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1 Inleiding
1.1

Achtergrond
De Waterwet (2009) bepaalt dat waterbeheerders iedere zes jaar de primaire waterkeringen
moeten toetsen op de geldende veiligheidsnormen. De toetsing dient inzicht te verschaffen in
de actuele veiligheid van de primaire waterkeringen en de resultaten geven al dan niet
aanleiding voor het initiëren van verbeteringswerken. Het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI)
bestaat uit het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) en de Hydraulische Randvoorwaarden
(HR). Het VTV is het voorschrift hoe de toetsing dient te worden uitgevoerd en bestaat uit een
omschrijving van de toetsmethoden voor verschillende faalmechanismen. De HR vormen de
getalsmatige verzameling van de maatgevende hydraulische belastingen, in termen van
waterstanden en golfparameters als significante golfhoogte, golfperiode en golfrichting, voor
alle locaties waar zich primaire waterkeringen bevinden.
Voor de kustzones worden binnen het project WTI – HR Zout nieuwe Hydraulische
Randvoorwaarden afgeleid voor de harde keringen langs de Waddenzee en de
Westerschelde. Voor de harde keringen langs de overige kustwatersystemen (Hollandse Kust
en Oosterschelde) blijven de HR ongewijzigd ten opzichte van de in 2006 vastgestelde HR.
Voor het watersysteem Westerschelde worden wel nieuwe berekeningen uitgevoerd. Hiertoe
zijn 1800 SWAN berekeningen uitgevoerd ten behoeve van de opzoektabel, die als database
door Hydra-K wordt gebruikt. De opzet, resultaten en controles op de resultaten van deze
berekeningen zijn beschreven in Klein en Kroon (2011) en Kroon en Klein (2011). De opzet,
resultaten
en
controles
van
noodzakelijke
nabewerkingen
op
de
SWAN
productieberekeningen staan in Nicolai et al. (2011). De nabewerkte resultaten zijn invoer
voor het probabilistische rekenmodel Hydra-K, waarmee de concept HR 2011 zijn berekend.
De uitkomsten van de probabilistische berekeningen voor de Westerschelde zijn beschreven
in Nicolai (2011).
Een beperkt aantal uitkomsten van Hydra-K zijn op een zogenoemde “zwarte lijst” geplaatst
omdat ze niet betrouwbaar worden geacht. Dit komt bijvoorbeeld door het ontbreken van
SWAN resultaten op een bepaalde locatie (bijvoorbeeld door droogvallen), of door
onrealistische extrapolatie van golfparameters als gevolg van irreguliere faalgebieden (zie
Nicolai, 2011). De vorm van de HR in WTI 2011 staat momenteel nog ter discussie. In
voorliggende rapportage veronderstellen we dat de golfparameters op alle Hydra-K
uitvoerlocaties, met uitzondering van de locaties op de “zwarte lijst”, onderdeel zullen
uitmaken van de concept HR 2011.
De destijds gehanteerde aanpak om te komen tot de HR 2006 verschilt op enkele punten van
die voor de concept HR 2011. De verschillen zitten met name in de gehanteerde SWAN
versie en in de aansturing en invoer van de SWAN productieberekeningen. Daarnaast zijn de
uitvoerlocaties aangepast, enerzijds om consistent te zijn met de keuze van uitvoerlocaties
voor de Hollandse Kust (afstand uit de dijk, aantal roosterpunten tussen uitvoerlocatie en teen
van de dijk) en anderzijds vanwege het grote aantal uitvoerlocaties dat onlogisch was
gekozen t.b.v. HR 2006 (o.a. permanente droogval).
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1.2

Doelstelling
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de concept HR 2011
en de HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde. Daartoe worden de
onderliggende Hydra 2011 en Hydra 2006 resultaten vergeleken en worden verschillen waar
mogelijk verklaard. Als onderdeel van deze verschilanalyse zullen ook de Hydra 2011
resultaten an sich nader worden bekeken.

1.3

Aanpak
De resultaten van Hydra 2011 en Hydra 2006 die we in deze studie met elkaar vergelijken,
zijn afkomstig van Nicolai (2011). De berekeningen zijn uitgevoerd voor een standaardprofiel
(voor details zie Nicolai, 2011) voor het faalmechanisme golfoverslag. Er is gerekend met een
kritiek overslagdebiet van 1 l/s/m.
Om verwarring te voorkomen volgt nu eerst een korte uitleg over de naamgeving met
betrekking tot Hydra 2006, HR 2006, Hydra 2011 en concept HR 2011, hoewel de vorm van
laatstgenoemde nog ter discussie staat. Hydra 2006 bevatte 923 locaties, waarvan er 174 in
het Randvoorwaardenboek (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007) zijn opgenomen. De
golfparameters op die 174 locaties noemen we in deze studie de HR 2006. Hydra 2011
bestaat uit 757 locaties, waarvan er 21 op de zwarte lijst zijn geplaatst. De resultaten van de
overgebleven 736 locaties gelden zowel als de concept HR 2011 als de Hydra 2011
resultaten.
Het feit dat de locaties van Hydra 2011 en Hydra 2006 verschillend zijn maakt een directe
vergelijking moeilijk. De aanpak voor de vergelijking is als volgt:
•

•

•

•

De verschilanalyse begint met het opstellen van een lijst met verschillen tussen de
methodes die zijn toegepast om Hydra 2006 en Hydra 2011 resultaten te verkrijgen. Dit
geeft direct mogelijke verklaringen voor eventuele verschillen in resultaten.
Om de verschillen met de Hydra 2006 resultaten te kunnen verklaren moeten we een
goed beeld hebben van de resultaten van 2011. Daarom worden de resultaten van
Hydra 2011, te weten de golfparameters, windsnelheden, windrichtingen en
waterstanden in zowel het eerste als het tweede illustratiepunt (voor betekenis zie
Hoofdstuk 3) in geanalyseerd.
Vervolgens wordt eerst een globale vergelijking gemaakt tussen de golfparameters van
Hydra 2006 en die van Hydra 2011, ter plaatse van de uitvoerlocaties van 2006. Door
de verschillen ruimtelijk weer te geven is te zien waar de verschillen het grootst zijn.
Tenslotte wordt een gedetailleerde vergelijking gemaakt. Daarbij worden de berekende
golfparameters Hm0, Tm-1,0, en golfrichting van Hydra 2006 en Hydra 2011 geprojecteerd
op de kruinlijn van de kering ter plaatse. In de verschilanalyse presenteren we niet
alleen de golfparameters maar ook de parameters die mogelijk leiden tot verschillen,
zoals afstand tot de kering, lokale bodemligging, maatgevende windrichting en
maatgevende windsnelheid. Deze figuren geven veel inzicht waarom verschillen
optreden. Ook zoeken we bijbehorende representatieve stromingssituaties op en
beschouwen we verschillen in bodemligging in een ruimer gebied dan alleen de
uitvoerpunten zelf. Bovendien vergelijken we de ligging van de uitvoerlocaties in Google
Earth. Dit geeft waardevolle informatie over de geometrie, zoals de mate van
beschutting, strijklengte, aanwezigheid van ondiepe voorlanden en geulen, etc. Met
behulp van al deze informatie krijgen we niet alleen inzicht in de verschillen tussen

Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde

2 van 24

1204143-002-HYE-0014, Versie 2, 18 mei 2011, definitief

Hydra 2006 en Hydra 2011, maar zullen we die verschillen ook verklaren. Dit vergroot
het vertrouwen in de concept HR 2011.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt beschreven op welke onderdelen de methoden om de
golfrandvoorwaarden voor de HR 2006 en voor de HR 2011 te bepalen, van elkaar
verschillen. Ook wordt een schatting gegeven van de consequenties van deze verschillen.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van Hydra-K 2011 gepresenteerd.
Hoofdstuk 4 vergelijkt de Hydra-K 2011 en Hydra-K 2006 resultaten. Eerst globaal,
vervolgens gedetailleerd per segment. De segmenten zijn zo gekozen dat de karakteristieken
van de uitvoerlocaties binnen een segment min of meer gelijk zijn. Zowel de noordoever als
de zuidoever van de Westerschelde is elk in acht segmenten opgedeeld.
Het rapport eindigt met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5.
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2 Verschillen in methode HR bepaling
2.1

