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1 Inleiding 

Dit rapport geeft nadere achtergrondinformatie over de werkwijze waarop de Toetspeilen voor 

de c-keringen langs het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het Vollenhoverkanaal zijn 

bepaald. De berekening van de golfrandvoorwaarden wordt niet besproken, omdat de 

beheerders deze zelf zullen berekenen middels de op de DVD bij het addendum op het 

Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 [HR-C, 2008] geleverde programma Hydra-VIJ. Met 

Hydra-VIJ is het mogelijk om bij de opgegeven overschrijdingsfrequentie de golfbelasting en de 

benodigde kruinhoogte te berekenen. De voor de golfbelasting benodigde strijklengte kan met 

een meegeleverde module worden berekend en de bodemhoogte moet door de gebruiker 

worden opgegeven. 

 

Aan de werkwijze liggen een methode en verschillende uitgangspunten ten grondslag. Deze 

staan beschreven in het addendum op het Hydraulische Randvoorwaardenboek 2006 [HR-C, 

2008] en zijn in dit rapport niet herhaald. Aangeraden wordt het addendum te lezen 

voorafgaand aan het lezen van dit rapport. 

 

Er worden verschillende typen categorie c-keringen onderscheiden. De categorie c-keringen 

kunnen qua verschijningsvorm worden onderverdeeld in twee hoofdtypen: 

1. gelegen langs oppervlaktewater dat van het buitenwater is afgesloten door een verbindende 

waterkering (categorie b); 

2. niet langs oppervlaktewater gelegen, maar deel uitmakend van een dijkring als 

gemeenschappelijke scheiding tussen twee aangrenzende dijkringen. Dit type duiden we in 

het kort aan als dijkringscheidende c-keringen (zie [VTV-C, 2008]). 

 

De c-keringen langs het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het Vollenhoverkanaal vallen 

onder de eerste categorie.  

 

Het volgende hoofdstuk geeft informatie over de ligging van de c-keringen. Hoofdstuk 3 richt 

zich op de methode en invoergegevens en hoofdstuk 4 geeft de resultaten van de 

waterstandsberekeningen en het Toetspeil.  
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2 Gebiedsbeschrijving 

Langs het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het Vollenhoverkanaal liggen de c-keringen 

van twee dijkringen. Tabel 2-1 geeft een aantal kenmerken van deze c-keringen. 

 

Dkr Naam Norm Lengte (km) Beheerder 

7 Noordoostpolder 1/4.000 12,4 Waterschap Reest en Wieden 

9 Vollenhove 1/1.250 10,7 Waterschap Zuiderzeeland 

Tabel 2-1: Kenmerken categorie c-keringen langs het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het 
Vollenhoverkanaal. 

In Figuur 2-1 zijn de c-keringen met een paarse lijn aangegeven. De categorie c-kering van 

dijkring 9 ligt aan de oostzijde van het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het 

Vollenhoverkanaal, die van dijkring 7 aan de westzijde. Het Kadoelermeer wordt aan de 

zuidkant begrensd door de Kadoelersluis. In het noorden sluiten de c-kering en de waterlijn niet 

op elkaar aan (het groene gebied in Figuur 2-1).  
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Figuur 2-1: Overzicht van het gebied met daarbij de c-keringen.
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3 Methode en invoergegevens 

3.1 Methode en uitgangspunten 

De methode voor het afleiden van de Toetspeilen voor dit type c-kering achter een b-kering is 

grotendeels gelijk aan de methode die voor de a-keringen in de Vechtdelta wordt gebruikt. De 

methode is als volgt: 

1. Bij verschillende combinaties van IJssel- en Vechtafvoeren, meerpeilen, windrichtingen, 

windsnelheden en de toestand van de Ramspolkering (open of gesloten) worden 

waterstanden berekend. Van het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het 

Vollenhoverkanaal bestaat echter geen waterbewegingsmodel. Voor deze toetsronde is 

besloten om dit model ook niet te maken. Het berekenen van de waterstanden wijkt dan 

ook af van de methode zoals dat voor de a- en b-keringen in de Vechtdelta wordt gedaan: 

a. De waterstanden op het Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal in de 

situatie dat de Kadoelersluis open is, zijn overgenomen van de waterstanden in het 

Zwarte Water ter hoogte van de Kadoelersluis, zoals berekend voor HR2006.  

