reproduceerbare informatie betreffende de
initiële toestand van een damwandsectie.
Een efficiënt uitwisselingsformat van waarnemingen zodat een landelijke
ervaringsdatabase kan worden opgezet die nodig is om te kunnen komen tot een
betrouwbaar prognosemodel voor de snelheid van damwand degradatie en de spreiding
daarin. Dit verbeterde prognosemodel is een essentieel onderdeel om te kunnen komen tot
een betere uitnutting (lees: de werkelijkheid kan dichter worden benaderd) van de
levensduur die voldoet aan de in NEN8700 [3] vereiste betrouwbaarheid.

Doelgroep
De primaire doelgroep van dit protocol zijn de inspectiebedrijven die diktemetingen uitvoeren
en de beheerders die vervolgens deze informatie in het as-built dossier dienen op te nemen.
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3.1.4

Initiële diktemeting binnen half jaar na installatie
Om de initiële dikte zo goed mogelijk te kunnen bepalen dienen de diktemetingen zo kort
mogelijk na damwandinstallatie te worden uitgevoerd. De metingen dienen uiterlijk een half
jaar na installatie te zijn uitgevoerd.

3.1.5

Stappenplan
Dit protocol is opgezet als stappenplan met de volgende 5 stappen:
1)
2)
3)
4)
5)

Meetmethode.
Diktemetingen.
Overige waarnemingen per damwandsectie.
Te verzamelen gegevens.
Rapportage.

Aan het protocol zijn twee bijlagen toegevoegd:
A. Fabricage toleranties nieuwe damwanden.
B. Beschrijving spreadsheet voor de rapportage.
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3.1.6

Benamingen
In Tabel 3.2, Figuur 3.1 en Figuur 3.2 staat de betekenis van de in dit protocol gehanteerde
benamingen gegeven.
Tabel 3.2

Benamingen

Benaming

Betekenis

A-beeld

Grafische weergave van de echo van een puls van een ultrasone meting.

Achterflens

De achterste flens vanaf de lucht/waterzijde gezien. De achterflens vormt
de achterzijde van de damwandkas, zie Figuur 3.1.

Damwandkas / kas

Gedeelte van de damwand/ de ruimte in de damwand constructie tussen de
buik/ voorflenzen van de damwand, zie Figuur 1.

Damwandkasdiepte

Hoogte van een (dubbel) damwandprofiel minus eenmaal de flensdikte
(mm), zie Figuur 3.1.

Damwandsectie

Een strekking van de damwandconstructie met gelijke kenmerken:
dwarsdoorsnede, leeftijd, damwandplanktype en omgevingscondities, zie
Figuur 3.2.

Damwandslot

Mechanische verbinding tussen damwandprofielen.

Dubbele plankbreedte

Horizontale afstand tussen het hart van de sloten over een breedte van 2
damwandprofielen (mm), zie Figuur 1.

Flens

Het vlakke gedeelte van damwandprofiel ter plaatse van uiterste vezels, zie
Figuur 3.1.

Gekwalificeerd personeel

Aantoonbaar deskundig personeel op de in het protocol vereiste aspecten.

Gemeten staaldikte

Met behulp van A-beeld bepaalde staaldikte (mm).

Initiële dikte

Dikte van het staal op moment van damwand installatie.

Kasbreedte

Horizontale afstand tussen de voorflenzen (mm), zie Figuur 3.1.

Koudgevormd

Koudgevormde damwandprofielen die bij omgevingstemperatuur zijn
gevormd naar hun damwandvorm .

Lijf

Het in meer of mindere mate schuin verlopende gedeelte van een
damwandprofiel dat de twee flenzen verbindt, zie Figuur 3.1.

Basismeetniveau

Is de diepte waarop de staaldikte wordt gemeten en ligt op 0,25 m onder de
bovenzijde van de stalen damwand

Meetpositie

Is in bovenaanzicht gezien de plaats op een damwandprofiel waar de
diktemetingen dienen te worden uitgevoerd.

Meetpunt

Eén van de 3 posities op iedere damwandplank op een meetniveau waar
een staaldikte meting dient te worden uitgevoerd.

Nominale dikte

Dikte conform het tabellenboekje / brochure van de fabrikant.

Taster / probe

Het instrument dat op het te meten oppervlak wordt geplaatst dat enerzijds
een korte ultrasone puls kan generen en anderzijds de echo (terugkerende
puls) kan meten.

Ultrasone puls echo techniek

Een techniek om op basis van terugkaatsing van ultrasone (geluid) puls de
afstand tot de plaats van reflectie te bepalen, zoals bijvoorbeeld de
staaldikte.
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Benaming

Betekenis

Voorflens / buik

De voorste flens vanaf de lucht/waterzijde gezien. De voorflens vormt de
voorzijde van de damwand de buik, zie figuur 1.

Extra meetniveau

Is een eventueel benodigd meetniveau dat ≥0,5 m beneden de bovenzijde
van de stalen damwand ligt.

Warmgewalst

Warmgewalste damwandprofielen die worden gewalst in hun
damwandvorm na verhitting tot boven de rekristallisatie temperatuur van
warmgewalst staal.

Figuur 3.1 Schematische weergave damwanddoorsnede met de benamingen

Figuur 3.2 Schematische weergave damwandsectie en locaties waar de positie van het damwandslot in RDcoördinaten dient te worden ingemeten: begin en eindpunt van de damwandsectie en om de 20
damwandsloten vanaf het 1e slot = het beginpunt van de damwandsectie
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3.2

Stap 1 Meetmethode
In Stap 1 wordt beschreven HOE en door WIE de staaldikte meting dient te worden
uitgevoerd.

3.2.1

Staaldikte meting

3.2.1.1

Ultrasone puls echo techniek
De staaldikte metingen dienen te worden uitgevoerd met behulp van de Ultrasoon puls echo
techniek (UT) waarbij de staaldikte op basis van het verkregen A-beeld, zie Figuur 3.3 links,
door gekwalificeerd personeel dient te worden afgeleid. De diktemetingen dienen te worden
uitgevoerd met een geschikte ultrasone meettechniek met tasters/probes met twee kristallen,
zie Figuur 3.3 rechts. Tasters zijn verkrijgbaar met kristallen met verschillende frequenties,
diameters en verschillende hoeken van V-opstelling van de kristallen. Deskundig personeel
dient de geschiktheid van de toegepaste taster te beoordelen. Een specifieke taster is
gekalibreerd voor een specifieke dikte range waarbinnen aan de bij de taster behorende
meetnauwkeurigheid in een bepaalde meetmodus wordt voldaan. Bij aanvang van de
metingen in een damwandsectie dient de meetnauwkeurigheid van de apparatuur te worden
geverifieerd op ijkplaten, zie Figuur 3.4.

Figuur 3.3 Links: voorbeeld van een A-beeld. Rechts: Een voorbeeld van een taster/probe met twee kristallen

Figuur 3.4 Voorbeeld van een ijkplaat die in het veld kan worden gebruikt ter verificatie van apparatuur

3.2.1.2
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3.2.2

Gekwalificeerd personeel
De metingen en interpretatie van het A-beeld dient door aantoonbaar deskundig personeel te
worden uitgevoerd. Indien alle werkzaamheden door één persoon worden uitgevoerd dan
dient deze persoon niveau-B deskundigheid te bezitten. Indien de werkzaamheden
bijvoorbeeld onder het wateroppervlak worden uitgevoerd dan kan het zo zijn dat voor een
efficiënte uitvoer van de metingen hiervoor 2 personen worden ingezet:
A. Één persoon die de taster op het meetoppervlak plaatst (niveau-A deskundigheid).
B. Één persoon die op het land de interpretatie van het A-beeld uitvoert (niveau-B
deskundigheid).

3.2.2.1

Niveau-A deskundigheid
Een persoon met niveau-A deskundigheid mag werkzaamheden onder toezicht van een
persoon met niveau-B deskundigheid uitvoeren. Een persoon met niveau-A deskundigheid
dient, voor wat betreft de bepaling van damwanddikte, aantoonbaar de kennis en kunde op
een niveau “Ultrasonic Testing level 1” volgens de NEN-EN-ISO 9712:2012 [5] of gelijkwaardig
te bezitten. Waaronder tenminste:
1. Bekend zijn met de basisprincipes en de voor- en nadelen van het ultrasoon onderzoek.
2. Bekend zijn met de apparatuur:
a. Toepassingsgebied/geschiktheid van apparatuur/ tasters/bekabeling.
b. Kalibratie.
c. Meetfouten.
3. Generiek bekend zijn met A-beeld en de invloed van het meetoppervlak hierop.
4. Zelfstandig kunnen toepassen van:
a. Beoordeling geschiktheid oppervlak voor meting.
b. Conditioneren oppervlak en positioneren taster.

3.2.2.2

Niveau-B deskundigheid
Een persoon met niveau-B deskundigheid mag alle werkzaamheden uitvoeren en leiding
geven aan een persoon met niveau A deskundigheid. Een persoon met niveau-B
deskundigheid dient, voor wat betreft de bepaling van damwanddikte, aantoonbaar de kennis
en kunde op een HBO+ niveau “Ultrasonic Testing level 2” volgens de NEN-EN-ISO
9712:2012 [5] of gelijkwaardig te bezitten. Waaronder ten minste:
1. Theorie van golfvoortplanting.
2. Apparatuur:
a. Toepassingsgebied/geschiktheid van apparatuur/ tasters/bekabeling.
b. Kalibratie.
c. Meetfouten.
3. Toepassen:
a. Beoordelen oppervlak.
b. Positioneren taster.
4. Interpretatie van A-beeld (theorie én praktijk).
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5. Herkennen van1:
a. Staaldikte.
b. Segregatie.
6. Opstellen onderzoeksrapport.
De staaldikte bepaling op basis van A-beeld mag alleen door een persoon met niveau-B
deskundigheid worden verricht.
Tabel 3.3

Toelichting gekwalificeerd personeel

Bij het opstellen van voorliggend protocol is er bewust voor gekozen om te beschrijven
welke deskundigheid het personeel dient te bezitten en niet de aantoonbaarheid daarvan.
De certificaten (Ultrasonic Testing level 1 en 2 volgens de NEN-EN-ISO 9712:2012 [5])
worden dus genoemd om het vereiste niveau van de kennis en kunde aan te geven.
Het is bij de opstellers van het protocol bekend dat enerzijds een deel van het huidige
personeel dat wordt ingezet nog onvoldoende deskundigheid heeft om de metingen en de
interpretatie van het A-beeld op een kwalitatief voldoende niveau uit te voeren. En dat
anderzijds dat van het personeel dat wel voldoende deskundigheid bezit er slechts een zeer
beperkt deel het genoemde algemene “Ultrasonic Testing level 1 en 2” volgens NEN-ENISO 9712:2012 [5] certificaat bezit.
Er zal dus direct na de introductie van dit protocol in 2021 enerzijds een kwaliteitsimpuls
dienen plaats te vinden om de deskundigheid, daar waar onvoldoende, op het benodigde
niveau te krijgen. Anderzijds dient er een laagdrempelige wijze te worden gevonden
waarmee men de aanwezige ervaring/deskundigheid kan aantonen. Beide, de
kwaliteitsimpuls en de aantoonbaarheid van de deskundigheid, vallen buiten het kader van
dit protocol.

3.3

Stap 2 Diktemetingen
Stap 2 beschrijft WAAR en HOEVEEL dikte metingen er per damwandplank dienen te worden
uitgevoerd. Hierbij worden per damwandprofieltype de meetposities gegeven waar de
diktemetingen dienen te worden uitgevoerd. Verder worden het basismeetniveau en het
eventueel benodigde extra meetniveau gegeven en de positie van de 3 meetpunten waar per
damwandplank dient te worden gemeten. De te volgen procedure per meetpositie in stap 2
wordt in een flowchart gegeven.