Globale beschrijving HR bepaling
In 2006 zijn de Hydraulische Randvoorwaarden voor de harde keringen in de Westerschelde
voor het eerst bepaald met het probabilistische model Hydra-K. Hydra-K extrapoleert
metingen van wind, waterstand en golfparameters naar extreme niveaus. De geëxtrapoleerde
offshore condities worden getransformeerd naar golfbelastingen voor de kering met behulp
van een opzoektabel. Deze tabel geeft de met het golfmodel SWAN bepaalde golfparameters
voor een groot aantal combinaties van waterstand, windsnelheid en windrichting. De SWAN
resultaten worden opgeslagen in de database KustDB, die als invoer dient voor Hydra-K. Met
de rekenmethode binnen Hydra-K worden dan vele combinaties van belastingsvariabelen
waterstand, golfhoogte, -periode en -richting gewogen tegen een faalcriterium, zoals een
maximaal toelaatbaar overslagdebiet. Hydra-K berekent een set van combinaties die leiden
tot falen bij een vastgestelde normfrequentie. De daarbij horende grens tussen falen en nietfalen noemen we de faalgrens.
Het punt op de faalgrens dat de grootste kans van optreden heeft wordt het eerste
illustratiepunt IP1 genoemd. In dit geval is de waterstand onderdeel van het illustratiepunt.
Voor de wettelijke toetsing wordt een tweede illustratiepunt IP2 bepaald, waarbij de
waterstand gelijk is aan het toetspeil. De golfcondities behorende bij het IP2 zijn gepubliceerd
in het randvoorwaardenboek 2006.
De HR bepaling bestaat dus feitelijk uit drie stappen:
1.
2.
3.

Bepalen van de extreme waarden statistiek van wind, waterstand en offshore
golfparameters
Genereren van opzoektabel voor vertaling van offshore naar nearshore golfcondities
op basis van SWAN golfberekeningen
Bepalen van maatgevende waterstanden en nearshore golfcondities per
faalmechanisme voor een vastgestelde normfrequentie met behulp van Hydra-K

In detail zijn deze stappen beschreven in de Achtergrondrapportage van 2006 (RWS, 2006).
Dat zullen we hier niet herhalen. Dat doen we ook niet voor de methode zoals deze voor de
HR van 2011 is toegepast, en waarvoor in Figuur 2.1 een schematische weergave is
gegeven. Voor een gedetailleerde ketenbeschrijving verwijzen we naar Van der Klis et al.
(2010, par. 2.1.2). We zullen ons hier beperken tot een beschrijving op hoofdlijnen van de
verschillen in aanpak.
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Figuur 2.1

Schematische weergave van HR-keten voor de zoute wateren (U 10: windsnelheid,
hs0 offshore windopzet,

0:

w:

windrichting,

faseverschil tussen getij en moment van maximale windsnelheid, h:

locale waterstand), uit Van der Klis et al. (2010, Fig. 2.1)

2.2

Verschillen in extreme waarden statistiek
De windstatistiek is onveranderd gebleven. De overschrijdingslijnen van de (hoog)waterstand
zijn marginaal gewijzigd. Dit heeft niet geleid tot aanpassingen in de toetspeilen (Dillingh en
Rego, 2010). Wel wordt van een aangepaste offshore golfstatistiek gebruik gemaakt. Evenals
voor HR-2006 is de conditionele Weibull verdeling toegepast, zij het nu op een tot 2008
verlengde meetreeks. De windrichtingsafhankelijke 1/10.000 jaar waarden (offshore) voor
significante golfhoogte Hm0 en golfperiode Tm-1,0 komen op zowel meetstation SWB als SCW
0 – 0.2 m respectievelijk 0 – 0.2 s lager uit. Het effect van een verlengde meetreeks is op
deze locaties dus marginaal.
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2.3

Verschillen in generatie van opzoektabel van SWAN resultaten
De SWAN opzoektabellen in Hydra-K ten behoeve van de vertaling van geëxtrapoleerde
offshore metingen naar nearshore golfbelasting, uit 2006 en 2011 zijn verschillend. Dit wordt
veroorzaakt door:
•
•
•
•

Aanpassingen in aansturing van het golfmodel SWAN
Aanpassingen in SWAN modelinvoer, zoals bodem, waterstand, stroming, wind en
golfcondities op de modelrand
Verbeteringen van de modelformuleringen van SWAN
Aanpassing van de uitvoerlocaties

Deze vier aspecten worden hieronder toegelicht.
Aansturing SWAN
De SWAN berekeningen voor HR 2006 zijn aangestuurd met een uniform waterstandsveld.
Stroming is in zijn geheel buiten beschouwing gelaten. In de huidige Hydra 2011
berekeningen zijn voorafgaand aan de SWAN berekeningen hydrodynamische berekeningen
met WAQUA uitgevoerd. Hierin is een tijdsafhankelijke windsnelheid en windrichting
meegenomen. WAQUA berekent op het Kuststrookrooster de waterstands- en
stromingsvelden. Op vijf tijdstippen rondom de piek van de storm zijn met intervallen van 1
uur deze waterstands- en stromingsvelden opgeslagen. Voor elk van de vijf tijdstippen zijn
stationaire SWAN berekeningen uitgevoerd met als invoer de waterstand- en
stromingsvelden uit de WAQUA berekening en een uniform windveld. Het meenemen van
stroming in de SWAN berekening heeft invloed op de effectieve golfleeftijd. Voor golven en
stroming in dezelfde richting neemt de golfleeftijd toe, waardoor de groei effectief minder is en
de golfperiode afneemt ten opzichte van de situatie zonder (mee)stroming. Voor golven op
tegenstroming geldt het tegenovergestelde (zie Van der Westhuysen et al., 2011).
Modelinvoer
Voor de berekeningen van HR 2006 zijn de windvelden in de Westerschelde (ten oosten van
de lijn Vlissingen – Breskens) met 1 m/s verlaagd ten opzichte van de windsnelheid
buitengaats, om rekening te houden met de verwachte afname van de wind boven land.
Gegeven de grote onzekerheden rond de waarde van 1 m/s is in de huidige Hydra 2011
berekeningen voor een uniform windveld gekozen (zie De Waal, 2010). Dit betekent dat de
windsnelheden in de Westerschelde met 1 m/s zijn verhoogd t.o.v. de windvelden zoals
gebruikt voor HR 2006. Daarnaast is in HR 2006, naar alle waarschijnlijkheid, geen openwater-transformatie toegepast van de windsnelheid en zijn potentiële windsnelheden direct
als invoer voor SWAN gebruikt. Deze transformatie wordt nu wel toegepast. De naar open
water getransformeerde windsnelheden zijn ongeveer 10% hoger bij stormwind tot 1% bij
extreme windsnelheden.
In de SWAN berekeningen die ten grondslag liggen aan HR 2006 is gebruik gemaakt van een
‘ontwerpbodem’, gebaseerd op metingen uit de periode van voor 1997. Voor het maken van
deze ontwerpbodem zijn platen, slikken en schorren verlaagd met ca. 0.5 m (zie Alkyon,
1999). Voor de Hydra 2011 berekeningen is een zo actueel mogelijke bodem toegepast. Zelfs
zonder bovengenoemde verlaging zal de bodemverandering als gevolg van
erosie/sedimentatie/geulverplaatsing in de afgelopen 10 jaar op een aantal locaties significant
zijn.
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Modelformuleringen
De opzoektabel voor HR 2006 is gebaseerd op SWAN berekeningen van eind jaren ’90
(Alkyon, 1999). Het afgelopen decennium zijn diverse wijzigingen in de modelformuleringen
van SWAN doorgevoerd. Voor de Westerschelde was een alternatieve whitecapping
formulering zeer relevant (Van der Westhuysen et al., 2007). Hierdoor werd een groot deel
van de aanvankelijke onderschatting van de golfperiode weggenomen. Binnen het project
SBW-Waddenzee (zie overzicht in Van der Westhuysen et al., 2011) is SWAN op een aantal
andere punten verbeterd. Zo is een aangepaste brekerformulering ontwikkeld die er voor
zorgt dat golfgroei in dieptebeperkte gebieden niet meer gelimiteerd is. Daarnaast is een
additionele dissipatieterm toegevoegd die er voor zorgt dat golven op een in de
voortplantingsrichting afnemende stroomsnelheid niet te groot worden. De verbeteringen en
aanvullende kalibratie en validatie waren voornamelijk gericht op de Waddenzee (Gautier,
2010). Aanvullend heeft een verificatie voor de Westerschelde plaatsgevonden door
Witteveen en Bos (2010). Door de modelverbeteringen en verificatie studies is het vertrouwen
in de SWAN resultaten zodanig dat aanvullende correcties zoals toegepast op de SWAN
resultaten voor de HR2006 (zie Groeneweg en Doorn, 2005; RWS, 2006), nu voor HR2011
niet nodig zijn.
Uitvoerlocaties
De uitvoerlocaties langs de oever van de Westerschelde zijn aangepast, omdat is gebleken
dat de Hydra 2006 locaties niet altijd goed gekozen zijn. Sommige locaties zouden nu op land
terecht komen en daardoor permanent droog vallen. De Hydra 2011 locaties zijn waar
mogelijk op 100 m van de kruin van de dijk gelegd en de onderlinge afstand is niet groter dan
250 m. Daarbij moeten twee kanttekeningen gemaakt worden:
1

2

2.4

Een uitvoerlocatie in de laatste roostercel voor de teen van de dijk kan leiden tot
onnauwkeurige rekenresultaten. Om dit te voorkomen zijn de uitvoerlocaties op
tenminste twee roostercellen van de teen van de kering geplaatst. Dit komt neer op het
verplaatsen van de uitvoerlocatie in zeewaartse richting.
Waar mogelijk is voorkomen dat locaties op steile bodemhellingen terecht zouden
komen.

