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Type voorbeeld
Het voorbeeld betreft de vakindeling en de keuze voor het representatieve profiel voor het toetsspoor
Grasbekleding erosie kruin binnentalud (GEKB) in het Bovenrivierengebied (IJssel). De iteratieve aanpak, het
beslisproces en de dilemma’s zijn nader toegelicht.

Status voorbeeld
Definitief v.1.0, 21 oktober 2017. Opstellers: Barry Ros en Derk-Jan Sluiter. Review door: WVL (Marieke
Hazelhoff, Harm Rinkel en Robert Slomp) en WRIJ (Gert de Jonge).

Casebeschrijving
Deze case omschrijft het bepalen van de vakindeling en de keuze van het representatieve profiel voor het
faalmechanisme GEKB voor normtraject 47-1 (signaleringswaarde: 1/3.000; ondergrens 1/1.000). Het betreft
een IJsseldijk in het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) nabij Arnhem. De ligging van het dijkvak
is weergegeven in Figuur  1. De dijk is volledig met gras bekleed. Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van
Ringtoets (v16.4.4.8532) en BM Gras Buitentalud (v17.1.1.4941).

De gehanteerde werkwijze voor de vakindeling in dit voorbeeld is iteratief en doorloopt een aantal stappen van
grof naar fijn. Het dijkvak is in eerste instantie grof begrensd op grond van uniforme oriëntatie (voorheen
dijknormaal) en geometrie (figuur 1). Conform de Schematiseringshandleiding grasbekleding is de vakindeling
vervolgens gecontroleerd op significante variatie in zodekwaliteit, kleilaagdikte en golfoverslagparameters.
Hieruit volgt vaststelling of een nieuw voorstel voor een vakindeling (verfijning). Vervolgens is het
representatieve profiel gekozen. In dit licht is in dit voorbeeld het begrip ‘meest ongunstige profiel’ nader
beschouwd. Tot slot schetst dit voorbeeld de voor- en nadelen van enerzijds de gehanteerde iteratieve
werkwijze en anderzijds de aanpak waarbij de vakindeling en selectie van profielen wordt uitgevoerd op basis
van een vaste afstand (‘geautomatiseerde werkwijze’).

Figuur  1. Locatie beoordeeld vak  en profiel

Controle vakindeling en mogelijke verfijning

Algemeen informatie
De ligging van het dijkvak is weergegeven in Figuur  1 en is genaamd “Schaapdijk”. Met luchtfoto’s, “Google
streetview” is snel een globaal beeld gevormd van de situatie. Aanvullend is gesproken met de beheerder en is
er een oriënterend veldbezoek geweest met beoordelaars. Gebleken is dat de taluds volledig met gras bekleed
zijn en dat er, afgezien van de asfaltweg op de kruin, er geen bijzonderheden zijn geconstateerd in het voorland
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die van invloed zijn op de vakindeling. Op het eerste gezicht is het dijkvak homogeen op grond van de
geometrie en oriëntatie.

Figuur 2 Overzicht Schaapdijk. Bron: Google Streetview

Graskwaliteit
In het voorjaar van 2017 is kwaliteit van de grasmat geïnventariseerd conform de voorschriften in de
Schematiseringshandleiding grasbekleding (WRIJ, 2017). De resultaten van de inventarisatie van de
graskwaliteit zijn weergegeven in Tabel 1. Op grond van het steken van plaggen is voor alle locaties de zode
‘gesloten’ beoordeeld. De graskwaliteit binnen vak 1 is uniform en geeft dus geen aanleiding de vakindeling te
herzien.

Tabel 1 Inventarisatie graszodekwaliteit WRIJ voor het dijkvak 1 (nr 9- nr 14) in dit voorbeeld. De twee rechter
kolommen (rood kader) geven het kwaliteitsoordeel (1 = gesloten; 2 = open) weer voor de visuele
inspectie (WBI-vis) en de gestoken plag (WBI-plg).

Kleilaagdikte
Vanuit archiefgegevens is bekend dat de dijk in het gehele vak een zandkern heeft en is aangelegd met een
kleilaagdikte op het binnentalud van 0,4 m (Figuur 3). Er zijn geen revisietekeningen beschikbaar. Daarnaast is
middels een beperkt aantal handboringen de kleilaagdikte in het veld geverifieerd en zijn handboringen uit
geotechnische onderzoek geraadpleegd (WRIJ, 2001). Dit kwam overeen met de ontwerptekeningen. De
kleilaag binnen het vak is daarom uniform verondersteld. Er is geen aanleiding de vakindeling te wijzigen.

Figuur 3 Ontwerptekening (1968), archief Waterschap Rijn en IJssel.