3.3.1

Meetposities
De configuratie van de meetposities is damwandprofieltype afhankelijk:
•

•

Warmgewalst. Bij warmgewalste damplanken dient de dikte per damwandplank op 3
meetposities te worden bepaald. Deze 3 meetposities per damwandplank zijn voor een:
- Z-profiel boven in Figuur 3.5 met rode pijlen aangegeven.
- U-profielen onder in Figuur 3.5 met rode pijlen aangegeven.
Koudgewalst of koud gevormd. Bij Koudgewalst of koud gevormde damwandplanken dient
de dikte per damwandplank op 1 meetpositie te worden bepaald. Deze meetpositie per
damwandplank zijn voor een:
- Z-profiel boven in Figuur 3.6 met rode pijlen aangegeven.
- Omega-profiel onder in Figuur 3.6 met rode pijlen aangegeven.

——————————————
1

Deze opsomming is minder uitgebreid dan voor metingen op bestaande damwanden, de aspecten
delaminatie en het effect van ruwoppervlak van de achterzijde spelen geen rol bij nieuwe damwanden
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In Figuur 3.7 is een voorbeeld in een 3D aanzicht weergegeven van de ligging van de
meetpositie voor een koudgevormd omega profiel.

Figuur 3.5 Warmgewalste damwandprofielen met 3 meetposities per profiel. Boven de meetposities voor Zprofielen en onder de meetposities voor U-profielen

Figuur 3.6 Koudgevormde damwandprofielen met 1 meetpositie per profiel. Boven de meetposities voor Zprofielen en onder de meetpositie voor Omega-profielen
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3.3.2

Meetpunten
Voor de dikte bepaling op een meetniveau dient per meetpositie de staaldikte in principe op
drie meetpunten te worden bepaald, een diktemeting op:
1. 0,05 m verticaal boven het meetniveau.
2. Het meetniveau.
3. 0,05 m verticaal onder het meet niveau.
In Figuur 3.7 is een voorbeeld weergegeven van de positie van de meetpunten voor een
koudgevormd omega profiel.

Figuur 3.7 Voorbeeld met schematische weergave voor koudgevormd Omegaprofiel van de ligging van de
meetpositie, basismeetniveau, extra meetniveau en de meetpunten. Opgemerkt wordt dat voor
warmgewalste damwandprofielen hetzelfde principe geldt maar dan met 3 meetposities per
damwandprofiel

3.3.3

Meetniveaus

3.3.3.1

Basismeetniveau
Het basismeetniveau waarop de diktemetingen dienen te worden uitgevoerd ligt op 0,25 m
onder de bovenzijde van het de stalen damwand. En ingeval de stalen damwand aan de
bovenzijde van de stalen damwand in bijvoorbeeld een betonnen deksloof is opgenomen 0,25
m beneden de onderzijde van de deksloof. In Figuur 3.7 is een voorbeeld weergegeven van
ligging van het basismeetniveau. Het kan zijn dat vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van
obstakels of te grote dikteverschillen tussen de meetpunten dat er metingen op een extra
niveau dienen te worden uitgevoerd, zie §3.2.2.
Criteria voor wanneer extra meetniveau dient te worden toegepast
Er dient op het extra meetniveau te worden gemeten bij ieder van de drie volgende gevallen:
Het totale aantal meetpunten waar de staaldikte kan worden bepaald is:
•
•
•
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3.3.3.2

Extra meetniveau
Het extra meetniveau ligt in principe 0,25 m lager dan het basismeetniveau en dus op 0,5 m
beneden de bovenzijde van de stalen damwand/ betonnen deksloof. Indien sprake is van een
obstakel (= voor diktemetingen ongeschikt oppervlak) op het gewenste niveau dan dient een
lager niveau te worden gekozen dat wel geschikt is voor het uitvoeren van de metingen. Het
niveau dient dan te worden verlaagd tot een niveau waar het oppervlak wel geschikt is voor
het uitvoeren van de diktemeting. In Figuur 3.7 is een voorbeeld weergegeven van de ligging
van het extra meetniveau.

3.3.4

Procedure per meetpositie
De te volgen procedure per meetpositie per damwandprofiel is samengevat in Figuur 3.8.

Figuur 3.8 Procedure per meetpositie per damwandprofiel
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3.3.5

Registratie per meetpositie
De volgende zaken dienen per meetpositie te worden opgemeten dan wel beschouwd en te
worden vastgelegd in de rapportage:
•
•

•

Gemeten staaldikte per meetpunt van het basismeetniveau (mm) op 2 decimalen
nauwkeurig en indien geen waarneming mogelijk bij een meetpunt <geen waarde>.
Indien van toepassing:
- Niveau van extra meetniveau (m t.o.v. bovenzijde stalen damwand).
- Gemeten staaldikte per meetpunt van extra meetniveau (mm) op 2 decimalen
nauwkeurig en indien geen waarneming mogelijk bij een meetpunt <geen waarde>.
Eventuele bijzonderheden, bijvoorbeeld:
- Meetpunt 1 van basisniveau niet meetbaar i.v.m. aanwezigheid afvoerbuis.
- Extra meetniveau is meer dan 0,25 m naar beneden verschoven vanwege
aanwezigheid van opgelaste strip.

3.4

Stap 3 Overige in-situ waarnemingen per damwandsectie

3.4.1

In situ identificatie/verificatie profiel
De volgende zaken dienen te worden opgemeten dan wel beschouwd en te worden
vastgelegd in de rapportage:
•
•
•
•
•
•
•

Breedte dubbele plank (hart slot tot hart slot), zie Figuur 3.9.
Breedte van de damwandkas2, zie Figuur 3.9.
Diepte van de damwandkas, zie Figuur 3.9.
Foto van de bovenzijde van slot (indien zichtbaar).
Profieltype [Z/U/Omega].
Type damwandfabricage [warm/koud] op basis van slot type, zie enkele voorbeelden in
Figuur 3.10 en Figuur 3.11.
Coating aanwezig [Ja/Nee].

Figuur 3.9 Verificatie metingen damwandgeometrie

——————————————
2

Alhoewel dit voor diverse typen damwandprofielen de afmeting is die standaard in de tabellenboekjes
voorkomt dient deze ter verificatie toch altijd te worden opgemeten.
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Figuur 3.10 Slot koudgewalst damwand profiel ter verificatie warm/koud gewalst
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Figuur 3.11 Sloten warmgewalste damwandprofielen ter verificatie warm/koud gewalst
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3.4.2

Damwandsectie algemeen
De algemene zaken ten aanzien van de damwandsectie dienen te worden opgemeten dan wel
gefotografeerd en te worden vastgelegd in de rapportage:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3.5

Meting RD-coördinaat van begin en einde damwandsectie (m) op 2 decimalen nauwkeurig.
Meting RD-coördinaat van ieder 20e damwandslot, damwandslot #1 is het damwandslot
aan het begin van de damwandsectie (m) op 2 decimalen nauwkeurig.
Datum start diktemetingen (dd-mm-yyyy).
Datum laatste diktemeting (dd-mm-yyyy).
Meetbedrijf.
Operator.
Gebruikte meetapparatuur: Datalogger en probe(s)/taster(s).
Meetbereik (mm) meetapparatuur waarbinnen met vereiste nauwkeurigheid van 0,1 mm
kan worden gemeten. Indien er op een locatie met meerdere tasters/probes is gewerkt
dient hier het combineerde meetbereik te worden ingevuld (er wordt vanuit gegaan dat het
deskundig personeel iedere meting met de geschikte taster/probe uitvoert).
2 Foto’s van de locatie: één vanaf de landzijde en één vanaf de waterzijde.

Stap 4 Te verzamelen gegevens (bureaustudie)
De volgende gegevens dienen bij de bureaustudie te worden verzameld:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Benaming damwandsectie + bronvermelding.
Begin en einde damwandsectie kilometrering in lokaal assenstelsel (km).
Type damwand zoals bijvoorbeeld BZ26 (in geval een afwijkende versie van dit profiel is
toegepast dan dient dit nadrukkelijk te worden vermeld) + bronvermelding.
Nominale waarde:
- Dikte van flens en lijf (waarde uit brochure van leverancier in mm).
- Breedte van dubbele plank (waarde uit brochure van leverancier in mm).
- Kasbreedte (afstand tussen de flenzen conform brochure van leverancier in mm).
- Kasdiepte (profielhoogte minus een flensdikte conform brochure van leverancier in
mm).
Type damwandfabricage: Warmgewalst / Koudgevormd.
Staalkwaliteit + bronvermelding.
Jaar en maand start damwand installatie (yyyy-mm).
Jaar en maand einde damwand installatie (yyyy-mm).
Wel of niet gecoat & type coating & niveau boven en onderzijde gecoate zone+
bronvermelding.
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3.6

Stap 5 Rapportage
Alle metingen, waarnemingen en te verzamelen gegevens dienen in het bij het protocol
behorende spreadsheet te worden vastgelegd. Het bij protocol behorende spreadsheet
bestaat uit 6 worksheets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

<Algemeen Damwandsectie>.
<Warmgewalst Z-profiel>.
<Warmgewalst U-profiel>.
<Koudgevormd Z-profiel>.
<Koudgevormd Omega-profiel>.
<Locaties>.

Worksheet 1 <Algemeen Damwandsectie> is voor de algemene gegevens en waarnemingen
betreffende de damwandsectie. De daaropvolgende worksheets 2 t/m 5 zijn voor de invoer van
de diktemetingen en ligging van de damwand in RD-coördinaten. Slechts 1 van deze 4
worksheets voor de metingen dient te worden gebruikt per damwandsectie. Op basis van de
combinatie van het fabricageproces (warmgewalst/koudgevormd) en profiel type (Z/U/Omega)
dient het van toepassing zijnde worksheet worden gekozen. In worksheet 6 <Locaties> staat
een grafiek met daarin uitgezet de gemeten ligging van de damwand in RD-coördinaten. Deze
grafiek kan worden gebruikt voor de signalering van fouten bij de invoer van de gemeten RDcoördinaten.
Bijlage B bevat de gedetailleerde beschrijving van het bij het protocol behorende spreadsheet
voor de rapportage.
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4

Kwaliteitseisen aan uitvoerend personeel Protocol prepareren en slaan van testplank

4.1

Inleiding

4.1.1

Aanleiding
Het -Protocol prepareren en slaan van testplank t.b.v. nieuwe methode corrosietoeslag- [6] uit
2016 stelt geen kwaliteitseisen aan het uitvoerend personeel, meettechniek en de
meetnauwkeurigheid. Bij het opstellen van CROW-protocol voor diktemetingen van bestaande
damwanden [1] is gebleken dat het van groot belang is wel kwaliteitseisen te stellen.

4.1.2

Doel
Kwaliteitseisenaanvulling voor -Protocol prepareren en slaan van testplank t.b.v. nieuwe
methode corrosietoeslag- [6].

4.1.3

Invulling
In dit hoofdstuk wordt een aanvulling gegeven op het -Protocol prepareren en slaan van
testplank t.b.v. nieuwe methode corrosietoeslag- [6]. Deze aanvulling betreft de kwaliteitseisen
aan meting en het uitvoerend personeel. Deze eisen zijn in lijn met die van het CROWprotocol voor diktemetingen van bestaande damwanden [1].

