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Het voorbeeld en de gegevens zijn aangedragen door Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier. Vervolgens heeft Deltares de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Deze is
gepresenteerd aan de waterkeringbeheerders tijdens bijeenkomsten van het Kennis & Kunde
Platform op 20, 22 en 27 juni 2017. Een vergelijkbare gevoeligheidsstudie is uitgevoerd voor het
beoordelingsspoor GEBU voor dijktraject 47-1. Deze studie wordt ook opgenomen in het
voorbeeldenboek.

Type voorbeeld

Het voorbeeld heeft betrekking op het beoordelingsspoor Golfklappen op Asfaltbekleding (AGK).  In
de gevoeligheidsberekeningen wordt nagegaan wat de effecten zijn van verschillende
invoerparameters op de berekende faalkans van een dijkvak.

Status voorbeeld

Dit voorbeeld is bedoeld om inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de invoerparameters voor
het beoordelingsspoor Golfklappen op Asfaltbekleding (AGK).  De waterkeringbeheerder kan met
een vergelijkbare gevoeligheidsanalyse een afweging maken over de manier waarop de
schematisatie voor dit faalmechanisme zal plaatsvinden. Uiteindelijk is het ter beoordeling van de
ILT of er voldoende inspanning heeft plaatsgevonden om een betrouwbare uitspraak te kunnen
doen over de veiligheid van de waterkering.

Casebeschrijving

Het voorbeeld heeft betrekking op de Balgzanddijk (BZD)en de Amsteldiepdijk (ADD) van dijktraject
13-5. Deze locatie ligt in de Kop van Noord-Holland  (Watersysteem Waddenzee - West) in de
gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. In onderstaande kaart is het traject weergegeven samen
met een aantal Hydraulische Belastinglocaties waar met behulp van Ringtoets / Riskeer de
belastingen voor het beoordelingsspoor Asfaltbekleding – Golfklap (AGK) zijn berekend. Deze kaart
bevat ook de locaties van twee voorlandprofielen die zijn geschematiseerd in de omgeving van De
Kooy en de vakgrenzen van de dijkvakken waarbinnen de eigenschappen van de asfaltbekleding zijn
bepaald.



Een foto van de Amsteldiepdijk in westelijke richting is weergegeven in onderstaande figuur. Rechts
van de asfaltbekleding ligt een begroeid voorland waarin (niet zichtbaar) een steenzetting aanwezig
is. Boven de asfaltbekleding bevindt zich nog een grasbekleding.

De voorlandprofielen betreffen een hoog voorland met een hoogte van 1.75 m + NAP bij de dijkvoet
en een laag voorland van 1.00 m + NAP bij de dijkvoet. Onderstaande figuur toont de
geschematiseerde profielen, waarbij de oranje lijn het voorlandprofiel weergeeft. De bruine lijn
geeft het werkelijke dijkprofiel weer, dit heeft voor het beoordelingsspoor Golfklappen op



Asfaltbekleding (AGK) geen betekenis bij de berekening van de golfbelastingen in Ringtoets / Riskeer.
Bij de berekening van de faalkans in de aparte basismodule wordt gebruik gemaakt van een
geschematiseerde versie van dit dijkprofiel zoals beschreven in de Schematiseringshandleiding
Asfaltbekleding.

Voor de opbouw van het buitentalud wordt gebruik gemaakt van het dijkprofiel afkomstig uit de
legger voor de primaire waterkeringen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  Dit
profiel is weergegeven in onderstaande figuur. Deze figuur laat de drie typen bekleding zien die op
het buitentalud aanwezig zijn. Uit de gegevens van de waterkeringbeheerder blijkt dat de
asfaltbekleding aanwezig is tussen 1.85 m + NAP en 6.31 m + NAP.  Deze waarden worden daarom
toegepast in de gevoeligheidsanalyse.

In 2010 heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoek laten verrichten naar
de sterkte van het asfalt.



De resultaten uit dit onderzoek zijn ook bruikbaar voor de beoordeling volgens het WBI2017. Voor
de bepaling van de breuksterkte (sb5%, V(sb)) heeft conform de Schematiseringshandleiding
Asfaltbekleding een extrapolatie plaatsgevonden van de meetwaarden in 2009 tot de peildatum in
2023. De dikte (d5%), de elasticiteitsmodulus (E95%) en de veerconstante (c5%) zijn gelijk aan de
meetwaarden uit 2009. Voor de vermoeiingsparameters (va1, vb1) zijn de waarden afkomstig uit de
schematiseringshandleiding Asfaltbekleding.