Verschillen in rekenmethode Hydra-K
De Hydra-K versie die gebruikt is voor het bepalen van de golfrandvoorwaarden voor 2011 is
Hydra-K 3.6.2. Voor HR 2006 is oorspronkelijk gebruik gemaakt van Hydra-K 3.5.1. In de
huidige studie zijn de getallen van 2006 echter bepaald met Hydra-K versie 3.6.0 in plaats
van 3.5.1. De verschillen tussen deze versies zijn als volgt:
•

•
•

In Nicolai et al. (2010) is aangetoond dat in de vigerende versie van Hydra-K (3.5.1) de
bodemligging van uitvoerlocaties op een onjuiste manier wordt bepaald. De correctie
van deze fout leidt in de Westerschelde niet tot verschillen in resultaten.
Wel ontstaan verschillen van maximaal 0.01 m in benodigde kruinhoogte door het
gebruik van een nieuwe versie van PC-Overslag in Hydra-K versie 3.6.0.
Het verdisconteren van het stormverloop en meenemen van stroming heeft niet geleid
tot aanpassingen aan het probabilistische model Hydra-K. De resultaten van de
berekeningen bij variabele waterstands- en stromingsvelden worden getransformeerd
naar een regelmatige matrix van stochastwaarden van windsnelheid, windrichting en
waterstand, zoals die oorspronkelijk al in Hydra-K zat.
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Samenvattend kan gesteld worden dat Hydra-K 3.6.0 en Hydra-K 3.5.1 dezelfde illustratiepunten opleveren. Dit rechtvaardigt het gebruik van Hydra-K versie 3.6.0 in plaats van 3.5.1
voor het bepalen van de toetswaarden voor 2006.

2.5

Verwachte consequenties van verschillen in aanpak
De verwachte effecten van aanpassingen van de het HR instrumentarium op de (concept) HR
voor de Westerschelde zijn (zie ook Van der Klis et al. (2010)).
Waterstanden: De basispeilen voor de zoute watersystemen zijn ongewijzigd ten opzichte
van de HR 2006. De reden hiervoor is, dat de nieuwe metingen geen significant effect
hebben op de statistiek van de waterstanden. De correctie voor de gemiddelde
hoogwaterstijging is dermate klein dat ook de toetspeilen onveranderd blijven in de
Westerschelde ten opzichte van 2006.
Golfstatistiek: Een zeer beperkte verlaging van de golfstatistiek bij de diepwater
meetstations SWB en SCW heeft een te verwaarlozen effect op de HR in de
Westerschelde.
Golfmodellering: De aanpassingen aan SWAN zorgen voor een verhoging van golfhoogte
en golfperiode van gemiddeld 10% op de locaties waar de golfcondities dieptebeperkt
zijn,. Dit geldt voor het binnengebied van de Westerschelde. Omdat de SWAN resultaten
in de database van 2006 zijn gecorrigeerd, op basis van vergelijking met metingen, zal
een deel van bovengenoemde verhoging van 10% teniet worden gedaan.
Aanpassing windveld: Een verhoging van de windsnelheid met 1 m/s in het binnengebied
van de Westerschelde, aangevuld met een verhoging als gevolg van de open-water
transformatie, zal voor hoge windsnelheden nauwelijks effect hebben op de golfcondities
(verwachte toename van de windsnelheid is ongeveer 5%). Voor de lagere
windsnelheden is de toename dan 10-15%, wat kan leiden tot 20% hogere golven, tenzij
de golven worden beïnvloed door andere factoren zoals een beperkte waterdiepte.
Omdat de lage windsnelheden niet tot de maatgevende condities behoren, wordt
verwacht dat het effect op de (concept) HR beperkt is.
Aanpassing bodem: De platen, slikken en schorren worden voor de concept HR2011 niet
langer verlaagd. Dit zal consequenties hebben daar waar in de vorige HR ronde wel
bodemverlagingen zijn toegepast. Verlaging van platen in het midden van de
Westerschelde zal nauwelijks effect hebben op de golfcondities nabij de keringen. De
veranderingen in de bodem als gevolg van erosie, sedimentatie en geulmigratie kunnen
leiden tot lokale veranderingen.
Verdiscontering stormverloop: Afgaande op de effecten die het verdisconteren van het
stormverloop heeft op de HR in de Waddenzee bestaat het vermoeden dat dit in de
Westerschelde ook zal leiden tot een verlaging van golfhoogtes en golfperiodes tot
maximaal 10%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het verdisconteren van een
ruimtelijk variërend waterstandsveld (met verhang) en stroming in de golfberekeningen.
De golven en wind-geïnduceerde stroming zullen veelal gelijk gericht zijn, waardoor de
effectieve golfleeftijd toeneemt en de golfgroei en daardoor met name de golfperiode
afneemt.
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Uitvoerlocaties: De locaties langs de oevers van de Westerschelde waar de HR worden
bepaald zijn verschillend. Dit leidt tot verschillen in bodemligging en strijklengte en dus
verschil in golfcondities. A priori is niet duidelijk hoe groot deze verschillen zijn.
Bovenstaande veranderingen hebben allen een klein effect op de HR. Sommige zijn
verhogend, andere verlagend. Omdat de effecten van locatie tot locatie kunnen verschillen is
a priori niet eenduidig aan te geven of de HR omhoog of omlaag zullen gaan. Duidelijk is wel
dat er diverse verschillen in aanpak zijn die mogelijk leiden tot veranderingen in HR.

Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde

9 van 24

1204143-002-HYE-0014, Versie 2, 18 mei 2011, definitief

3 Hydra-K resultaten voor 2011
3.1

Hydra-K berekeningen
Om de golfcondities in het illustratiepunt te bepalen die als concept HR kunnen dienen, is
door Nicolai (2011) voor alle 757 uitvoerlocaties een berekening gemaakt met Hydra-K versie
3.6.2 voor het faalmechanisme golfoverslag. Het berekende belastingniveau wordt voor dit
faalmechanisme ook wel de minimaal benodigde kruinhoogte genoemd. Er is gerekend met
een kritiek overslagdebiet van 1 l/s/m.
De voor WTI-2011 ontwikkelde versie 3.6.2 bevat geactualiseerde golfstatistiek,
waterstandstatistiek en simultane waarnemingen, nieuwe transformatiematrices met
golfgegevens voor 757 SWAN uitvoerlocaties (SWAN databases) en de bij deze
uitvoerlocaties behorende toetspeilen, terugkeertijden en dwarsprofielen.
De resultaten zoals deze zijn verkregen met niet alleen deze versie van Hydra-K maar ook
met de versie van 2006, zijn gerapporteerd in Nicolai (2011). Voor een uitgebreide analyse
waarin voornamelijk wordt ingegaan op afwijkingen van het gemiddelde ruimtelijke verloop
van de Hydra 2011 resultaten (uitschieters) wordt naar dat rapport verwezen.
Er zijn weliswaar 21 locaties op een totaal van 757 uitvoerlocaties waarvoor de uitkomsten
van versie 3.6.2 afwijkend/onbetrouwbaar zijn, maar voor de overige locaties geven de
uitkomsten vertrouwen. De 21 locaties zijn op een zwarte lijst geplaatst en worden in
voorliggende studie niet meer beschouwd. Redenen voor de onbetrouwbare resultaten zijn
enerzijds een lege SWAN database en anderzijds een onregelmatig faalgebied, waardoor of
geen IP2 wordt berekend of onrealistische maatgevende resultaten (zeer hoge of zeer lage
windsnelheden) worden verkregen, resulterend in extreme extrapolatie van golfparameters.
Om de verschillen met de Hydra 2006 resultaten te kunnen verklaren moeten we een goed
beeld hebben van de resultaten van 2011. Uit de analyse in volgende paragraaf zal blijken
dat de variatie van de maatgevende windrichting in de Westerschelde beperkt is en dat grote
afwijkingen alleen optreden bij locaties die zijn afgeschermd van de dominante windrichting.
Dit inzicht helpt bij het verklaren van verschillen tussen Hydra 2011 en Hydra 2006 resultaten.