4.2

Ultrasone puls echo techniek
Zie paragraaf 3.2.1.1

4.3

Meetnauwkeurigheid
Zie paragraaf 3.2.1.2

4.4

Gekwalificeerd personeel Niveau-B deskundigheid
De metingen en interpretatie van het A-beeld dient door aantoonbaar deskundig personeel te
worden uitgevoerd. Deze persoon dient niveau-B deskundigheid te bezitten [1]. Een persoon
met niveau-B deskundigheid dient, voor wat betreft de bepaling van damwanddikte,
aantoonbaar de kennis en kunde op een HBO+ niveau “Ultrasonic Testing level 2” volgens de
NEN-EN-ISO 9712:2012 [5] of gelijkwaardig te bezitten. Waaronder ten minste:
1. Theorie van golfvoortplanting.
2. Apparatuur:
d. Toepassingsgebied/geschiktheid van apparatuur/ tasters/bekabeling.
e. Kalibratie.
f. Meetfouten.
3. Toepassen:
a. Beoordelen oppervlak.
b. Positioneren taster.
4. Interpretatie van A-beeld (theorie én praktijk).
5. Herkennen van:
a. Staaldikte.
b. Delaminatie.
c. Segregatie.
d. Effect ruwoppervlakte achterzijde.
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6. Opstellen onderzoeksrapport.
De staaldikte bepaling op basis van A-beeld mag alleen door een persoon met niveau-B
deskundigheid worden verricht.
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5

Meten van staaldikte bij bestaande en nieuwe
damwanden op te nemen in RWS-procedure

5.1

Inleiding

5.1.1

Aanleiding
Omdat de wanddikte van stalen damwanden aan degradatie onderhevig is worden, ter
bepaling van de gemiddelde degradatiesnelheid (corrosiesnelheid) sinds het moment van
damwandinstallatie en de daarmee samenhangende restlevensduur, staaldikte metingen
uitgevoerd.
Voor een nauwkeurige bepaling van de dikteafname gedurende de levensduur is het
essentieel dat de initiële staaldikte van desbetreffende damwandplank bij installatie bekend is.
In het geval dat de dikte tijdens de levensduur niet kan worden opgemeten en er is sprake van
bodemomstandigheden waarin potentieel verhoogde corrosiesnelheden worden verwacht
wordt gewerkt met testplanken. Slanke damwandprofielen kunnen bij installatie stretchen om
dit, voor sterke en stijfheid ongunstige aspect, te kunnen waarnemen wordt verder de as-built
posities gemeten van damwandsloten.

5.1.2

Doel
Op het gebied van diktemeten van damwandplanken zijn diverse protocollen beschikbaar. Het
doel van dit hoofdstuk is:
•
•

5.1.3

Een overzicht te geven over de toe te passen protocollen voor het meten van de dikte van
damwandplanken gedurende de levenscyclus.
Achtergronden te geven van invloed van fabricage toleranties op prognose van
dikteafname, indien initiële diktemetingen ontbreken.

Leeswijzer
Dit hoofdstuk is voor diktemetingen op stalen damwandprofielen en is als volgt opgebouwd:
5.2
5.3
5.4
5.5

Invloed fabricagetoleranties.
Meten van de initiële dikte van damwanden en testplanken.
Meetmomentkeuze en diktemeten van bestaande damwanden en testplanken.
Diktemeten van aan het einde van de levensduur vrijkomende damwandplanken.

Bijlagen
A
C
D

5.2

Fabricagetoleranties.
Verwachtingswaarde v/d damwandleeftijd bij dikteafname van 1 en 2x fabricage
Tolerantie.
Spreadsheet hulpmiddel voor de bepaling van het uiterste inspectiemoment.

Invloed fabricage toleranties
De staaldikte van nieuwe damwandprofielen dient binnen fabricage toleranties, zie Bijlage A,
te liggen en hoeft dus niet exact overeen te komen met de waarde uit de tabellenboekjes. Dit
betekent dat door deze toegestane fabricage toleranties het onzeker is wat de exacte waarde
van de initiële staaldikte is. Deze fabricage toleranties hebben een significant negatieve
invloed op de betrouwbaarheid van de voorspelling van de restlevensduur op basis van
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diktemetingen tijdens de levensduur. Door de meting van de initiële staaldikte kan deze
onzekerheid worden geëlimineerd.
Verder is tegenwoordig een groot deel van de damwandprofielen dusdanig slank en minder
vormvast dat ze bij installatie van vorm kunnen veranderen (‘stretchen’). Het is daarom ook
van belang de as-built “vorm” c.q. werkende breedte te kennen.
Ook in het geval dat de staaldikte van een damwand later in de levensduur niet kan worden
gemeten en er met coupons wordt gewerkt is het meten van de initiële dikte van alle
damwandplanken volgens het daarvoor bestemde protocol [1] van belang omdat:
De initiële dikte vanwege de toegestane fabricage systematisch van de nominale waarde
kan afwijken, zie Tabel 5.1 voor nadere toelichting.
De as-built gemiddelde werkende breedte van met name slanke damwandprofielen door
stretchen significant kan afwijken van de nominale waarde. De as-built locatie van ieder
20e damwandslot wordt bij het meten van de initiële dikten direct ook ingemeten. Hieruit
kan de mate van stretchen worden afgeleid, zie Tabel 5.2 voor nadere toelichting.

•
•

Tabel 5.1 Toelichting op invloed onzekerheid initiële dikte op nauwkeurigheid van de prognose van einde
levensduur

Zowel een initieel kleinere als een initieel grotere dikte hebben invloed op de prognose van
de einde levensduur. Stel er wordt op basis van de nominale dikte en de resultaten van een
eenmalige diktemeting op een bestaande damwand een prognose van de restlevensduur
gemaakt en de werkelijke initiële dikte was in werkelijkheid echter:
•
•

Kleiner, dan wordt de verwachtingswaarde van de dikte overschat en de variatie van
de dikteafname onderschat.
Groter, dan wordt de verwachtingswaarde van de dikte onderschat en de variatie van
de dikte afname onderschat.

Voor de situatie dat er geen in-situ initiële dikte meting beschikbaar is kan de
nauwkeurigheid van de prognose worden vergroot door een herhaalmeting na een
significant aantal jaren uit te voeren en de prognose op de incrementele dikteafname
snelheid te baseren.
De invloed van de onbekendheid van de initiële dikte neemt af met de jaren aangezien de
dikteafname door corrosie een steeds grotere rol gaat spelen. In situaties met relatief
weinig dikteafname zoals in zoetwater kan het vele jaren duren voordat de invloed als
gevolg van de fabricagetoleranties noemenswaardig afneemt. In Figuur 5.1 is dit
geïllustreerd met een voorbeeld de verwachtingswaarde v/d damwandleeftijd bij
dikteafname van 1 en 2x de fabricage tolerantie op de dikte. Uitgaande van de
verwachtingswaarde van dikteafname van stalendamwand conform NEN6766:2021 tabel 64 [7] met aan de ene zijde water met een saliniteit <2,5 ppt (zoetwater) en ander zijde
grondconditie I en de fabricagetoleranties voor de dikteafname volgens de NEN-EN
10051:2010 [8] en de NEN-EN10248-2:1995 [9], zie ook Bijlage A. In bijlage C zijn de
grafieken zoals in Figuur 5.1 voor alle gevallen van NEN6766:2021 tabel 6-4 opgenomen. In
het in Figuur 5.1 gegeven voorbeeld duurt het gemiddeld voor een warmgewalst profiel met
een nominale dikte van 12,5 mm respectievelijk 20 en 50 jaar om respectievelijk 1 en 2
maal de fabricagetolerantie aan dikteafname optreedt. Stel dat hier de initiële dikte
gemiddeld 50% van de fabricagetolerantie kleiner was dan de nominale waarde dan zou
bij een eenmalige diktemeting op t = 20 jaar de dikteafname met 50% zijn overschat en op t
= 50 jaar met 20 %.
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Figuur 5.1 Voorbeeld verwachtingswaarde van de leeftijd bij het bereiken van de dikteafname ter grootte van 1
en 2 maal de fabricage tolerantie voor een damwand met aan de ene zijde zoetwater en de andere
grondconditie I
Tabel 5.2

Toelichting op stretchen

Stretchen is het ten opzichte van de nominale waarden door installatie toenemen van de
werkende breedte en afnemen van de damwandprofielhoogte, zie Figuur A. Stretchen heeft
op zowel het traagheidsmoment als het weerstandsmoment een significant negatief effect.
Dit komt dus doordat bij het stretchen enerzijds de profielhoogte afneemt en anderzijds
neemt het aantal profielen per strekkende meter wand af. In Tabel A staat een indicatief
voorbeeld van het effect van stretching. Opgemerkt wordt dat binnen de partiële factor gm;0
= 1,0 er geen enkele ruimte gereserveerd is voor het aan de uitvoering gerelateerde
stretchen van damwandprofielen.
Tabel A Indicatie van invloed van stretchen op GU8N

*)

Figuur A
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5.3

Initiële diktemeting

5.3.1

Damwandscherm
De initiële dikte van alle damwandplanken dient volgens het Protocol voor het meten van de
initiële dikte van nieuwe damwanden, zie hoofdstuk 3, te worden opgemeten. Alle
waarnemingen, metingen en te verzamelen gegevens dienen in het bij het protocol behorende
spreadsheet, zie bijlage C, te worden vastgelegd.

5.3.2

Testplank
Omdat in geval van tweezijdige grondinbedding stalen damwanden tijdens de levensduur niet
inspecteerbaar zijn worden in situaties met een potentieel verhoogde corrosiesnelheid
testplanken toegepast.
Met behulp van de in Figuur 5.2 weergegeven beslisboom kan worden bepaald of er tijdens de
aanleg een testplank dient te worden geslagen. Deze beslisboom is een combinatie van
NEN6766:2021 voor wat betreft definitie van niet schone grond [7] en de RWS-beslisboom uit
2005 ten aanzien van potentiele kattekleigronden [6]. Zie hierbij ook Figuur 5.3 voor de ligging
van gebieden met pyriet in de bodem (potentiele kattekleigronden).
Het preparen en slaan van testplanken dient te worden uitgevoerd volgens het daarvoor
bestemde protocol [6] en de aanvulling hierop met de in hoofdstuk 4 gegeven kwaliteitseisen
aan uitvoerend personeel.
Indien van toepassing dan dient er per project met stalen damwanden een testplank te worden
aangebracht in de onmiddellijke nabijheid van de damwand. Van de testplank wordt van
tevoren op gemarkeerde posities de dikte bepaald. Deze informatie wordt op de testplank
aangebracht en in de legger opgenomen, zie verder [6] en hoofdstuk 4.
Het doel van een testplank toepassen in potentiele kattekleigronden is primair veiligheid. Het
betreft de monitoring of de getroffen maatregelen in verband met pyriet houdende grond
voldoende effectief zijn.
Opgemerkt wordt dat in geval dat er volgens de definitie van de NEN6766 [7] geen sprake is
van schone grond er met name vanwege de kennisonzekerheid op dit gebied hogere waarden
voor corrosie dienen te worden toegepast. De verwachting is dat in een significant deel van de
gevallen de werkelijke levensduur significant langer zal zijn. Indien geen sprake is van schone
grond over de niet inspecteerbare delen van stalen damwanden is het vanuit lifecycle
management perspectief van belang dat er dan een testplank worden toegepast.
Met de diktemetingen op deze testplank kan de restlevensduur aan het einde van de
ontwerplevensduur goed worden bepaald. De NEN6766 spreekt van “niet schone grond” (met
onzekere corrosieve omstandigheden) wanneer er sprake is van een lage elektrische
bodemweerstand, een verhoogde zuurgraad, een verhoogde sulfaatconcentratie en een
verhoogd chloridegehalte, of een combinatie van deze omstandigheden. Er is volgens de
NEN6766 uitsluitend sprake van schone grond indien de cumulatieve beoordelingsscore
conform Tabel 5.3 (NEN6766 tabel 6-10) kleiner of gelijk is aan 4.
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Figuur 5.2 Beslisboom voor toepassing testplank voor niet inspecteerbare delen van stalen damwanden
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Figuur 5.3 De gebieden in Nederland met pyriet in de bodem (potentiële kattekleigronden) in Nederland [10]

Tabel 5.3
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5.4

Diktemeting bestaande damwandprofielen

5.4.1

Damwandscherm

5.4.1.1

CROW-Meetprotocol
Diktemetingen op bestaande damwandschermen dienen volgens het speciaal hiervoor
opgestelde CROW-protocol [1] worden uitgevoerd. Dit protocol gaat in op:
1.
2.
3.
4.

