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Het voorbeeld en de gegevens zijn aangedragen door Waterschap Rijn en IJssel. Vervolgens heeft
Deltares de gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Deze is gepresenteerd aan de waterkeringbeheerders
tijdens bijeenkomsten van het Kennis & Kunde Platform op 20, 22 en 27 juni 2017. Een vergelijkbare
gevoeligheidsstudie is uitgevoerd voor het beoordelingsspoor AGK voor dijktraject 13-5. Deze studie
wordt ook opgenomen in het voorbeeldenboek.

Type voorbeeld
Het voorbeeld heeft betrekking op het beoordelingsspoor Graserosie Buitentalud (GEBU). In de
gevoeligheidsberekeningen wordt nagegaan wat de effecten zijn van verschillende invoerparameters
op de berekende faalkans van een dijkvak.

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

Casebeschrijving
Het voorbeeld heeft betrekking op de Schaapdijk en de Broekdijk van dijktraject 47-1. Deze locatie
ligt op de linkeroever van de IJssel (Watersysteem BovenRijn) in de gemeenten Arnhem en Velp, net
benedenstrooms van de IJsselkop (zie figuur).

Een foto van de Broekdijk met zicht op de IJsselbrug A12 is weergegeven in onderstaande figuur. De
uiterwaard van de IJssel bevindt zich links van de dijk.

Ten behoeve van het voorbeeld is een aantal dijkprofielen geschematiseerd op basis van het AHN2.
Deze profielen zijn gekozen dicht bij locaties waarvoor het mogelijk is om met Ringtoets/RisKeer
Hydraulische Belastingen te berekenen. In onderstaand kaartje zijn zowel de locaties van de
geschematiseerde dijkprofielen als de gebruikte HB locaties weergegeven. De zwarte lijnen vanaf de
HB locatie door de profiellocatie geeft de raai weer waarover in GIS het dijkprofiel afgeleid van de
hoogtemetingen.

Een voorbeeld van een dergelijk profiel voor locatie dk_00024 is weergegeven in de onderstaande
figuur. Omdat het onjuist is om het voorland rivierwaarts van de HB locaties mee te nemen bij de
bepaling van de Hydraulische Belastingen is ervoor gekozen om dit profiel te beginnen ter plekke van
de HB locatie.

Uit de metingen blijkt dat er voor de dijkvoet een depressie aanwezig is in het voorland. Het blijkt
dat er problemen optreden wanneer deze depressie wordt geschematiseerd in het voorlandprofiel
ten behoeve van Ringtoets / Riskeer. Er is daarom besloten om het werkelijke profiel te
vereenvoudigen tot onderstaand geschematiseerd profiel. In deze figuur is het voorlandprofiel

weergegeven met een oranje lijn. Het buitentalud dat bruin is weergegeven speelt geen rol binnen
het beoordelingsspoor GEBU dat in dit voorbeeld wordt beschreven.

Voor het doorlopen van het beoordelingsspoor GEBU is behalve de Hydraulische Belastingen ook de
graskwaliteit en de bodemsamenstelling onder de grasmat van belang. Het Waterschap Rijn en IJssel
houdt daarom bij hoe het gesteld staat met de graskwaliteit en wat de samenstelling is van de
ondergrond.

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

Voor het beoordelingsspoor GEBU dat in dit voorbeeld is uitgewerkt is de
schematiseringshandleiding Grasbekleding en de Basismodule BM – Gras Buitentalud van belang. In
deze basismodule komen de volgende twee deelmechanismen aan bod:
-

Golfoploop
Golfklap

Voordat een beoordeling van deze twee deelmechanismen kan plaatsvinden, dient de
waterkeringbeheerder eerst een schematisering te maken van de dijk. Bij het opstellen van de
schematisering bepaalt de waterkeringbeheerder de waarden van de invoerparameters voor de
faalmechanismeberekening. Met een gevoeligheidsanalyse kan de waterkeringbeheerder welke
invloed de gemaakte keuzes hebben op het uiteindelijke resultaat van de beoordeling. Hierdoor
ontstaat inzicht in de maatgevende invoerparameters die wellicht uitvoeriger dienen te worden
geschematiseerd en/of door middel van aangescherpt beheer positief kunnen worden beïnvloed.