b. De Kadoelersluis sluit bij een waterstand van 0,8 m+NAP en als beide gemalen (Stroink 

en Smeenge) op volle capaciteit draaien, duurt het ca. 4 uur voordat het het 

maalstoppeil van 1,0 m+NAP is bereikt. Het uitgangspunt is daarom dat wanneer de 

Kadoelersluis gesloten is, de maximale waterstand op het meer altijd 1,0 m+NAP bereikt. 

c. Als gevolg van wind kan scheefstand ontstaan. Met het programma BretView is de 

opwaaiing door de wind berekend bij 1,0 m+NAP. Dit is in de volgende paragraaf verder 

toegelicht. 

Deze methode is gerechtvaardigd, omdat het uitgangspunt bij de derde toetsronde is om 

waar mogelijk een pragmatische insteek te kiezen voor het afleiden van de Hydraulische 

Randvoorwaarden.  

2. De Toetspeilen worden vervolgens berekend met het probabilistische model Hydra-VIJ. Een 

uitgebreidere beschrijving van Hydra-VIJ en de toepassing voor de HR2006 is te vinden in 

[HR, 2006] en [RWS, 2007]. 

 

Bij het afleiden van de Hydraulische Randvoorwaarden voor c-keringen achter een b-kering, is 

het uitgangspunt dat de b-kering niet faalt. Voor de b-keringen die onder dagelijkse 

omstandigheden open zijn, betekent dit dat de b-kering altijd gesloten is wanneer deze gesloten 

zou moeten zijn. 

BretView 

Met behulp van het programma BretView (versie 1.7.2) is op vereenvoudigde wijze de invloed 

van de wind op de waterstanden in het meer berekend. BretView is gebaseerd op een simpel 

bakmodel, waarin de waterstand numeriek wordt bepaald uit een versimpelde impulsbalans en 

massabalans. Door waterdruk, windschuifspanning en bodemschuifspanning verandert de 

hoogte van een waterkolom, maar in het meer kan nooit water 'verdwijnen'. Het water wordt op 

basis van de formules in BretView dus herverdeeld over het meer. De invoer bestaat uit een 

reeks meerpeilen, een reeks windrichtingen, een reeks windsnelheden, een constante 

bodemhoogte en een gebiedscontour. In BretView wordt van deze 2D gebiedscontour een 1D 

rekenmodel gemaakt door de x-as over de windrichting te laten lopen. Het model berekent 

vervolgens de waterstand, die dus alleen in de x-richting varieert. De vergelijking waarmee de 

verhanglijn wordt berekend is afhankelijk van het wel of niet voorkomen van droogval. De 

waterstanden worden in BretView iteratief opgelost totdat aan de wet van 
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massabehoud wordt voldaan [BretView, 2008]. Een uitgebreidere beschrijving van BretView is 

te vinden in Bijlage A. 

Het is belangrijk te beseffen dat BretView zeer versimpeld is ten opzichte van de geavanceerde 

waterbewegingsmodellen. Het model gaat uit van stationariteit, ruimtelijke onafhankelijkheid en 

een dieptegemiddelde stroomsnelheid binnen de gebiedscontour. Stromingen in het meer 

worden niet meegenomen en de bodem heeft in het model een constante hoogte. Deze 

aannamen hebben gevolgen voor de nauwkeurigheid van de modellering.  

 

3.2 Invoergegevens 

Deze paragraaf beschrijft de randvoorwaarden die zijn gehanteerd voor de berekeningen met 

BretView (§3.2.1) en de benodigde invoergegegevens voor het berekenen van het Toetspeil met 

Hydra-VIJ (§3.2.2).  

 

3.2.1 Waterstanden 

Zoals in de vorige paragraaf al is genoemd, worden bij verschillende combinaties van IJssel- en 

Vechtafvoeren, meerpeilen, windrichtingen, windsnelheden en de toestand van de 

Ramspolkering (open of gesloten) de waterstanden berekend. In de situatie dat de Kadoelersluis 

geopend is, worden de waterstanden overgenomen van de resultaten zoals berekend voor 

HR2006 ter hoogte van de Kadoelersluis (locatie 195223, 519121). De Kadoelersluis sluit bij 

0,80 m+NAP. Voor de bovengenoemde combinaties die leiden tot een waterstand hoger dan 

0,80 m+NAP bij de Kadoelersluis, zijn de resultaten berekend met BretView. Deze paragraaf 

geeft een overzicht van de invoergegevens voor BretView: 

• Gebiedscontour; 

• Uitvoerlocaties; 

• Bodemniveau; 

• Meerpeilen;   

• Reeks windsnelheden; 

• Reeks windrichtingen. 