Parameter Eenheid ADD
km 14.8 - 12.5

BZD
km 12.5 - 9.7

BZD
km 9.7 - 7.2

BZD
km 7.2 - 4.5

sb5% [Mpa] 4,789 idem idem idem

sb5% / 1.2 [Mpa] 3,991 idem idem idem

V(sb) [-] 0,11 idem idem idem

d5% [m] 0,281 0,278 0,306 0,302

E95% [Mpa] 13978 12571 12551 13318

c5% [Mpa/m] 62 86 82 75

va1 [-] 0,30 idem idem idem

vb1 [-] 4,75 idem Idem idem

Tijdens de sterkteberekeningen met BM Asfalt Golfklap wordt er gerekend met 50 rekenpunten over
de asfaltbekleding. In onderstaand invoerscherm staan de invoergegevens voor een berekening
zonder voorland.



Beslisproces

Voor de beoordelingssporen voor buitenbekleding Graserosie Buitentalud (GEBU), Asfaltbekleding
Golfklap (AGK) en Stabiliteit Steenzetting (ZST) biedt Ringtoets / RisKeer de mogelijkheid om de
Hydraulische Belastingen voor de te beoordelen locaties af te leiden. Vervolgens kan in de
schematiseringshandleidingen worden nagegaan hoe de eigenschappen van de bekleding dienen te
worden geschematiseerd en hoe het waterstandsverloop is waarmee rekening dient te worden
gehouden. Uiteindelijk kan met behulp van afzonderlijke Basismodules (BM) worden beoordeeld of
de bekleding van het buitentalud voldoet.

Voor het beoordelingsspoor AGK dat in dit voorbeeld is uitgewerkt is de schematiseringshandleiding
Asfaltbekleding en de Basismodule BM – Asfalt Golfklap van belang.



Voor de bepaling van het veiligheidsoordeel kent dit beoordelingsspoor een eigen methode die is
beschreven in Bijlage III van de Ministeriële Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017.
Hiervoor geldt dat voldaan dient te worden aan het volgende criterium:

log( . ) < −

Waarin:
: De modelfactor voor AGK (1,77) [-]

: De Minersom waarde. Dit is de hoogste berekende waarde voor de vermoeiingsschade in de
bekleding ten gevolge van de golfklappen [-]

: De veiligheidsfactor

BM – Asfalt Golfklap berekent zowel de Minersom – waarde als de veiligheidsfactor. In
onderstaande figuur is het invoerscherm weergegeven waarin de kenmerken voor de
asfaltconstructie kunnen worden ingevoerd ten behoeve van de bepaling van de Minersom waarde.

Het invoerscherm voor de veiligheidsfactor is hieronder weergegeven.

Behalve deze twee parameters berekent BM – Asfalt Golfklap de stabiliteitsfactor en de breuksom [-].
De breuksom is een indicatie of de breuksterkte van het asfalt wordt overschreden. Breuk treedt
vrijwel zeker op als de waarde groter is dan 1.0. De stabiliteitsfactor geeft aan of er een
overschrijding plaats vindt van de veiligheidsfactor vanwege de Minersom berekening:

S = 	
log( . )

−
	

Wanneer S een waarde heeft lager dan 1 dan is de faalkans van de asfaltbekleding lager dan de
faalkanseis waarvoor in Ringtoets/Riskeer de belastingen zijn afgeleid. In dit voorbeeld is uitgegaan
van de Trajectnorm van 1/3000 per jaar. De faalkanseis voor het beoordelingsspoor AGK bedraagt 5%
van de Trajectnorm, namelijk  1/60000 per jaar.



Dilemma’s en gevoeligheidsanalyses

Bij de gevoeligheidsanalyse zijn de volgende vragen onderzocht:

1. Wat is de invloed van het al of niet meenemen van een voorland?

Dilemma: Een voorland kan de golfhoogte en daarmee de belasting op het buitentalud reduceren.
Een waterkeringbeheerder heeft echter niet altijd de mogelijkheid om de aanwezigheid van een
voorland zeker te stellen. Zeker in een morfologisch actief gebied kan de hoogte van een
voorlandprofiel in de tijd veranderen.