3.2

Analyse van Hydra 2011 resultaten
De golfcondities zoals berekend met Hydra 2011 worden geanalyseerd door allereerst het
ruimtelijke verloop van de maatgevende windrichting, windsnelheid en waterstand in IP1 te
onderzoeken. Vervolgens analyseren we IP2, waarin de waterstand (toetspeil) is opgelegd.
De resultaten in IP2 vormen de basis voor de concept HR 2011.

3.2.1

Windrichting en golfrichting
Figuur 3.1 geeft voor alle 2011-uitvoerlocaties de richting van de dijknormalen, windrichting
en golfrichting, de laatste in het eerste illustratiepunt. De windrichting kent weinig variatie en
is voornamelijk W-NW (280 – 300 N). Deze windrichting genereert de hoogste waterstanden
in de Westerschelde. Langs de Noordzeekust van Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren draait
de maatgevende windrichting naar NW (320 – 330 N). Op deze locaties dragen de golven
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sterker bij aan de totale belasting dan in het binnengebied van de Westerschelde. Duidelijk is
te zien dat de windrichting en golfrichting hier vrijwel gelijk zijn.
Langs de noordoever van de Westerschelde is de maatgevende windrichting 290 N, met
uitzondering van enkele uitschieters. Langs de zuidkust varieert de maatgevende windrichting
tussen 290 en 320 N. De uitschieters langs beide oevers treden op daar waar de anderszins
maatgevende windrichting van 290 N nagenoeg aflandig wordt. Het beste voorbeeld betreft
’s Gravenpolder (bij uitvoerlocaties 500 - 530), waar de dijkoriëntatie OZO is. De windrichting
die zorgt voor de hoogste waterstanden (300 N) is hier dus aflandig en geeft geen
golfbelasting. Iets afwijkende windrichtingen (bijv. 330 N) geven wel een golfbelasting. In
Figuur 3.1 zien we dat de maatgevende windrichting voor ’s Gravenpolder sterk varieert
tussen 270 en 330 N. De resulterende golfrichting is vervolgens evenwijdig aan de kering,
echter afhankelijk van de locatie noordelijk of zuidelijk gericht. Ook voor de zuidoever draait
de typische maatgevende richting van 300 N bij naar 320 N voor noordoostelijke
dijkoriëntaties en 290 N voor noordwestelijke dijkoriëntaties. In het binnengebied ligt de
golfrichting in tussen de windrichting en de dijknormaal. De oplopende bodem zorgt er voor
dat golven op de ondiepere delen naar de dijk toe draaien. Het verschil tussen windrichting
en golfrichting kan oplopen tot 80 graden. De verschillen zijn het grootst op de noordoever,
voor locaties met een oostelijke dijkoriëntatie.
3.2.2

Windsnelheid en waterstand in IP1
In Figuur 3.2 en 3.3 zijn de waterstand en windsnelheid respectievelijk golfparameters in IP1
(en IP2) weergegeven. De windsnelheden in IP1 liggen rond de 28 m/s in de Westerschelde.
Uitzondering hierop vormen de locaties die een dijkoriëntatie hebben in de NO – ZO sector.
De aflandige wind van 290 – 300 N veroorzaakt daar slechts lage golven. Hierdoor worden
andere windrichtingen dominant. Voor de noordoever betekent dit dat vooral windrichtingen
vanuit het west-zuidwesten maatgevend worden, voor de zuidoever meer vanuit het
noordwesten (zie ook Figuur 3.1). De bijbehorende windsnelheden zijn voor de noordoever
iets hoger, voor de zuidoever lager. Dit blijkt ook uit de marginale windstatistiek bij Vlissingen
(zie Tabel 3.1).
Richtingssector ( N)
30
60
90
120
150
180
Tabel 3.1

Upot (m/s)
19.76
20.61
19.89
18.32
19.67
23.39

Richtingssector ( N)
210
240
270
300
330
360

Upot (m/s)
28.86
32.02
33.47
31.77
25.61
22.13

Schattingen van 1/4000 per jaar potentiële windsnelheid bij Vlissingen

Op de kust van Zeeuws-Vlaanderen en de noordwest kant van Walcheren is de maatgevende
windsnelheid met 24 m/s lager dan die in het binnengebied van de Westerschelde. De
dominante golfaanval is vanuit het noordwesten. De kans op hoge windsnelheden uit deze
sector is kleiner dan voor de westelijke sectoren (zie Tabel 3.1). Rondom Westkapelle is een
sprong in maatgevende windrichting van NW naar W te zien, verband houdend met de
veranderende dijkoriëntatie. Dit leidt tot een verhoging van de maatgevende windsnelheid tot
boven 30 m/s.
De waterstanden in IP1 hebben over het algemeen een minder glad verloop dan de
windsnelheden in IP1. Daarentegen zijn de afwijkingen met het ruimtelijk glad verlopende
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toetspeil (zie bovenste panelen Figuur 3.2a en 3.2b) over het grootste deel beperkt tot minder
dan 5%. Uitzondering vormen de locaties waar de windsnelheid afwijking van de typische
waarden van 24 en 28 m/s in de monding resp. binnengebied van de Westerschelde. De
waterstanden in IP1 zijn tot 0.5 m lager dan toetspeil voor die locaties waar een hogere
windsnelheid werd bereikt dan de typische 28 m/s, ofwel bij maatgevende windrichtingen uit
het westen. Dit is ook weer terug te voeren tot de (wind)richtingsafhankelijke schattingen van
de 1/4000 jaar (hoog)waterstand, zoals weergegeven in Tabel 3.2. De hoogste waterstanden
zitten in de noordwestelijke sector, met een beperkte variatie in de sector 290 – 320 N,
waarin de bulk van de maatgevende windrichtingen zit (Figuur 3.1). Wanneer de
maatgevende windrichting uit het ZW-W komt, neemt de 1/4000 jaar (hoog)waterstand
aanzienlijk af.
Richtingssector ( N)
30
60
90
120
150
180
Tabel 3.2

3.2.3

HW (m NAP)
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22
3.22

Richtingssector ( N)
210
240
270
300
330
360

HW (m NAP)
3.62
4.10
4.73
5.13
5.04
4.07

Schattingen van 1/4000 per jaar hoog water standen bij Vlissingen (Dillingh en Rego, 2010).

Verschillen in windsnelheden en golfparameters tussen IP1 en IP2
Bij de bepaling van IP2 wordt de waterstand gelijk gesteld aan het toetspeil. Dat betekent dat
een combinatie van stochastwaarden op de faalgrens wordt gezocht waarbij de waterstand
gelijk is aan het toetspeil. De windrichting in IP2 wordt hierbij gelijk gehouden aan de
windrichting in IP1. Het toetspeil ligt meestal hoger dan de waterstand in het IP1. De
golfcondities zullen daardoor veelal lager uitvallen. Het overslagdebiet is in beide gevallen
gelijk.
Een verhoging van de waterstand moet dus worden gecompenseerd door een verlaging van
de golfparameters om eenzelfde belasting (overslagdebiet) te krijgen. Hiervoor is meestal een
lagere windsnelheid (in IP2) nodig. De vorm van het faalgebied, en dus het verloop van de
faalgrens, bepaalt de grootte van de noodzakelijke windsnelheidsverandering. In Nicolai
(2011) wordt aangetoond dat veel locaties langs op het oosten gelegen dijkvakken een steile
faalgrens hebben, d.w.z. dat een relatief grote verandering in windsnelheid nodig is om een
verandering in waterstand te bewerkstelligen. Voor de zuidoever is dit aantal locaties beperkt.
Achter in de Westerschelde bij Walsoorden (loc. 275 - 285) en het Land van Saeftinghe (loc.
320 – 340) liggen meerdere locaties waar het verschil in windsnelheid in IP1 en IP2 7-8 m/s
is, hetgeen veel groter is dan op andere locaties. In Figuur 3.3b is te zien dat de verschillen in
golfhoogte en golfperiode tussen IP1 en IP2 op deze locaties 0.2 - 0.3 m resp. 0.3 - 0.5 s is.
Op andere locaties zijn de verschillen kleiner.
Langs de noordoever moeten verschillen van een halve meter in waterstand overbrugd
worden. Hiervoor zijn significant lagere windsnelheden nodig met uitschieters tot 10 – 15 m/s,
met andere woorden verschillen tot bijna 20 m/s. Uiteraard leidt dit tot lage golfcondities,
zoals zichtbaar is in Figuur 3.4a. De verschillen met de golfparameters in IP1 zijn dan ook
groot.
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3.2.4