Gebiedscontour en uitvoerlocaties 

De gebiedscontour is aangeleverd door het Waterschap Zuiderzeeland. Op basis van deze 

gebiedscontour zijn om de 500 m uitvoerlocaties gedefinieerd. In totaal zijn er 46 

uitvoerlocaties. Figuur 3-1 geeft de geografische ligging van de locaties weer. In Bijlage B zijn 

ook de xy-coördinaten van de uitvoerlocaties opgenomen. Op basis van de gebiedscontour 

berekend BretView de effectieve strijklengte voor iedere uitvoerlocatie. 
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Figuur 3-1: Uitvoerlocaties in het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het Vollenhoverkanaal. 

Bodemniveau 

BretView rekent slechts met één bodemhoogte. De bodemhoogte voor het meer is als volgt 

bepaald. In de vaargeul is de bodemhoogte gemiddeld -3,80 m+NAP en is de gemiddelde 

breedte 30 meter. Buiten de vaargeul is de bodemhoogte gemiddeld –1,1 m+NAP.  

 

Om een inschatting te krijgen van de gemiddelde bodemhoogte over het meer, is het meer in 

drie gelijke delen verdeeld. Per deel is de gemiddelde breedte ingeschat met behulp van GIS. 

Vervolgens is op basis van de verhouding tussen de breedte van de vaargeul (30 m) ten 

opzichte van de totale breedte van dat stuk de gemiddelde bodemhoogte over het meer 

berekend. Het gemiddelde van de drie delen levert een bodemhoogte van –1,4 m+NAP. 

Meerpeilen 

Het uitgangspunt is dat als de Kadoelersluis is gesloten, dat het meerpeil 1,0 m+NAP bereikt. De 

verschillende combinaties van windrichtingen en windsnelheid zijn daarom alleen bij dit 

meerpeil berekend. 

Windsnelheden en windrichtingen 

De windsnelheden en windrichtingen zijn overgenomen uit Hydra-VIJ en zijn weergegeven in 

Tabel 3-1. 
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Windrichting Windsnelheid 

0 0 

22,5 10 

45 16 

67,5 22 

90 27 

112,5 32 

135 37 

157,5 42 

180  

202,5  

225  

247,5  

270  

292,5  

315  

337,5  

Tabel 3-1: Reeksen windrichtingen en windsnelheden voor de invoer van BretView. 

Interactie wind-water: ruwheid  

BretView vereist invoergegevens ten aanzien van de parameters voor de ruwheidshoogte als 

functie van de windsnelheid: Wu-constanten en ruwheidsparameter Cd. Voor detailinformatie 

wordt verwezen naar Bijlage C. 

 

Paramter Waarde 

Wu constante a 0,80 

Wu constante b 0,065 

U_Cdmin [m/s] 7,50 

U_Cdmax [m/s] 50 

 

3.2.2 Hydra-VIJ 

BretView schrijft de resultaten van de berekeningen weg in een Microsoft Access database die 

geschikt is voor Hydra-VIJ. Deze database wordt gecombineerd met de database voor de locatie 

Kadoelersluis berekend voor HR2006. Alle combinaties met een waterstand hoger dan 

0,8 m+NAP worden vervangen door de resultaten van BretView. De nieuwe database dient als 

input voor Hydra-VIJ. 

 

Tabel 3-2 geeft aan welke gegevens gebruikt zijn voor Hydra-VIJ: 

 

Gegevens Bron 

Windstatistiek  Conform [HR, 2006] 

Meerpeilstatistiek Conform [HR, 2006] 

Afvoerstatistiek IJssel en Vecht Conform [HR, 2006] 

QH-relaties (waterstanden) Conform [HR, 2006] 

Tabel 3-2: Benodigde gegevens berekeningen Toetspeil voor het Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en 
het Vollenhoverkanaal 
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Voor het berekenen van de Hydraulische Randvoorwaarden zijn dezelfde instellingen gebruikt 

als voor de primaire a- en b-keringen. Hiervoor wordt verwezen naar [RWS,2007]. 





november 2008  Achtergrondrapport Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal 

HKV LIJN IN WATER PR1322 11 

4 Resultaten 

4.1 Waterstanden 

Figuur 4-1 geeft voor de windrichtingen noord, oost, zuid en west bij de hoogste windsnelheid 

(42 m/s) de waterstanden weer op de uitvoerlocaties. 