Golfoverslagparameters
De volgende stap in de controle van de begrenzing van het vak is een analyse van mogelijke significante
veranderingen van de parameters bepalend voor de hoeveelheid golfoverslag: oriëntatie, waterstand,
kruinhoogte, geometrie buitentalud (aanwezigheid berm), aanwezigheid van voorland en of voorliggende
dammen en beschikbare strijklengte.
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Oriëntatie
De eerste, grove begrenzing  van het vak is bepaald op grond van een uniforme oriëntatie van het vak (Figuur
1). De grenzen zijn gelegd waar oriëntatie van de kering significant wijzigt.

Kruinhoogte
Middels een lengteprofiel is de kruinhoogte in beeld gebracht (AHN2, 2010). Eventuele verschillen ontstaan als
gevolg van zetting na 2010 worden in dit voorbeeld als verwaarloosbaar verondersteld. Uit het lengteprofiel
volgt dat ‘profiel 1’ (ter hoogte van dp.75, ligging zie Figuur  1) de laagste kruinhoogte heeft en enkele
decimeters afwijkt van de aangrenzende profielen. Tijdens de schematisatie van de taluddelen bleek echter dat
het hoogste punt van de kering niet op de buitenkruin ligt. Conform de Schematiseringshandleiding hoogte (p.
18) is het taluddeel verschoven zodat deze wel op het hoogste punt komt te liggen (Figuur 4). Hiermee is de
dijkhoogte gecorrigeerd met 20cm en is het verschil met de omliggende profielen gering. Na de correctie blijkt
dat er over het algemeen geen significante afwijkingen in kruinhoogte zijn binnen het vak. Er is geen aanleiding
de vakindeling te wijzigen.

Figuur 4 Links: De aanbevolen werkwijze voor het schematiseren van de buitenkruin (SHH). Rechts:
Schematisering van profiel 1 (rode lijn) op basis van de AHN2 (groene lijn) heeft geleid tot een correctie
in de dijkhoogte van 20 cm.

Geometrie: aanwezigheid berm en binnentalud
Voor dit voorbeeld zijn verschillende bronnen geraadpleegd om snel een overzicht te krijgen van de geometrie:
leggertekening (beheerregister), veldbezoek, ervaringskennis beheerder en ontwerptekeningen. In de
leggertekeningen zijn de huidige profielen (beheerregister) schematisch weergegeven (Figuur 5). Hieruit blijkt
dat het binnen- en buitentalud een taludhelling heeft van 1:3 en dat dit -afgezien van een aantal op- en
afritten- binnen het dijkvak homogeen is. De op- en afritten resulteren in dit vak niet tot een ongunstiger
profiel en zijn dus niet van invloed op de rekenresultaten.

Binnen dit vak zijn er geen bermen in het buitentalud aanwezig. Voor de schematisering van de taluddelen (en
verificatie) is gebruik gemaakt van het AHN2 (2010). Geconcludeerd kan worden dat de geometrie binnen het
vak homogeen is. Er is geen aanleiding de vakindeling te wijzigen.

Aanwezigheid van voorland en of voorliggende dammen en beschikbare strijklengte.
Op basis van de veldinventarisatie, analyse van luchtfoto’s, beheerderskennis en een analyse van het AHN zijn
geen bijzonderheden geconstateerd in het voorland aan de noordzijde van de IJssel (normtraject 47-1). De
keringen liggen ter hoogte van het vak aan beide zijden van de rivier vrijwel parallel. Aandachtspunt is de
ligging van een steenfabriek en een zomerkade in de uiterwaarden aan de zuidzijde van IJssel. Om deze reden
is de hydraulische belasting nader in beeld gebracht.
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Figuur 5 Leggertekeningen gecombineerd met het beheerregister (zwarte lijn)  geven een overzicht van de
geometrie en de helling van het binnentalud (circa 1:3 in dit geval)
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Om een globaal overzicht te krijgen van eventuele verschillen in golfbelastingen binnen het vak, is met Riskeer
de golfhoogte bij de norm bepaald van de beschikbare uitvoerlocaties (IJ_1_dk_00022 t/m IJ_1_dk_00036;
Figuur 6). De berekende golfhoogtes variëren van 0,54 m (IJ_1_dk_00033) tot 1,0 m (IJ_1_dk_00027), Tabel 2.
Conclusie is dat de golfbelasting binnen het vak niet uniform is en er significante afwijkingen zijn in de
golfhoogtes.

