Technische Informatie Sheet

NEN EN 1090-2 EXC3
Constructieve Veiligheid in Waterbeheersing
Rijkswaterstaat stelt de hoogste eisen aan de oplossingen
voor waterkeringen om deze Constructief Veilig te laten zijn.
Deze Technische Informatie Sheet is opgesteld voor u om
meer inzicht te verschaffen hoe de stuwen in keringen worden

ontworpen, geverifieerd, gefabriceerd en geïnspecteerd.
Constructief Veilig. Zodat wij u een betrouwbaar en duurzaam
product kunnen garanderen, “fit for purpose”.

Constructieve Veiligheid
Constructieve Veiligheid is de veiligheid die een bouwconstructie bezit tegen bezwijken. Waarbij de Europese Normen in de
NEN-EN 1990 serie (Euro Codes) gebruikt worden voor de beoordeling van deze Constructieve Veiligheid welke zijn onderverdeeld in een Gevolgklasse en een Uitvoeringsklasse. Deze
zijn sinds 2014 onderdeel van het wettelijk Bouwbesluit.

Correcte uitgangspunten
Standaard Industriële Praktijk gaat bij een stuw altijd uit van
een constante geringe overstort met bijbehorende geringe debieten en niet van de mogelijkheid om met veel grotere overstorten veel meer water af te kunnen laten met hogere debieten. In onderstaande grafiek zijn deze verschillen in krachten
weergegeven van geheel sluitend 90°naar geheel geopend 0°
voor een stuw. Door de klimaatverandering worden er steeds
hogere afvoerdebieten bij stuwen geëist.

Kantelstuw
(5000 mm)

Gevolgklassen en Uitvoeringsklassen
Het navolgend schema bevat de indeling in gevolgklassen en uitvoeringsklassen uit deze NEN-EN 1990.
Voorbeelden van
toepassingen

Gevolgklasse CC*

Uitvoeringsklasse EXC**

CC3

EXC3

Grote gevolgen ten aanzien van verlies
van mensenlevens, en/of zeer grote
economische of sociale gevolgen.

Hoogbouw (h>70m)
Tribunes
Concertzalen
Primaire waterkeringen

CC2

EXC2

Middelmatige gevolgen ten aanzien van
het verlies van mensenlevens, en/of
grote economische of sociale gevolgen.

Woongebouwen
Kantoorgebouwen
Industriegebouwen
Regionale Waterkeringen

CC1

EXC1

Geringe gevolgen ten aanzien van het
verlies van mensenlevens, en/of kleine
economische of sociale gevolgen.

Landbouwgebouwen
Tuinbouw
Woningen
Lokale waterkeringen

* CC = Consequence Class
** EXC = Execution Class

***

Omschrijving

Conform R.O.K. Rijkswaterstaat NL / Standaard bestek 270 Hfd 41 Par 3.3. Vlaanderen BE
Conform LWKW (STOWA)
3
Conform advies KWT toepassing oplosing als waterkering
1
2

Uitvoeringsniveau EXC1 vraagt dat de lassers zijn gekwalificeerd
volgen ISO 3834-4. Dit is het standaard niveau welke KWT
hanteert. Om de Constructieve Veiligheid te waarborgen vraagt
EXC2 en EXC3 volledige productie volgens de EN 1090-2 met
niet alleen gekwalificeerde lassers, maar ook gekwalificeerde
las methode kwalificaties volgens de ISO 3834-3 dan wel de

Piekberging Nieuwe Driemanspolder
De Nieuwe Driemanspolder, naast Den Haag, is een 340 hectare grote piekberging welke naar verwachting eens in de 25 jaar
wordt ingezet om binnen 24 uur 2,4 miljoen m3 water tijdens zeer
zware stormen en regenbuien langdurig in op te slaan. Dit zal dus
alleen gebeuren als de lokale waterhuishouding en kanalen hun
volledige capaciteit al hebben benut en het water niet meer kwijt
kunnen. De geavanceerde KWT kantelstuwen gedefinieerd, als
primaire waterkeringen volgens de Nederlandse Rijkswaterstaat, dienen ervoor om minimaal 100 jaar gegarandeerd het
water tegen te kunnen houden in de primaire dijk en, wanneer
dus echt nodig, gecontroleerd in te laten met 10m3/sec.

nog meer eisende ISO 3834-2 bij EXC3. KWT is onafhankelijk
gecertificeerd door Bureau Veritas voor deze NEN-EN 1090
productienormering op het niveau uitvoeringsklasse EXC 3.
Omdat KWT gecertificeerd is, is een externe controle niet meer
nodig, dit voorkomt risico en bespaart tijd en kosten.

“KWT heeft een volledige onafhankelijke verificatie uit laten

voeren op niveau CC2 en EXC2 volgens de EN-1090 wat ons
extra zekerheid geeft dat zij voldoen aan de zeer hoge eisen. Het
Hoogheemraadschap stelt vast dat de stuwen van KWT aantoonbaar voldoen aan de geëiste constructieve veiligheid.”
Dhr. Paul Hollander, Senior Project Manager piekberging Driemanspolder,
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Om deze primaire zekerheid voor de Hofstad Den Haag te kunnen garanderen, zijn de stuwen volgens de EN 1090 op niveau
CC2 met EXC2 ontworpen en gefabriceerd.

Constructieve Veiligheid is een ketenverantwoordelijkheid. Rijkswaterstaat is daarom actief betrokken bij het opstellen en het
onderhouden van het Kennisportaal Constructieve Veiligheid
www.kpcv.nl.
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