  

  
Figuur 4-1: Opwaaiing bij windsnelheid 42 m/s uit richting noord, oost, zuid en west. 
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Opvallend is dat bij noordenwind en een windsnelheid van 42 m/s (bijna) droogval ontstaat bij 

de meest noordelijk gelegen locaties. De vraag is of dat in werkelijkheid ook zo is. Vermoedelijk 

is hier sprake van de onnauwkeurigheid van BretView, omdat met name in smalle wateren 

Bretview sterk afwijkt van de werkelijkheid. De kansbijdrage van deze combinatie is echter niet 

groot. Bovendien treedt droogval alleen bij deze windsnelheid op.  

 

Over het algemeen zullen de berekende waterstanden een overschatting zijn van de 

werkelijkheid. Dit omdat het 'model' ophoudt bij de waterlijn. Inwerkelijkheid zal het water 

water gebieden onder water gaan zetten.  

 

4.2 Toetspeilen 

De waterstanden zijn berekend aan de waterlijn en niet aan de teen van de dijk. Deze 

waterstanden kunnen worden geprojecteerd naar de teen van de dijk (Figuur 4-2). Benadrukt 

wordt dat dit een benadering is. De aanname is dat de voorliggende hooggelegen kade en 

wegen falen. Er is geen rekening gehouden met de werkelijke hoogte. 

 

 
Figuur 4-2: Projectie waterstand naar teen van de dijk. 

Onderstaande figuren en tabellen geven de Toetspeilen voor de twee dijkringen langs het 

Kadoelermeer, het Vollenhovermeer en het Vollenhoverkanaal: dijkring 7 en dijkring 9. Zoals in 

de inleiding al is aangegeven, dienen de golfrandvoorwaarden door de beheerder zelf te worden 

uitgerekend met behulp van de Hydra-VIJ. Met Hydra-VIJ is het mogelijk om bij de opgegeven 

overschrijdingsfrequentie de golfbelasting en de benodigde kruinhoogte te berekenen. De voor 

de golfbelasting benodigde strijklengte kan met een meegeleverde module worden berekend en 

de bodemhoogte moet door de gebruiker worden opgegeven (defaultwaarde staat op 99). 

 

Figuur 4-3 en Tabel 4-2 geven respectievelijk de randvoorwaardenlocaties en Toetspeilen voor 

dijkring 7 (gele punten). Voor de Toetspeilen en achtergrondinformatie voor de locaties 23 – 37 

wordt verwezen naar het achtergrondrapport Vollenhove. Figuur 4-4 en Tabel 4-1 geven de 

resultaten voor dijkring 9 (gele punten). 
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Figuur 4-3: Randvoorwaardenlocaties Toetspeilen Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal  

voor dijkring 7. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  1,4 

2  1,3 

3  1,3 

4  1,2 

5  1,2 

6  1,1 

7  1,1 

8  1,1 

9  1,1 

10  1,0 

11  1,0 

12  1,0 

13 Vollenhove 1,1 

14  1,2 

15  1,2 

16  1,2 

17  1,3 

18  1,3 

19  1,4 

20  1,4 

21  1,5 

22 Blokzijl 1,6 

Tabel 4-1: Toetspeilen Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal voor dijkring 7. 
Normfrequentie = 1/4.000  
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Figuur 4-4: Randvoorwaardenlocaties Toetspeilen Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal 

voor dijkring 9. 
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Locatie Omschrijving Toetspeil [m+NAP] 

1  1,3 

2  1,3 

3  1,2 

4  1,2 

5  1,1 

6  1,1 

7  1,1 

8  1,1 

9  1,0 

10  1,0 

11  1,0 

12 Vollenhove 1,0 

13  1,1 

14  1,2 

15  1,2 

16  1,3 

17  1,3 

18  1,3 

19  1,3 

20  1,3 

21  1,3 

22  1,4 

23  1,4 

24 Blokzijl 1,5 

Tabel 4-2: Toetspeilen Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal voor dijkring 9. 
Normfrequentie = 1/1.1250  
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5 Referenties 

[BretView, 2008] 

Helpfile bij Bretview versie 1.7.1 en BretPro versie 0.09a. Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat, RIZA en VORTECH. 