Meetmethode inclusief alle kwaliteitsaspecten.
Meetconfiguratie op een meetlocatie.
Dataformat en rapportagewijze middels worksheet-tool.
Worksheet tool als hulpmiddel van een deskundige adviseur voor data-analyse om
prognoses van de rekenwaarde van de dikteafname te maken.

Het CROW-protocol gaat echter niet in op wanneer deze metingen in de levensduur dienen te
worden uitgevoerd en op hoeveel locaties. Verder gaat het protocol ook niet in op de vraag
hoe met de onzekerheid van de initiële dikte als gevolg van fabricage toleranties dient te
worden omgegaan of de invloed van coatings. Dat ligt bij de beheerder en/of haar deskundige
adviseur. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op het aspect van de invloed van de fabricage
toleranties. Op de invloed van coating kunnen in dit hoofdstuk geen aanwijzingen te worden
gegeven vanwege het ontbreken van data over dit aspect.
5.4.1.2

Meetmoment tijdens de levensduur en aantal meetlocaties
Het moment waarop de diktemetingen dienen te worden uitgevoerd en of er herhaalmetingen
nodig zijn en de hoeveelheid meetlocaties dienen door de beheerder en/of zijn deskundige
adviseur te worden vastgesteld. In dit memo wordt alleen ingegaan op het uiterste inspectie
moment uit oogpunt van constructieve betrouwbaarheid/ veiligheid.
Uiterste inspectiemoment
De inspectie met diktemetingen dient ruim voor het einde van de “a-priori” levensduur (zonder
dikte metingen) te worden uitgevoerd opdat de damwandconstructie tijdig zou kunnen worden
versterkt of vervangen. Dit betekent dat de inspectie enige jaren voor het uiterste
inspectiemoment dient te zijn uitgevoerd. Op het uiterste inspectiemoment voldoet de
constructieve weerstand van de stalen damwand juist aan de eisen van de Eurocode3. Het
uiterste inspectiemoment kan met behulp van de verwachtingswaarde en rekenwaarde van de
dikteafname conform NEN6766 [7] worden bepaald.
Op basis van de corrosie situatie kan met NEN6766 tabellen 6-4 t/m 6-6 [7] de
verwachtingswaarde van de dikteafname als functie van de damwandleeftijd worden bepaald.
Vervolgens kan op basis van de initiële wanddikte met behulp van de f1-factor de rekenwaarde
van de dikteafname worden bepaald. Als laatste kan worden bepaald op welk moment in de
levensduur de rekenwaarde van dikteafname van het oorspronkelijke ontwerp of die van een
nieuwe beoordelingsberekening overeenkomt met die van de NEN6766 [7]. De gevonden
leeftijd is het uiterste inspectiemoment.
Voor de bepaling van het uiterste inspectie moment kan worden gebruikgemaakt van een
spreadsheet hulpmiddel, zie Figuur 5.4 en Bijlage D.
Opgemerkt wordt dat de a-priori kans dat de constructieve sterkte damwand op het uiterste
inspectiemoment niet voldoet is ≤ 0,12%, uitgaande van de doelbetrouwbaarheid van de
——————————————
3

Dit geldt eveneens voor die berekeningen in het kader van waterveiligheid worden uitgevoerd die
gebruikmaken van de partiële factor gm;0 = 1,0.
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weerstand in de Eurocode b = 3,04 (dat is waar de constructieve weerstand van stalen
damwand minimaal aan dient te voldoen).

Figuur 5.4 Voorbeeld van de bepaling van het uiterste inspectiemoment met het spreadsheet hulpmiddel

Indien de initiële dikte onbekend is kan de invloed van deze onzekerheid op de prognose van
het uiterste inspectiemoment indicatief worden afgetast door de nominale dikte respectievelijk
te verhogen en te verlagen met de halve fabricagetolerantie4.
5.4.2

Testplank
In geval van de aanwezigheid van een testplank(en) dient goed nagedacht worden wanneer
men de dikte wil opmeten dat is namelijk een eenmalige gebeurtenis, want na het meten is de
testplank afgeschreven.
In de situaties waar testplanken worden toegepast is de corrosiesnelheid onzeker. Om deze
reden is het dus niet mogelijk hiervoor generieke meetmomenten aan te geven. Een ontwerp
volgens de Eurocode dient in te gaan op supervisie, inspectie, beheer en onderhoud en dus
dient het inspectiemoment te zijn vastgelegd. Indien het inspectie moment niet in het ontwerp
is gedefinieerd of in geval van nieuwe inzichten ligt de keuze van het optimale inspectie
moment bij de beheerder en/of haar deskundige adviseur.
De kwaliteitseisen aan de UT-diktemetingen en het uitvoerend personeel voor de
diktemetingen op de getrokken testplanken staan gegeven in hoofdstuk 4.

5.5

Diktemeting getrokken damwanden
Voor kennisontwikkeling is het van belang dat er ook diktemetingen worden uitgevoerd op
vrijgekomen getrokken damwandplanken. Dit “eindelevensduur” moment is precies waar het
bij het ontwerp en de bepaling van de restlevensduur om gaat: dit zijn de oudste damwanden.
Verder is dit de enige situatie waarin dikte metingen van tweezijdig door grond belegde delen
kunnen worden uitgevoerd. Voor de diktemetingen van vrijgekomen getrokken
damwandplanken is geen separaat protocol opgesteld. Voor de diktemetingen van de
——————————————
4

Dit betreft een engineering judgement inschatting van de reële bandbreedte er van uitgaande dat een
systematische afwijking ter grootte van de volledige fabricage tolerantie onwaarschijnlijk is.
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getrokken damwanden dient het CROW-protocol voor bestaande damwanden [1] te worden
gebruikt. Hierbij dient, in aanvulling5 op [1], over de hoogte waar de damwand volledig
(tweezijdig) in de grond was ingebed een tussenafstand van 0,5 m tussen de meetniveaus
worden aangehouden. Voor rapportage van de gegevens en de diktemetingen dienen het bij
het CROW-protocol behorende spreadsheets worden gebruikt.

——————————————
5
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6

Beoordelen bestaande damwanden

6.1

Inleiding

6.1.1

Aanleiding
Het verbeteren van het ontwerpen en beoordelen van assets – onder andere door
verheldering en aanscherping van eisen – past in de ambitie van KPP V&R om beheerders bij
investeringsbeslissingen met feitelijke kennis over de technische levensduur van hun asset te
ondersteunen.
Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken is de afgelopen jaren gewerkt aan de opzet
van Baseline Kunstwerken; een database met de relevante (hydraulische) eigenschappen van
natte kunstwerken die bij het opzetten van rekenmodellen nodig zijn om een passend
antwoord op (beleidsmatige) vragen te krijgen.
RWS heeft meer dan 800 km damwanden in haar beheer waarvan een groot deel onderdeel
uitmaakt van waterkeringen. De damwanden die daarvan onderdeel uitmaken van regionale
keringen in Rijksbeheer worden door RWS volgens de Voorschrift toetsen op veiligheid nietprimaire waterkeringen in Rijksbeheer (VTV) [11] beoordeeld. De wijze van beoordelen
volgens deze VTV zorgt ervoor dat er veelal damwandberekeningen dienen te worden
gemaakt voor deze beoordeling. De vraag van RWS is of de beoordeling zoals beschreven in
paragraaf 5.2.15 van deze VTV nader kan worden verfijnd opdat minder vaak
damwandberekeningen nodig zijn.
In 2017 is binnen het toetsprotocol voor aardbevingsbestendigheid van regionale
waterkeringen [12] reeds een vorm van een nadere verfijning opgenomen. Verder zijn er
nieuwe inzichten ten aanzien van corrosie [7] sinds het verschijnen van de VTV.

6.1.2

Doel
Doel van dit onderzoek is de wijze van beoordeling zoals beschreven in artikel 5.2.15 van de
VTV [11] nader te verfijnen en te actualiseren op het gebied van corrosie.
Daarnaast zal een praktisch stroomdiagram voor de beoordeling worden toegevoegd waarin
naast de genoemde verfijning ook plaats wordt ingeruimd om te beoordelen onder welke
voorwaarden ontwerpen gemaakt volgens de CUR166 zonder nadere damwandberekeningen
kunnen leiden tot een positief oordeel.

6.1.3
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Aanpak
Als eerste wordt in paragraaf 6.2 een verfijndere aansluiting op de NEN-EN1990 / NEN 8700serie [22] en [3] opgesteld. In paragraaf 6.3 wordt ingegaan op de implementatie van de
laatste inzichten ten aanzien van degradatie. Vervolgens wordt in paragraaf 6.4 ingegaan
onder welke voorwaarden ontwerpen gemaakt volgens de CUR166/NEN-EN1997-1 zonder
nadere damwandberekeningen kunnen leiden tot een positief oordeel. In paragraaf 6.5 wordt
een stroomschema voor de beoordeling van de damwandconstructies gegeven.
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6.2

Verfijndere aansluiting op NEN-EN1990/ NEN 8700-serie

6.2.1

Op overstromingskans gebaseerde faalkans norm op snede niveau
In VTV [11] wordt voor het uitvoeren van een beoordeling verwezen naar het handboek
damwanden CUR166 [20] waarbij op een vast betrouwbaarheidsniveau dient te worden
beoordeeld. Voorgesteld wordt echter om een verfijnde aanpak te hanteren. Dit voorstel wordt
hierna in meer detail toegelicht
De verfijning is gebaseerd op de methode uit de beoordeling aardbevingsbestendigheid van
regionale waterkeringen[12]. Hiermee kunnen met de NEN-EN1997-1 [13] en NEN8707 [14]
regionale waterkeringen voor alle overschrijdingskansnormen in [15] (IPO-klassen) en
waterkeringstrajecten met damwanden verfijnder kunnen worden beoordeeld.
Als je voor een damwandconstructie als regionale waterkering een equivalente kans op
overstromen wil krijgen (die is te vergelijken met een gronddijk als regionale kering), dan dient
deze constructie op trajectniveau een maximaal toelaatbare faalkans te hebben Pf;traject gelijk
aan:

Met:

Pf ;traject £ Poverstromen ´ dstab

(6.1)

Poverstromen = d overstromen ´ Pnorm

(6.2)

Waarbij:

Pf ;traject

[-]

Poverstromen
Pnorm
d overstromen

[-]

Maximaal toelaatbare faalkans van een damwandconstructie op
trajectniveau.
Maximaal toelaatbare overstromingskans.

[-]

Overschrijdingskansnorm.

dstab

[-]

Reststerktefaalkans dat is bijdrage van overstromen aan
overschrijdingskansnorm, doverstromen is gelijk is aan 0,2 zie [16]
pagina 12. Deze factor 0,2 is terug te voeren op Figuur 6.1. Deze
figuur is overgenomen uit de richtlijn voor de specificatie van IPOnormen voor regionale keringen [17], maar komt ook terug in de
Leidraad voor de toetsing van regionale keringen [18] en het
rapport Materiaalfactoren Boezemkaden [19] (Van der Meer et al.
2009).
De bijdrage van falen van de damwandconstructie is gelijk
genomen aan de bijdrage van macro-instabiliteit6 aan de faalkans
van een regionale kering, hiervoor is een factor 0,8 aangehouden,
zie [18] pagina 25-27.

