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1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
Sinds 1996 vindt de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringsveiligheid plaats. In de
tussenliggende 12 jaar zijn meerdere instrumenten hiervoor ontwikkeld. De belangrijkste
zijn het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) en het Hydraulisch
Randvoorwaardenboek (HR). Deze instrumenten zijn naast elkaar ontwikkeld: Het HR
bestaat tegenwoordig uit een set van computerprogramma’s waarmee
semi-probabilistisch hydraulische parameters kunnen worden bepaald. Het VTV is
deterministisch van aard.
In de evaluatie van de tweede toetsronde (2007) is geconstateerd dat de beide
instrumenten op enkele punten niet goed op elkaar aansluiten. De Waterdienst heeft als
taak hiervoor een oplossing te vinden. Royal Haskoning heeft in opdracht van de
Waterdienst de afstemmingsgproblemen geïnventariseerd en heeft in een stappenplan
[van Nieuwenhuijzen, 2008] pragmatische tijdelijke oplossingen geformuleerd.
Als nadere uitwerking van deze handleiding is het noodzakelijk de handleiding te testen
aan de hand van enkele voorbeelden.
De opdrachtgever is de heer Robert Vos van de Waterdienst.
De test is uitgevoerd door Klaas Pieter Visser in samenwerking met
Leo van Nieuwenhuijzen.

1.2

Doel en kader
Dit rapport heeft ten doel het gebruik van Hydra-K en Hydra-B in combinatie met het
VTV uit te leggen aan de hand van een tweetal locaties. De toetsing van de bekledingen
op deze locaties zijn uitgewerkt tot aan het bepalen van de invoer van de
randvoorwaarden in de rekenspreadsheets van de VTV-toetsingsprogramma’s.
De uitwerking van de voorbeelden is bedoeld voor beginnende gebruikers om inzicht te
krijgen in het combineren en uitvoeren van berekeningen. Tevens hebben de
voorbeelden tot doel om de toepasbaarheid van het stappenplan [van Nieuwenhuijzen,
2007] te testen en te optimaliseren.
De voorbeelden in dit rapport zijn fictief, maar realistisch. De voorbeelden geven geen
indruk van de daadwerkelijke waterkeringsveiligheid ter plaatse.

1.3

Programmatuur
Bij de uitwerking is gebruik gemaakt van de volgende programmatuur:
•
Hydra-K, versie 3.5.1;
•
Hydra-B, versie 3.5;
•
STEENTOETS2008;
•
GRASTOETS versie 3.1;
•
GOLFKLAP versie 1.2.
Hydra-B en GRASTOETS zijn al via www.helpdeskwaterkeren.nl beschikbaar. De
andere programma’s komen op korte termijn beschikbaar. Deze programma’s zijn allen
deel van het wettelijk instrumentarium voor de toetsing op veiligheid.
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1.4

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 schets de aanleiding, het kader en doel. In hoofdstuk 2 wordt een
toetsvoorbeeld van een dijk in het kustgebied gegeven. Tenslotte wordt in hoofdstuk 3
een zelfde toetsvoorbeeld, maar nu van een dijk in het benedenrivierengebied.
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2

VOORBEELD ZEEDIJK

2.1

Inleiding
Als voorbeeld voor de toetsing van bekleding van een zeedijk is gekozen voor locatie
Hansweert aan de noordoever van de Westerschelde.
In onderstaand figuur is schematisch het gekozen profiel weergegeven. Het profiel is
fictief, maar de gekozen waarden worden realistisch geacht. Dit profiel is representatief
voor een dijkvak in de Westerschelde.
berm, breedte 5m
asfaltbeton 10cm
op hydr. Fosforslakken 20 cm
kleilaag 60 cm

basalt 30 cm
filter 20 cm
3 vlijlagen (=30 cm)
kleilaag 50 cm

Teen,
NAP+0m

betonzuilen 40 cm
filter 10 cm
kleilaag 80 cm

gras, kwaliteit
slecht op klei
60 cm

Kruin,
NAP+9,20m

1:3
1:15

1:3
NAP+5,80m

1:2,8

NAP+1,50m

Figuur 2-1: Schematische weergave profiel locatie 1

In het profiel zijn, naast gras en asfalt, twee steenzettingen te onderscheiden: basalt en
betonzuilen. In dit toetsvoorbeeld worden eerst de steenzettingen getoetst (par. 2.3),
vervolgens het asfalt (par. 2.4) en tenslotte de grasbekleding (par. 2.5).
Deze toetsingsvoorbeelden richten zich vooral op het identificeren van de hydraulische
parameters en hoe deze in te voeren in de VTV-toetsingsprogramma’s. Voor iedere
bekleding wordt bepaald in welke belastingszone deze zich bevindt, welke toetssporen
daarom dienen te worden doorlopen en welke hydraulische parameters tenslotte nodig
zijn voor het doorlopen van de toetssporen in de VTV-toetsingsprogramma’s.
Bij zeedijken worden de hydraulische parameters bepaald met Hydra-K. Dit
toetsvoorbeeld laat enkel zien hoe de parameters worden berekend en vervolgens hoe
deze worden ingevoerd in het betreffende VTV-toetsingsprogramma voor de
verschillende bekledingen. De verdere uitwerking in de VTV-toetsingsprogramma’s
wordt in dit voorbeeld niet beschreven.

2.2

Selectie van watersysteem, locatie en profiel
De locatie Hansweert bevindt zich in de Westerschelde en is gelegen in Dijkring 31 (zie
HR-2006, pagina 155). Voor dit dijkringgebied geldt een normfrequentie van 1/4000.
Voor het bepalen van de hydraulische randvoorwaarden bij deze toetsnorm wordt
gebruik gemaakt van Hydra-K. Omdat een enkel profiel wordt doorgerekend, wordt de
standalone-versie gebruikt. Na het kiezen van het watersysteem worden
achtereenvolgens de locatie en het profiel gedefinieerd.
Getting started
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2.2.1

Selectie van het watersysteem
Bij opstarten van de standalone-versie van Hydra-K verschijnt onderstaand scherm in
beeld. Het watersysteem wordt gekozen in een pull-downmenu, zie Figuur 2-2.

Figuur 2-2: Selectie watersysteem

2.2.2

Selectie van de locatie
De locatie kan worden gevonden op basis van coördinaten en een TOP-atlas (zie bijv.
Figuur 2-3) of op een andere manier. Vervolgens wordt de locatie geselecteerd in het pulldownmenu van Hydra-K (zie Figuur 2-4).
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Hansweert

Figuur 2-3 Coördinaten locatie

Figuur 2-4: Selectie locatie
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2.2.3
2.2.4

Invoer geometrie
De geometrie volgend Hydra-K wordt aangepast zodat deze conform Figuur 2-1 is. In
is de invoer in Hydra-K weergeven en bestaat uit de volgende stappen:
1. Hoogte van de teen: NAP+0m;
2. Omdat er maar één helling kan worden ingevoerd tussen teen en berm, wordt de
gemiddelde helling ingevoerd: 1:2,9 (0,345);
3. De hoogte van de berm is NAP +5,80 m;
4. Helling van de berm: 1:15 (0,067);
5. Aanpassen van de hoogte van de kruin: NAP +9,20 m;
6. Aanpassen van de helling van het talud boven de berm: 1:3 (0,33).
Figuur 2-5

Aangezien het hierbij gaat om een in Hydra-K bekende locatie staat de ‘oriëntatie’
(dijknormaal) al goed ingesteld. Het profiel wordt weergegeven door “Toon profiel” aan
te vinken.

1

2

3

4

5

6

Figuur 2-5: Invoer geometrie

2.3

Steenzettingen

2.3.1

Belastingszones en toetssporen
De steenzettingen in deze voorbeeldsituatie (basalt en betonzuilen) bevinden zich op
het ondertalud tussen 0 m NAP en +1,50 m NAP, en tussen +1,50 en 5,80 m NAP. De
te doorlopen toetssporen volgens VTV, voor elk van de steenzettingen, worden
vastgesteld aan de hand van de belastingszones.
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niveau Toetspeil+toeslagen+ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ½ z2%
Toetspeil+toeslagen

Figuur 2-6: Belastingszones voor steenzettingen

Voor het bepalen van de belastingszones vormt het Toetspeil+toeslagen het
uitgangspunt. Het Toetspeil+toeslagen kan met Hydra-K niet direct worden berekend,
daarom wordt gebruik gemaakt van een ‘work-around’. Er wordt een
golfoploopberekening gedaan. In de uitvoer van een golfoploop berekening is namelijk
ook het Toetspeil+toeslagen af te lezen. Daarnaast kan aan de hand van de parameters
Toetspeil+toeslagen en golfoploop Z2% worden afgeleid waar de grenzen van de
golfklap- en de golfoploopzone zich bevinden.
NB: Hydra-K voegt zelf de toeslagen op het Toetspeil toe voor de vertaling van de
uitvoerlocatie naar de teen van de dijk en lokale opwaaiing. De toeslagen voor
buistoten, buioscillaties en seiches worden echter niet automatisch toegevoegd door
Hydra-K, maar zijn in de meeste gevallen niet relevant voor de toetsing van
bekledingen. Ook in deze voorbeeldsituatie zijn deze niet van toepassing. Zie voor
uitzonderingen en toepassingen paragraaf 2.2 van het Stappenplan VTV/HR [van
Nieuwenhuijzen, 2008].
Berekening K 1: Golfoploop en Toetspeil+toeslagen
Selecteer het mechanisme golfoploop

Figuur 2-7: Selectie van criterium golfoploop

Kies vervolgens in het menu “Rekenen” in de werkbalk voor “Ontwerpberekening”.
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Figuur 2-8: Keuze van het type berekening

In het venster uit Figuur 2-9 wordt de normfrequentie of herhalingstijd ingevuld. In dit
voorbeeld geldt voor dijkring 31 een normfrequentie van 1/4000 (zie HR-2006).

Figuur 2-9: Keuze van de normfrequentie

Na het aanklikken van “Rekenen” wordt de berekening uitgevoerd en zijn de resultaten
af te lezen in het log-venster:
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Figuur 2-10: Uitvoer golfoploopberekening

Na het aflezen van het Toetspeil+toeslagen (+6,08 m NAP) blijkt dat de beide
steenzettingen zich onder dit peil bevinden. Volgens het toetsingsschema uit het VTV
(zie Figuur 2-11) zal de bekleding getoetst moeten worden op:
•
ZTG: Toplaaginstabiliteit onder golfaanval;
•
ZTS: Toplaaginstabiliteit onder langsstroming;
•
ZAF: Afschuiving;
•
ZMO: Materiaaltransport vanuit ondergrond;
•
ZMG: Materiaaltransport vanuit granulaire laag;
•
En wanneer ZTG, ZTS, ZMO of ZMG onvoldoende Æ ook ZEO: Erosie onderlagen.
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Figuur 2-11 Toetssporen nav belastingszones (bron VTV, figuur 8-2.1)