In onderstaande figuur zijn de resultaten weergegeven voor locatie WZ_1_13-5_dk_00010. De
berekeningen zijn uitgevoerd zonder voorlandprofiel, een laag voorlandprofiel en een hoog
voorlandprofiel. Het laagste rekenpunt bevindt zich op 1.85 m + NAP, de onderkant van de
asfaltbekleding (voor het hoge voorland gaf dit rekenpunt geen geldige waarde). Het hoogste
rekenpunt bevindt zich op 4.43 m + NAP. Deze waarde is gerelateerd aan het toetspeil behorende bij
de trajectnorm.

Zoals verwacht geven de berekeningen zonder voorland de hoogste golfbelastingen, en het hoge
voorland de laagste waarden. Opvallend is dat de maximale golfhoogte bij het hoge voorlandprofiel
naar boven verschuift: de invloed van het voorlandprofiel is vooral merkbaar voor de lagere
waterstanden.



Op basis van een aantal invoergegevens betreffende het toetspeil bij de norm, de getijamplitude en
het watersysteem stelt de Basismodule BM – Asfalt Golfklap zelf een waterstandsverloop vast. De
gebruiker dient de berekende belastingen (golfhoogte en golfperiode) als functie van de waterstand
in een tabel in te voeren. In onderstaande figuur is de invoer voor de berekening met een hoog
voorland weergegeven.

Op basis van de invoergegevens berekent de Basismodule BM – Asfalt Golfklap de Minersom waarde
voor verschillende hoogten van de asfaltbekleding. In onderstaande figuur zijn alle resultaten
samengevat.



Het is duidelijk dat de berekening zonder voorland de hoogste Minsersom waarde geeft. Vanwege
de lange belastingduur treedt het maximum op aan de voet van de bekleding. Dit resulteert ook in
een lage waarde voor de veiligheidsfactor S.

Berekening Veiligheidsfactor S

Geen voorland 2.497

Laag voorland 3.347

Hoog voorland 4.055

Wanneer het voorland niet wordt meegenomen in de berekeningen voor het Beoordelingsspoor
Golfklappen op Asfaltbekleding (AGK), dan leidt dit tot een (te) lage waarde van de veiligheidsfactor,
waardoor de asfaltbekleding mogelijk ten onrechte niet voldoet aan de faalkanseis. Echter, er blijkt
ook nog een aanzienlijk verschil tussen een hoog voorland en een laag voorland. De
waterkeringbeheerder doet er daarom goed aan om de morfologische ontwikkeling van het
voorland te analyseren op basis van historische lodingen en op basis hiervan een prognose te maken
van het voorlandprofiel op de peildatum.

Een manier om het voorland te monitoren is gebruik te maken van de vaklodingen die
Rijkswaterstaat uitvoert in de kustwateren waarbij gebruik kan worden gemaakt van de Oever
Analyse Tool van het programma MorphAn. Voor het Balgzand zijn er vaklodingen gemaakt voor de
jaren 1997, 2009 en 2016. In onderstaande figuur wordt getoond hoe met MorphAn een
verschilkaartje kan worden gemaakt tussen twee verschillende lodingen (rood betekent aanzanding,
blauw betekent erosie.



Uit de vaklodingen kunnen vervolgens profielen worden afgeleid waarmee het mogelijk is om de
ontwikkeling van het voorlandprofiel weer te geven. Onderstaande figuur geeft als voorbeeld de
ontwikkeling van het hoge en het lage voorlandprofiel weer. Hieruit blijkt dat het hoge voorland
vanaf 2009 tot 2016 is gedaald, terwijl het lage voorlandprofiel nagenoeg gelijk is gebleven. Het ligt
daarom voor de hand om bij de prognose van het voorlandprofiel in 2023 rekening te houden met
een reductie van het hoge voorlandprofiel. Voor het lage voorlandprofiel is daar nu geen reden voor.