——————————————
6

Opgemerkt wordt dat in Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen - Module: Introductie met Bijlagen
[18], wordt aangegeven dat de factor 0,8 van toepassing is op het faalmechanisme macro stabiliteit en niet alleen op
de stabiliteit van het binnentalud.
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Figuur 6.1 Faalkansverdeling boezemkaden [17]

6.2.2

Op overstromingskans gebaseerde faalkans norm op trajectniveau
Rekening houdend met het lengte-effect uitgedrukt in de factor N, zoals in de primaire
waterkeringen gebruikelijk is, wordt vergelijking (6.2) de maximaal toelaatbare faalkans
Pf;norm;L;snede op snede niveau binnen een traject met een lengte L:

Pf ;norm;L;snede £

d overstromen ´ d stab ´ Pnorm
N

(6.3)

Met een voor primaire waterkeringen gebruikelijke manier om de lengte-effect factor N, te
bepalen:

N = 1+

a×L
B

(6.4)

Waarbij:

Pf ;norm;L;snede

[-]

Maximaal toelaatbare faalkans op snede niveau binnen een traject met
Pnorm en een lengte L.

a
L
B
N

[-]
[m]
[m]
[-]

Mechanisme-gevoelige lengte = 0,033.
Trajectlengte.
Lengte van equivalente, onafhankelijke strekkingen = 50 m.
Factor voor lengte-effect.

Combinatie van de vergelijkingen (6.3) en (6.4) geeft voor a = 0,033;

d stab = 0,8; d overstromen =

0,2 en B = 50 m:

Pf ;norm;L;snede £
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0,16 ´ Pnorm
0,033 × L
1+
50 m

(6.5)

Op basis van Pnorm;L;snede kan nu de minimaal vereiste betrouwbaarheidsindex per jaar
bnorm;L;snede;T worden bepaald:

b norm ;L;snede;T ³ -F -1(Pf ;norm ;L;snede )

(6.6)

Waarbij:

F( )

[-]

b norm ;L;snede;T

[-]

Cumulatieve verdelingsfunctie van de gestandaardiseerde
normale verdeling.
Minimaal vereiste betrouwbaarheidsindex per jaar voor
damwandsnede in traject met een lengte L.

Gebruikmakend van vergelijking (6.6) is bnorm;L;snede;T voor 6 overschrijdingskansnormen als
functie van de trajectlengte bepaald, zie Figuur 6.2. De 6 overschrijdingskansnormen betreffen
de 5 overschrijdingskansnormen voor IPO-klasse I t/m V en de overschrijdingskansnorm van
1/150 die daarbuiten in [15] wordt voorgeschreven. In Tabel 6.1 is als voorbeeld voor een
traject lengte L = 2000 m voor de 4 in [15] opgenomen overschrijdingskansnormen de eisen
aan de maximaal toelaatbare faalkans en de corresponderende minimale betrouwbaarheid
gegeven.

Figuur 6.2 Minimaal benodigde bnorm;L;snede;T over een referentieperiode van 1 jaar van een
damwandconstructie als functie van de trajectlengte per overschrijdingskansnorm
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Tabel 6.1

Voorbeeld van aansluiting IPO op NEN bij een trajectlengte van L = 2000 m
IPO
norm
klasse

Norm
frequentie

Pf;norm;L;snede van een
damwandconstructie bij
L= 2000 m

bnorm;L;snede;T van een
damwandconstructie bij L=
2000 m

[-]

[per jaar]

[per jaar]

[per jaar]

1/10

I

1,00E-01

6,90E-03

2,46

1/30

II

3,33E-02

2,30E-03

2,83

1/100

III

1,00E-02

6,90E-04

3,20

1/150

-

6,67E-03

4.60E-04

3,31

1/300

IV

3,33E-03

2,30E-04

3,50

1/1000

V

1,00E-03

6,90E-05

3,81

Overschrijdingskansnorm
[per jaar]

6.2.3

Uitvoeren beoordeling met berekening volgens NEN-EN1997-1 en NEN8707

6.2.3.1

Algemeen
Voor berekeningen om te beoordelen of een snede met een damwandconstructie voldoet aan
bnorm;L;snede;T kan direct gebruikt worden gemaakt van de NEN-EN1997-1 [13] en NEN8707 [14].
Binnen [13] en [14] kunnen damwandberekeningen voor situaties met een minimaal vereiste
bNEN = 1,8/ 2,5/ 2,8/ 3,1/ 3,3/ 3,6/ 3,8/ 4,3 over een gekozen referentieperiode worden
uitgevoerd. Voor tussenliggende waarden van bnorm;L;snede;T mag tussen de parameters/partiële
factoren behorend bij een hogere en lagere waarde van bNEN worden geïnterpoleerd. In de
NEN8707 is uitgegaan van de oorspronkelijke CUR166 veiligheidsfilosofie met de kerende
hoogte als stochast en de NEN-EN1997-1 geeft geen partiele factor en toeslag voor de
kerende hoogte daarom dient voor:

bnorm;L;snede;T ≤ 3,8 de NEN8707 [14] te worden gehanteerd.
bnorm;L;snede;T > 3,8 de tabellen van de NEN-EN 1997-1 [13] te worden gehanteerd met
uitzondering van Tabel 9.a in plaats daarvan dient Tabel 6.2 te worden toegepast.

•
•

Tabel 6.2

Partiële factoren γ en toeslagen Δa voor in de grond ingebedde wanden bnorm;L;snede;T > 3,8

Parameter

γ en toeslagen Δa betrokken op Xk
RC2

RC3

b = 3,8

b = 4,3

Rekenwaarde

γ

Da

γ

Da

Kerende hoogte
(m)

2,40

0,33

2,60

0,35

max (m + γ ×⋅s ;m + D)

(Grond)waterstand
lage zijde (m NAP)

1,90

0,25

2,10

0,25

max (m + γ ×⋅s ;m + D)
of
min (m- γ ×⋅s ;m- D) a

(Grond)waterstand
hoge zijde (m NAP)

1,18

0,05

1,50

0,05

max (m + γ ×⋅s;m + D) b

a

Zie de toelichting bij de dimensioneringsberekeningen, beschreven in 9.7.1. de NEN-EN 1997-1 [13]

b

Voor de rekenwaarde van de grondwaterstand aan de hoge zijde kan als maximum de maaiveldhoogte
worden gehanteerd, als een hogere waarde fysiek niet mogelijk is. Voor de stijghoogte van diepere
watervoerende lagen hoeft dit niet op te gaan.
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In paragraaf 6.2.3.2 wordt ingegaan op de verfijning van de toeslagen Da door te corrigeren
voor Tref = 1 jaar. In paragraaf 6.2.3.2 wordt ingegaan op de bepaling van de rekenwaarde van
de herhaaltijd van de waterstand voor Tref = 1 jaar.
6.2.3.2

Toeslagen Da voor Tref = 1 jaar
Voor beoordeling in het kader van waterveiligheid is Tref = 1 jaar. De toeslagen Da in de
tabellen van de NEN-EN1997-1 en NEN8707 zijn gebaseerd op de CUR166 waarden die zijn
afgeleid voor Tref = 50 jaar. Voor 2 toeslagen met de grootste invloed, die voor de kerende
hoogte en die voor de (grond)waterstand lage zijde, zullen waarden worden afgeleid voor
Tref = 1 jaar. Als eerste zijn lineaire fits gemaakt door de waarden in de NEN8707 van de twee
toeslagen Dahoogte;50jaar en Dawater;50jaar in de range van b = 2,5 en b = 3,6. Gekozen is voor de
lijn, zie Figuur 6.3, die door de oorsprong en de waarde van de toeslag bij b = 2,8 gaat:

bNEN
× 0,17m
2,8
b
= NEN × 0,024m
2,8

Dawater ;50 jaar =

Dahoogte;50 jaar

(6.7)

(6.8)

De (grond)waterstand is een over de tijd ongecorreleerde stochast dus de over- dan wel
onderschrijdingskans van Dwater;1jaar over een referentieperiode van 1 jaar mag een factor 50
groter zijn dan de Dwater;50jaar die voor Tref = 50 jaar is afgeleid. De betrouwbaarheidsindex die bij
die factor 50 grotere kans hoort bDwater;1jaar kan worden bepaald met:

bDwater ;1 jaar = F-1 ( 50 × F ( -bNEN ) )

(6.9)

De kerende hoogte is een stochast met wel enige correlatie over de tijd omdat er waarschijnlijk
niet altijd jaarlijks onderhoud is. Vanwege deze enige mate van correlatie in de tijd is voor de
bepaling van de over- dan wel onderschrijdingskans van Dahoogte;1jaar over een
referentieperiode van 1 jaar gekozen dat deze een factor 10 groter mag zijn dan de
Dahoogte;50jaar die voor een referentieperiode van 50 jaar is afgeleid. De betrouwbaarheidsindex
die bij die factor 10 grotere kans hoort bDwater;1jaar kan worden bepaald met:

bDhoogte;1jaar = F-1 (10 × F ( -bNEN ) )

(6.10)

Voor de toeslag is een minimumwaarde van 0,05 m aangehouden. Vervangen van bNEN door
bDwater;1jaar in vergelijking (6.7) geeft de toeslag voor (grond)water aan de lage zijde Dawater;1jaar
voor een referentieperiode van 1 jaar en gecombineerd met vergelijking (6.9) geeft dat:

Dawater ;1jaar =

F-1 ( 50 × F ( -bNEN ) )
2,8

× 0,17m

{Da

water ;1 jaar

³ 0,05m }

(6.11)

Vervangen van bNEN door bDhoogte;1jaar in vergelijking (6.8) geeft de toeslag voor (grond)water
aan de lage zijde Dahoogte;1jaar voor een referentieperiode van 1 jaar en gecombineerd met
vergelijking (6.10) geeft dat:

Dahoogte;1jaar =
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× 0,024m

{Da

hoogte;1 jaar

³ 0,05m } (6.12)

Waarbij:

Dawater ;50 jaar

Dahoogte;50 jaar [m]

Toeslag voor (grond)water aan de lage zijde D voor Tref = 50
jaar
Toeslag voor kerende hoogte D voor Tref = 50 jaar

Dawater ;1 jaar

[m]

Toeslag voor (grond)water aan de lage zijde D voor Tref = 1 jaar

Dahoogte;1 jaar

[m]

Toeslag voor kerende hoogte D voor Tref = 1 jaar

bNEN

[-]

Betrouwbaarheidsindex volgens NEN-EN1997-1 en NEN8707

b Dwater ;1 jaar

[-]

Betrouwbaarheidsindex die bij die factor 50 grotere
overschrijdingskans hoort dan b NEN ter bepaling van

[m]

Dawater ;1 jaar

b D hoogte;1 jaar

[-]

Betrouwbaarheidsindex die bij die factor 10 grotere
overschrijdingskans hoort dan b NEN ter bepaling van

Dahoogte;1 jaar
Vervolgens zijn met vergelijkingen (6.11) en (6.12) voor bNEN = 1,8 t/m 4,3 de toeslagen
berekend, zie Figuur 6.3 en Tabel 6.5. In Tabel 6.5 zijn daarnaast de toeslagen voor de
(grond)waterstand aan de hoge zijde opgenomen en alle partiele factoren uit de NEN8707 en
Tabel 6.2. De partiële factoren voor bNEN = 1,8 zijn afwijkend van die in de NEN8707:2020 en
betreffen gecorrigeerde waarden voor de volgende update van de NEN8707 die verschijnt in
2022.
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Figuur 6.3 Toeslagen Δ voor de bepaling van de rekenwaarde van de kerende hoogte en (grond)waterstand
aan de lage zijde voor damwandberekening volgens de NEN-EN1997-1 en NEN8707

Tabel 6.3 Partiële factoren γ en toeslagen Δa voor Tref = 1 jaar voor de bepaling rekenwaarde van de kerende
hoogte en (grond)waterstanden voor damwandberekening volgens de NEN-EN1997-1 en NEN8707
bNEN
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Kerende hoogte

(grond)waterstand lage zijde

(grond)waterstand hoge zijde

Partiële
factor γ

Toeslag Da bij
Tref = 1 jaar

Partiële
factor γ

Toeslag Da bij
Tref = 1 jaar

Partiële
factor γ

Toeslag Da bij
Tref = 1 jaar

[-]

[-]

[m]

[-]

[m]

[-]

[m]