2.3.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
In de voorafgaande paragraaf zijn de toetssporen vastgesteld welke dienen te worden
doorlopen in STEENTOETS. De hydraulische randvoorwaarden welke nodig zijn voor
de toetsing in STEENTOETS worden vastgesteld met Hydra-K.
Voor de toetssporen ZMG en ZMO zijn echter geen hydraulische randvoorwaarden
nodig. Daarnaast is toetsing op ‘langsstroming’ ZTS meestal niet noodzakelijk omdat bij
toepassing van stap 1.3 uit paragraaf 2.4.2 in Katern 8 van het VTV meestal het
resultaat ‘nee’ volgt, wat betekent dat de bekleding voldoet voor dit toetsspoor. Ook in
deze voorbeeldsituatie is dit het geval: In de genoemde stap 1.3 uit het VTV (zie ook
figuur 8-2.8 uit het VTV) wordt gecontroleerd of het relatieve gewicht per oppervlakteeenheid van de toplaag (ΔD) kleiner is dan 0,25 meter. De toplaagdikte is in dit geval
voor basalt 0,30m en voor beton 0,40m. Daarnaast is het relatieve gewicht van basalt
1,8 en van beton 1,17. Daarmee komt de ΔD voor zowel basalt als beton zeker boven
de 0,25m uit. Het doorlopen van het toetsspoor ZTS in STEENTOETS is dus niet nodig.
De overige twee toetssporen ‘Toplaaginstabiliteit onder golfaanval’ (ZTG) en
‘Afschuiving’ (ZAF) worden wel doorlopen in STEENTOETS. Voor deze twee sporen
dienen hydraulische randvoorwaarden bepaald te worden. De invoer van de
hydraulische randvoorwaarden in STEENTOETS bestaat uit twee categorieën
parameters: (a) algemene hydraulische parameters en b) toetsspoor afhankelijke
parameters.
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De algemene hydraulische parameters voor STEENTOETS zijn:
•
Toetspeil+toeslagen;
•
GHW: niveau gemiddeld hoogwater;
•
Getijrange.
De parameter Toetspeil+ toeslagen is al berekend in de vorige paragraaf bij het bepalen
van de belastingzones (zie berekening K1). Het niveau van gemiddeld hoogwater
(GHW) en de getijrange worden niet bepaald met Hydra-K maar zijn beschikbaar via
www.waternormalen.nl:

Figuur 2-12 Aflezen gemiddelde waterstanden locatie 1, Hansweert

De hydraulische parameters nodig voor de specifieke toetssporen, worden per
steenzetting bepaald met Hydra-K. Voor elk van de toetssporen (ZTG en ZAF) gaat het
hierbij om de volgende parameters:
•
Hs: significante golfhoogte;
•
Tp: piekperiode.
Eerst worden de significante golfhoogte en piekperiode voor het toetsspoor ZTG
berekend voor zowel basalt als beton (berekening K2). Vervolgens worden de waarden
voor dezelfde parameters bepaald voor het toetsspoor ZAF (berekening K3).
Berekening K 2: Toplaaginstabiliteit steenzettingen
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Basalt:
1. Kies voor het faalmechanisme: Instabiliteit van de bekleding;
2. Kies voor het type: steenzetting;
3. Leg de bovengrens van de steenzetting op het niveau van de berm. De bovengrens
van de steenzetting ligt altijd op Toetspeil+toeslagen of de bermhoogte vanwege
beperkingen van Hydra-K voor lagere waterstanden;
4. Kies voor het faalmechanisme: Toplaagstabiliteit;
5. Pas de toplaagdikte aan: 0,30 m;
6. Kies voor ingeklemde stenen op granulair filter;
7. Toetsgrens: goed/twijfelachtig;
8. Type constructie: Normaal;
9. Pas de relatieve dichtheid aan, uitgaande van zuilen 2900 kg/m3. De relatieve
dichtheid is, uitgaande van zeewater (ρ = 1025 kg/m3):
Δ=(2900-1025)/1025=1,8.
Zie ook onderstaande figuur:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Figuur 2-13: Invoer toplaaginstabiliteit basaltzuilen

Kies vervolgens onder het menu “Rekenen” in de werkbalk voor “Ontwerpberekening”:
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Figuur 2-14: Keuze van het type berekening

In het venster uit Figuur 2-15 wordt de normfrequentie of herhalingstijd ingevuld. In dit
voorbeeld geldt voor dijkring 31 een normfrequentie van 1/4000 (zie HR-2006).

Figuur 2-15: Keuze van de normfrequentie

Na het aanklikken van “Rekenen” wordt de berekening uitgevoerd en zijn de resultaten
af te lezen in het log-venster:
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Figuur 2-16: Uitvoer toplaaginstabiliteit basaltzuilen

De significante golfhoogte Hs en piekperiode Tp worden afgelezen in het
2e illustratiepunt, zie de rode kaders in Figuur 2-16.
Dezelfde stappen worden doorlopen voor de steenzetting beton:
Betonzuilen:
1. Kies voor het faalmechanisme: Instabiliteit van de bekleding;
2. Kies voor het type: steenzetting;
3. Leg de bovengrens van de steenzetting op het niveau van de berm. De bovengrens
van de steenzetting ligt altijd op Toetspeil+toeslagen of de bermhoogte vanwege
beperkingen van Hydra-K. De ligging van de steenzetting wordt weergegeven in het
dwarsprofiel;
4. Kies voor het faalmechanisme: Toplaagstabiliteit;
5. Pas de toplaagdikte aan: 0,4 m;
9T6284.A0/R0006/LVN/MJANS/Nijm
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6.
7.
8.
9.

Kies voor ingeklemde stenen op granulair filter;
Toetsgrens: goed/twijfelachtig;
Type constructie: Normaal;
Pas de relatieve dichtheid aan, uitgaande van zuilen 2300 kg/m3, is de dichtheid
inclusief een marge van 3% = 0,97*2300 = 2231. De relatieve dichtheid is,
uitgaande van zeewater (ρ = 1025 kg/m3):
Δ=(2231-1025)/1025=1,17.

Zie ook onderstaande figuur:

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Figuur 2-17: Invoer toplaaginstabiliteit betonzuilen

Kies vervolgens onder het menu “Rekenen” in de werkbalk weer voor
“Ontwerpberekening”, vul de normfrequentie in en druk op “rekenen”. De resultaten
verschijnen in het ‘log-venster’:
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Figuur 2-18: Uitvoer toplaaginstabiliteit betonzuilen

De significante golfhoogte Hs en piekperiode Tp worden afgelezen in het 2e
illustratiepunt, zie de rode kaders in Figuur 2-18.
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Berekening K 3: Afschuiving steenzettingen
Basaltzuilen:
1. Kies voor het faalmechanisme: Instabiliteit van de bekleding;
2. Kies voor het type: steenzetting;
3. Leg de bovengrens van de steenzetting op het niveau van de berm. De bovengrens
van de steenzetting ligt altijd op Toetspeil+toeslagen of de bermhoogte vanwege
beperkingen van Hydra-K voor lagere waterstanden;
4. Kies voor het faalmechanisme: Afschuiving;
5. Pas de toplaagdikte aan: 0,3 m;
6. Pas de D15 aan of laat deze op de standaardwaarde staan indien onbekend;
7. Pas de dikte van de kleilaag aan: 1m;
8. Pas de relatieve dichtheid aan, uitgaande van zuilen 2900 kg/m3. De relatieve
dichtheid is, uitgaande van zeewater (ρ = 1025 kg/m3):
Δ=(2900-1025)/1025=1,8.
Zie ook onderstaande figuur:

1
2
3
4
5

6
7
8

Figuur 2-19: Invoer Afschuiving basalt

Kies vervolgens onder het menu “Rekenen” in de werkbalk weer voor
“Ontwerpberekening”, vul de normfrequentie in en druk op “rekenen”. De resultaten
verschijnen in het ‘log-venster’:
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Figuur 2-20: Uitvoer Afschuiving basaltzuilen (K3a)

Uit de resultaten blijkt dat bij de huidige invoer de rekenregels uit Hydra-K geen
hydraulische belasting kunnen genereren (zie Figuur 2-20). De verhouding tussen de
ingevoerde sterkte van de bekleding en de hydraulische belasting leidt niet tot een
mogelijk resultaat. Volgens het stappenplan [van Nieuwenhuijzen, 2008] wordt daarom
gekozen de dikte van de kleilaag iets te verminderen, tot het punt dat Hydra-K wel in
staat is om de hydraulische randvoorwaarden te genereren. Dit is het geval bij een dikte
van de filter+kleilaag van 0,9m:
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Figuur 2-21 Uitvoer Afschuiving Basaltzuilen (K3b)

De significante golfhoogte Hs en piekperiode Tp worden afgelezen in het 2e
illustratiepunt, zie de rode kaders in Figuur 2-21.
Dezelfde stappen worden doorlopen voor de steenzetting beton:
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Betonzuilen:
1. Kies voor het faalmechanisme: Instabiliteit van de bekleding;
2. Kies voor het type: steenzetting;
3. Leg de bovengrens van de steenzetting op het niveau van de berm. De bovengrens
van de steenzetting ligt altijd op Toetspeil+toeslagen of de bermhoogte vanwege
beperkingen van Hydra-K voor lagere waterstanden;
4. Kies voor het faalmechanisme: Afschuiving;
5. Pas de toplaagdikte aan: 0,4 m;
6. Pas de D15 aan of laat deze op de standaardwaarde staan indien onbekend;
7. Pas de dikte van de kleilaag aan: 0,9m;
8. Pas de relatieve dichtheid aan, uitgaande van zuilen 2300 kg/m3, is de dichtheid
inclusief een marge van 3% = 0,97*2300 = 2231. De relatieve dichtheid is,
uitgaande van zeewater (ρ = 1025 kg/m3):
Δ=(2231-1025)/1025=1,17.
Zie ook onderstaande figuur:

1
2
3
4
5

6
7
8

Figuur 2-22: Invoer Afschuiving betonzuilen

Kies vervolgens onder het menu “Rekenen” in de werkbalk weer voor
“Ontwerpberekening”, vul de normfrequentie in en druk op “rekenen”. De resultaten
verschijnen in het log-venster:
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Figuur 2-23 Uitvoer afschuiving betonzuilen

De significante golfhoogte Hs en piekperiode Tp worden afgelezen in het 2e
illustratiepunt, zie de rode kaders in Figuur 2-23.
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2.3.3

Invoer in STEENTOETS
De hydraulische parameters bepaald met Hydra-K kunnen nu worden ingevoerd in
STEENTOETS. Voordat de parameters worden ingevoerd, dienen eerst de algemene
waarden en instellingen ingevuld te worden in het tabblad ‘Algemeen’, waaronder de
keuze voor het watersysteem (Westerschelde). Zie figuur hieronder:

Figuur 2-24 Invoer in tabblad ‘Algemeen’

Alle hydraulische parameters worden ingevoerd in het blad “Toetsgolven”. Eerst worden
de volgende algemene hydraulische parameters ingevoerd:
•
Gemiddelde hoogwaterstand (GHW): 2,24m NAP;
•
Toetspeil+toeslagen ingevoerd: 6,08m NAP;
•
Getijrange: 4,48 m.
Zie ook figuur hieronder:

Figuur 2-25 Invoer algemene hydraulische parameters

9T6284.A0/R0006/LVN/MJANS/Nijm
10 april 2009

Getting started
- 22 -

Definitief rapport

Vervolgens worden de golfcondities ingevoerd op dezelfde regel. De volgende
hydraulische parameters worden voor het toetspoor ZTG (toplaaginstabiliteit) ingevuld
onder tabel 1:
•
Significante golfhoogte Hs: 2,03m NAP;
•
Piekperiode Tp: 5,23s.
De hydraulische parameters voor het toetsspoor ZAF worden ingevuld onder tabel 2:
•
Significante golfhoogte Hs: 1,99m NAP;
•
Piekperiode Tp: 5,19s.
Er zijn alleen berekeningen uitgevoerd bij het toetspeil. Uitgangspunt is dat de waardes
voor Hs en Tp bij toetspeil ook bij de andere NAP hoogtes in de tabellen worden
gebruikt. Zie de rode kaders in figuur hieronder:

Figuur 2-26: Invoer significatie golfhoogtes en piekperiodes

Naast de golfhoogte en golfperiode is in Figuur 2-26 ook de golfrichting ingevuld
(215 graden). Deze volgt uit de locatiegegevens voor Hansweert en de keuze voor een
maatgevende situatie met loodrecht invallende golven, zie ook het Stappenplan [van
Nieuwenhuijzen, 2008].
Aangezien er voor elk van de steenzettingen twee toetssporen worden doorlopen,
moeten er 4 regels worden opgesteld in het tabblad ‘Toetsing’:
•
Toetsing toplaagstabiliteit basalt;
•
Toetsing afschuiving basalt;
•
Toetsing toplaagstabiliteit beton;
•
Toetsing afschuiving beton.
Zie ook figuur hieronder:

Figuur 2-27 Invoer in blad ‘TOETSING’
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Op elke regel dient ten slotte te worden aangegeven welke tabel met hydraulische
randvoorwaarden uit het blad ‘Toetsgolven’ als invoer wordt gebruikt. Voor de toetsing
op toplaaginstabiliteit onder golfaanval wordt voor zowel basalt als beton de
hydraulische waarden uit tabel 1 gebruikt. Voor de toetsing op afschuiving worden voor
zowel basalt als beton de hydraulische randvoorwaarden uit tabel 2 gebruikt. Zie ook het
rode kader in de figuur hieronder:

Figuur 2-28 Keuze voor tabellen met hydraulische randvoorwaarden

De waarde voor de golfinvalshoek in kolom CE wordt door STEENTOETS zelf bepaald
en volgt uit de golfrichting (ingevuld in kolom O+P, Y+Z, en/of AI+AJ van het tabblad
‘Toetsgolven’) en de dijkoriëntatie (ingevuld in kolom J van tabblad ‘Toetsing’). In dit
geval is gekozen voor loodrecht invallende golven: dijkoriëntatie = golfrichting =
115 graden Æ golfinvalshoek = 0 graden.
Nadat de overige (niet hydraulische) parameters voor elk van de toetsingsregels in het
tabblad ‘Toetsing’ zijn ingevuld kan de berekening worden gestart door in het menu
‘Toetsing’ uit de werkblak te kiezen voor “Bereken alles opnieuw”. Voor hulp en uitleg bij
de invoer, werking, en interpretatie van resultaten in STEENTOETS wordt verwezen
naar de gebruikershandleiding STEENTOETS2008. De resultaten voor de toetssporen
kunnen worden afgelezen in kolom CG (afschuiving) en kolom CS (stabiliteit toplaag).

2.4

Asfaltbekleding

2.4.1

Belastingszones en toetssporen
De regels en toetsporen voor asfaltbekledingen in VTV Katern 8 hoofdstuk 3 gelden
alleen voor bepaalde types (zie paragraaf 3.1, VTV). Er dient daarom eerst te worden
bepaald om welk type asfalt het gaat. Het type asfaltbekleding in deze voorbeeldsituatie
is waterbouwasfaltbeton, voor dit type gelden de VTV toetsregels. Om te bepalen welke
toetssporen dienen te worden doorlopen, wordt bepaald in welke belastingszone(s) de
asfaltbekleding zich bevindt.
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niveau Toetspeil+toeslagen+ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ½ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ¼ Hs
Toetspeil+toeslagen

Gemiddelde waterstand GWS

Maatgevende
grondwaterstand GWS

Gemiddelde laagwaterstand GLW

Figuur 2-29 Belastingzones voor asfaltbekledingen

De grenzen van de belastingszones worden bepaald door de volgende parameters:
•
GWS: gemiddelde waterstand;
•
GLW: niveau gemiddelde laagwaterstand;
•
MGW: maatgevende grondwaterstand;
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Z2%: golfoploop;
•
Hs: significante golfhoogte.
De asfaltbekleding in deze voorbeeldsituatie bevindt zich op de berm tussen 5.80 m en
6.13 m NAP. Een goed uitgangspunt voor de bepaling van de belastingzone waarin de
bekleding zich bevindt, is de bepaling van het niveau Toetspeil+toeslagen + ¼ Hs.
Het Toetspeil+toeslagen kan niet direct worden berekend in Hydra-K, maar vormt wel
een onderdeel van de uitvoer van de golfoploopberekening. De waarde voor golfoploop
Z2% is tevens nodig voor de bepaling van de bovengrens van de golfoploopzone.
NB: Hydra-K voegt zelf de toeslagen op het Toetspeil toe voor de vertaling van de
uitvoerlocatie naar de teen van de dijk en lokale opwaaiing. De toeslagen voor
buistoten, buioscillaties en seiches worden echter niet automatisch toegevoegd door
Hydra-K, maar zijn in de meeste gevallen niet relevant voor de toetsing van
bekledingen. Ook in deze voorbeeldsituatie zijn deze niet van toepassing. Zie voor
uitzonderingen en toepassingen paragraaf 2.2 van het Stappenplan VTV/HR [van
Nieuwenhuijzen, 2008].
Berekening K 4: Golfoploop en Toetspeil+toeslagen
Selecteer het mechanisme golfoploop
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Figuur 2-30: Selectie van criterium golfoploop

Kies vervolgens in het menu “Rekenen” in de werkbalk voor “Ontwerpberekening”.

Figuur 2-31: Keuze van het type berekening

In het venster uit Figuur 2-32 wordt de normfrequentie of herhalingstijd ingevuld. In dit
voorbeeld geldt voor dijkring 31 een normfrequentie van 1/4000 (zie HR-2006).

Figuur 2-32: Keuze van de normfrequentie

Na het aanklikken van “Rekenen” wordt de berekening uitgevoerd en zijn de resultaten
af te lezen in het log-venster:
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Figuur 2-33: Uitvoer golfoploopberekening

Net als het Toetspeil+toeslagen kan de significante golfhoogte Hs niet direct worden
berekend in Hydra-K, daarom wordt weer gebruik gemaakt van een ‘work-around’.
Verwacht wordt dat de asfaltbekleding in ieder geval in de golfklapzone ligt, waardoor
het toetsspoor ‘falen door golfklap’ AGK doorlopen zal moeten worden. Er wordt
gekozen voor een Hydra-K berekening ‘instabiliteit asfaltbekleding bij golfklappen’:
Berekening K 5: Instabiliteit asfaltbekleding bij golfklappen
Gekozen wordt voor het faalmechanisme ‘Instabiliteit van bekleding’ en type ‘asfalt’ (zie
ook Figuur 2-34. Het asfalt bevindt zich op de berm, daarom wordt voor de ondergrens 5.8
m NAP en voor de bovengrens 6.1 m NAP ingevuld.
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Kies vervolgens voor het asfalttype ‘waterbouwasfaltbeton’ en voor het toetsspoor
(‘falen door:’) ‘golfklappen’. De laagdikte is 10 cm = 0.10 m en de onderlaag bestaat uit
‘klei’:

Figuur 2-34 Invoer berekening toplaagstabiliteit bij asfalt

Kies vervolgens voor het uitvoeren van de berekening onder het menu “Rekenen” in de
werkbalk voor “Ontwerpberekening” en vul de normfrequentie in. Na de berekening zijn
de resultaten af te lezen in het log-venster. De significante golfhoogte wordt afgelezen in
het 2e illustratiepunt, zie figuur hieronder (rood kader).
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Figuur 2-35 Uitvoer berekening toplaagstabiliteit bij asfalt

Nu het Toetspeil+toeslagen en de significante golfhoogte Hs bekend zijn, kan het niveau
Toetspeil+toeslagen + ¼ Hs bepaald worden: 6.08 + ¼ * 1,67 = 6,50 NAP. De
asfaltbekleding bevindt zich daarmee onder dit niveau. Vervolgens wordt bepaald of de
bekleding ook onder het niveau van de gemiddelde grondwaterstand ligt. In dat geval
zal naast golfklap en materiaaltransport ook getoetst moeten worden op wateroverdruk.
NB: De ervaren toeters weet dat het asfalt in deze situatie niet op overdruk hoeft te
worden getoetst aangezien een enkele strook asfalt op een berm geen waterdruk vanuit
de dijk ondervindt. Voor de volledigheid van dit voorbeeld wordt de bovengrens van de
waterdrukzone wel bepaald.
De bepaling van de maatgevende grondwaterstand vindt plaats op basis van de
gemiddelde waterstand. De gemiddelde waterstand GWS (1) wordt niet berekend met
Hydra-K, maar is net als het niveau gemiddeld laag water GLW (2) beschikbaar via
www.waternormalen.nl (zie Figuur 2-36).
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2

1

Figuur 2-36 Aflezen gemiddelde waterstanden voor locatie 1

De gemiddelde waterstand voor locatie Hansweert is 0,08 m NAP. Volgens figuur 8-3.13
van het VTV kan de maatgevende grondwaterstand (MGW) voor zeedijken vanuit de
gemiddelde waterstand (GWS) worden bepaald, waarbij geldt:
MGW = GWS + 0,5(Toetspeil+toeslagen – GWS) = 0,08 +0,5(6,08-0,08) = 3,08 m NAP.
Het asfalt bevindt zich daarmee onder Toetspeil+toeslagen+ ¼ Hs (6,50 m NAP) maar
boven de maatgevende grondwaterstand MGW (3,08m NAP). Volgens het
toetsingsschema uit het VTV (zie Figuur 2-37) dient de asfaltbekleding daarom getoetst
moeten worden op:
• Golfklap (AGK);
• Materiaaltransport (AMT);
• En wanneer AGK onvoldoende: Bezwijken onderlaag (ABO).
Voor de toetssporen AMT en ABO zijn echter geen hydraulische randvoorwaarden
nodig.
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Figuur 2-37 Toetssporen nav belastingszones (bron: VTV, figuur 8-3.1)
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2.4.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
Voor het doorlopen van het toetsspoor ‘golfklap’ AGK in het programma GOLFKLAP zijn
de volgende hydraulische parameters nodig:
•
Toetspeil+toeslagen als top van het waterstandsverloop;
•
GWS: de gemiddelde waterstand, als begin- en eindwaterstand van het
waterstandsverloop;
•
Hs: de significante golfhoogte;
•
Tm-1,0: gemiddelde golfperiode.
In deze voorbeeldsituatie is tevens de gemiddelde getij-amplitude GGA nodig. De GGA
is ½ * het gemiddelde getijverschil. Het gemiddelde getijverschil is, net als de
gemiddelde waterstand, beschikbaar via www.waternormalen.nl, zie rode kader in Figuur
2-38. De gemiddelde getij-amplitude GGA is 2,24m NAP.

Figuur 2-38 Aflezen gemiddelde getijrange

De significante golfhoogte Hs en het Toetspeil+toeslagen zijn al eerder berekend bij de
bepaling van de belastingzones in de vorige paragraaf (zie berekening K4 en K5). Ook
de gemiddelde golfperiode Tm-1,0 hoeft niet opnieuw berekend te worden maar kan
worden afgelezen in de uitvoerfile van berekening K5, aangezien in deze berekening
alle hydraulische parameters voor golfklap zijn bepaald. In de uitvoerfile van berekening
K5 worden de gemiddelde golfperiode (2) en de significante golfhoogte (1) afgelezen
voor het 2e illustratiepunt. NB: ook het Toetspeil+toeslagen (3) is in deze uitvoerfile af te
lezen. Zie nummers 1 t/m 3 en rode kaders in Figuur 2-39.
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Figuur 2-39 Aflezen Hs, Tm-1,0 en Toetspeil+toeslagen
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2.4.3

Invoer in GOLFKLAP
In het programma “GOLFKLAP” worden alle hydraulische parameters ingevoerd in het
venster ‘hydraulische randvoorwaarden’. Dit venster kan worden geopend door in het
menu “invoer” in de werkblak te kiezen voor “Hydraulische randvoorwaarden”. Zie figuur
hieronder:

Figuur 2-40 Selecteren invoer

Selecteer vervolgens het tabblad ‘stilwaterlijn’. De volgende gegevens worden
ingevoerd (zie ook Figuur 2-41):
•
Keuze Stormopzet: “Noordzee en Westerschelde”;
•
Gemiddelde waterstand GWS: 0,08 m NAP;
•
Toetspeil+toeslagen: 6,08 m NAP;
•
Gemiddelde getij-amplitude GGA: 2,24 m;
•
Duur van het getij Ttij: 12,4 uur;
•
Faseverschil: 0 uur. Dit betekent dat de top van het getij samenvalt met de top van
het waterstandsverloop. Dit uitgangspunt geldt alleen voor toetsing.