Dilemma’s en gevoeligheidsanalyses
Bij de gevoeligheidsanalyse zijn de volgende vragen onderzocht:
1. Wat is de invloed van het al of niet meenemen van een voorland?
Dilemma: Een voorland kan de golfhoogte en daarmee het overslagdebiet reduceren. Een
waterkeringbeheerder heeft echter niet altijd de mogelijkheid om de aanwezigheid van een
voorland zeker te stellen.
Uit de berekeningen met Ringtoets / RisKeer voor locatie DK00024 blijkt dat het meenemen van een
voorlandprofiel leidt tot een reductie van de golfbelasting, vooral vanwege een lagere golfhoogte.
Zoals in onderstaande figuur kan worden afgelezen bedraagt de maximale golfhoogte 0.70 m voor
de referentiesituatie bij een waterstand van 11.1 m + NAP. Voor de berekening met voorland
bedraagt de maximale golfhoogte 0.58 m bij een waterstand van 13 m + NAP.

Voor de berekeningen met de BM Graserosie - Buitentalud is zowel de maximale golfhoogte als de
bijbehorende waterstand van belang. Voor traject 47- 1 geldt, zoals kan worden afgeleid uit de
schematiseringshandleiding, een stormduur van 12 uur met een vaste waterstand gelijk aan de
waterstand behorende bij de hoogte berekende golfhoogte. Hierbij wordt opgemerkt dat voor deze
locatie het stormverloop voor hydraulische belastingen voor buitenbekleding afwijkt van het
waterstandsverloop dat voor andere beoordelingssporen relevant is. Het stormverloop en het
waterstandsverloop voor deze locatie zijn weergegeven in onderstaande figuur.

Voor de berekening zonder voorland is dit 11.1 m + NAP, voor de berekening met voorland is dit 13
m + NAP. In onderstaande figuur is de invoer voor de berekening zonder voorland weergegeven.

Bij de beoordeling geldt als criterium dat de veiligheidsfactoren voor de twee deelmechanismen
hoger dienen te zijn dan 1 voor een voldoende beoordeling. Hierbij geldt dat BM Gras – Buitentalud
de veiligheidswaarden maximeert tot een waarde van 10.
Door middel van gevoeligheidsonderzoek met behulp van BM Gras – Buitentalud wordt nagegaan
wat de invloed is van het voorland veiligheidsfactoren. Er wordt gerekend met een gesloten
graszode, een zandgehalte van 20% en een dikte van de kleilaag van 1 m. Deze waarden zullen in de
volgende dilemma’s worden geëvalueerd. De overige instellingen komen uit de
Schematiseringshandleiding Graserosie.
In onderstaande tabel worden de resultaten voor Golfklap weergegeven, voor Golfoploop wordt de
maximale veiligheidsfactor met de waarde 10 berekend. Met het meenemen van het voorland
neemt de veiligheidsfactor toe met een waarde van ruim 1.5. Het loont dus zeker de moeite voor
een waterkeringbeheerder om ervoor te zorgen dat er een voorland aanwezig is voor het
beoordelingsspoor Graserosie Buitentalud (GEBU).
Geen voorland
2.441

Wel voorland
4.032

2. Wat is de invloed van de graskwaliteit op het beoordelingsresultaat?
Dilemma: De graskwaliteit is van belang voor de sterkte van het buitentalud tegen golfbelasting. Een
open zode leidt sneller tot erosie en heeft daarmee een grotere faalkans dan een gesloten zode.
Echter voor het beheer kan een gesloten zode een grotere beheersinspanning voor de
waterkeringbeheerder opleveren.

In onderstaande tabel worden de rekenresultaten weergegeven voor de twee deelmechanismen
Golfklap en Golfoploop. Er wordt zowel gevarieerd met de aanwezigheid van het voorland als met de
graskwaliteit. Uit de resultaten blijkt dat voor dit voorbeeld het deelmechanisme Golfklap
maatgevend is. Het effect van een open zode versus gesloten zode is van dezelfde orde als het effect
van wel of geen voorland. Bij een situatie zonder voorland en een open zode wordt er een
veiligheidsfactor kleiner dan 1 berekend.