[HR, 2006] 

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen voor de 

derde toetsronde 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal 

Water. September 2007. 

[HR-C, 2008] 

Hydraulische Randvoorwaarden 2006 voor het toetsen van primaire waterkeringen 

categorie c voor de derde toetsronde 2006-2011. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

Directoraat-Generaal Water, 2008.  

[RWS, 2007] 

Achtergrondrapport HR 2006 voor de Vecht- en IJsseldelta. Hydraulische Randvoorwaarden 

2006 voor de Vechtdelta en Thermometerrandvoorwaarden 2006 voor de IJsseldelta. 

V.A.W. Beijk. Rijkswaterstaat RIZA Rapport 2007.024. ISBN 978-90-369-1403-1. 2007. 

[VTV-C, 2008] 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid. Addendum voor primaire waterkeringen categorie c. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water, 2008. CONCEPT 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 
 





november 2008  Achtergrondrapport Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal 

HKV LIJN IN WATER PR1322 21 

Bijlage A Bretview 

Bijlage A.1 De modellering 

Op basis van een simpel bakmodel wordt aan de hand van de wetten van impulsbehoud en 

massabehoud berekend hoe hoog een waterstand wordt opgestuwd (opwaaiing) en hoe laag het 

water komt te staan op tegenoverliggende locaties (afwaaiing). Naast op- en afwaaiing berekent 

BretView ook de golfcondities [BretView, 2008]. Hier wordt verder geen aandacht aan besteed, 

aangezien alleen de waterstand op het Kadoelermeer, Vollenhovermeer en Vollenhoverkanaal 

relevant is voor deze studie. Figuur A-1 geeft een schematische weergave van het bakmodel en 

de variabelen. 

 

 
Figuur A-1: Het bakmodel dat aan de basis van BretView ligt. De op te leggen randvoorwaarden zijn 

dikgedrukt. 

Het programma werkt met een eenvoudige invoer, namelijk een gebiedscontour, een constant 

bodemniveau, een reeks meerpeilen, een reeks windsnelheden en een reeks windrichtingen.  

Bijlage A.2 Aannamen 

BretView gaat uit van de volgende aannamen [BretView, 2008]: 

• Een gesloten bak met onsamendrukbaar water; 

• Een constante bodemhoogte;  

• Stationaire omstandigheden; 

• Ruimtelijke onafhankelijkheid; 

• Verwaarloosbare viscositeiten; 

• Een dieptegemiddeld 1D-model waarin de dieptegemiddelde stroomsnelheid u = 0 m/s 

verondersteld wordt en de x-as parallel aan de windrichting ligt. 

 

Aan de hand van bovenstaande aannames berekent BretView de waterstanden uitgaande van 

de wetten van impuls en massabehoud. 

 

Bijlage A.3 De impulsbalans 

De impulsbalans wordt gevormd door een waterdrukterm, een windschuifspanningsterm en een 

Bodemschuifspanningsterm: 
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Er wordt verder aangenomen dat bodemschuifspanning gerelateerd is aan de de  

windschuifspanning volgens (1 )b aτ δ τ= − , met δ een constante van de orde grootte 1,2. De 

impulsbalans wordt versimpeld tot: 

 
De algemene oplossing voor (E2) luidt: 

 
met K = nader te bepalen constante. Vergelijking E5 geeft de verhanglijn in het meer weer. 

 

Bijlage A.4 De wet van massabehoud 

Als randvoorwaarde wordt de wet van massabehoud gebruikt. De wet van massabehoud voor 

het 2D gebiedscontour wordt gegeven door: 

 
Om deze integraal op te lossen is het watervolume geschematiseerd zoals in Figuur A-2. 
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Figuur A-2: Opdeling van het watervolume. 