Figuur 2-41 Invoer waterstanden en getij

Tenslotte wordt in het menu ‘hydraulische randvoorwaarden’ het tabblad
‘Golfkarakteristiek’ geselecteerd en worden de golfparameters voor het toetspoor
Golfklap AGK per waterhoogte ingevoerd:
•
Significante golfhoogte Hs: 1,67m;
•
Gemiddelde golfperiode Tm-1,0 (=Tg): 3,89s.
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Aangezien in deze voorbeeldsituatie enkel de golfcondities bij het toetspeil zijn bepaald,
worden deze waardes ingevuld voor de hoogte van de teen (0m NAP) en de hoogte
Toetspeil+toeslagen (6,08m NAP). Zie ook Figuur 2-42. Voor de golfcondities bij alle
tussengelegen waterhoogtes wordt geïnterpoleerd tussen de ingegeven waardes,
waardoor deze in dit geval dus ook gelijk zijn aan de golfcondities bij toetspeil.

Figuur 2-42 Invoer golfkarakteristieken

Nadat de overige (niet hydraulische) parameters onder de menu’s ‘profielgegevens’ en
‘overige gegevens’ zijn ingevuld, kan de berekening worden gestart door onder het
menu ‘Berekening’ uit de werkblak te kiezen voor “berekenen”. Voor hulp en uitleg bij de
invoer, werking en interpretatie van resultaten in GOLFKLAP wordt verwezen naar de
gebruikershandleiding GOLFKLAP1.2. De resultaten kunnen worden afgelezen in het
tabblad ‘Resultaat’.
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2.5

Grasbekledingen

2.5.1

Belastingszones en toetssporen
Om te bepalen op welke sporen de grasbekleding moet worden beoordeeld wordt
vastgesteld in welke belastingszone het grastalud zich bevindt. De zone-indeling wordt
bepaald door de waterstanden P=1/10 jaar en Toetspeil+toeslagen en de kruinhoogte
ten opzichte van het overslagniveau Zq=0,1 l/s/m.

Zone D

niveau zq=0,1 l/m/s

Zone C
Toetspeil+toeslagen

Zone B
Waterstand P=1/10 jaar

Zone A
Figuur 2-43 Belastingzones voor grasbekledingen

Eerst wordt bepaald waar de grens ligt tussen zone A en B: waterstand P=1/10 per jaar.
De waterstand P=1/10 is niet direct te berekenen in Hydra-K. Daarom wordt dit niveau
bepaald door middel van een ‘work-around’: de berekening voor golfoverslag
(met q=0,1 l/m/s), de marginale statistiek.
Berekening K 6: Waterstand P=1/10 jaar
Kies voor het faalmechanisme ‘Golfoverslag’ met een overslag debiet van 0.1 l/s/m. De
berekening wordt weer gestart via ‘Rekenen’ en ‘Ontwerpberekening’.

Figuur 2-44: Invoer golfoverslagberekening q=0,1 l/s/m

Om de waterstand P=1/10 per jaar te berekenen wordt voor de herhalingstijd niet de
normfrequentie ingevoerd maar ’10 jaar’, zie figuur hieronder.
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Figuur 2-45 Herhalingstijd aanpassen voor waterstand P=1/10 per jaar

De resultaten kunnen weer worden afgelezen in het log-venster. De waterstand
P=1/10 jaar is te vinden onderaan de uitvoer onder de Nearshore parameters voor een
herhalingstijd van 10 jaar, volgens de marginale statistiek (zie rode kader):

Figuur 2-46 Uitvoer waterstand P=1/10 per jaar

Voor de bepaling van de grens tussen zone B en C zijn de volgende parameters nodig:
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Golfoverslag zq=0,1.
Ook de waarde voor Toetspeil+ toeslagen kan niet direct worden berekend in Hydra-K.
Maar deze hydraulische parameter wordt wel weggeschreven in de uitvoer voor de
berekening van golfoverslag Zq=0,1 l/m/s, waarmee tevens de grens tussen zone C en
D kan worden bepaald.
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NB: Hydra-K voegt zelf de toeslagen op het Toetspeil toe voor de vertaling van de
uitvoerlocatie naar de teen van de dijk en lokale opwaaiing. De toeslagen voor
buistoten, buioscillaties en seiches worden echter niet automatisch toegevoegd door
Hydra-K, maar zijn in de meeste gevallen niet relevant voor de toetsing van
bekledingen. Ook in deze voorbeeldsituatie zijn deze niet van toepassing. Zie voor
uitzonderingen en toepassingen paragraaf 2.2 van het Stappenplan VTV/HR [van
Nieuwenhuijzen, 2008].
Berekening K 7: Golfoverslag Zq=0,1 l/s/m
De invoer voor deze Hydra-K berekening is gelijk aan de vorige berekening voor
waterstand P=1/10 (zie Figuur 2-47), alleen nu wordt voor de herhalingstijd weer terug de
normfrequentie ingevoerd, namelijk 1/4000:

Figuur 2-47 Invoer herhalingstijd

De resultaten worden afgelezen in het log-venster. De waarde voor Zq=0,1 l/s/m en de
waarde voor Toetspeil+toeslagen zijn aangegeven met het rode kader in Figuur 2-48.
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Figuur 2-48 Uitvoer golfoverslag Zq=0,1 l/s/m

De grasbekleding bevindt zich boven de berm (vanaf 6.13m NAP). De kruin van de dijk
is gelegen op 9,2m NAP. Gegeven de berekende waardes voor het Toetspeil+toeslagen
(6,08m NAP) en het niveau Zq=0,1 l/m/s (9,51m NAP), ligt de grasbekleding zowel in
zone C als zone D. Volgens het toetsschema uit het VTV, zie Figuur 2-49, dient de
grasbekleding daarom getoetst te worden op:
•
GEOP: Erosie door golfoploop;
•
GEOV: Erosie door golfoverslag;
•
GAF: Afschuiving;
•
En wanneer GEOP en/of GEOV onvoldoende ook GEO: Erosie onderlagen.

Getting started
Definitief rapport

9T6284.A0/R0006/LVN/MJANS/Nijm
- 39 -

10 april 2009

Figuur 2-49 Toetssporen nav belastingszones (bron VTV, figuur 8-4.2)

2.5.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
Voor het doorlopen van alle toetsporen in GRASTOETS zijn de volgende algemene
hydraulische parameters nodig voor alle toetssporen:
•
Waterstand P= 1/10 jaar;
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Niveau golfoverslag Zq=0,1;
•
Gemiddelde waterstand (GWS);
•
Gemiddeld hoogwater (GHW) en;
•
Gemiddelde getij-amplitude (GGA).
De eerste drie parameters zijn al bepaald tijdens het vaststellen van de belastingszones
in de vorige paragraaf (zie berekening K6 en K7).
De gemiddelde getij-amplitude GGA is de helft van het gemiddelde getijverschil. Het
gemiddelde getijverschil (3) is, samen met de gemiddelde waterstand GWS (1) en het
niveau van gemiddeld hoogwater GHW (2) beschikbaar via www.waternormalen.nl.
Deze waarden kunnen worden afgelezen in Figuur 2-50:
•
Gemiddelde waterstand (GWS): 0,08 m NAP;
•
Gemiddeld hoogwater (GHW): 2,42 m NAP;
•
Het gemiddelde getijverschil: 4,48 m.
De gemiddelde getij-amplitude (GGA) is daarmee 2,24 m.
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Figuur 2-50 Aflezen algemene hydraulische parameters

Voor het doorlopen van de toetssporen GEOP en GEOV in GRASTOETS worden
daarnaast de volgende hydraulische parameters berekend met Hydra-K:
•
Hs: de significante golfhoogte voor golfoploop en golfoverslag;
•
Tp: maatgevende piekperiode voor golfoploop en golfoverslag.
Voor het toetsspoor GEOP worden dezelfde stappen doorlopen als voor het toetsspoor
golfoverslag GEOV, zie VTV Katern 8 paragraaf 4.4.4. De significante golfhoogte en
maatgevende piekperiode worden voor beide sporen bepaald doormiddel van een
golfoverslagberekening zq=0,1 l/s/m. Deze berekening is al uitgevoerd voor de bepaling van
de grenzen van de belastingzones in paragraaf 2.5.1 (zie berekening K7). De Hs en Tp
worden afgelezen in de uitvoer voor het tweede illustratiepunt (zie rode kaders in
Figuur 2-51).
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Figuur 2-51 Aflezen golfrandvoorwaarden voor erosie door golfoverslag

Voor het toetsspoor afschuiving (GAF) wordt onderscheidt gemaakt in de beoordeling
van binnentalud en buitentalud. De beoordeling op afschuiving op het buitentalud
verloopt hetzelfde als bij steenzettingen (zie VTV Katern 8 paragraaf 2.4.3). In dat geval
zijn de benodigde parameters de Hs en Tp uit berekening K3 zijn (zie paragraaf 2.3.2
van deze tutorial).
In deze voorbeeldsituatie gaat het echter om de beoordeling op het binnentalud. De
beoordeling op afschuiving binnentalud verloopt volgens de stappen uit figuur 8-4.9 van
het VTV. In deze stappen zijn hydraulische parameters van belang in stap 1 en 3.
Stap 1: voor de eenvoudige toetsing is het nodig te weten of a) het overslagdebiet
kleiner is dan 0,1 l/m/s, en b) dat het binnentalud flauwer is dan 1:4. Aan beide
voorwaarden wordt niet voldaan. De taludhelling van het binnentalud is een gegeven.
Dat het overslagdebiet groter is dan 0,1 l/m/s is af te leiden uit berekening K7 (in
paragraaf 2.5.1). Het oploopniveau Zq=0,1 (9.51 m NAP) ligt hoger dan de kruinhoogte
(9.20 m NAP). De toetsing moet worden voortgezet met stap 2.
Stap 2: er zijn alleen hydraulische parameters nodig indien de ontwerpgegevens
beschikbaar zijn. Dit is niet het geval. De toetsing wordt voortgezet met stap 3.
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Stap 3: er is een beoordeling nodig volgens het Technisch Rapport Waterkerende
Grondconstructies. Afhankelijk van de te maken berekeningen is de waterstand nodig,
zoals berekend in paragraaf 2.5.1 (zie berekening K1). Deze toetsing wordt echter niet
uitgevoerd in het toetsingsprogramma GRASTOETS, en wordt daarom niet verder
beschreven in deze tutorial. Voor de verdere uitwerking wordt verwezen naar de
rekenregels voor het beoordelen van de stabiliteit bij overslag uit het Technisch Rapport
Waterkerende Grondconstructies.
2.5.3

Invoer GRASTOETS
De hydraulische parameters bepaald in paragraaf 2.5.1 en 2.5.2 worden ingevoerd in
GRASTOETS. Voordat deze waarden worden ingevuld dient eerst het watersysteem te
worden gekozen in het tabblad ‘dwarsprofiel’ (zie Figuur 2-52).