1,8

1,15

0,05

0,95

0,05

0,48

0,05

2,5

1,60

0,13

1,30

0,05

0,66

0,05

2,8

1,80

0,165

1,45

0,07

0,74

0,05

3,1

2,00

0,20

1,60

0,10

0,82

0,05

3,3

2,15

0,17

1,70

0,12

0,87

0,05

3,6

2,25

0,25

1,82

0,145

1,06

0,05

3,8

2,40

0,27

1,90

0,165

1,18

0,05

4,3

2,60

0,32

2,10

0,20

1,50

0,05
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6.2.3.3

Rekenwaarde van de herhaaltijd van de waterstand voor Tref = 1 jaar
Partiële factoren g en toeslagen Da en het gemiddelde m zijn gebaseerd op resultaten van de
probabilistische analyses die indertijd voor het opstellen van de CUR166 [20] zijn gemaakt.
De (grond)waterstand in de probabilistische analyses waarop de CUR166 is gebaseerd [21]
had een normale verdeling met een gemiddelde waarde m met een over- dan wel
onderschrijdingskans 0,5. Om de rekenwaarde te bepalen dient m te worden verhoogd of
verlaagd met een factor g maal de standaardafwijking s. Op basis van de partiele factor g , zie
Tabel 6.5, is het mogelijk de over- dan wel onderschrijdingskans van de rekenwaarde van de
waterstand aan de lage zijde, PNEN;ws te bepalen:

PNEN;ws = F ( -g )

(6.13)

De herhaaltijd T van de waterstand die met een kans P in de referentieperiode Tref wordt overdan wel onderschreden is:

T=

Tref
P

(6.14)

Volgens kan door de bij PNEN;ws behorende rekenwaarde van de herhaaltijd Td van de
waterstand worden bepaald met:

Td =

Tref
PNEN;ws

(6.15)

Waarbij:

m
s

[m]
[m]

Waterstand die gemiddeld in Tref 1 maal wordt overschreden.
Standaardafwijking behorend bij m.

g

[-]

PNEN ;ws

[-]

T

[jaar]

Td

[-]

Partiele factor op de waterstand uitgaande van een standaard
normale verdeling.
Maximale over- dan wel overschrijdingskans van de rekenwaarde
van de waterstand aan de lage zijde.
Herhaaltijd van de waterstand die met een kans P in de
referentieperiode Tref wordt over- dan wel onderschreden.
Rekenwaarde van de herhaaltijd van de waterstand aan de lage
zijde.

In Tabel 6.5 staat voor de bNEN = 1,8 t/m 4,3 de partiële factor g voor de waterstand aan de
lage zijde met in de derde kolom de bijbehorende over- dan wel onderschrijdingskans van de
rekenwaarde van de waterstand over de referentieperiode Tref. In de vierde kolom van Tabel
6.5 staat de bijbehorende met vergelijking (6.15) bepaalde rekenwaarde van de herhaaltijd, Td
uitgaande van Tref = 1 jaar.
In Tabel 6.4 wordt een toelichting gegeven waarom in damwandberekeningen rekenwaarden
van de waterstanden uit de NEN-EN1997-1/NEN8707 dienen te worden toegepast en niet die
volgens [11] paragraaf 3.1.1.
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Tabel 6.4 Toelichting waarom in damwandberekeningen rekenwaarden van de waterstanden uit de
NEN-EN1997-1/NEN8707 dienen te worden toegepast

Voor hoogwatersituatie stelt [11] paragraaf 3.1.1. dat de waterstanden behorend bij de van
toepassing zijnde normfrequenties dienen te worden toegepast. Voor de laagwatersituatie stelt [11]
dat er een vaste daling ten opzichte van streefpeil van 0,3 m dient te worden aangehouden.
Toepassing van deze waterstanden als rekenwaarden in een damwandberekening volgens de
NEN [13] en [14] resulteert echter niet in een beoordeling op het in [11] vereiste betrouwbaarheid
van de waterkering. Bij een berekening volgens de NEN zijn andere waterstanden nodig dan [11]
voorschrijft.
Hoogwater
De herhaaltijd in Tabel 6.5 zijn lager dan de herhaaltijd van de normfrequenties7 1/100 t/m 1/1000.
Het lijkt er daarom op dat het gebruik normwaterstand voor de hoge waterstand over het algemeen
conservatief zou zijn, met uitzondering van in situaties met weinig variërende waterstanden want dan
wordt de rekenwaarde bepaald op basis van de toeslag Δ maatgevend. Maar omdat voor
damwanden normaliter de laagwatersituatie maatgevend is wordt verder niet ingegaan op de
hoogwatersituatie.
Laagwater
De vaste daling ten opzichte van streefpeil van 0,3 m leidt afhankelijk van de lokale situatie tot zowel
onder- als onderschatting van de faalkans en kan daarom niet worden toegepast in een
damwandberekening. Met twee voorbeelden in het Amsterdam-Rijnkanaal zal dit worden
geïllustreerd aan de hand van een 12-jarige meetreeks (2008-2020). Meetlocatie Weesp heeft lage
waterstand met een herhaaltijd van 1 jaar NAP -0,561 m en de decimeringswaarde -0,018 m en
meetlocatie Wijk bij Duurstede respectievelijk NAP -0,626 m en -0,082 m. Voor beide locaties zowel
de karakteristieke waarde (m) met een herhaaltijd van 1 jaar, de rekenwaarde op basis van de
herhaaltijd als die op basis van de toeslag voor bNEN = 1,8 t/m 4,3 berekend en weergegeven in
Figuur A. Het streefpeil van het Amsterdam-Rijkkanaal is NAP -0,4m op basis [11] paragraaf 3.1.1.
zou met een lage waterstand van NAP -0,70 m dienen te worden gerekend.
Figuur A Streefpeil, karakteristieke en rekenwaarde lage waterstand Amsterdam-Rijnkanaal locatie
Weesp en Wijk bij Duurstede

——————————————
7
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Tabel 6.5

Partiële factoren γ en toeslagen Δa voor bepaling rekenwaarde van waterstanden aan de lage zijde
voor damwandberekening volgens de NEN-EN1997-1 en NEN8707

6.3

bNEN

g

[-]

Rekenwaarde van de herhaaltijd,
Td uitgaande van Tref = 1 jaar

[-]

Over- en onderschrijdingskans van de
rekenwaarde van de waterstand over de
referentieperiode Tref
[-]

1,8

0,95

1,71E-02

5,8

2,5

1,3

9,68E-02

10,3

2,8

1,45

7,35E-02

13,6

3,1

1,6

5,48E-02

18,2

3,3

1,7

4,46E-02

22,4

3,6

1,82

3,44E-02

29,1

3,8

1,9

2,87E-02

17,4

4,3

2,1

1,79E-02

56,0

[jaar]

Degradatie
De laatste inzichten op het gebied van degradatie van stalen elementen in de grond zijn op
genomen in de NEN6766 [7] en het CROW-protocol voor diktemetingen van stalen
damwanden. Voor 3 situaties wordt nader ingegaan op de toepassing daarvan.

6.3.1

Situatie 1 geen dikte metingen
Voor de situatie dat er geen diktemetingen tijdens de levensduur van de damwanden
beschikbaar zijn dient de NEN6766 worden gebruikt voor het bepalen van de te hanteren
rekenwaarden van de dikteafname aan het einde van de zichtperiode. Bij de beoordeling dient
de initiële staaldikte van de damwand te worden gereduceerd met de rekenwaarde van de
dikteafname.

6.3.2

Situatie 2 ongecoate damwanden en diktemetingen volgens CROW-protocol
Voor de situatie dat er diktemetingen volgens het CROW-protocol [1] beschikbaar zijn en de
damwandleeftijd was op het moment van meten: ≥ 15 jaar8 dan dient met behulp van de bij het
CROW-protocol behorende spreadsheet de rekenwaarde van de dikteafname te worden
bepaald aan het einde van de zichtperiode volgens de Jongbloed trend. Tenzij sprake is van
sterke erosieve omstandigheden zoals in een sluiskolk want dan dient de rekenwaarde op
basis van de lineaire prognose te worden bepaald. Bij de beoordeling dient de initiële
staaldikte van de damwand te worden gereduceerd met de rekenwaarde van de dikteafname.

6.3.3

Situatie 3 initieel gecoate damwanden en diktemetingen volgens CROW-protocol
Voor de situatie dat er diktemetingen volgens het CROW-protocol [1] beschikbaar zijn van
gecoate / initieel gecoate damwanden zal er altijd sprake zijn van maatwerk bij de bepaling
van de rekenwaarde van de dikteafname aan het einde van de zichtperiode. Maatwerk is
nodig omdat de invloed van een degenereerde coating op de dikteafname niet eenduidig is en
er ook geen standaard levensduur van coatings bestaat. Bij de beoordeling dient de initiële
staaldikte van de damwand te worden gereduceerd met de rekenwaarde van de dikteafname.

——————————————
8
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6.4

Beoordeling op basis van ontwerp volgens NEN-EN1997-1 of CUR166

6.4.1

Beoordeling of NEN-EN1997-1 gevolgklasse of CUR166 klasse voldoet
In deze paragraaf wordt voor een damwandontwerp conform de NEN-EN1997-1 en CUR166
bepaald of die voldoet aan de benodigde betrouwbaarheid van een snede bnorm;L;snede;T
behorend bij overschrijdings-kansnorm bij een trajectlengte L.
Bij het opstellen van de NEN-EN1997-1 is gebruik gemaakt van de CUR166 aanpak en zijn
voor CC1 de waarden van CUR-klasse II en voor CC3 de waarden van CUR-klasse III
gebruikt. Bij de beoordeling of een gevolgklasse voldoet wordt ook uitgegaan van de
NEN-EN1997-1 gevolgklassen en gesteld dat CC1=CUR-klasse II en CC3=CUR-klasse III. In
Tabel 6.6 staan de betrouwbaarheidsindeces, bNEN/CUR over de referentieperiode per
gevolgklasse gegeven voor nieuwbouw.
Tabel 6.6

Betrouwbaarheid NEN-EN1997-1 en CUR166 over de referentieperiode Tref (standaard 50 jaar)
NEN-EN1997-1
CC klasse

CUR166
klasse

bNEN/CUR
[-]

-

I

2,5

1

II

3,3

2

-

3,8

3

III

4,3

De aanpak is een andere dan die van paragraaf 6.2 omdat anders dan een berekening met een
referentietijd van 1 jaar nu van berekeningen met een referentietijd van 50 jaar wordt uitgegaan.
De bij de betrouwbaarheidsindex, bNEN/CUR behorende faalkans PNEN/CUR kan worden bepaald met:

PNEN /CUR = F ( -bNEN /CUR )

(6.16)

Het omzetten van de faalkans van PNEN/CUR over de referentieperiode van 50 jaar naar een
faalkans voor 1 jaar, PNEN/CUR;1jaar, kan door gebruik te maken van de levensduurfactor fN .