Ruimtelijk verloop van Hydra 2011 resultaten
In Figuur 3.4a en 3.4b zijn de significante golfhoogte Hm0, gemiddelde golfperiode Tm-1,0 en
gemiddelde golfrichting in het tweede illustratiepunt (IP2) langs de noordoever en de
zuidoever gegeven, zoals deze voor Hydra 2011 zijn bepaald. Afwisselend zijn clusters van
locaties met zwart en rood weergegeven om duidelijk te maken waar de golfcondities
toenemen of afnemen. In de monding van de Westerschelde zijn de golfhoogte en
golfperiode duidelijk hoger dan in het binnengebied van de Westerschelde. Op de zuidwest
kant van Walcheren is de golfhoogte significant lager dan langs andere keringen in de
monding, die meer op het noordwesten zijn georiënteerd. Richting Vlissingen zakt de
golfperiode Tm-1,0 van circa 8 s naar 4-5 s. Deze laatsten zijn typische waarden voor het
binnengebied van de Westerschelde.

3.2.5

Conclusies
In het binnengebied van de Westerschelde is de maatgevende windrichting 290 – 300 N met
een maatgevende windsnelheid van 28 m/s. Dit resulteert in significante golfhoogtes en
gemiddelde golfperiodes van 1 – 2.5 m resp. 3 – 5 s. De variatie in deze waarden wordt
veroorzaakt door verschillen in bodemhoogte en strijklengte. De verschillen tussen IP1 en IP2
zijn klein bij deze maatgevende windrichting.
Over het algemeen vertoont IP1 een gladder ruimtelijk verloop voor windsnelheden en
resulterende golfcondities dan IP2. Variaties in het ruimtelijke verloop, die niet worden
veroorzaakt door variatie in bodemligging en strijklengte, treden op wanneer de maatgevende
windrichting afwijkt van de W-NW sector. De waterstand vertoont afwijkingen van het
toetspeil wanneer de maatgevende windrichting afwijkt van de noordwestelijke sector. Dit is
veelal het geval voor locaties langs oostelijk georiënteerde dijkvakken. Het vasthouden van
de waterstand in IP2 leidt dan tot grote ruimtelijke variaties in windsnelheid en golfcondities
op deze locaties.
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4 Evaluatie van verschillen
In feite hebben we drie sets getallen, te weten Hydra-K resultaten van 2011 (versie 3.6.2) en
2006 (versie 3.6.0) en de uit de Hydra-K 2006 resultaten afgeleide HR 2006. We vergelijken
in Paragraaf 4.1 de Hydra-K resultaten van 2011 en HR 2006, waarbij de laatste als
uitgangspunt worden genomen. De oorzaak van de verschillen zal vaak een combinatie van
factoren zijn. De belangrijkste zullen we bespreken in Paragraaf 4.2.

4.1

Vergelijking tussen Hydra-K uitkomsten 2006 en 2011
Hydra 2011 bevat 757 uitvoerlocaties. Zij komen niet overeen met de 923 uitvoerlocaties van
2006. Daarom zijn de 757 locaties van Hydra 2011 en de 923 locaties van Hydra 2006
gekoppeld aan hun loodrechte projectie op de kruinlijn of indien dat niet mogelijk was, aan het
dichtstbijzijnde punt op de kruinlijn. Op deze manier is de uitvoer van Hydra 2006 en van
Hydra 2011 in eenzelfde figuur zichtbaar te maken, zodat ze met elkaar vergeleken kunnen
worden. De kruinlijn begint even ten noordoosten van Westkapelle en de lengte van de
noordoever bedraagt ongeveer 90 km. Op de zuidoever tellen we door, beginnende in het
oosten, en eindigend bij de Noordzee op 170.5 km, nabij Cadzand, zie Figuur 4.1 voor een
overzicht van de kilometrering en de uitvoerlocaties van Hydra 2011.
Figuur 4.2 en 4.3 tonen voor respectievelijk de noord- en de zuidoever het verloop van
golfhoogte, golfperiode en golfrichting als functie van de kilometrage op de kruinlijn, voor
zowel Hydra 2006 als voor Hydra 2011. Resultaten voor 2011 die op de zwarte lijst zijn
geplaatst (zie Nicolai, 2011), zijn niet in de figuren opgenomen. Deze figuren zullen in de
volgende paragraaf worden gebruikt om een gedetailleerde verklaring voor de verschillen
tussen Hydra 2011 en Hydra 2006 te geven.
Om de Hydra 2006 en Hydra 2011 resultaten te vergelijken zijn de verschillen in golfhoogte
en periode berekend door, uitgaande van de Hydra 2006 locaties, het dichtstbijzijnde Hydra
2011 punt te zoeken, en de golfparameters op die locaties van elkaar af te trekken (2011 –
2006). Deze verschillen zijn getoond in Figuur 4.4 en 4.5. We zien dat in de monding van de
Westerschelde de golfhoogtes van 2011 ongeveer 1 m hoger zijn dan die van 2006. Ten
oosten van Vlissingen liggen de verschillen grofweg tussen -0.25 m en +0.25 m. Helemaal in
het oosten, bij het Verdronken Land van Saeftinghe zijn de golfhoogtes van Hydra 2011
ongeveer 0.5 m lager dan voor Hydra 2006. Nabij en ten noorden van Westkapelle (de
westpunt van Walcheren) zijn de golfhoogtes van Hydra 2011 ook bijna 1 m lager dan
volgens Hydra 2006. Qua golfperiodes zien we enkele uitschieters van verschillen van bijna 3
s rondom Zoutelande. Dit betreft echter duingebieden, en speelt dus geen rol voor de toetsing
van de harde keringen. Ook zijn grote verschillen in golfperiode van 2 – 3 s te vinden bij de
oostelijk gelegen locaties tussen Hydra2006-uitvoerpunt 600 en 700. Hier is de Hydra 2011
golfperiode lager dan volgens Hydra 2006. Net als bij de golfhoogte geeft Hydra 2011 in het
Verdronken Land van Saeftinghe ook bij de periodes een verlaging ten opzichte van Hydra
2006.
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4.2