Figuur 2-52 Keuze watersysteem

Alle met Hydra-K verkregen hydraulische parameters worden ingevoerd in het tabblad
‘Hydraulische randvoorwaarden’. Er is echter een uitzondering, namelijk het ‘grenspeil’
tussen zone C en D (taludniveau waar q=0,1 l/s/m). Deze waarde wordt nog ingevuld in
het tabblad ‘dwarsprofiel’, zie onderstaande figuur:
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Figuur 2-53 Invoer waarde taludniveau waar q=0,1 l/s/m

Vervolgens wordt het tabblad ‘Hydraulische randvoorwaarden’ geselecteerd. Hier
kunnen de overige hydraulische parameters worden ingevoerd. Er zijn daarbij twee
categorieën aan te wijzen:
•
Algemene parameters: Peilen/ niveaus van de belastingszones, waterstanden en
getij parameters (nodig voor alle toetssporen);
•
Parameters voor een specifiek toetsspoor (tabel 1 t/m 3).
De algemene hydraulische parameters worden ingevuld in kolom D t/m L:
1. Waterstand P= 1/10 jaar:
4,40 m NAP;
2. Toetspeil+toeslagen:
6,08 m NAP;
3. Gemiddelde waterstand (GWS):
0,08 m NAP;
4. Gemiddeld hoogwater (Niveau GHW):
2,42 m NAP;
5. Gemiddelde getij-amplitude (GGA):
2,24 m.

2

3

4

1

5

Figuur 2-54 Invoer algemene hydraulische parameters
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In het tabblad ‘hydraulische randvoorwaarden’ zijn drie tabellen voorzien voor de
parameters per specifiek toetsspoor. In deze voorbeeldsituatie worden twee sporen
doorlopen in GRASTOETS, namelijk GEOP en GEOV. De aanpak en de hydraulische
randvoorwaarden voor beide sporen zijn echter gelijk. De randvoorwaarden worden
ingevuld in tabel 1 (zie figuur Figuur 2-55):
1,83 m;
1. Golfhoogte Hs:
4,94 s.
2. Piekperiode Tp:
De significante golfhoogte wordt ingevuld in kolom M, P en S. De piekperiode komt in
kolom N, Q en T. Voor gedetailleerde toetsing wordt in die kolommen steeds dezelfde
waarde ingevoerd. In geavanceerde toetsing kan met golfreductie door dieptebeperking
worden gerekend. Een toelichting hierop is te vinden in de handleiding Grastoets.

1

2

1

2

1

2

Figuur 2-55 Invoer parameters per specifiek toetsspoor

In het tabblad ‘dwarsprofiel’ wordt aangegeven welke tabel met hydraulische parameters
wordt gebruikt in de betreffende berekening. Zie figuur hieronder:
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Figuur 2-56 Keuze voor tabel met hydraulische randvoorwaarden

Nadat de overige (niet hydraulische) parameters voor elk van de toetsingsregels in het
tabblad ‘Dwarsprofiel’ zijn ingevuld, kan de berekening worden gestart door in het
speciaal aangemaakte menu (bevindt zich direct onder de werkbalk) te kiezen voor
“Berekenen”. Voor hulp en uitleg bij de invoer, werking en interpretatie van resultaten in
GRASTOETS wordt verwezen naar de gebruikershandleiding GRASTOETS versie 3.
De resultaten voor de toetssporen kunnen worden afgelezen in de tabbladen
‘Tussenresultaten’ en ‘Eindresultaten’.
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3

VOORBEELD RIVIERDIJK

3.1

Inleiding
De gekozen locatie is een uitvoerpunt aan de zuidwestzijde van het Eiland van
Dordrecht. Het profiel is fictief, maar realistisch. Beoogd is alle bekledingen zoveel
mogelijk aan bod te laten komen.
kruin
NAP+5,50m
Waterbouwasfalt
20cm op
zandondergrond
Haringmanblokken
gras op klei
15cm
60cm
filter 10 cm
1:2,9
kleilaag 40 cm
Teen,
NAP -0,20cm

gras op klei,
0,5 m
1:2,7

Bermknik, NAP+2,50m

NAP+1,50m

Figuur 3-1 Schematische weergave profiel locatie 2

In het profiel zijn twee bekledingsdelen met gras, een bekledingsdeel met asfalt en een
bekledingsdeel met Haringmanblokken (steenzetting) opgenomen. In dit toetsvoorbeeld
wordt eerst de steenzetting getoetst (par. 3.4), vervolgens het asfalt (par. 3.5) en ten
slotte de grasbekledingen (par. 3.6).
Deze toetsingsvoorbeelden richten zich vooral op het identificeren van de hydraulische
parameters en hoe deze in te voeren in de VTV-toetsingsprogramma’s. Voor iedere
bekleding wordt bepaald in welke belastingszone deze zich bevindt, welke toetssporen
daarom dienen te worden doorlopen en welke hydraulische parameters tenslotte nodig
zijn voor het doorlopen van de toetssporen in de VTV-toetsingsprogramma’s.
Bij dijken in het benedenrivierengebied worden de hydraulische parameters bepaald met
Hydra-B. Dit toetsvoorbeeld laat enkel zien hoe de parameters worden berekend en
vervolgens hoe deze worden ingevoerd in het betreffende VTV-toetsingsprogramma
voor de verschillende bekledingen. De verdere uitwerking in de toetsingsprogramma’s
wordt in dit voorbeeld niet beschreven.

3.2

Selectie van watersysteem, locatie en profiel

3.2.1

Selectie van het watersysteem
Het Eiland van Dordrecht is dijkringgebied 22 en dient volgens het HR met Hydra-B voor
benedenrivieren beoordeeld te worden. De normfrequentie voor het eiland van
Dordrecht is 1/4000. In de onderstaande figuur is de dijkring weergeven zoals te zien in
Hydra B.
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Dordrecht

Figuur 3-2 Startbeeld Hydra-B – Het eiland van Dordrecht

Zoals te zien is in de verkenner van Hydra-B zijn de uitvoerpunten voor dijkring 22 nog
niet ingevoerd (alleen uitvoerlocatie Dordrecht is een van de zeven voorbeeldlocaties).
De betreffende file met basisbestanden die bijgeleverd wordt bij het HR dient te worden
opgezocht (Figuur 3-3) en geünzipt. In dit basisbestand zitten de uitvoerpunten met
onderliggende berekeningen.

Figuur 3-3: Zoeken zipbestand

9T6284.A0/R0006/LVN/MJANS/Nijm
10 april 2009

Getting started
- 48 -

Definitief rapport

In de zipfolder bevindt zich een file genaamd “HR2006 dkr 22 Eiland van
Dordrecht.mdb” (zie figuur). Deze file dient te worden gekopieerd of geünzipt naar een
zelfgekozen werkfolder op de eigen computer. Deze werkfolder kan als actieve
werkfolder worden ingesteld door in het menu “Bestand” van de werkbalk te kiezen voor
“werkmap”.

Figuur 3-4 File Uitvoerpunten met onderliggende berekeningen

Vervolgens kan deze file met gegevens van de uitvoerlocaties (het randvoorwaarden
bestand) op de volgende manier worden ingevoerd in Hydra-B:
Stap 1: klik in het hoofdmenu op ‘randvoorwaarden’ en vervolgens op ‘beheren’:

Figuur 3-5: Toevoegen van een randvoorwaardendatabase, stap 1

Stap 2: Het onderstaande venster verschijnt. In dit venster kun je databases toevoegen
of verwijderen. Klik vervolgens op ‘toevoegen’:

Figuur 3-6: Toevoegen van een randvoorwaardendatabase, stap 2

Stap 3: Zoek het mdb-bestand van dijkring 22 op (terug te vinden in de zelfgekozen
werkfolder):
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Figuur 3-7: Selectie randvoorwaardenbestand, stap 3

Na op “Open” te hebben geklikt (of dubbelklikken file) is het bestand toegevoegd. Zie
het linkerdeel van Figuur 3-8. Na een klik op “OK”, verschijnt de folder met ‘dkr 22’ ook in
de verkenner aan de rechterzijde in beeld, zie het rechterdeel van Figuur 3-8.

Figuur 3-8: Toegevoegde database

Door de folder aan te klikken, toont Hydra-B alle uitvoerlocaties, zie Figuur 3-9.
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Figuur 3-9: Uitvoerlocaties Eiland van Dordrecht

3.2.2

Selectie van de locatie
De locatie ligt aan de zuidwestkant van het Eiland van Dordrecht. De locatie kan met de
muis worden geselecteerd in de kaart van Hydra-B (zie links in Figuur 3-10) of in de
verkenner van Hydra-B worden opgezocht en geselecteerd (zie rechts in Figuur 3-10).
De geselecteerde locatie is kenbaar aan de gele weergave op de kaart en de gele kleur
van de naam rechts in de verkenner, zie Figuur 3-10.
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Figuur 3-10: Selectie van de locatie

3.2.3

Invoer geometrie
Een profiel kan worden toegevoegd of bewerkt in het menu “Profiel”, zie Figuur 3-11.
In deze voorbeeldsituatie wordt het profiel zelf ingevoerd, kies daarom ‘Nieuw’ in het
menu onder ‘Profiel’ in de werkbalk.

Figuur 3-11: Profiel toevoegen

De profieleditor verschijnt, zie een voorbeeld van de profieleditor hieronder:

Figuur 3-12 Profieleditor in Hydra-B
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Het profiel wordt ingevoerd zoals het geschematiseerd is weergegeven in Figuur 3-1,
inclusief de bekleding. Wat opvalt bij invoer is het volgende (zie ook Figuur 3-13):
•
een berm mag niet vlak zijn, maar dient op te lopen richting de kruin (aanpassing
tov Figuur 3-1: berm 2,5 Æ 2,6 m NAP);
•
een zone met bekleding moet verticaal minimaal 1m beslaan;
•
bekledingen mogen niet overlappen;
•
de waardes voor ‘a’ en ‘b’ voor de verschillende bekledingstypen kunnen worden
afgelezen in het stappenplan [van Nieuwenhuijzen, 2008].
Zie voor de volledige info het figuur hieronder:

Figuur 3-13: Invoer dijkprofiel in de profieleditor van Hydra-B
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De knop “Controleer” controleert Hydra-B het profiel onder andere op bovenstaande
zaken. Als de gebruiker een incorrect profiel invoert en dan op “OK” drukt om de
profieleditor af te sluiten, vindt eveneens controle plaats.

3.3

Genereren golfrandvoorwaarden
De eerste te maken berekening in de Hydra’s voor de rivieren is altijd het genereren van
golfrandvoorwaarden met Bretschneider. Hydra-B bevat standaard nog geen
golfrandvoorwaarden. De gebruiker genereert de golfrandvoorwaarden op basis van de
bodemligging en de strijklengtes.
De golfrandvoorwaarden kunnen worden gegenereerd in het menu “Locatie” door te
kiezen voor “Aanvullen database met golfparameters…”:

Figuur 3-14: Vullen database met golven

Na het openen van het invoerscherm voor de golfrandvoorwaardenberekening,
controleert de gebruiker de bodemligging en strijklengtes zoals Hydra-B deze genereert,
zie Figuur 3-15.

1

2
Figuur 3-15: Controle van basisgegevens voor berekening van golfrandvoorwaarden

De strijklengtes en bodemhoogten kunnen worden aangepast door het betreffende getal
éénmaal aan te klikken met de muis en de juiste waarde in te typen (1).
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Indien de waarden juist zijn of door de gebruiker gecorrigeerd zijn, worden de
golfrandvoorwaarden berekend en toegevoegd aan de database door op de knop
“Golfparameters berekenen” (2) te drukken.
Hydra meldt vervolgens waar de golfrandvoorwaarden worden weggeschreven (zie
Figuur 3-16). Dit is standaard in de actieve werkmap, zoals ingesteld onder “Bestand” en
vervolgens “werkmap”. Klik op “OK” om het scherm te laten verdwijnen.

