
1

Opleidingen 
Nieuwe Normering Waterveiligheid

2016
www.opleidingen.stowa.nl

Opleidingen
Nieuwe Normering Waterveiligheid

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 - Kunstwerken

M10 - Duinen 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
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Programma 19 en 21 oktober

A Introductie

P01 Theorie GEBU en GEKB (1)

P01b Theorie GEBU en GEKB (2)

P02 Bepalen hydraulische belastingen voor GEBU en GEKB

P03 Kwaliteit graszode 

B Afronding en evaluatie

Docenten 19 en 21 oktober
Drs. Astrid Labrujère (facilitator)
Clusterleider Bekledingen bij Rijkswaterstaat-WVL. Zorgt ervoor dat 
alle (sub)sporen binnen bekledingen op een goede manier een plek 
krijgen in het nieuwe WBI.

ir. André van Hoven
Onderzoeker/ adviseur bij Deltares. Projectleider voor inhoudelijk 
onderzoek naar de sterkte van grasbekledingen voor het WBI 2017.

ir. Roy Mom
Senior adviseur bij Infram. (Vervangend) uitvoeringsleider bij full-
scale proeven naar de erosiebestendigheid van 
grasbekledingen bij golfklap, -oploop en -overslag. Ruime ervaring 
met het toetsen/ beoordelen van bekledingen en het bepalen van 
hydraulische belastingen.

ing. Rik Huiskes
Onderzoeker bij Wageningen Environmental Research (Alterra). 
Uitvoerend onderzoeker naar sterkte grasbekledingen (oa golfoverslag 
en –oploop). Ruime ervaring met graslandtoetsing (VTV2006 & WBI) 
en visuele inspectie grasbekledingen. 

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=1s
https://youtu.be/Y4Cx2kXR2Mo?t=0s
https://youtu.be/dzL9ypcQmw8?t=0s
https://youtu.be/ZCerBUOpwRY?t=0s
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Theorie beoordeling 
grasbekledingen

André van Hoven 

Deltares

Pilot-cursus Bekledingen: 
module Gras

19 resp. 21 oktober 2016

Inhoud 

1. Omgaan met onzekerheden

2. Faalmechanismen grasbekledingen, 
globaal overzicht 

3. Toetsing GEKB (erosie kruin binnentalud)

4. Toetsing GEBU (erosie buitentalud)

5. Tijd voor vragen

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=00m00s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=01m59s
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Norm traject overstromingskansen; 

kans op falen van de waterkering

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=02m51s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=03m24s
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Overstromingskansnorm (alle 

faalmechanismen en doorsneden samen)

Faalkanseis per faalmechanisme 

Faalkansbegroting

5% 95%

Gras-

bekleding

buitentalud

1/200.000

Overige

mechanismen

1/10.000

Lengte-effect

Faalkanseis per faalmechanisme op 

doorsnedeniveau

Dsn. 1

Verdeling over de

mechanismen

Van norm traject overstromingskans  naar kans per faalmechanisme en per doorsnede

Normkans

‘grote’ kans

‘kleine’ kans

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=04m16s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=05m14s


6

Beoordeling faalmechanisme op basis van de kanseis
per mechanisme en per doorsnede Peis;dsn

Probabilistisch model: berekening van de kans dat een 
onzekere belasting groter is dan een onzekere sterkte

waterstand & faalwaterstand                          
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Belasting (S)

Sterkte (R)

kans Belasting>Sterkte

Probabilistisch model berekent de faalkans, 
deze wordt getoetst aan de faalkanseis

Rekenmodellen vaak semi-probabilistisch. 

Rekenwaarden belasting en sterkte zodanig dat 
hierbij de kans op falen voldoet aan de 
faalkanseis van de doorsnede

waterstand & faalwaterstand                          

kan
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id

 

 

Belasting (S)

Sterkte (R)

Gemiddelde
belasting

Gemiddelde
sterkte

Reken-
waarde

Reken-
waarde

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=06m03s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=07m23s
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Deel 2

Faalmechanismen grasbekledingen

Faalmechanismen gras
1. GEBU Gras Erosie BUitentalud (semi prob.)

2. GABU Gras Afschuiven BUitentalud (semi prob.)

3. GEKB Gras Erosie Kruin en Binnentalud  (prob.)

4. GABI Gras Afschuiven BInnentalud (semi prob.)

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=08m08s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=08m15s


8

Faalkanseis per doorsnede aan een
toetsspoor grasbekledingen:

5

,

6

,

0,24*1/10.000 1
1,2 10

2 83.333

0,05*1/ 30.000 1
0,6 10

3 1.800.000

eis dsn

eis dsn

p x

p x





  

  

Voorbeeld: GEKB ca. 16x kop/munt

GEBU ca. 20x kop/munt

GABU (1) Gras Afschuiven BUitentalud

• Geen fotomateriaal. Mechanisme zelden/nooit(?) in het 
veld waargenomen

• Speelt alleen bij een kleilaag op een zandlichaam

• Schematisch weergave mechanisme:

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=09m08s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=13m48s
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GABU (2)

- Empirische rekenregel

- Dikte en gewicht kleilaag

- Taludhelling

- Significante golfhoogte

- Geen onderdeel van de cursus

GABI (1) Gras Afschuiven BInnentalud

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=17m58s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=15m31s
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GABI (2)
Proces tot falen van de dijk

Toetsing tot hier

GABI (3)
Gedetailleerde toets, semi-probabilistisch (niet 
gekalibreerd)

Kleidijk (Edelman Joustra)

Zanddijk met kleibekleding – afschuiven

Zanddijk met kleibekleding – opdrukken

Zanddijk– uitspoelen

Zanddijk – afschuiven

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=16m33s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=17m46s
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GABI (4)

Optreden van mechanisme wordt bepaald door:

• de hoeveelheid water die in de dijk dringt en de 
waterspanningen doen toenemen en 

• de schuifsterkte van de grond.