Conform de Schematiseringshandleiding grasbekleding dient, indien er variatie aanwezig is binnen een vak, of
het meest ongunstige profiel te worden gekozen of het vak verder onderverdeeld te worden in meerdere
vakken. Het blijkt in dit geval lastig te zijn om het ‘meest ongunstige’, representatieve profiel te definiëren
binnen het vak: het profiel met de laagste kruinhoogte ligt immers ter hoogte van het uitvoerpunt met de
laagste golfhoogte binnen het vak. Om deze reden is ter hoogte van uitvoerpunt ‘..31’-‘..32’ het vak opgeknipt
in vak 1A en vak 1B, zie Tabel 2. Het is in dit geval namelijk niet wenselijk om binnen het vak de meest
ongunstige combinatie –het profiel met de laagste kruinhoogte en het uitvoerpunt met de zwaarste
hydraulische belastingen - door te rekenen. In dit geval zou het uitvoerpunt (IJ_1_dk_00027) namelijk 573 m
van het profiel liggen. Bij de berekening van de faalkans leidt dit tot een conservatieve, fictieve waarde.

Uit een nadere analyse van het winterbed blijkt dat er aan de zuidzijde significante hoogteverschillen in het
voorland aanwezig zijn (Figuur 7). Hierdoor is de beschikbare strijklengte geringer tussen punt ‘..32’-‘..36’, wat
de lagere golfhoogtes (bij de norm) verklaart voor vak 1A. Opmerkelijk is de variatie in golfhoogtes binnen het
nieuwe vak 1B (uitvoerlocatie ‘..22’- ‘..31’) van 0,57m tot 1m.  De berekende golfhoogte voor uitvoerlocatie
‘..27’ is 38cm (!) hoger dan het direct naastgelegen uitvoerpunt ‘..26’. Een verklaring is dat uitvoerpunt ’..27’ in
het verlengde ligt van het zomerbed waardoor de beschikbare strijklengte en de waterdiepte waarmee de
golfhoogte is berekend, groter is dan voor de naastgelegen punten. De verwachting is echter dat door het
aanwezige voorland de golven van 1 m niet bereikt worden. Nadere analyse van de database, de
golfberekeningen, het winterbed en illustratiepunten is noodzakelijk om hier meer inzicht in te krijgen. De
waarde wordt als een uitschieter beschouwd. Er is daarom voor gekozen om het vak niet verder op te delen.

Tabel 2 Berekende golfhoogtes bij de norm (Hydraulische randvoorwaarden Riskeer) voor dijkvak 1 . De oranje
lijn geeft de voorgestelde (nadere) vakindeling weer.

VAK 1B

VAK 1A
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Figuur 6 Uitvoerpunten hydraulische database Riskeer met de uitschieters in golfhoogte gemarkeerd
(IJ_1_dk_00027 en IJ_1_dk_00033)

Figuur 7 Overzicht hoogteverschillen winterbed (Hillshade, AHN2)

Verloop waterstand
Tot slot (en in aanvulling op de schematiseringshandleiding) zijn de waterstanden met Riskeer berekend om
mogelijk lokale opstuwing of een sprong in de waterstand in beeld te brengen (Figuur 8). Conclusie is dat de
verhanglijn binnen het vak niet constant is en dat er ter hoogte van punt ‘..31’ – ‘..32’ een sprong in de
verhanglijn zit. De verhoging in het voorland aan de zuidzijde en de steenfabriek veroorzaken waarschijnlijk
opstuwing van de rivier. Het voorland heeft dus enerzijds een verlagend effect op de golfhoogte en anderzijds
een opstuwend effect. Om deze reden is het opknippen van het vak ter hoogte van uitvoerpunten ‘..31’-‘..32’ in
vak 1A en vak 1B eveneens aan te bevelen.

IJ_1_dk_00033

IJ_1_dk_00027
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Figuur 8 Verhanglijn IJssel nabij dijkvak 1 (IJ_1_dk_00022 t/m IJ_1_dk_00036)

Conclusie
Uit een nadere analyse blijkt dat vak 1 niet uniform is op grond van de hydraulische belastingen. Het vak is om
deze reden opgeknipt in 2 vakken. Opmerkelijk is dat de afwijkingen worden veroorzaakt door een verhoging in
het voorland aan de zuidzijde van de IJssel en hierdoor niet direct in beeld waren. Dit heeft invloed op zowel de
waterstand als de golfhoogte in het tegenoverliggende vak.