Figuur 3-16: Melding locatie golfrandvoorwaarden

Net als de andere folders uit de actieve werkmap is nu de folder met de
golfrandvoorwaarden te zien in de Hydra-B verkenner ( zie Figuur 3-17).

Figuur 3-17: Map met golfrandvoorwaarden

Het uitvoerbestand uit Figuur 3-17 kan worden aangeklikt om geopend te worden. Men treft
hier per windrichting de golfhoogte en -periode bij verschillende waterdiepten, zie Figuur
3-18. Hydra-B gebruikt deze in berekeningen voor golfoploop, golfoverslag en
bekledingen.
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Figuur 3-18: Golfrandvoorwaarden per windrichting en waterdiepte

3.4

Steenzettingen

3.4.1

Belastingszones en toetssporen
De steenzettingen in deze voorbeeldsituatie (Haringmanblokken) bevinden zich op het
ondertalud tussen -0,20 m NAP en +1,50 m NAP. De te doorlopen toetssporen volgens
VTV worden vastgesteld aan de hand van de belastingszones. Voor het bepalen van de
belastingszones vormt het Toetspeil+toeslagen het uitgangspunt.

niveau Toetspeil+toeslagen+ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ½ z2%
Toetspeil+toeslagen

Figuur 3-19: Belastingszones voor steenzettingen

De berekening van het Toetspeil+toeslagen in Hydra-B kan eventueel al worden
uitgevoerd voordat het profiel nog is ingevoerd. Dit omdat de geometrie van het profiel
niet van invloed is op de waterstand.
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NB: Hydra-B voegt zelf de toeslagen op het Toetspeil toe voor de vertaling van de
uitvoerlocatie naar de teen van de dijk en lokale opwaaiing. Zie ook Bijlage J van de
gebruikershandleiding Hydra-B [HKV, 2007a].
De toeslagen voor buistoten, buioscillaties en seiches worden echter niet automatisch
toegevoegd door Hydra-B, maar zijn in de meeste gevallen niet relevant voor de
toetsing van bekledingen. Ook in deze voorbeeldsituatie zijn deze niet van toepassing.
Zie voor uitzonderingen en toepassingen paragraaf 2.2 van het Stappenplan VTV/HR
[van Nieuwenhuijzen, 2008].
De berekening van het Toetspeil+toeslagen in Hydra-B gebeurt met een
waterstandsberekening:
Berekening B 1: Waterstand en Toetspeil+Toeslagen
In het menu “Berekening” uit de werkbalk wordt gekozen voor “Parameters
dijkvakberekening”

Figuur 3-20: Keuzemenu berekening

Het venster, zoals te zien in Figuur 3-21, wordt geopend. Vervolgens wordt deeltype
berekening “Waterstand” geselecteerd. De frequenties rechts in het scherm zijn te
veranderen, tevens zijn er frequenties toe te voegen.

Figuur 3-21: Keuze waterstand

Druk op de knop “OK” Ga vervolgens in de werkbalk weer naar “Berekening”,
Figuur 3-20, maar kies nu “Dijkvakberekening(en) starten”.
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Het venster, zoals te zien in Figuur 3-22, wordt geopend. Vink de door te rekenen locatie
aan en geef een naam op voor het uitvoerbestand van de berekening, zie ‘Naam
berekening’ rechtsboven in het venster. Door het vakje onder ‘Naam berekening’ aan te
vinken, kan eventueel een batchuitvoerbestand gemaakt worden.

Figuur 3-22: Aangeven door te rekenen locaties

Druk op de knop “Start”. Hydra-B rekent nu de waterstand uit bij de frequenties die
aangegeven zijn in Figuur 3-21. De berekeningsresultaten worden in een aparte folder
geplaatst in de actieve werkmap en deze folder is dan ook weer terug te vinden in de
verkenner, zie Figuur 3-23.

Figuur 3-23: Berekeningsresultaten voor waterstand in verkenner

Het uitvoerbestand kan worden bekeken door het te dubbel klikken in de verkenner. In
dit bestand kan de waterstand (of te wel: Toetspeil+toeslagen) worden afgelezen voor
de normfrequentie van 1/4000, zie rode kader in Figuur 3-24.
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Figuur 3-24: Uitvoerbestand Hydra-B waterstand

Na het aflezen van het Toetspeil+toeslagen (+2,86 m NAP) blijkt dat de steenzetting
zich onder dit peil bevindt. Volgens het toetsingsschema uit het VTV (zie Figuur 3-25) zal
de bekleding getoetst moeten worden op:
•
ZTG: Toplaaginstabiliteit onder golfaanval;
•
ZTS: Toplaaginstabiliteit onder langsstroming;
•
ZAF: Afschuiving;
•
ZMO: Materiaaltransport vanuit ondergrond;
•
ZMG: Materiaaltransport vanuit granulaire laag;
•
En wanneer ZMO, ZTG, ZTS, ZAF en of ZMG onvoldoende Æ ook ZEO: Erosie
onderlagen.
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Figuur 3-25 Toetssporen nav belastingszones (bron VTV, figuur 8-2.1)

3.4.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
In de voorafgaande paragraaf zijn de toetssporen vastgesteld welke dienen te worden
doorlopen in STEENTOETS. De hydraulische randvoorwaarden welke nodig zijn voor
de toetsing in STEENTOETS worden vastgesteld met Hydra-B. De invoer van de
hydraulische randvoorwaarden in STEENTOETS bestaat uit twee categorieën
parameters: (a) algemene hydraulische parameters en (b) toetsspoor afhankelijke
parameters.
De algemene hydraulische parameters voor STEENTOETS zijn:
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Gemiddeld hoogwater (GHW);
•
Getijrange.
De parameter Toetspeil+ toeslagen is al berekend in de vorige paragraaf bij het bepalen
van de belastingzones (zie berekening B1). Het niveau van gemiddeld hoogwater
(GHW) en de getijrange worden niet bepaald met Hydra-B maar zijn beschikbaar via
www.waternormalen.nl:
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Figuur 3-26: Aflezen gemiddelde waterstanden

Nadat de algemene hydraulische parameters bepaald zijn, worden per toetsspoor de
specifieke hydraulische parameters bepaald. Voor de toetssporen ZMG en ZMO zijn
echter geen hydraulische randvoorwaarden nodig.
Toetsing op ‘langsstroming’ ZTS is noodzakelijk wanneer het relatieve gewicht per
oppervlakte-eenheid van de toplaag (ΔD) kleiner is dan 0,25 meter (zie VTV katern 8
paragraaf 2.4.2, stap 1.3). De Haringmanblokken hebben een dikte van 0,15m en een
relatief gewicht van 1,15 Æ (2200-1025)/ 1025. Daarmee komt de ΔD voor de toplaag
met Haringmanblokken op 0,17m uit. Het doorlopen van het toetsspoor ZTS in
STEENTOETS is dus nodig. Hydra-B heeft echter geen mogelijkheid om de maximale
dieptegemiddelde stroomsnelheid te produceren. Voor het doorlopen van dit spoor dient
de gebruiker contact op te nemen met de Helpdesk Water.
De hydraulische parameters voor de overige twee toetssporen (ZTG en ZAF) zijn gelijk
en worden bepaald met Hydra-B. Voor beide sporen worden de volgende twee
parameters berekend met de berekening ‘golfcondities bekledingen’:
•
Hs: significante golfhoogte voor golfklap en afschuiving;
•
Tp: piekperiode voor golfklap en afschuiving.
Berekening B 2: Golfcondities bekledingen
Kies in het menu “Berekeningen” in de werkbalk voor “Parameters berekening”. Het
onderstaande venster wordt geopend:
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Figuur 3-27: Keuze voor golfcondities bekledingen

Selecteer in het venster “Kruinhoogte en bekledingen” onder ‘Type berekening’ en
“Golfcondities bekledingen” onder ‘Bekledingentoets’, zie Figuur 3-27.
Klik daarna op “OK”.
Kies vervolgens in het menu “Berekeningen” in de werkbalk voor “Dijkvakberekening(en)
starten”. Pas de naam van de berekening aan en kies de door te rekenen locaties,
profielen en bekledingsvlakken, zie Figuur 3-28.

Figuur 3-28: Selectie bekledingsvakken
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Druk op “Start” om Hydra-B te laten rekenen. Per bekledingsvak wordt een
uitvoerbestand gegenereerd, zie Figuur 3-29. De bekleding behorend bij de nummers is te
herleiden via het profiel, zie Figuur 3-13.

Figuur 3-29: Uitvoerbestanden bekleding

In de verkenner kunnen de uitvoerbestanden worden geopend door deze te
dubbelklikken. In Figuur 3-30 is de uitvoer te zien voor de steenzetting (profiel 1/
bekledingsdeel 1). De golfcondities voor de toetsfrequentie zijn aangegeven in het rode
kader.

Figuur 3-30: Uitvoer golfcondities bekledingen, profiel 1: steenzetting

Omdat in Hydra-B een bekledingsstrook in verticale richting minimaal 1 m moet zijn, ligt
het asfalt tussen NAP+2,5 m en NAP +3,5 m. Boven NAP + 2,5 m ligt feitelijk gras.
Daarom is in paragraaf 3.6.2 een aanvullende berekening gemaakt waarbij zone 3 als
gras is ingevoerd.
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3.4.3

Invoer in STEENTOETS
De hydraulische parameters worden ingevoerd in STEENTOETS. Opgemerkt wordt dat
voordat de parameters worden ingevoerd, eerst de algemene waarden en instellingen
ingevuld dienen te worden in het tabblad ‘Algemeen’, waaronder ook de keuze voor het
watersysteem (Benedenrivieren). Zie Figuur 3-31.

Figuur 3-31 Invoer in tabblad ‘Algemeen’

Alle hydraulische parameters worden ingevoerd in het blad “Toetsgolven”. Eerst worden
de algemene hydraulische parameters ingevoerd:
•
Gemiddelde hoogwaterstand (GHW): 0,65m NAP;
•
Toetspeil+toeslagen: 2,86m NAP;
•
Getijrange: 0,26 m.
Zie ook figuur hieronder:

Figuur 3-32 Invoer algemene hydraulische parameters
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Vervolgens worden de golfcondities ingevoerd op dezelfde regel. De golfcondities voor
de beide sporen zijn gelijk en worden ingevuld onder tabel 1:
•
Golfhoogte Hs: 1,16m NAP;
•
Piekperiode Tp: 3,98s.
Er zijn alleen berekeningen uitgevoerd bij het toetspeil. Uitgangspunt is dat de waardes
voor Hs en Tp bij toetspeil ook bij de andere NAP hoogtes in de tabellen worden
gebruikt, zie Figuur 3-33.

Figuur 3-33: Invoer significatie golfhoogtes en piekperiodes

Naast de golfhoogte en golfperiode is in Figuur 3-33 ook de golfrichting ingevuld
(270 graden). Deze volgt uit de locatiegegevens voor de voorbeeldlocatie en de keuze
voor een maatgevende situatie met loodrecht invallende golven, zie ook het
Stappenplan [van Nieuwenhuijzen, 2008].
Aangezien voor beide sporen dezelfde golfcondities gebruikt worden, en er ook maar
een soort steenzetting wordt getoetst, kan de toetsing voor beide sporen op dezelfde
regel worden gedaan. De regel wordt in STEENTOETS aangemaakt in het tabblad
‘TOETSING’. Zie Figuur 3-34.