Bepaling hiervan gebeurt op basis van veld- en 
laboratoriumonderzoek door gespecialiseerde 
bedrijven.

Verder niet behandeld in deze cursus. 

GEKB (1) (Gras Erosie Kruin en Binnentalud

Golfoverslag in het echt

Golfoverslag gesimuleerd

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=22m53s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=23m36s
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Golfoverslagdebiet q (l/s/m), zeer 
verschillend voor verschillende 
watersystemen

Stormgedreven watersystemen, relatief lage 
waterstand, hoge golven.
De helft van de dijkhoogte is nodig voor 
keren van de golven.
10 l/s/m – weinig maar grote 
overslagvolumes

Rivierdijken, hoge waterstand kleine golven
10 l/s/m – waterstand rondom kruin, veel 
maar kleine overslagvolumes

Waaldijk 1995, hoge waterstand geen 
golven

24 oktober 

GEKB (2)

GEKB (3)
Proces tot falen van de dijk

Toetsing tot hier

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=24m58s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=26m38s
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Schadebeelden onderzoek met 
golfoverslagsimulator

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=27m16s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=31m05s
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Schadebeelden onderzoek met 
golfoverslagsimulator

GEKB (4)

Model graserosie: 

cumulatieve overbelastingmethode

Model:

D : cumulatieve overbelasting

N: aantal golfoverslaggebeurtenissen

Ui: snelheid overslaande golf

Uc: kritische stroomsnelheid (afhankelijk van graskwaliteit)

D ≈ 4000 m2/s2 meerdere plekken schade

Dcrit = 7000 m2/s2 falen gras (nog niet onderlagen)

𝐷 =

𝑖=1

𝑁

𝛼𝑀𝑈𝑖
2 − 𝛼𝑆𝑈𝑐

2X X

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=34m33s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=35m24s
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Uitdetaillering te ver voor vandaag; 

kort voorbeeld voor stationaire conditie:

GEKB (5)
Bij een storm:

discretisatie in stukjes van 1 uur

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=38m14s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=39m50s
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Storm gekarakteriseerd max. q (l/s/m) en Hm0 (m), 
berekening D (m2/s2)

Beschouw Uc en Dcrit als stochast op basis van 
overslagproeven

Dan volgt een verdeling van het kritisch overslagdebiet qc

(l/s/m)

Bron: SH Grasbekledingen

GEKB (6)

Duik dieper in de cumulatieve 
overbelastingmethode: 

MEMO Verdeling kritisch overslagdebiet WTI2017 d.d. 10 
september 2015, Deltares 1220086-005-HYE-0003, A. van 
Hoven (Deltares) en J.M. van der Meer (van der Meer 
Consulting)

Rapport Onderbouwing kansverdelingen kritisch 
overslagdebiet ten behoeve van het OI2014v4, Deltares 
1230090-011-GEO-0006, juli 2016, A. van Hoven (Deltares) 
en J.M. van der Meer (van der Meer Consulting)

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=40m07s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=42m28s
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GEBU (1)
GEBU

• Erosie grasbekleding in golfklapzone
• Erosie grasbekleding in golfoploopzone

Belasting door golfklappen is veel groter dan door 
golfoploop.
Bij gras in klapzone EN oploopzone alleen beoordeling 
van de klapzone nodig. Deze is maatgevend.

waterstand Pdsn,eis

GEBU (2)
Faalproces gras in klapzone Faalproces gras in golfoploopzone

toetsing tot hier

toetsing tot hier

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=42m58s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=43m53s
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Schade door golfklappen – welke fase? 

RWS Beeldenbank
Foto Dico van Ooijen

Deltares Noodmaatregelen-wiki

Schade door golfoploop – welke fase?

Denemarken 1976 Proef Tholen 2012

Groningen 1976

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=44m36s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=45m50s
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Golfklappen (software beschikbaar)

Gedetailleerd model: standtijdlijn

Empirisch model, gekalibreerd

Bekleding wordt belast in zone tussen 
waterstand en waterstand – 0,5*Hm0

Standtijd van de grasbekleding afhankelijk van graskwaliteit 
(gesloten zode/ open zode; vanmiddag aan bod).

Software houdt gedurende het waterstandverloop en 
golfcondities bij hoeveel van de sterkte is opgesoupeerd.

Indien faalfractie > 1 falen van het gras.

16 uur2 uur

faal-fractie=2/16=12,5%

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=46m38s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=47m36s
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Golfoploop model graserosie: 

cumulatieve overbelastingmethode

Model:

D : cumulatieve overbelasting

N: aantal golfoploopgebeurtenissen

Ui: snelheid oplopende golffront

Uc: kritische stroomsnelheid (afhankelijk van graskwaliteit)

D ≈ 4000 m2/s2 meerdere plekken schade

Dcrit = 7000 m2/s2 falen gras (nog niet onderlagen)

𝐷 =

𝑖=1

𝑁

𝛼𝑀𝑈𝑖
2 − 𝛼𝑆𝑈𝑐

2X X

GEBU Golfoploop (software beschikbaar)
• Oploopsnelheid afhankelijk van golfcondities

• Software houdt voor elke golf bij wat de toename is 
van D en of de kritische waarde van D (=7000) 
wordt overschreden.

• Voor de rekenwaarde van Uc:

• Gesloten zode Uc=5,1 m/s

• Open zode Uc=3,3 m/s

• Fragmentarische zode – weinig erosiebestendig, 
geen rekenwaarde gegeven

https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=48m49s
https://youtu.be/xMcO5fGox2w?t=49m06s