PNEN /CUR ;1jaar =

PNEN /CUR
fN

(6.17)

Voor de levensduurfactor wordt gebruikelijk een waarde van 10 aangehouden. De bij de
betrouwbaarheidsindex, bNEN/CUR;1jaar behorende faalkans PNEN/CUR;1jaar kan worden bepaald met:

bNEN /CUR ;1 jaar ³ -F -1(PNEN /CUR ;1 jaar )

(6.18)

Door PNEN/CUR;1jaar gelijk te stellen aan bnorm;L;snede;T kan met behulp van vergelijking (6.5) een
maximale trajectlengte Lmax;NEN/CUR per overschrijdings-kansnorm worden bepaald tot waar een
NEN-EN1997-1/CUR166 berekening leidt tot een positief oordeel bij een toetsing:

æ 0,16 × Pnorm
ö B
- 1÷ ×
L £ Lmax;NEN /CUR ;1 jaar = ç
çP
÷ 0,033
è NEN /CUR ;1 jaar
ø
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(6.19)

Uitgaande van vergelijking (6.17) met fN =10 geeft vergelijking 6.19 met B = 50 m:

æ 1,6 ´ Pnorm
ö 50
- 1÷ ×
Lmax;NEN /CUR;1jaar = ç
è PNEN /CUR
ø 0,033

(6.20)

Invullen van vergelijking (6.16) in vergelijking (6.20) geeft:

æ 1,6 ´ Pnorm
ö 50
Lmax;NEN /CUR;1jaar = ç
- 1÷ ×
ç F ( -b
÷ 0,033
NEN /CUR )
è
ø

(6.21)

Waarbij:

b NEN /CUR

[-]

PNEN /CUR

[-]

fN

[-]

PNEN /CUR ;1 jaar

[-]

b NEN /CUR ;1 jaar

[-]

Lmax;NEN /CUR ;1 jaar

[m]

Betrouwbaarheidsindex over de referentieperiode van 50 jaar,
uit Tabel 6.6, behorend bij de ontwerpberekening van een
bestaande damwandconstructie volgens de NEN-EN1997-1 of
de CUR166.
Faalkans over de referentieperiode van 50 jaar behorende bij
bNEN/CUR.
Levensduurfactor hier gebruikt voor het omzetten van
faalkansen over een referentieperiode van 50 jaar naar
faalkansen over een referentieperiode van 1 jaar,
rekeninghouden met een gedeeltelijke correlatie van de
faalkansen tussen de verschillende jaren zoals dat bijvoorbeeld
het geval is bij de sterkte van de grond en het effect van
bewezen sterkte9.
Naar faalkans per jaar omgezette faalkans behorend bij
betrouwbaarheidsindex over een referentieperiode van 50 jaar
bNEN/CUR.
Naar betrouwbaarheidsindex per jaar omgezette
betrouwbaarheidsindex over een referentieperiode van 50 jaar
bNEN/CUR.
Maximale trajectlengte voor een overschrijdings-kansnorm tot
waar een NEN-EN1997-1/CUR166 berekening leidt tot een
positieve beoordeling.

Met behulp van de vergelijkingen (6.18) en (6.21) zijn voor CUR-klassen en NEN-EN1997-1
gevolgklassen en 6 overschrijdings-kansnormen de bNEN/CUR;1jaar en bijbehorende
Lmax;NEN/CUR;1jaar bepaald zie Tabel 6.7. Figuur 6.4 is Figuur 6.2 met daarin aangegeven tot
welke waarde een Ontwerp volgens een CUR-klasse en NEN-EN1997-1 gevolgklasse tot een
positief beoordeling leidt.

——————————————
9
De factor fN = 10 is mede gebaseerd [23] op het feit dat op de faalkansen in de eerste jaren van de levensduur van
een constructie veel groter kunnen zijn dan de toelaatbare faalkansen per jaar. Dus in de factor f N wordt mede het
effect van bewezen sterkte voor een bestaande constructie meegenomen
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Tabel 6.7

Bij damwandberekeningen volgens NEN-EN1997-1 en CUR166 behorende bNEN/CUR;1jaar en
maximale trajectlengte Lmax;NEN/CUR;1jaar bij bnorm;L;snede;T =bNEN/CUR;1jaar per overschrijdings-kansnorm

NEN
CCklasse

CUR166
klasse

bNEN/CUR;1jaar

Lmax;NEN/CUR;1jaar
[m]

[-]
norm
1/10

norm
1/30

norm
1/100

norm
1/150

norm
1/300

norm
1/1000

-

I

3,22

3,63E+4

1,11E+4

2,27E+3

1,01E+3

-

-

1

II

3,80

3,34E+5

1,10E+5

3,20E+4

2,08E+4

9,65E+3

1,84E+3

2

-

4,34

3,40E+6

1,13E+6

3,39E+5

2,25E+5

1,12E+5

3,25E+4

3

III

4,79

2,91E+7

6,69E+6

2,91E+6

1,94E+6

9,68E+5

2,89E+5

Figuur 6.4 Minimaal benodigde bnorm;L;snede;T over een referentieperiode van 1 jaar van een
damwandconstructie als functie van de trajectlengte per overschrijdingskansnorm en de minimaal
aanwezige betrouwbaarheid per jaar bNEN/CUR;1jaar van een bestaande damwand ontworpen volgens
de NEN-EN1997-1 of CUR166

Indien op basis van Tabel 6.7 en Figuur 6.4 is vastgesteld dat de NEN-EN1997-1 gevolgklasse
of CUR166 klasse onvoldoende is zal er een nadere beoordeling dienen plaats te vinden
waarvoor mogelijk een nieuwe NEN8707/NEN-EN1997-1 damwandberekening nodig is, zie
paragraaf 6.2.
6.4.2

Beoordeling uitgangspunten van de berekeningen
Nadat op basis van paragraaf 6.4.1 is vastgesteld dat de NEN-EN1997-1 gevolgklasse of
CUR166 klasse voldoende is dient er te worden getoetst of de uitgangspunten waarop de
berekening is gebaseerd nog voldoen:
a) Past het huidige bodemniveau bij de uitgangspunten?
b) Passen huidige waterstanden bij de uitgangspunten?
c) Is de berekening compleet: bijvoorbeeld is Kranz ook getoetst?
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Als punten a t/m c niet voldoen zal er een nadere beoordeling dienen plaats te vinden
waarvoor mogelijk een nieuwe damwandberekening nodig is, zie paragraaf 6.2.
Als punten a t/m c voldoen dan dient vervolgens te worden getoetst of er voldoende rekening
is gehouden met corrosie:
d) Is de rekenwaarde van de damwanddikte aan het einde van de zichtperiode bepaald
volgens paragraaf 6.3 meer dan in de berekening?
Als punt d) voldoet dan voldoet de damwandconstructie.
Als punt d) niet voldoet bij een:
•

•

Verankerde damwandconstructie dan zal er een nadere beoordeling dienen plaats te
vinden waarvoor mogelijk een nieuwe NEN-EN1997-1 damwandberekening nodig is, zie
paragraaf 6.2.
Onverankerde damwand dient een nader geometrische beoordeling te worden gemaakt
waarbij van constructief falen wordt uitgegaan en er geen diep glijvlak op kan treden omdat
passief bezwijken voldoet.

Nadere geometrische beoordeling10 voor onverankerde damwanden waarvan d) niet voldoet:
e) Is bij een taludhelling van 1:2 van onderhoudsniveau van de bodem t.p.v. de damwand
1,5 m kruinbreedte op niveau benodigde kruinhoogte?
Als punt e) bij een onverankerde damwand voldoet dan voldoet de damwand.
Als punt e) bij een onverankerde damwand niet voldoet zal er een nadere beoordeling dienen
plaats te vinden die hoogstwaarschijnlijk leidt tot afkeur.

——————————————
10

Omdat er in dit geval geen diep glijvlak kan ontstaan mag van een steilere taludhelling worden uitgegaan dan de
waarde van 1:4 bij de (eenvoudige) geometrische beoordeling van artikel 5.2.15 van de VTV [11]
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6.5

Stroomschema damwandconstructie
Op basis van paragrafen 6.2 t/m 6.4 is een stroomschema, zie Figuur 6.5, samengesteld voor
de beoordeling van damwandconstructies in regionale waterkeringen in Rijksbeheer. Waarbij
de eerste beoordeling op een taludhelling van 1:4 overeenkomt met de huidige (eenvoudige)
geometrische beoordeling in artikel 5.2.15 van de VTV [11].

Figuur 6.5 Stroomschema voor de beoordeling van damwandconstructies in regionale waterkeringen in
Rijksbeheer
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B
B.1

Beschrijving spreadsheet voor de rapportage
Inleiding
Alle waarnemingen, metingen en te verzamelen gegevens dienen in het bij het protocol
behorende spreadsheet te worden vastgelegd. Het protocol behorende spreadsheet heeft 6
worksheets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

<Algemeen Damwandsectie>.
<Warmgewalst Z-profiel>.
<Warmgewalst U-profiel>.
<Koudgevormd Z-profiel>.
<Koudgevormd Omega-profiel>.
<Locaties>.

Worksheet <Algemeen Damwandsectie> is voor de invoer van algemene gegevens en
waarnemingen betreffende de damwandsectie. De 4 daaropvolgende worksheets zijn voor de
invoer van de diktemetingen en ligging van de damwand in RD-coördinaten. Slechts 1 van
deze 4 sheets dient te worden gebruikt per damwandsectie. Op basis van de combinatie van
het fabricageproces (warmgewalst/koudgevormd) en profieltype (Z/U/Omega) dient het van
toepassing zijnde worksheet te worden geselecteerd. In <Locaties> staat een grafiek met
daarin uitgezet de gemeten ligging van de damwand in RD-coördinaten.

B.2

<Algemeen Damwandsectie>
In de worksheet <Algemeen Damwandsectie> dienen in de witte velden, zie Figuur 6.6, de
gevraagde gegevens te worden ingevoerd. Voor enkele gegevens wordt gevraagd een
bronvermelding aan te geven. Van een aantal velden wordt de invoer getoetst ter voorkoming
van invoerfouten. Bij een aantal andere velden dient gekozen te worden uit een aantal opties.
De overige velden betreffen gewone invoervelden, waarin zowel tekst als figuren kunnen
worden geplaatst. Zo dient bijvoorbeeld in het grote veld “Situatie met ligging damwandsectie”
een figuur met plattegrond van de ligging van de damwandsectie te worden geplaatst.
Velden die worden getoetst en waarden die in een range moeten liggen
• In de velden waar RD-coördinaten dienen te worden ingevoerd wordt getoetst of de X- en
Y-waarden binnen het geldigheidsgebied van het RD-coördinaten-stelsel vallen
• Bij de flens- en lijfdikte wordt getoetst of deze in de range van 3-25 mm liggen
• De beginbreedte dubbelplank dient groter te zijn dan 500 mm
• De kasbreedte dient groter te zijn dan 150 mm
• De kasdiepte dient groter te zijn dan 100 mm
• De onder- en bovengrens van de meetrange met ±0,1 mm meetnauwkeurigheid van de
taster/probe dient tussen 0.1 en 100 mm te liggen.
Keuze velden
Soort profiel:
•
•
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Omega.Type damwandfabricage:
•
•

Warmgewalst.
Koudgevormd.

Coating:
•
•

Ja.
Nee.

Start damwand installatie & eind damwand installatie:
•

Jaar en maand.

Start metingen & laatste meting:
•

Jaar, maand en dag.