Figuur 3-34 Invoer in blad ‘TOETSING’

In kolom BY van tabblad ‘Toetsing’ dient tenslotte te worden aangegeven welke tabel
met hydraulische randvoorwaarden uit het blad ‘Toetsgolven’ als invoer wordt gebruikt,
in dit geval tabel 1. Zie ook het rode kader in Figuur 3-35.
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Figuur 3-35 Keuze voor tabellen met hydraulische randvoorwaarden

De waarde voor de golfinvalshoek in kolom CE wordt door STEENTOETS zelf bepaald
en volgt uit de golfrichting (ingevuld in kolom O+P, Y+Z, en/of AI+AJ van het tabblad
‘Toetsgolven’) en de dijkoriëntatie (ingevuld in kolom J van tabblad ‘Toetsing’). In dit
geval is gekozen voor loodrecht invallende golven: dijkoriëntatie = golfrichting =
270 graden Æ golfinvalshoek = 0 graden.
Nadat de overige (niet hydraulische) parameters voor elk van de toetsingsregels in het
tabblad ‘Toetsing’ zijn ingevuld kan de berekening worden gestart door in het menu
‘Toetsing’ uit de werkblak te kiezen voor “Bereken alles opnieuw”. Voor hulp en uitleg bij
de verdere uitwerking van de toetsing in STEENTOETS wordt verwezen naar de
gebruikershandleiding STEENTOETS2008. De resultaten voor de toetssporen kunnen
worden afgelezen in kolom CG (afschuiving) en kolom CS (stabiliteit toplaag).

3.5

Asfaltbekleding

3.5.1

Belastingszones en toetssporen
De regels en toetsporen voor asfaltbekledingen in VTV Katern 8 hoofdstuk 3 gelden
alleen voor bepaalde types (zie paragraaf 3.1, VTV Katern 8). Er dient daarom eerst te
worden bepaald om welk type asfalt het gaat. Het type asfaltbekleding in deze
voorbeeldsituatie is waterbouwasfaltbeton, voor dit type gelden de VTV toetsregels. Om
te bepalen welke toetssporen dienen te worden doorlopen, wordt bepaald in welke
belastingszone(s) de asfaltbekleding zich bevindt.

niveau Toetspeil+toeslagen+ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ½ z2%
niveau Toetspeil+toeslagen+ ¼ Hs
Toetspeil+toeslagen

Gemiddelde waterstand GWS

Maatgevende
grondwaterstand GWS

Gemiddelde laagwaterstand GLW

Figuur 3-36 Belastingzones voor asfaltbekledingen
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De grenzen van de belastingszones worden bepaald door de volgende parameters:
•
GWS: gemiddelde waterstand;
•
GLW: niveau gemiddelde laagwaterstand;
•
MGW: maatgevende grondwaterstand;
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Z2%: golfoploop;
•
Hs: significante golfhoogte.
De asfaltbekleding in deze voorbeeldsituatie bevindt zich op de berm (2,5 m NAP). Een
goed uitgangspunt voor de bepaling van de belastingzone waarin de bekleding zich
bevindt, is de bepaling van het niveau Toetspeil+toeslagen + ¼ Hs.
Het Toetspeil+toeslagen is al eerder bepaald in paragraaf 3.4.1 (zie berekening B1).
Ook de golfcondities voor bekledingen zijn al in een eerdere berekening bepaald: zie
berekening B2 in paragraaf 3.4.2. De resultaten voor deze berekeningen kunnen
worden afgelezen in de uitvoerfiles in de Hydra-verkenner.
De waarde voor het Toetspeil+toeslagen is 2,86 m NAP. De waarde voor de significante
golfhoogte is 1,18 m en wordt afgelezen in de uitvoerfile voor bekledingsdeel 3. Zie ook
het rode kader in Figuur 3-37 hieronder.

Figuur 3-37 Aflezen significante golfhoogte voor bekleding nr. 3

Nu het Toetspeil+toeslagen en de significante golfhoogte Hs bekend zijn, kan het niveau
Toetspeil+toeslagen + ¼ Hs bepaald worden: 2,86 + ¼ * 1,18 = 3,16 NAP. De
asfaltbekleding bevindt zich daarmee onder dit niveau. Vervolgens wordt bepaald of de
bekleding ook onder het niveau van de gemiddelde grondwaterstand ligt. In dat geval
zal naast golfklap en materiaaltransport ook getoetst moeten worden op wateroverdruk.
NB: De ervaren toeters weet dat het asfalt in deze situatie niet op overdruk hoeft te
worden getoetst aangezien een enkele weg op een berm geen waterdruk vanuit de dijk
zal ondervinden. Voor de volledigheid van dit voorbeeld wordt de bepaling van de
bovengrens van de waterdrukzone wel bepaald.
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De bepaling van de maatgevende grondwaterstand (GWS) vindt plaats op basis van de
gemiddelde waterstand (GWS). De gemiddelde waterstand (1) wordt niet berekend met
Hydra-K, maar is net als het niveau gemiddeld laag water GLW (2) beschikbaar via
www.waternormalen.nl (zie Figuur 3-38).

2

1

Figuur 3-38 Aflezen gemiddelde waterstanden

De bepaling van de maatgevende grondwaterstand vindt plaats op basis van de
gemiddelde waterstand. Volgens figuur 8-3.13 van het VTV kan de maatgevende
grondwaterstand (MGW) voor rivierdijken vanuit de gemiddelde waterstand (GWS)
worden geschat, waarbij geldt:
MGW = GWS+0,3*(Toetspeil+toeslagen – GWS) = 0,53+0,3*(2,86-0,53) = 1,23m NAP.
De asfaltbekleding op het dijklichaam blijkt onder Toetspeil+toeslagen+¼ Hs maar
boven MGW te liggen. Volgens het toetsingsschema uit het VTV (zie Figuur 3-39) zal de
bekleding getoetst moeten worden op:
•
AGK: Golfklap;
•
AMT: Materiaaltransport;
•
En wanneer AGK onvoldoende ook ABO: bezwijken onderlaag.
Voor de toetssporen AMT en ABO zijn echter geen hydraulische randvoorwaarden
nodig.
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Figuur 3-39 Toetssporen nav belastingszones (bron: VTV, figuur 8-3.1)

3.5.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
Voor het doorlopen van het toetsspoor Golfklap (AGK) het programma GOLFKLAP. De
hydraulische parameters die nodig zijn als invoer in dit programma zijn de volgende:
•
Toetspeil+toeslagen als top van het waterstandsverloop;
•
GWS: de gemiddelde waterstand, als begin- en eindwaterstand van het
waterstandsverloop;
•
Hs: significante golfhoogte;
•
Tg: gemiddelde golfperiode.
Voor de bepaling van de belastingzones zijn het Toetspeil+toeslagen en de gemiddelde
waterstand al bepaald in de vorige paragraaf. Het Toetspeil (2,86m NAP) kan ook weer
worden afgelezen in het uitvoerbestand “waterstanden” in de Hydra-verkenner. De
gemiddelde waterstand is af te lezen in Figuur 3-38: GWS =0,53 m NAP.
Ook de golfcondities zijn al eerder berekend in paragraaf 3.4.2 (zie berekening B2). De
significante golfhoogte Hs en de piekperiode Tp zijn af te lezen in de uitvoerfile voor het
betreffende bekledingsdeel in de Hydra-verkenner (zie ook Figuur 3-40). De gemiddelde
golfperiode Tm-1,0 is echter geen onderdeel van deze uitvoer, maar kan volgens een
vuistregel worden berekend uit de piekperiode Tp:
Tg=Tp/1,28 Æ Tg = 3,07 s.
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Figuur 3-40: Uitvoer golfcondities bekledingen, profiel 3 - asfalt

3.5.3

Invoer GOLFKLAP
In het programma “GOLFKLAP” worden alle hydraulische parameters ingevoerd in het
venster ‘hydraulische randvoorwaarden’. Dit venster kan worden geopend door in het
menu “invoer” in de werkblak te kiezen voor “Hydraulische randvoorwaarden”. Zie figuur
hieronder:

Figuur 3-41 Selecteren invoer

Selecteer vervolgens het tabblad ‘stilwaterlijn’. De volgende gegevens worden
ingevoerd (zie ook Figuur 3-42):
•
Keuze Stormopzet: “Merengebied”;
•
Gemiddelde waterstand GWS: 0,53 m NAP;
•
Toetspeil+toeslagen: 2,86 m NAP.
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Figuur 3-42 Invoer waterstanden en getij

Tenslotte wordt in het menu ‘hydraulische randvoorwaarden’ het tabblad
‘Golfkarakteristiek’ geselecteerd en worden de golfparameters voor het toetspoor
Golfklap AGK per waterhoogte ingevoerd:
•
Significante golfhoogte Hs: 1,18m;
•
Gemiddelde golfperiode Tg: 3,89s.
Aangezien in deze voorbeeldsituatie enkel de golfcondities bij het toetspeil zijn bepaald,
worden deze waarde ingevuld voor de hoogte van de teen (-0,20m NAP) en de hoogte
Toetspeil+toeslagen (2,86m NAP). Zie ook Figuur 2-42. Voor de golfcondities bij alle
tussengelegen waterhoogtes wordt geïnterpoleerd tussen de ingegeven waardes,
waardoor deze in dit geval dus ook gelijk zijn aan de golfcondities bij toetspeil.

Figuur 3-43 Invoer golfkarakteristieken
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Nadat de overige (niet hydraulische) parameters onder de menu’s ‘profielgegevens’ en
‘overige gegevens’ zijn ingevuld, kan de berekening worden gestart door onder het
menu ‘Berekening’ uit de werkblak te kiezen voor “berekenen”. Voor hulp en uitleg bij de
invoer, werking en interpretatie van resultaten in GOLFKLAP wordt verwezen naar de
gebruikershandleiding GOLFKLAP1.2. De resultaten kunnen worden afgelezen in het
tabblad ‘Resultaat’.

3.6

Grasbekledingen

3.6.1

Belastingszones en toetssporen
De grasbekleding is op de volgende hoogtes aanwezig in het profiel: a) bekledingsdeel
2 tussen +1,50 m en 2,50 m NAP en b) bekledingsdeel 4 tussen +2,60 en 5,50 m NAP.
Om te bepalen op welke sporen de grasbekledingen moeten worden beoordeeld, dient
te worden vastgesteld in welke belastingszone het betreffende grastalud zich bevindt.