Figuur 9 Vakindeling en profiel 1 en 2

Keuze representatief profiel en berekening faalkans

Berekening faalkans vak 1B
Conform de Schematiseringshandleiding grasbekleding (p. 21) is bij de keuze van het representatieve profiel
gekozen voor het meest ongunstige profiel. Meest ongunstig is in dit geval vertaald naar het profiel met de
laagste kruinhoogte, (profiel 1, Figuur 4). De uitkomst van de berekening is weergegeven in Figuur 10. Omdat
de berekende faalkans (1/1.528.787 per jaar) kleiner is dan de faalkanseis (1/12.500 per jaar,
signaleringswaarde), voldoet dit vak aan de eisen in de gedetailleerde toets voor het toetsspoor GEKB.
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Figuur 10 Resultaat berekening faalkans profiel 1 (rood omkaderd) – vak 1a

Berekening faalkans vak 1B
Voor vak 1B is eveneens het profiel met de laagste kruinhoogte doorgerekend. De uitkomst van de berekening
is weergegeven in Figuur 11. Omdat de berekende faalkans kleiner is dan de faalkanseis bij de
signaleringswaarde, voldoet dit vak aan de eisen in de gedetailleerde toets voor het toetsspoor GEKB.

Figuur 11 Resultaat berekening faalkans profiel 2 (rood omkaderd) - vak 1B

Beschouwing en dilemma’s keuze representatief profiel
Voor vak 1A kan aangenomen worden dat profiel 1 het ‘meest ongunstige profiel’ is en dus representatief is
voor het vak, conform de Schematiseringshandleiding grasbekleding. Het profiel heeft de laagste kruinhoogte
en uit tabel 2 en Figuur 8 kan geconcludeerd worden dat de hydraulische belastingen binnen het vak nagenoeg
gelijk zijn.

Voor vak 1B is “meest ongunstig” gedefinieerd als het profiel met de laagste kruinhoogte. Profiel 2 is
doorgerekend met de hydraulische belastingen van de dichtstbijzijnde uitvoerlocatie ‘..30’ (op 57 m afstand).
De golfhoogte (bij de norm) is voor dit punt 0,67 m. Voor vak 1B is reeds eerder opgemerkt dat de golfhoogte
bij de norm binnen het vak varieert van 0,57 m tot 1 m. Zelfs wanneer de golfhoogte van 1 m buiten
beschouwing wordt gelaten, is de variatie van 21 cm binnen het vak relatief groot. Het is dus de vraag in
hoeverre profiel 1 (laagste kruinhoogte) daadwerkelijk representatief is (‘meest ongunstig’). Mogelijk is een
ander profiel met een hogere kruinhoogte maar verhoudingsgewijs zwaardere golfbelasting het ‘meest
ongunstig’.

Om de gevoeligheid voor de variatie in golfbelasting in te schatten, is voor dit voorbeeld profiel 2 ook
doorgerekend met uitvoerlocatie ‘..27’ en ‘..29’ en zijn verschillen de HBN’s beschouwd (berekend voor het
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kritische overslagdebiet met een gesloten zode). Uitvoerlocatie ‘..29’ ligt op 99 m afstand van profiel 2,
uitvoerlocatie ‘..27’ ligt op 304 m afstand en heeft bij de norm de hoogste golven (1 m). Voor uitvoerlocatie
‘..29’ blijkt dat het HBN slechts 2 cm hoger is dan voor uitvoerlocatie ’..30’, zie Figuur 12. Voor uitvoerlocatie
‘..27’ is de berekende HBN 8 cm hoger. Nabij uitvoerlocatie ‘..27’ is de kruinhoogte echter 30cm hoger dan de
kruinhoogte van profiel 2: de hogere belasting in combinatie met een hogere kruinhoogte leidt in dit geval dus
niet tot een ongunstigere situatie. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat profiel 2 representatief is
voor vak 1B (‘meest ongunstig’). Verder is opvallend dat de verschillen in de HBN’s beperkt zijn, in tegenstelling
tot de variatie in golfhoogtes bij de norm.

Voor dit voorbeeld zijn aanvullend sommen uitgevoerd voor andere uitvoerlocaties. Dit is een eenvoudige
berekening in Riskeer en geeft snel een indicatief beeld van de variatie in hydraulische belasting bij de
doorsnede eis. Het is bij de berekening van de faalkans echter niet wenselijk om het profiel met de laagste
kruinhoogte te combineren met het uitvoerpunt met de zwaarste hydraulische belastingen, aangezien dit leidt
tot een te conservatieve benadering. Voor de berekening van de faalkans dient een (nieuw) profiel nabij het
uitvoerpunt geschematiseerd te worden. Dit betekent dat het verder opgeknipt wordt.