Evaluatie van verschillen tussen Hydra resultaten per segment
Mogelijke oorzaken van de verschillen zijn o.a. een andere afstand van de uitvoerpunten tot
de kruinlijn en (eventueel daardoor) een andere bodemligging, een andere windrichting en
windsnelheid, andere SWAN versie en aansturing van de SWAN berekeningen. De eerste
vier parameters zijn weergegeven in Figuur 4.6 en 4.7 voor respectievelijk de noord- en
zuidoever.
We delen beide oevers op in een achttal segmenten, waarbinnen een min of meer homogeen
verschil tussen de beide Hydra uitkomsten te zien is. De segmenten zijn weergegeven in
Figuur 4.8. Daarnaast zijn afzonderlijke “Google-Earth” figuren per segment gemaakt,
inclusief de uitvoerlocaties van Hydra 2006 en Hydra 2011. Deze figuren zijn genummerd
4.9a t/m 4.9p. Deze figuren geven inzicht in de lokale geometrie, verschillen in ligging tussen
de locaties van Hydra 2006 en 2011, en of er bijvoorbeeld al dan niet een ondiep voorland
aanwezig is.
In sommige gevallen speelt de bodemligging in een groter gebied dan alleen de uitvoerlocatie
een rol in het verklaren van verschillen tussen 2006 en 2011. Daarom zijn ook
bodemverschillen beschouwd, zie Figuur 4.10a-e. Negatieve waarden betekenen dat de
bodem van 2011 dieper ligt dan in 2006, ofwel erosie of opheffen plaatverlaging. Positieve
waarden betekenen dat de bodem van 2011 hoger ligt dan in 2006, of wel aanzanding.
Ook de stroming kan van belang zijn om verschillen te verklaren. Immers het meenemen van
stroming verandert de golfleeftijd. Figuur 4.11a-d toont de stroomvelden die gebruikt zijn in de
SWAN berekeningen voor 1 case bij een windsnelheid van 30 m/s, uit 300°N.
Voor elk van de 16 segmenten worden hieronder de verschillen weergegeven en zal een
verklaring voor deze verschillen worden gezocht
Segment 1: noordwest kust Kop van Walcheren (km 0 – km 5; zie ook Fig 4.9a)
Voor de Westkapelse Zeedijk liggen de uitvoerlocaties van Hydra 2011 dichter bij de kering
(zie Fig 4.6, paneel 1). De lokale bodemligging van 2011 is daarom tot 4 m hoger dan die van
2006 (zie Fig 4.6, paneel 2). De resulterende golfhoogte is zodoende ongeveer een halve
meter lager dan in 2006. De golfperiode is minder afhankelijk van de waterdiepte. Het verschil
in golfperiode is daarom klein. Omdat de golven nagenoeg loodrecht op de kust invallen en
windrichting en golfrichting bijna gelijk zijn, is ook het verschil in golfrichting van Hydra 2011
en Hydra 2006 klein.
Segment 2: zuidwest kust Walcheren (Westkapelle – Zwanenburg; km 5 – km 20; zie ook Fig
4.9b)
Met uitzondering van delen rond km 10 en km 18-20 zijn de golfhoogtes uit Hydra 2011
significant hoger dan voor Hydra 2006: tot 1.5 m. Buiten genoemde uitzonderingsgebieden
bestaat de primaire kering uit duinen. Het verschil in golfhoogte is daar dus niet van belang
voor de toetsing van harde keringen. Het verschil wordt veroorzaakt door de grotere afstand
tot het duin, in vergelijking met 2006. De lokale waterdiepte is daarom groter. Verschillen in
golfperiode en golfrichting met 2006 worden geconstateerd daar waar de Hydra 2006
resultaten grote variatie in de ruimte vertonen van ruim 2 s respectievelijk 50°. Deze variaties
zitten niet in de Hydra 2011 resultaten voor dit segment. Op overige locaties zijn de
verschillen tussen Hydra 2011 en Hydra 2006 golfperiode en golfrichting klein.
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Segment 3: zuidkant van Walcheren in Westerschelde (Zwanenburg – Sloehaven; km 20 –
km 28; zie ook Fig 4.9c)
Verschillen tussen de golfparameters uit Hydra 2006 en Hydra 2011 zijn klein. Een lokaal
hogere waarde voor de golfhoogte in Hydra 2011 (ongeveer 1 m verschil) wordt veroorzaakt
door het feit dat de 2011 diepte daar groter is. Dit komt niet alleen doordat de uitvoerlocaties
van 2011 iets verder van de kering liggen en daardoor in de geul, maar ook omdat de bodem
van 2011 in dat gebied lager ligt dan in 2006 (zie Figuur 4.10b, bovenste paneel).
De sterke daling in golfhoogte en in periode en later weer de toename van deze waarde tot
aan de ingang van de Sloehaven wordt veroorzaakt door de afscherming van de locaties bij
een dominante windrichting van 290 N (zie Figuur 4.9c).
Segment 4: zuidkant dijkring 30 Zuid-Beveland (Citterspolder – Baarlandpolder; km 28 – km
48; zie ook Fig 4.9d)
De verschillen in golfhoogte zijn marginaal. Nabij km 32 geeft Hydra 2011 een lokale
verlaging in golfhoogte. Dit hangt samen met de ligging van de uitvoerpunten op het ondiepe
voorland, zie Figuur 4.9d.
Op enkele plaatsen is de golfperiode uit Hydra 2011 lager dan uit Hydra 2006, terwijl er geen
verschillen in golfhoogte optreden (zie nabij km 35 en km 46, in Fig 4.2). Dit lijkt alles te
maken te hebben met het effect van stroming. De verlaging treedt op als gevolg van
verhoging van de golfleeftijd bij meestroming. Dit effect werkt sterker door op de golfperiode
dan op de golfhoogte. Er treedt geen verlaging op als de golven, komend uit het westen
loodrecht staan op de stroming, welke meer de kustlijn volgt, zie Figuur 4.11b (bovenste
paneel) tussen km 30 – 33 en km 37 - 41. De stroming is ook de oorzaak van het - weliswaar
kleine – verschil in golfrichting. De stroming neemt de golven als het ware mee in
kustparallelle richting, resulterend in iets ruimere golfrichting dan volgens Hydra 2006.
Volgens de berekeningen van 2006 konden de golven zonder hinder van stroming, meer
recht op de kust aankomen als gevolg van diepterefractie.
Segment 5: oostkant dijkring 30 Zuid-Beveland (Baarlandpolder – Heerjanszpolder; km 48 –
km 58; zie ook Fig 4.9e)
In dit segment – dat op het oosten gelegen is – valt op dat de resultaten van Hydra 2011
veelal ontbreken. Voor de locaties waar wel resultaten beschikbaar zijn is de golfhoogte klein,
de golfrichting fluctueert sterk en er treden flinke verschillen op tussen 2006 en 2011, zowel
in de golfparameters, als in de maatgevende windsnelheid en windrichting. Locaties waarvoor
geen resultaten beschikbaar zijn, staan op de zogenoemde “zwarte lijst”. In Nicolai (2011) is
aangetoond dat voor deze locaties de IP1 uitkomsten realistisch ogen, zij het dat de
waterstand in IP1 hoger is dan het toetspeil. Vanwege de irregulariteit van het faalgebied
wordt geen IP2 gevonden. De golfrichting varieert tussen ongeveer 200 °N en 400 °N (= 40
°N), ofwel min of meer kustparallel uit ZZW of NNO. De windrichting waarbij de hoogste
waterstanden optreden is noordwest. Veel uitvoerlocaties in dit segment zijn bij deze
windrichting afgeschermd van directe golfaanval. Via richtingsspreiding komt er toch wat
lokaal opgewekte golfenergie bij de uitvoerlocaties aan, op sommige locaties net vanuit NNO,
op andere vanuit ZZW, dit verklaart de sterke fluctuatie in golfrichting. De maatgevende
windsnelheid in Hydra 2011 blijkt op het zuidelijke stuk (km 48 – km 53) aanzienlijk lager te
zijn dan in Hydra 2006. Dit zou de lagere golfperiode kunnen verklaren, zij het dat de
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golfhoogte vergelijkbaar is. De golfhoogte is echter klein, naar alle waarschijnlijkheid als
gevolg van een korte strijklengte, maar daarbij zou ook de golfperiode klein moeten zijn. In
die zin lijken de Hydra 2006 resultaten met golfhoogtes van minder dan 0.5 m en golfperiodes
van rond 4 s niet realistisch.
Segment 6: zuid-oostkant dijkring 30 Zuid-Beveland (WillemAnnapolder – Zimmermanpolder;
km 58 – km 64; zie ook Fig 4.9f)
De golfperiode van Hydra 2011 is hier vrijwel gelijk aan die van Hydra 2006, maar de
golfhoogte van 2011 is ongeveer 0.3 m ( 15%) hoger. De hogere golfhoogte is niet te
verklaren uit maatgevende windsnelheid, windrichting of bodemligging, want die zijn allemaal
vrijwel gelijk in 2006 en 2011. Stroming speelt in dit beschutte deel ook geen rol van
betekenis. De oorzaak van het verschil lijkt dus in de golfmodellering te zitten. Mogelijk dat de
aangepaste brekerformulering in SWAN hier - met het ondiepe voorland - er voor zorgt dat de
golfhoogte in 2011 hoger is geworden. Hierbij past het feit dat de periode nauwelijks wijzigt.
Het verschil in golfrichting (Hydra 2011 circa 10° groter dan Hydra 2006) hangt mogelijk
samen met de kleinere afstand tot de dijk van de Hydra 2006 locaties. Hierdoor zijn de golven
van Hydra 2006 ten gevolge van refractie al meer loodrecht op de kust gedraaid. Overigens
zorgt het ontbreken van Hydra uitvoerlocaties in de inham bij het Kanaal door Zuid-Beveland
ervoor dat de laatste km van dit segment geen variatie heeft in de grafieken van Figuur 4.2 en
4.6.
Segment 7: zuid-westkant dijkring 31 Zuid-Beveland (Kanaal door Zuid-Beveland –
Zimmermanpolder; km 64 – km 80; zie ook Fig 4.9g)
Op dit traject is de golfhoogte in 2011 marginaal kleiner, wat overeenkomt met een marginaal
hogere bodemligging. De golfperiode van 2011 is consistent lager, tot km 70 iets minder dan
10%, tussen km 70 en km 80 ruim 10%. Dit wordt naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt
door de stroming, die bij opkomend tij voorbij km 70 vrijwel in de golfvoortplantingsrichting
meestroomt (zie Figuur 4.11b, onderste paneel). Hierdoor neemt de golfleeftijd toe en de
golfgroei en dus golfperiode af. De kust parallelle stroming zorgt ook voor een lichte toename
van de golfrichting, die meer in kustlangse richting wordt geforceerd.
Overigens zorgt het ontbreken van Hydra uitvoerlocaties in de haven van Kruiningen ervoor
dat nabij km 65 een sprong is te zien in de grafieken van Figuur 4.2 en 4.6.
Segment 8: oostkant dijkring 31 Zuid-Beveland (Reigersbergschepolder; km 80 – km 86; zie
ook Fig 4.9h)
Net als op segment 6 zien we hier ook dat de golfperiode nagenoeg onveranderd blijft, terwijl