Figuur 6.6 Worksheet <Algemeen Damwandsectie>
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B.3

<Warmgewalst Z-profiel>
Alleen in het geval dat de damwanden warmgewalste Z-profielen zijn dient worksheet
<Warmgewalst Z-profiel> te worden gebruikt. In het worksheet dienen in de witte velden en
eventueel de blauwe velden, zie Figuur 6.7 en Figuur 6.8, de gevraagde gegevens te worden
ingevoerd.
In de kolomkop van de velden waar de gemeten staaldikte dient te worden ingevoerd staat
een code zoals Fv1, L1 en Fa1; Het cijfer geeft het nummer van het meetpunt aan met 1 =
meetpunt op 0,05 m boven het meetniveau, 2 = meetpunt op het meetniveau en 3 = meetpunt
op 0,05 m beneden het meetniveau; De letters geven de meetpositie aan met Fv=voorflens,
L=lijf en Fa= achterflens.
Van alle velden waar getallen dienen te worden ingevoerd wordt de invoer getoetst ter
voorkoming van invoerfouten. De overige velden betreffen gewone velden waar per
damwandplank toelichting kan worden gegeven.
Helemaal links naast de invoertabellen staan tabellen weergegeven waar de gemiddelde dikte
en het maximale dikteverschil worden weergegeven en de beoordeling of er metingen op het
extra meetniveau dienen te worden uitgevoerd.
In de kolommen G, O en W wordt in rood weergegeven of er op basis van de invoer van de
diktemetingen op het basismeetniveau nog metingen dienen te worden uitgevoerd op het extra
nee

meetniveau en waarom. Indien er geen extra meetniveau nodig is wordt hier
weergegeven. De mededelingen indien er wel een extra meetniveau nodig zijn en de
betekenis daarvan staan in Tabel 6.8 gegeven.
Tabel 6.8

Mededelingen indien er wel een extra meetniveau nodig is

Mededeling

Ja, n < 2

Betekenis
0 of 1 diktemetingen

Ja, Δ > 0.1

2 diktemetingen en het verschil tussen de gemeten staaldikte is groter of gelijk aan 0,1 mm

Ja, Δ > 0.2

3 diktemetingen en het verschil tussen de gemeten staaldikte is groter of gelijk aan 0,2 mm

Velden die worden getoetst en waarden die in een range moeten liggen
• In de velden waard RD-coördinaten dienen te worden ingevoerd wordt getoetst of de X- en
Y-waarden binnen het geldigheidsgebied van het RD-coördinatenstelsel vallen.
• De gemeten dikten van de ingevoerde waarden dienen tussen 1 en 25 mm te liggen.
• Het niveau van het extra meetniveau dient tussen 0,25 en 20 m te liggen.
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Figuur 6.7 Bovenzijde worksheet <Warmgewalst Z-profiel>

Figuur 6.8 Detail bovenzijde worksheet <Warmgewalst Z-profiel>
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B.4

<Warmgewalst U-profiel>
Alleen in het geval dat de damwanden warmgewalste U-profielen zijn dient worksheet
<Warmgewalst U-profiel> te worden gebruikt. In het worksheet dienen in de witte velden en
eventueel de blauwe velden, zie Figuur 6.9 en Figuur 6.10, de gevraagde gegevens te worden
ingevoerd.
In de kolomkop van de velden waar de gemeten staaldikte dient te worden ingevoerd staat
een code zoals Llv1, F1 en Lr1; Het cijfer geeft het nummer van het meetpunt aan met 1 =
meetpunt op 0,05 m boven het meetniveau, 2 = meetpunt op het meetniveau en 3 = meetpunt
op 0,05 m beneden het meetniveau; De letters geven de meetpositie aan met Ll=linkerlijf,
L=flens en Lr=rechterlijf.
Van alle velden waar getallen dienen te worden ingevoerd wordt de invoer getoetst ter
voorkoming van invoerfouten. De overige velden betreffen gewone velden waar per
damwandplank toelichting kan worden gegeven.
Helemaal links naast de invoertabellen staan tabellen weergegeven waar de gemiddelde dikte
en het maximale dikteverschil worden weergegeven en de beoordeling of er metingen op het
extra meetniveau dienen te worden uitgevoerd.
In de kolommen G, O en W wordt in rood weergegeven of er op basis van de invoer van de
diktemetingen op het basismeetniveau nog metingen dienen te worden uitgevoerd op het extra
nee

meetniveau en waarom. Indien er geen extra meetniveau nodig is wordt hier
weergegeven. De mededelingen indien er wel een extra meetniveau nodig is en de betekenis
staan in Tabel 6.8 gegeven.
Velden die worden getoetst en waarden die in een range moeten liggen
• In de velden waard RD-coördinaten dienen te worden ingevoerd wordt getoetst of de X- en
Y-waarden binnen het geldigheidsgebied van het RD-coördinatenstelsel vallen.
• De gemeten dikten van de ingevoerde waarden dienen tussen 1 en 25 mm te liggen.
• Het niveau van het extra meetniveau dient tussen 0,25 en 20 m te liggen.

Figuur 6.9 Bovenzijde worksheet <Warmgewalst U-profiel>
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Figuur 6.10 Detail bovenzijde worksheet <Warmgewalst U-profiel>

B.5

<Koudgevormd Z-profiel>
Alleen in het geval dat de damwanden koudgevormde Z-profielen zijn dient worksheet
<Koudgevormd Z-profiel> te worden gebruikt. In het worksheet dienen in de witte velden en
eventueel de blauwe velden, zie Figuur 6.11, de gevraagde gegevens te worden ingevoerd.
In de kolomkop van de velden waar de gemeten staaldikte dient te worden ingevoerd staat
een code zoals L1 en L3; Het cijfer geeft het nummer van het meetpunt aan met 1 = meetpunt
op 0,05 m boven het meetniveau, 2 = meetpunt op het meetniveau en 3 = meetpunt op 0,05 m
beneden het meetniveau; De letter geeft de meetpositie aan L= lijf.
Van alle velden waar getallen dienen te worden ingevoerd wordt de invoer getoetst ter
voorkoming van invoerfouten. De overige velden betreffen gewone velden waar per
damwandplank toelichting kan worden gegeven.
Helemaal links naast de invoertabellen staan tabellen weergegeven waar de gemiddelde dikte
en het maximale dikteverschil worden weergegeven en de beoordeling of er metingen op het
extra meetniveau dienen te worden uitgevoerd.
In de kolom wordt in rood weergegeven of er op basis van de invoer van de diktemetingen op
het basismeetniveau nog metingen dienen te worden uitgevoerd op het extra meetniveau en
waarom. Indien er geen extra meetniveau nodig is wordt hier nee weergegeven. De
mededelingen indien er wel een extra meetniveau nodig is en de betekenis staan in Tabel 6.8
gegeven.
Velden die worden getoetst en waarden die in een range moeten liggen
• In de velden waard RD-coördinaten dienen te worden ingevoerd wordt getoetst of de X- en
Y-waarden binnen het geldigheidsgebied van het RD-coördinatenstelsel vallen.
• De gemeten dikten van de ingevoerde waarden dienen tussen 1 en 25 mm te liggen.
• Het niveau van het extra meetniveau dient tussen 0,25 en 20 m te liggen.

63 van 75

KKP HV02 2021 - Versterking Onderzoek Waterveiligheid
11206793-004-ZWS-0005, 29 oktober 2021, concept

Figuur 6.11 Bovenzijde worksheet <Koudgevormd Z-profiel>

B.6

<Koudgevormd Omega-profiel>
Alleen in het geval dat de damwanden koudgevormde Omega-profielen zijn dient worksheet
<Koudgevormd Omega-profiel> te worden gebruikt. In het worksheet dienen in de witte velden
en eventueel de blauwe, zie Figuur 6.12, de gevraagde gegevens te worden ingevoerd. In de
kolomkop van de velden waar de gemeten staaldikte dient te worden ingevoerd staat een code
zoals R1 en R3; Het cijfer geeft het nummer van het meetpunt aan met 1 = meetpunt op 0,05
m boven het meetniveau, 2 = meetpunt op het meetniveau en 3 = meetpunt op 0,05 m
beneden het meetniveau; De letter geeft de meetpositie aan F= flens.
Van alle velden waar getallen dienen te worden ingevoerd wordt de invoer getoetst ter
voorkoming van invoerfouten. De overige velden betreffen gewone velden waar per
damwandplank toelichting kan worden gegeven.
Helemaal links naast de invoertabellen staan tabellen weergegeven waar de gemiddelde dikte
en het maximale dikteverschil worden weergegeven en de beoordeling of er metingen op het
extra meetniveau dienen te worden uitgevoerd.
In de kolom wordt in rood weergegeven of er op basis van de invoer van de diktemetingen op
het basismeetniveau nog metingen dienen te worden uitgevoerd op het extra meetniveau en
waarom. Indien er geen extra meetniveau nodig is wordt hier nee weergegeven. De
mededelingen indien er wel een extra meetniveau nodig is en de betekenis staan in Tabel 6.8
gegeven.
Velden die worden getoetst en waarden die in een range moeten liggen
• In de velden waard RD-coördinaten dienen te worden ingevoerd wordt getoetst of de X- en
Y-waarden binnen het geldigheidsgebied van het RD-coördinatenstelsel vallen.
• De gemeten dikten van de ingevoerde waarden dienen tussen 1 en 25 mm te liggen.
• Het niveau van het extra meetniveau dient tussen 0,25 en 20 m te liggen.
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Figuur 6.12 Bovenzijde worksheet <Koudgevormd Omega-profiel>

B.7

<Locaties>
In de worksheet <Locaties> dient in het uitrolmenu het van toepassing zijnde
fabricageproces en profieltype worden geselecteerd. Vervolgens wordt de ligging van de
ingevoerde locaties in de grafiek weergegeven.

Figuur 6.13 Bovenzijde worksheet <Locaties>
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C

Verwachtingswaarde v/d damwandleeftijd bij
dikteafname van 1 en 2x fabricage tolerantie
Verwachtingswaarde v/d damwandleeftijd bij dikteafname van 1 en 2x fabricage tolerantie
uitgaande van de verwachtingswaarde van dikte afname van stalen damwand conform
NEN6766:2021 [7] Tabel 6-4 en de fabricagetolerantie voor de dikteafname volgens de NENEN 10051:2010 [8] en de NEN-EN10248-2:1995 [9].
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D

Spreadsheet hulpmiddel voor de bepaling van het
uiterste inspectiemoment
Voor de bepaling van het uiterste inspectie moment kan gebruik worden gemaakt van een
spreadsheet hulpmiddel, zie Figuur 6.14. Met het spreadsheet hulpmiddel kan een prognose
worden gemaakt van het uiterste inspectiemoment op basis van de verwachtingswaarde en
rekenwaarde van de dikteafname conform NEN6766 [7].
Rechtsboven in het spreadsheet dienen 4 parameters te worden ingevoerd, zie Figuur 6.14 en
Figuur 6.15:
•
•
•
•

Initiële dikte (2≤ dikte ≤ 25 mm).
Rekenwaarde van de dikteafname in ontwerp/ beoordelingsberekening
(0 ≤ dikteafname ≤ 25 mm).
Huidige leeftijd (0 ≤ huidige leeftijd ≤ 100 jaar).
Corrosie situatie typenummer (1 ≤ typenummer ≤ 28).

De 28 corrosie situaties, zie Figuur 6.16, waaruit gekozen kan worden komen overeen met die
uit NEN6766 tabellen 6-4 t/m 6-6 [7]. De gekozen corrosie situatie wordt in woorden op rij 8
weergegeven, zie Figuur 6.15.
Op basis van de ingevoerde corrosie situatie kan met NEN6766 tabellen 6-4 t/m 6-6 [7] de
verwachtingswaarde van de dikteafname als functie van de damwandleeftijd worden bepaald,
deze wordt in de grafiek van Figuur 6.14 met een blauwe lijn weergegeven. Vervolgens kan op
basis van de initiële wanddikte met behulp van de f1-factor [7] de rekenwaarde van de
dikteafname worden bepaald, deze rekenwaarde wordt in de grafiek van Figuur 6.14 met een
zwarte lijn weergegeven. In de grafiek van Figuur 6.14 is de initiële dikte met een horizontale
groene lijn aangegeven en de ingevoerde rekenwaarde van de dikteafname in ontwerp/
beoordelingsberekening is met een gestreepte rode lijn aangegeven.
Vervolgens wordt in het spreadsheet hulpmiddel het uiterste inspectiejaar bepaald, dat is het
jaar waar de in het ontwerp aangehouden rekenwaarde kleiner of gelijk is aan die
rekenwaarde volgens de NEN6766. In de grafiek van Figuur 6.14 is de huidige leeftijd met een
oranje gestreepte lijn weergegeven. In de grafiek van Figuur 6.14 is het uiterste
inspectiemoment met een rode getrokken lijn aangegeven en verder wordt de numerieke
waarde in cel C9 weergegeven, zie Figuur 6.15.
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Figuur 6.14 Voorbeeld van de bepaling van het uiterste inspectiemoment met het spreadsheet hulpmiddel

Figuur 6.15 Detail rechtsboven van het voorbeeld in Figuur 6
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Figuur 6.16 Detail van het voorbeeld in Figuur 6 met de corrosie situaties
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