Op basis van de schematisatie in Figuur A-2 wordt de wet van massabehoud in de BretView 

modellering met de volgende vergelijking weergegeven: 
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Bijlage B Uitvoerlocaties  

# X Y  # X Y 

1 195215.56 519205.79  24 193406.97 526356.46 

2 194879.39 519534.22  25 193461.62 526461.97 

3 194517.05 519875.24  26 193178.54 526054.38 

4 194084.65 520078.78  27 193110.93 525564.49 

5 193689.67 520169.04  28 193152.08 525066.23 

6 193220.15 520225.93  29 193189.78 524568.50 

7 192753.04 520392.55  30 193226.35 524069.89 

8 192272.72 520464.39  31 193267.63 523571.00 

9 191997.87 520761.05  32 193306.21 523072.54 

10 192161.07 521223.67  33 193241.77 522578.30 

11 192517.22 521564.60  34 192951.06 522176.97 

12 192803.27 521941.04  35 192595.35 521824.61 

13 193144.56 522123.30  36 192243.91 521470.63 

14 193480.50 522333.40  37 191892.87 521114.20 

15 193851.63 522608.15  38 191791.89 520645.71 

16 194119.74 522979.89  39 191862.96 520256.23 

17 194121.34 523465.14  40 192359.46 520216.82 

18 193992.76 523899.91  41 192841.24 520081.07 

19 193675.12 524206.99  42 193322.13 519946.94 

20 193404.39 524481.56  43 193803.30 519810.47 

21 193198.90 524932.39  44 194283.97 519672.26 

22 193146.73 525428.95  45 194754.70 519503.99 

23 193162.94 525926.31  46 195131.43 519176.08 
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Bijlage C Ruwheidsparameters BretView 

Bijlage C.1 Ruwheidshoogte als functie van de 
windsnelheid (uit [De Waal, 2003]) 

Charnock 

Volgens Charnock (1955) is de ruwheidshoogte afhankelijk van de schuifspanningssnelheid. Hij 

stelt dat de dimensieloze ruwheidshoogte constant is: 

 

 
 

 
 

Merk op dat hiermee impliciet een relatie wordt gelegd tussen de ruwheid van het 

wateroppervlak en de toestand van het wateroppervlak (golven): de veronderstelling is dat het 

wateroppervlak ruwer is naarmate het harder waait. 

 

Charnock legt de volgende relatie tussen C10 en U10: 

   
 

De relatie tussen C10 en U10 voor de verschillende 'standaard'-waarden van α is weergegeven 

in 

 
Figuur C-1: Ruwheid volgens Charnock. 

(1.0) 
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Wu 

Hoewel relatie (1.0) niet expliciet is te schrijven voor C10, heeft Wu [Wu, 1980] laten zien dat 

deze relatie voor realistische waarden van de windsnelheid U10 
zeer goed kan worden benaderd 

door:  

 

 
 

Hierin is: 

a = empirische constante (-) 

b = empirische constante (s/m) 

 

Voor de benadering van (1.0) met behulp van (1.1) zijn de optimale waarden voor a en b 

volgens (Wu, 1982): 

a = 0.8 (-) 

b = 0.065 (s/m) 

 

Dit zijn ook de waarden die gebruikt zijn bij de berekeningen in BretView. 

 

Bijlage C.2 Grenzen aan de ruwheid 

Bij een formulering waarin de ruwheid afhankelijk is van de windsnelheid, kunnen voor zeer 

kleine en zeer grote waarden voor de windsnelheid ruwheidswaarden worden gevonden die 

twijfelachtig zijn. In de relatie volgens Wu wordt daarom in veel toepassingen voor 

windsnelheden kleiner dan 7,5 m/s de ruwheidswaarde behorend bij 7,5 m/s aangehouden. 

Voor zeer grote windsnelheden (waarden boven de 30 m/s) bestaat eveneens het vermoeden 

dat de ruwheid niet meer (zo snel) met de windsnelheid toeneemt. Op dit punt heeft zich nog 

niet een gangbare praktijk ontwikkeld, waarschijnlijk vooral omdat dergelijke grote 

windsnelheden slechts in zeer weinig toepassingen aan de orde zijn en ook metingen niet 

beschikbaar zijn. 

 

In de berekeningen met BretView is tevens als grenwaarde voor U_Cdmin 7,5 m/s 

aangehouden. Voor U_Cdmax is een waarde van 50 m/s gehanteerd.  
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