alleen de golfhoogte ongeveer 10% is toegenomen ten opzichte van 2006. Golfrichting,
bodemhoogte, maatgevende windsnelheid en windrichting zijn ook nagenoeg gelijk, en
stroming speelt hier nauwelijks een rol. De oorzaak van het verschil lijkt dus in de
golfmodellering te zitten. In dit gebied met ondiep voorland zorgt de aangepaste
brekerformulering waarschijnlijk voor de verhoging van de golfhoogte.
Segment 9: Zeeuws-Vlaanderen (Hertogin Hedwigepolder – Prosperpolder; km 88 – km 93;
zie ook Fig 4.9i)
Aan de oostkant van het Land van Saeftinghe ligt de Leidingendijk. Deze zorgt ervoor dat de
golven voor de Hertogin Hedwigepolder een golfhoogte hebben van minder dan 1 m en een
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periode van net 2 s hebben. Echter, in de Hydraberekeningen voor 2006 zat deze verhoging
van enkele meters niet in de bodemschematisatie. Dit is te zien in Figuur 4.10c (onderste
paneel) waarin de verschilbodem is weergegeven. Dit verklaart de grote verschillen in
golfhoogte en golfperiode tussen 2006 en 2011, 1.4 m vs. 0.8 m resp. 4.4 s vs. 2 s. De
verschillen in golfrichting van maar liefst 50° zijn hierdoor ook te verklaren.
Segment 10: Zeeuws-Vlaanderen (Koningin Emmapolder – Kruis; km 93 - km 103; zie ook
Fig 4.9j)
Dit segment beslaat een deel van het Land van Saeftinghe, een hoog gelegen gebied
bestaande uit schorren, slikken en geulen. De maatgevende windsnelheid vertoont grote
variaties, tussen 20 en 30 m/s voor Hydra 2011 en tussen 15 en 60 m/s voor Hydra 2006. Dit
levert ook enorme verschillen tussen de maatgevende windsnelheden van 2006 en 2011 op,
waarbij 2006 vrijwel overal hogere waarden geeft. De lagere windsnelheden verklaren de
lagere golfcondities van Hydra 2011 ten opzichte van 2006.
In het oostelijk deel van dit segment komen in Hydra 2006 onrealistische windsnelheden van
60 m/s voor. De golfrichting van 2011 is over vrijwel het gehele segment circa 15° kleiner
(meer kustlangs) dan die van 2006, terwijl het verschil in windrichting juist andersom is. Dit
zou veroorzaakt kunnen worden door de stroming die de golfrichting meeneemt met de
kustparallelle stromingsrichting.
Segment 11: Zeeuws-Vlaanderen (Wilhelmuspolder – Molenpolder; km 103 - km 114; zie ook
Fig 4.9k)
In dit segment zijn windcondities en de bodemhoogten van de ondiepe delen, nagenoeg gelijk
in de berekeningen voor 2006 en 2011. De resulterende golfparameters verschillen hierdoor
ook nagenoeg niet. Uitzondering hierop vormt de golfhoogte op het traject ten zuid-oosten
van Walsoorden, van km 104 tot km 107. Waar Hydra 2006 circa 1 m berekende, is de
golfhoogte volgens Hydra 2011 zo’n 35% hoger. Dit komt doordat de uitvoerpunten van 2011
verder weg liggen van de kering, en daardoor minder beschut. Het effect van stroming lijkt
beperkt.
Segment 12: Zeeuws-Vlaanderen (Nijspolder – Kleine Huissenspolder; km 114 – km 124; zie
ook Fig 4.9l)
De verschillen in golfhoogte tussen 2011 en 2006 zijn hier klein. Tussen km 120 en 124 kan
een kleine verplaatsing in uitvoerlocatie leiden tot aanzienlijke diepteverschillen. Dit verklaart
nabij km 123 de ca. 0.3 m lagere golfhoogte in 2011 t.o.v. 2006. Ook hier speelt stroming
geen rol. De aanwezige stroming staat parallel aan de kust, loodrecht op de golven (zie
Figuur 4.11c, bovenste paneel). De golfperiode van 2011 is dan ook vrijwel onveranderd t.o.v.
2006, evenals de golfrichting.
Segment 13: Zeeuws-Vlaanderen (Margarethapolder – Mosselbanken; km 124 – km 137; zie
ook Fig 4.9m)
Ook hier zijn de verschillen in golfhoogte zeer beperkt. Met uitzondering van de havens bij
Terneuzen, waar stroming geen rol speelt, zorgt het verdisconteren van stroming (zie Figuur
4.11d, onderste paneel, voor typisch stromingsveld) in de berekeningen voor 2011 ervoor dat
de periodes 10 -15% lager zijn. De stroming – evenwijdig aan de kust - is ook de oorzaak van
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een meer langsgerichte golfrichting dan in 2006. Het verschil in golfrichting tussen 2006 en
2011 is ongeveer 10°
Segment 14: Zeeuws-Vlaanderen (Paulinapolder – Hoofdplaatpolder; km 137 – km 147; zie
ook Fig 4.9n)
In segment 14 zijn de golfperiodes van 2011 lager dan die van 2006. Ook hier lijkt dat weer
veroorzaakt te worden door het meenemen van stroming (Figuur 4.11d, bovenste paneel).
Bijvoorbeeld nabij km 142 zien we dat de stroming parallel loopt aan de golfrichting. Hierdoor
zal de golfleeftijd hoger zijn en dus de effectieve windsnelheid die de golf ervaart lager zijn
dan in de situatie zonder stroming, wat vooral leidt tot een lagere golfperiode. De golfrichting
van 2011 is kleiner, ofwel minder loodrecht op de kust dan in 2006. Dit komt door de
meevoerende stroming langs de kust. De maatgevende windrichting van 2011 komt juist uit
meer noordelijke richtingen. Nabij de Hoofdplaatpolder liggen de locaties verder van de
kering in dieper water. Dit zorgt er voor dat de golfhoogte uit de Hydra 2011 berekeningen
hoger zijn.
Segment 15: Zeeuws-Vlaanderen (Hoofdplaatpolder – Oud-Breskenspolder; km 147 – km
158; zie ook Fig 4.9o)
In segment 15 zijn aanzienlijke verschillen (meer dan 1 m) tussen de golfhoogte van Hydra
2006 en die van Hydra 2011, waarbij Hydra 2011 meestal hogere waarden vertoont. De
variaties in golfhoogte op dit traject zijn ook groot. De verschillen hangen vooral samen met
de ligging van de uitvoerpunten en de bijbehorende waterdiepte. De uitvoerlocaties van
Hydra 2011 liggen over het algemeen op grotere afstand van de dijk, waar het water dieper
is, zodat de golfhoogte groter kan zijn, en de golven nog minder naar de kust gerefracteerd
zijn. De golfperiode is nagenoeg onveranderd, met uitzondering van km 151 - 152. De
windsnelheid is daar in 2011 lager.
Let wel dat de lijnen in de grafieken van Figuur 4.3 en 4.7 nabij km 154 en km 155 een
sprong maken vanwege de ligging van de Veerhaven van Breskens. De uitvoerlocaties liggen
voor de haven, terwijl de kruinlijn de haven volgt.
Segment 16: Zeeuws-Vlaanderen Noordzeekust (Nieuwe Sluis- Willem Leopoldpolder; km
158 – km 171.5; zie ook Fig 4.9p)
Op segment 16 - het meest westelijke op de zuidoever – zijn de golfcondities volgend uit
Hydra 2011 zwaarder dan die van Hydra 2006. De hogere golfhoogte (ca 0.5 tot 1.0 m) kan
verklaard worden uit de grotere waterdiepte, wat weer het gevolg is van een grotere afstand
van de 2011-locaties tot de kering. Uitzondering hierop vormt de inkeping bij Nieuwvliet-Bad
(km 163-164). Hydra 2006 heeft daar geen uitvoerpunten, de nieuwe versie wel. Door de
afscherming treedt een lokale afname in golfhoogte en golfperiode op.
De golfperiodes uit 2011 zijn in dit segment iets hoger dan in 2006, als gevolg van een
hogere windsnelheid. De golfrichting van 2011 is vrijwel onveranderd ten opzichte van 2006,
ook al is de maatgevende windrichting van 2011 juist iets noordelijker dan die van 2006.
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5 Samenvatting en conclusies
De HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde zijn bepaald met Hydra-K. De HR
2006 vormen slechts een deelverzameling van alle Hydra 2006 resultaten. De concept HR
2011 zullen waarschijnlijk een deelverzameling zijn van de resultaten verkregen met de
meest recente versie van Hydra-K, zoals bepaald door Nicolai (2011). De doelstelling om
verschillen tussen HR 2006 en de concept HR 2011 inzichtelijk te maken en waar mogelijk te
verklaren is ingevuld door de Hydra-K resultaten van 2006 en 2011 te vergelijken en de
verschillen te verklaren. Daarbij is vooral gekeken naar het tweede illustratiepunt (IP2),
waarbij de waterstand gelijk wordt gesteld aan het toetspeil. Voor verklaringen van verschillen
wordt soms teruggegrepen naar het eerste illustratiepunt (IP1).
Mogelijke oorzaken van verschillen
De HR bepaling bestaat ruwweg uit drie stappen:
•
Bepaling van de extreme waarden statistiek van wind, waterstand en offshore
golfparameters;
•
Genereren van een opzoektabel bestaande uit resultaten van SWAN golfberekeningen,
waarmee de extreme condities naar nearshore golven worden vertaald;
•
Bepalen van maatgevende waterstanden en golfcondities met behulp van Hydra-K.
Aanpassingen zijn gemaakt in alle stappen, met het doel om consistente en nauwkeurige HR
voor de harde keringen in de Westerschelde af te leiden. Met name de opzoektabel zorgt
voor de grootste verschillen tussen de resultaten uit 2006 en die van 2011. Deze verschillen
worden veroorzaakt door:
•
Aanpassingen in de aansturing van het SWAN model;
•
Aanpassingen in de modelinvoer, zoals bodem, waterstand, stroming, wind en
golfcondities op de modelrand;
•
Verbeteringen aan de fysica in het golfmodel SWAN;
•
Aanpassing van de uitvoerlocaties.
Analyse van Hydra 2011 resultaten
Als onderdeel van deze verschilanalyse zijn ook de Hydra 2011 resultaten geanalyseerd. De
golfcondities in Hydra 2011 vertonen ruimtelijk gezien een consistent verloop, waarbij
golfhoogte en golfperiode in de monding significant groter zijn dan in het binnengebied van de
Westerschelde. In het binnengebied variëren deze golfparameters afhankelijk van de
oriëntatie van de dijknormaal. IP1 vertoont een gladder ruimtelijk verloop voor windsnelheden
en resulterende golfcondities dan IP2. Variaties in het ruimtelijke verloop in IP2 ontstaan
wanneer de maatgevende windrichting afwijkt van de W-NW sector. De waterstand vertoont
afwijkingen van het toetspeil wanneer de maatgevende windrichting afwijkt van de
noordwestelijke sector. Dit is veelal het geval voor locaties langs oostelijke georiënteerde
dijkvakken. Het vasthouden van de waterstand in IP2 leidt dan tot grote ruimtelijke variaties in
maatgevende windsnelheid en golfcondities op deze locaties.