Zone D

niveau zq=0,1 l/m/s

Zone C
Toetspeil+toeslagen

Zone B
Waterstand P=1/10 jaar

Zone A

De zone-indeling wordt bepaald door waterstanden en het oploopniveau. De volgende
parameters zijn belangrijk voor de grenzen tussen de belastingszones:
•
Waterstand P=1/10
(zonegrens A-B);
•
Toetspeil+toeslagen
(zonegrens B-C);
•
Niveau golfoverslag Zq=0,1 l/m/s
(zonegrens C-D).
De waterstand P= 1/10 jaar en het Toetspeil+toeslagen zijn al eerder berekend in
paragraaf 3.4.1 (zie berekening B1) en kunnen worden afgelezen in de uitvoerfile voor
waterstanden in de Hydra-verkenner, zie ook Figuur 3-44. De waterstand P=1/10 jaar is
1,96m NAP en het Toetspeil+toeslagen is 2,86m NAP.
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Figuur 3-44 Aflezen waterstand P=1/10 jaar en Toetspeil+Toeslagen

Om ook de grens tussen zone C en D te bepalen wordt het niveau golfoverslag
Zq=0,1 l/m/s met Hydra-B berekend:
Berekening B 3: Overslagniveau q=0,1 l/s/m
Kies in het menu ‘Berekening’ in de werkbalk voor “Parameters dijkvakberekening”. In
het venster dat verschijnt (zie Figuur 3-45) wordt onder ‘Type bekleding’ gekozen voor
“Kruinhoogte en bekleding” en onder ‘Detailtype berekening’ voor “Golfoverslag”.
Vervolgens kunnen twee overslagcriteria opgegeven worden. Gebruikelijk is om
q=0,1 l/s/m en q=10 l/s/m te gebruiken aangezien dit criteria zijn die ook voor de
hoogtetoetsing worden gehanteerd.
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Figuur 3-45: Selectie overslagcriterium

Klik op “OK”.
Kies vervolgens in het menu “Berekening” in de werkbalk voor “Dijkvakberekening(en)
starten”. In het venster dat verschijnt (zie Figuur 3-46) worden de locaties, profielen en
criteria, die moeten worden doorgerekend, aangevinkt. Verander ook de naam van de
berekening rechtsboven in het venster indien je hiervoor een ander type berekening
hebt uitgevoerd. Hydra-B onthoudt namelijk de laatst gebruikte naam.
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Figuur 3-46: Selectie door te rekenen locaties en criteria

Na klikken op “Start” gaat Hydra-B rekenen. Hydra-B genereert voor beide criteria een
uitvoerbestand in de actieve werkmap, welke terug te vinden zijn in de Hydra-verkenner,
zie Figuur 3-47.

Figuur 3-47: Per criterium een uitvoerbestand

Het uitvoerbestand wordt geopend door deze te dubbelklikken in de Hydra-verkenner. In
Figuur 3-48 is het hydraulische belastingsniveau Zq=0,1 l/s/m voor de normfrequentie
1/4000 aangeven in het rode kader. Het hydraulische belastingsniveau Zq=0,1 l/s/m
voor de normfrequentie is 3.88m NAP.
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Figuur 3-48: Uitvoer Golfoverslag - hydraulisch belastingniveau q=0,1 l/m/s

De grasbekleding van bekledingsdeel 2 (+1,50 m tot 2,50 m NAP) ligt zowel in zone B
als A en de grasbekleding in bekledingsdeel 4 (+2,6 m tot 5,50 m NAP) ligt zowel in
zone C als B. Volgens het toetsingsschema uit het VTV (zie Figuur 3-49) dienen voor beide
bekledingsdelen de volgende sporen te worden doorlopen:
•
Erosie door golfklap (GEKL);
•
Afschuiving (GAF).
Daarnaast dient voor de grasbekleding in zone C ook het spoor ‘Erosie door golfoploop’
(GEOP) te worden doorlopen. En wanneer GEKL en/ of GEOP onvoldoende scoren
moet ook Erosie onderlagen (GEO) worden doorlopen.
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Figuur 3-49 Toetssporen nav belastingszones (bron VTV, figuur 8-4.2)

3.6.2

Hydraulische parameters voor de toetssporen
Voor het doorlopen van de toetssporen in GRASTOETS zijn de volgende algemene
hydraulische parameters nodig voor alle toetssporen:
•
Waterstand P= 1/10 jaar;
•
Toetspeil+toeslagen;
•
Niveau golfoverslag Zq=0,1 l/m/s;
•
Gemiddelde waterstand (GWS).
De eerste drie parameters zijn al bepaald tijdens het vaststellen van de belastingszones
in de vorige paragraaf (zie berekening K6 en K7). De gemiddelde waterstand GWS is
niet te berekenen met Hydra-B maar is beschikbaar via www.waternormalen.nl. De
waarden kunnen worden afgelezen in Figuur 3-50:
•
Gemiddelde waterstand (GWS): 0,53 m NAP.
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Figuur 3-50: Aflezen gemiddelde waterstanden en getij-amplitude

Naast de algemene hydraulische parameters dienen voor de toetssporen GEKL, GAF
en GEOP per toetsspoor de specifieke parameters te worden vastgesteld. Voor elk
toetsspoor zijn dit:
•
Hs: significante golfhoogte;
•
Tp: piekperiode.
De significante golfhoogte en piekperiode voor de toetsporen GEKL en GAF zijn gelijk,
en zijn voor alle bekledingsdelen al berekend in paragraaf 3.4.2 (zie berekening B2).
Maar omdat er in Hydra- B geldt dat een bekledingsstrook in verticale richting minimaal
1 m moet zijn, is de berekening toen gedaan met asfalt tussen NAP+2,5 m en
NAP +3,5 m (bekledingsdeel 3). Boven NAP + 2,5 m ligt echter feitelijk gras. Daarom
wordt een aanvullende berekening gemaakt waarbij bekledingsdeel 3 als gras wordt
ingevoerd:
Berekening B 4: Golfcondities bekledingen met gras in bekledingsdeel 3
Het profiel zoals ingevoerd bij berekening B2 wordt aangepast. Open het huidige profiel
door het te dubbelklikken. De profieleditor met gegevens van het huidige profiel
verschijnt. Alle dimensies van het profiel worden gelijk gelaten, alleen voor
bekledingsdeel 3 worden de a en b aangepast naar de waardes voor gras. Verander
ook de naam om te zorgen dat het oude profiel niet wordt overschreven. Zie ook
Figuur 3-51.
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Figuur 3-51 Aanpassen profiel in profieleditor

Na op “OK” te hebben gedrukt zijn de wijzigingen in het nieuwe profiel opgeslagen.
Deze is te zien in de verkenner onder de folder ‘profielen’.
Vervolgens wordt opnieuw een berekening uitgevoerd voor de golfcondities zoals
gedaan in berekening B2 in paragraaf 3.4.2 (zie ook Figuur 3-52).
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Figuur 3-52 Selecteren bekledingsdelen voor berekening

In de verkenner kunnen de resultaten voor bekledingsdeel 2 ( uit berekening B2) en
bekledingsdeel 3b (uit berekening B4) worden gelezen in de uitvoerfiles. Uit de
resultaten blijkt dat bekledingsdeel 3b hogere golfrandvoorwaarden oplevert als
bekledingsdeel 2 (zie de figuren ). Dat is logisch, gezien de hogere waterstanden.

Figuur 3-53: Golfrandvoorwaarden grasbekleding – bekledingsdeel 2
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Figuur 3-54: Golfrandvoorwaarden grasbekleding – bekledingsdeel 3b

Voor de invoer in GRASTOETS wordt gebruik gemaakt van de golfcondities voor
bekledingsdeel 3 (zie ook Figuur 3-55):
•
Golfhoogte Hs: 1,17 m;
•
Piekperiode Tp: 3,91 s.
Ook voor het toetsspoor GEOP worden de significante golfhoogte Hs en piekperiode Tp
bepaald met Hydra-B. Voor het toetsspoor GEOP worden dezelfde stappen doorlopen
als voor het toetsspoor golfoverslag GEOV, zie VTV Katern 8 paragraaf 4.4.4. De
significante golfhoogte en maatgevende piekperiode worden voor beide sporen bepaald
doormiddel van een golfoverslagberekening Zq=0,1 l/m/s. Deze berekening is al
uitgevoerd voor de bepaling van de grenzen van de belastingzones in paragraaf 3.6.1
(zie berekening B3), en de hydraulische randvoorwaarden Hs en Tp kunnen worden
afgelezen in de uitvoerfile in de Hydra-verkenner (zie ook Figuur 3-55):
•
Golfhoogte Hs: 1,14 m;
•
Piekperiode Tp: 3,9 s.

Figuur 3-55: Uitvoer golfoverslag berekening Zq=0,1 l/s/m
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3.6.3

Invoer GRASTOETS
De hydraulische parameters bepaald in paragraaf 3.6.1 en 3.6.2 worden ingevoerd in
GRASTOETS. Voordat deze waarden worden ingevuld dient eerst het watersysteem te
worden gekozen in het tabblad ‘dwarsprofiel’ (zie Figuur 3-56).

Figuur 3-56 Keuze watersysteem

Alle met Hydra-B verkregen hydraulische parameters worden ingevoerd in het tabblad
‘Hydraulische randvoorwaarden’. Er is echter een uitzondering, namelijk het ‘grenspeil’
tussen zone C en D (taludniveau waar q=0,1 l/s/m). Deze waarde wordt nog ingevuld in
het tabblad ‘dwarsprofiel’, zie onderstaande figuur:

Figuur 3-57 Invoer waarde taludniveau waar q=0,1 l/s/m
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Vervolgens wordt het tabblad ‘Hydraulische randvoorwaarden’ geselecteerd. Hier
kunnen de overige hydraulische parameters worden ingevoerd. Er zijn daarbij twee
categorieën aan te wijzen:
•
Algemene parameters: Peilen/ niveaus van de belastingszones, waterstanden en
getij parameters (nodig voor alle toetssporen);
•
Parameters voor een specifiek toetsspoor (tabel 1 t/m 3).
De algemene hydraulische parameters worden ingevuld in kolom D t/m L (zie ook
Figuur 2-54):
1. Waterstand P= 1/10 jaar:
1,98 m NAP;
2. Toetspeil+toeslagen:
2,86 m NAP;
3. Gemiddelde waterstand (GWS):
0,53 m NAP.

2

3

1

Figuur 3-58 Invoer algemene hydraulische parameters

In het tabblad ‘hydraulische randvoorwaarden’ zijn drie tabellen voorzien voor de
parameters per specifiek toetsspoor. In deze voorbeeldsituatie worden 3 sporen
doorlopen, namelijk GEKL, ZAF en GEOP. Voor de sporen GEKL en ZAF zijn de
hydraulische parameters gelijk. Deze worden ingevuld in tabel 1 (zie figuur Figuur 3-59):
1. Golfhoogte Hs:
1,17 m;
2. Piekperiode Tp: 3,91 s.
De significante golfhoogte wordt ingevuld in kolom M, P en S. De piekperiode komt in
kolom N, Q en T. Voor gedetailleerde toetsing wordt in die kolommen steeds dezelfde
waarde ingevoerd. In geavanceerde toetsing kan met golfhoogtereductie door
dieptebeperking worden gerekend. Een toelichting hierop is te vinden in de handleiding
Grastoets.
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Figuur 3-59 Invoer hydraulische parameters voor GEKL en ZAF

De hydraulische parameters voor het toetsspoor GEOP worden ingevuld in tabel 2 (zie
figuur Figuur 3-60):
1. Golfhoogte Hs:
1,14 m;
2. Piekperiode Tp: 3,9 s.
De significante golfhoogte wordt ingevuld in kolom M, P en S. De piekperiode komt in
kolom N, Q en T.
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2

1

2

1

2

Figuur 3-60 Invoer hydraulische parameters voor GEOP
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In het tabblad ‘dwarsprofiel’ wordt tenslotte aangegeven welke tabel met hydraulische
parameters wordt gebruikt in de betreffende berekening. Zie figuur hieronder:

Figuur 3-61 Keuze voor tabel met hydraulische randvoorwaarden

Nadat de overige (niet hydraulische) parameters voor elk van de toetsingsregels in het
tabblad ‘Dwarsprofiel’ zijn ingevuld, kan de berekening worden gestart door in de
speciaal aangemaakte toolbar (bevindt zich direct onder de werkbalk) te kiezen voor
“Berekenen”. Voor hulp en uitleg bij de invoer, werking, en interpretatie van resultaten in
GRASTOETS wordt verwezen naar de gebruikershandleiding GRASTOETS versie 3.
De resultaten voor de toetssporen kunnen worden afgelezen in de tabbladen
‘Tussenresultaten’ en ‘Eindresultaten’.
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