2. Wat is de invloed van de dikte van de asfalttoplaag op het beoordelingsresultaat?

Dilemma: Voor de berekening van de sterkte van de bekleding is de dikte van de asfalttoplaag van
belang. Door verwering kan deze dikte in de tijd afnemen tussen de meting in 2009 en de peildatum
in 2023. Bovendien kan het opnieuw meten van deze asfalttoplaag voor de waterkeringbeheerder
een grote inspanning zijn. De Schematiseringshandleiding Asfaltbekleding geeft aan dat het ook
mogelijk is om als conservatieve schatting uit te gaan van 0.8 keer de bestekslaagdikte.

In onderstaande figuur is voor een variërende dikte van de asfalttoplaag de Stabiliteitsfactor
berekend, waarbij de berekeningen zijn uitgevoerd voor de verschillende voorlandalternatieven. Ook
is de reductie volgens de Schematiseringshandleiding toegepast.



Uit de berekeningen volgt dat de dikte van de asfalttoplaag van invloed is op de sterkte van de
bekleding, maar dat deze parameter minder effect heeft dan het wel of niet meenemen van het
voorlandprofiel. Het is daarom aantrekkelijk om eerst met de 80% reductie van de
Schematiseringshandleiding te gaan rekenen dan (opnieuw) de dikte in te meten.

3. Wat is de invloed van de elasticiteitsmodulus van de asfalttoplaag op het
beoordelingsresultaat?

Dilemma: Voor de berekening van de sterkte van de bekleding is de elasticiteitsmodulus van belang.
Door het verouderingsproces wordt deze parameter groter, wat negatief uitwerkt op de sterkte van
de asfaltbekleding bij belasting door golfklappen.  De schematiseringshandleiding geeft een
uitgangswaarde van 9000 MPa.  De metingen in 2009 geven, 39 jaar na aanleg, hogere waarden.
Door het verouderingsproces kunnen deze waarden op de peildatum in 2023 nog hoger liggen.

In onderstaande figuur is voor een variërende elasticiteitsmodulus de Stabiliteitsfactor berekend,
waarbij de berekeningen zijn uitgevoerd voor de verschillende voorlandalternatieven. Hierbij is een
variatie toegepast tussen 9000 MPa en 15000 MPa.



De berekeningen tonen aan dat een hogere elasticiteitsmodulus een beperkte invloed heeft op de
stabiliteitsfactor in vergelijking tot het effect van het meenemen van een voorlandprofiel. Het niet
meenemen van het verouderingsproces vanaf de laatste meting lijkt daarmee een acceptabele keuze.

4. Wat is de invloed van veerconstante van de ondergrond op het beoordelingsresultaat?

Dilemma: Voor de berekening van de sterkte van de bekleding is de veerconstante van de
ondergrond. Als gevolg van zettingen kan deze waarde mogelijk in de loop van de tijd veranderen.

In onderstaande figuur is voor een variërende veerconstante de Stabiliteitsfactor berekend, waarbij
de berekeningen zijn uitgevoerd voor de verschillende voorlandalternatieven. Hierbij is een variatie
toegepast tussen 50 MPa/m en 100 MPa/m. Net als bij de elasticiteitsmodus is de invloed op de
stabiliteitsfactor relatief beperkt in vergelijking met het effect van het meenemen van het voorland.



Eindconclusies gevoeligheidsonderzoek

Voor een deel van het traject13-5 is gevoeligheidsonderzoek uitgevoerd naar het beoordelingsspoor
Asfaltbekleding – Golfklappen (AGK). Voor deze casus blijkt dat het voorland een grote invloed
hebben op (de berekening van) de stabiliteit(-sfactor) van de asfaltbekleding. Door morfologische
ontwikkelingen kan de ligging van het voorlandprofiel veranderen. De waterkeringbeheerder kan
hierop anticiperen door gebruik te maken van de vaklodingen die worden verzorgd door
Rijkswaterstaat.

Er is ook gekeken naar de mogelijke verouderingseffecten van de dikte van de asfalttoplaag, de
elasticiteitsmodulus en de veerconstante van de ondergrond voor de peildatum 2023, waarbij als
vertrekpunt de metingen uit 2009 zijn meegenomen. Dergelijke effecten hebben een waarneembaar
effect op de stabiliteitsfactor, maar deze zijn minder van belang dan het meenemen van het
voorlandprofiel.