Verschilanalyse concept HR 2011 en HR 2006 voor de harde keringen in de Westerschelde

20 van 24

1204143-002-HYE-0014, Versie 2, 18 mei 2011, definitief

Verschillen tussen Hydra 2011 en Hydra 2006
De verschilanalyse tussen Hydra 2006 en 2011 is niet punt voor punt uitgevoerd maar op een
globaler niveau, omdat de uitvoerlocaties in 2011 niet gelijk zijn aan die van 2006. De
belangrijkste conclusies die getrokken kunnen worden zijn:
•

In de monding zijn de golfhoogtes van Hydra 2011 ongeveer 1 m hoger dan die van
2006. Ten oosten van Vlissingen liggen de verschillen grofweg tussen -0.25 m en +0.25
m. In het mondingsgebied hangen de verschillen vaak samen met het feit dat de Hydra
2011 uitvoerlocaties verder van de kering en daardoor op dieper water liggen. Hierdoor
zijn vooral de golfhoogtes uit Hydra 2011 lokaal hoger. Ook in overige delen van de
Westerschelde liggen de locaties van 2011 vaak verder van de kering. Hierdoor zijn ze
minder beschut of liggen iets dieper, wat vaak leidt tot iets hogere golven.

•

Helemaal in het oosten, bij het Verdronken Land van Saeftinghe zijn de golfhoogtes van
Hydra 2011 ongeveer 0.5 m lager dan in 2006. Dit wordt veroorzaakt van het
verdisconteren van de Leidingendijk in de nieuwe bodem.

•

De verschillen in golfperiodes vertonen uitschieters van 2 tot 3 s rondom Zoutelande
(duinengebied). De Hydra 2011 golfperiodes op oostelijk gerichte locaties langs de
Baarlandpolder en Heerjanszpolder (segment 5) en in het Verdronken Land van
Saeftinghe zijn 1 tot 2 s lager dan de Hydra 2006 golfperiodes. In het eerste geval wordt
dit veroorzaakt door lagere windsnelheden, in het tweede geval door het verdisconteren
van de Leidingendijk. In de andere segmenten zijn de Hydra 2011 golfperiodes of gelijk
aan de Hydra 2006 golfperiode of iets lager, typisch tot 0.5 s. De verlaging wordt
geweten aan het verdisconteren van stroming in de Hydra 2011 resultaten, waardoor
voor locaties waar golven zich in de stromingsrichting voortplanten de golfleeftijd
toeneemt.

•

Met uitzondering van afgeschermde locaties (havens en op het oosten gelegen
segment 5) zijn de verschillen in golfrichting klein. De golven draaien door
bodemrefractie bij naar de kust, dus naar de dijknormaal toe. In gebieden waar stroming
een rol speelt draaien de golven in de stromingsrichting, dus typisch van de dijknormaal
af. Omdat in Hydra 2006 het effect van stroming niet is verdisconteerd ontstaan in
gebieden waar stroming een rol speelt verschillen van 5 tot 15 graden.

De globale verschillen tussen de Hydra 2011 en Hydra 2006 resultaten zijn samengevat in
Tabel 5.1. Per segment wordt aangegeven in hoeverre de golfparameters bepaald met Hydra
2011 hoger (+) of lager (-) zijn dan die van 2006 en welke oorzaken aan de verschillen ten
grondslag liggen. De getallen in deze tabel kunnen worden gebruikt voor een analyse van de
gevolgen van de geconstateerde verschillen in (concept) HR voor de mogelijke
consequenties in de volgende toetsronde.
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Segment

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tabel 5.1

Hm0
[m]
-0.5
+1
+0.25
+0.1
+0.25
+0.3
-0.1
+0.25
-0.5
-0.1
+0.1
0
0
+0.1
+0.5
+1

Tm-1,0
[s]
-0.5
0
0
0
-2
0
-0.5
0
-2
-1
0
0
-0.5
-0.5
0
+0.5

golfrichting
[°N]
0
0
0
+5
variabel
+10
+5
+5
variabel
-15
0
0
-10
-15
-20
0

Oorzaken verschillen

Uitvoerlocaties dichter bij kering
Uitvoerlocaties verder van kering
Bodemverlaging
Lagere windsnelheden
Aangepaste brekerformulering in SWAN
Hogere bodemligging; stroming
Aangepaste brekerformulering in SWAN
Aanwezigheid Leidingendijk in Hydra 2011
Lagere windsnelheden

Stroming
Uitvoerlocaties verder van kering; stroming
Uitvoerlocaties verder van kering
Uitvoerlocaties verder van kering; hogere
windsnelheid

Globale verschillen Hydra 2011 – Hydra 2006 per segment en oorzaken verschillen
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Fig 4.9a: segment 1
wit:
Hydra 2011
blauw: Hydra 2006
nummering geef kilometrering
kruinlijn (groen) weer

Fig 4.9b: segment 2

Fig 4.9c: segment 3

Fig 4.9d: segment 4

Fig 4.9e: segment 5

Fig 4.9f: segment 6

Fig 4.9g: segment 7

Fig 4.9h: segment 8

Fig 4.9i: segment 9

Fig 4.9j: segment 10

Fig 4.9k: segment 11

Fig 4.9l: segment 12

Fig 4.9m: segment 13

Fig 4.9n: segment 14
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