Graskwaliteit
Open zode
Gesloten zode

Golfklap
Geen voorland
Wel voorland
0.891
2.479
2.441
4.032

Golfoploop
Geen voorland
Wel voorland
1.277
10
10
10

Uit deze analyse blijkt dat het voor de waterkeringbeheerder zeker relevant is om de kwaliteit van
het gras zo hoog mogelijk te houden. Het effect van een gesloten zode ten opzichte van een open
zode is van dezelfde orde als het effect van het meenemen van het voorland in de
belastingberekeningen.
3. Wat is de invloed van de kleilaag onder de grasmat op het beoordelingsresultaat?
Dilemma: De dikte en de zandlaag van de kleilaag onder de grasmat is van invloed op de
veiligheidsfactor. Het bepalen van deze eigenschappen kost veel inspanning. Het is daarom voor de
waterkeringbeheerder nuttig te weten hoe gevoelig het rekenresultaat is voor deze parameters.
Door middel van gevoeligheidsberekeningen met BM Gras – Buitentalud worden berekeningen
uitgevoerd met variërende waarden voor de Dikte kleilaag + gras en het zandgehalte. Uitgangspunt
zijn de Hydraulische Belastingen met voorland. Alleen voor het deelmechanisme Golfklap bestaat de
mogelijkheid om deze gevoeligheidsanalyse uit te voeren. De resultaten zijn weergegeven in
onderstaande grafiek:

Uit de berekeningen blijkt dat de dikte van kleilaag en gras alleen varieert voor waarden tussen de
0.2 m en de 0.5 m. De invloed van het zandgehalte laat zich alleen gelden voor percentages groter
dan 70 %. Het maximale effect van de dikte van kleilaag en gras is van dezelfde orde als het effect
van wel of geen voorland of gesloten of open zode. Het effect van het zandgehalte bedraagt hier
ongeveer de helft van.
Aangezien de verwachtingswaarde voor de dikte van de kleilaag 1 m is, en het zandgehalte 20% zal
een uitgebreide meetcampagne naar alle waarschijnlijkheid geen of slechts zeer beperkt van invloed
zijn op de berekende veiligheidsfactor.
4. Wat is de invloed van de golfrichting op het beoordelingsresultaat?
Dilemma: De hoek van inval van golven is van groot belang op de belasting van de bekleding van het
buitentalud. Golven die schuin invallen veroorzaken minder belasting dan golven die loodrecht
invallen. Wanneer de waterkeringbeheerder rekent met loodrechte golfinval dan kan dit leiden tot
een onderschatting van de veiligheidsfactor waardoor de bekleding mogelijk ten onrechte wordt
afgekeurd.
Het probleem bevindt zich niet in de afleiding van de golfrichtingen, aangezien Ringtoets / RisKeer
hiervoor uitvoorwaarden beschikbaar stelt. In onderstaande figuur zijn de maatgevende
golfrichtingen weergegeven voor de berekeningen met en zonder voorland. Hieruit blijkt dat op een
aantal locaties de golven zeer scheef invallen, in het zuidelijk deel is de maatgevende golfrichting
voornamelijk zuidzuidwest, in het noordelijk deel voornamelijk oostnoordoost.

Het probleem ligt veeleer in het feit dat BM Gras – Buitentalud voor het deelmechanisme Golfklap
nog geen rekening houdt met de golfrichting, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het deelmechanisme
Golfklap in het beoordelingsspoor Stabiliteit Steenzetting. Bij een onvoldoende beoordeling van het
deelmechanisme Golfklap binnen GEBU kan, wanneer de golven scheef invallen, het nuttig zijn om
hier in een geavanceerde beoordeling nader onderzoek naar te verrichten.
Voor het deelmechanisme Golfoploop houdt BM Gras – Buitentalud wel rekening met de golfrichting.
De invloed van de golfrichting voor een beoordeling zonder voorland met een open graszode is
weergegeven in onderstaande figuur.

Eindconclusies gevoeligheidsonderzoek
Voor een deel van het traject 47-1 is gevoeligheidsonderzoek uitgevoerd naar het beoordelingsspoor
Graserosie Buitentalud. Voor deze casus blijkt dat de graskwaliteit en het voorland een grote invloed
hebben op (de berekening van) de veiligheid van de grasbekleding. De verwachte dikte (1 m) en het
verwachte zandgehalte (20%) van de aanwezige kleilaag liggen ver van de waarden af waarbij een
negatieve invloed op de veiligheidsfactor kan worden verwacht. Een uitgebreide meetinspanning
naar deze invoergegevens lijkt daarom niet nodig. Het meenemen van de golfrichting speelt alleen
een (positieve) rol in het deelmechanisme Golfoploop. Om dezelfde positieve invloed voor het
deelmechanisme Golfklap mee te nemen in de beoordeling is een toets op maat vereist.