Figuur 12 Berekende HBN. Boven: uitvoerlocatie ‘..30’; Midden: uitvoerlocatie ‘..29’; onder uitvoerlocatie ‘..27’

Conclusie en aanbevelingen

Iteratieve aanpak vakindeling van grof naar fijn en vakgrootte
De gehanteerde werkwijze voor de vakindeling in dit voorbeeld is iteratief en doorloopt een aantal stappen van
grof naar fijn. Het dijkvak is in eerste instantie (grof) begrensd op grond van uniforme oriëntatie en geometrie.
Het vak had aanvankelijk een grootte van ruim 1 km. Uit een nadere analyse bleek dat het vak niet uniform was
op grond van de hydraulische belastingen. Het vak is om deze reden opgeknipt in 2 vakken. Een aanbeveling is
om de vakken in het Bovenrivierengebied in de eerste stap niet te groot te maken, denk aan orde grootte 100-
200m. Hiermee wordt de mogelijke variatie in hydraulische belastingen en fysieke eigenschappen binnen het
vak reeds in de eerste stap beperkt.

Variatie in hydraulische belastingen aandachtspunt bij vakindeling
Een aandachtspunt is de variatie in hydraulische belastingen in het Bovenrivierengebied op relatief korte
afstand. Voor een snelle en eenduidige bepaling van het representatieve profiel binnen het vak, is het wenselijk
dat variaties in de hydraulische belastingen gering zijn. Opmerkelijk is dat de variatie in belastingen in dit
voorbeeld worden veroorzaakt door verhoging in het voorland aan de overzijde van de IJssel en hierdoor niet
direct in beeld waren. Dit heeft echter wel significante invloed op zowel de waterstand als de golfhoogte in het
tegenoverliggende vak.

Het is daarom aan te bevelen om bij de vakindeling -naast de fysieke eigenschappen van de kering- ook de
variatie in hydraulische belastingen goed te beschouwen. Een vrij eenvoudige mogelijkheid is om voor het hele
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normtraject in een keer de waterstanden met Riskeer door te rekenen en een verhanglijn te produceren zodat
snel inzicht ontstaat in eventuele afwijkingen. Dit kan ook voor de golfhoogte bij de norm (ter indicatie).

Voor- en nadelen verschillende werkwijzen
De gehanteerde werkwijze voor de vakindeling in dit voorbeeld is iteratief (van grof naar fijn). Een andere
werkwijze is het maken van een vakindeling en selectie van profielen op basis van een korte, vaste afstand
tussen de profielen (‘geautomatiseerde’ werkwijze). De iteratieve en geautomatiseerde werkwijze hebben
voor- en nadelen. Er is geen aanpak goed of fout. De keuze is afhankelijk van de situatie en de voorkeur en
ervaring van de beoordelaar.

Voor- en nadelen iteratieve werkwijze:
Een belangrijk voordeel is dat de iteratieve aanpak leidt tot minder output en rekenfiles. Het zorgt voor meer
“feeling” met de beoordeling en vergroot het de kennis van het systeem (weten wat je doet).  Een nadeel is dat
de vakindeling afhankelijk is van een groot aantal parameters. Het vraagt een gestructureerde aanpak en
onderbouwing om significante veranderingen in deze parameters handmatig te bepalen. Deze variatie kan
gemakkelijk over het hoofd gezien worden. Een risico van werken met relatief grote vakken en het kiezen van
het meest ongunstige profiel is dat er mogelijk te conservatief gerekend wordt.  Ook kan de aanpak leiden tot
meerdere iteraties en het gaandeweg steeds verder opknippen van vakken. Dit betekent dat er het nodig is om
aanvullend nieuwe profielen te schematiseren. De iteratieve aanpak kan dus tijdsintensief en foutgevoelig zijn.
Onder (meer) uniforme omstandigheden kan de handmatige aanpak wel leiden tot meer efficiëntie.

Voor- en nadelen ‘geautomatiseerde’ werkwijze
Een geautomatiseerde werkwijze met een vaste afstand tussen profielen kan sneller zijn en minder
foutgevoelig. Van belang is dat de afstand tussen de profielen niet te groot is en dat de laagste kruinhoogtes
niet gemist worden. Het lengteprofiel van de kruinhoogte is een belangrijk hulpmiddel om dit te controleren.
Een nadeel is dat het ‘black box’ gehalte van deze aanpak groter is en er dat er veel data achteraf geanalyseerd
en opgeslagen moet worden. Ook kan de rekentijd lang zijn.

Tot slot
De aanpak in dit voorbeeld is gehanteerd in de Ketentest van de WBI software medio 2017. WRIJ is momenteel
de werkwijze voor de vakindeling voor de Wettelijke Beoordeling verder aan het uitwerken in een stappenplan.
De aanpak zal gaandeweg verder worden ontwikkeld.
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