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●

Summary
In this study we investigate the performance of a new approach by Lashley (2021)
for determination of the overtopping discharge (l/m/s) over a sea dike with a mild
sloping foreshore. In the approach Infragravity waves are included using a
pragmatic approach. The attenuation of the wave height over the last part of the
foreshore is obtained from SWAN 1D simulations.
We demonstrate the plausibility of the formulae of Lashley by modelling the flotsam
mark observed for the storm 9-11-2007 for which a wave buoy was located at
300m from the dike at Noordkaap/Uithuizerwad. There is no vegetation present on
the mild sloping foreshore. The flotsam mark has been at an exceptionally high level
close to the top of the dike. Until now, no overtopping formulae; based on a
discharge and with input the maximum wave height from a depth-limited wave
distribution (Battjes Groenendijk); was able to explain this height. With the theory
by Lashley we could reproduce the high flotsam mark of 8.8m within an uncertainty
range of 4-5 dm. In nearly all model cases It was necessary to include the
infragravity waves in order to reproduce the flotsam height within this error margin.
The contribution of Infra Gravity waves to the required dike height, turned out to
be rather limited (order 2-3dm). The contribution to the flotsam mark height was
order 1m. The most important insight was that the overtopping formulae by
Altomare/Van Gent (2007, 2016, 2018) valid for mildly sloping foreshores and
longer waves, leads to higher modelled dike heights and higher flotsam marks than
with the common Eurotop formulas. We noted that for the common formulas a
contribution to height of IG-waves according the model of Lashley largely
compensates for this difference in the overtopping formulas. One may argue that
combining the standard models with the IG-wave model by Lashley is not allowed
since the IG-wave is outside their validity domain. However, as long as infragravity
waves are included all these models have reasonable performance for the flotsam
height. We feel it still needs to be verified by field data what the true contribution
of the IG-wave to the overtopping discharge truly is.
We still have questions on various assumptions in the modelling approach by
Lashley although it seems to work quite well. What is not well established is the
range of validity of the Altomare/van Gent formulae in terms of wave steepness and
breaker parameter. There is no smooth transition of the formulae to the region with
steeper waves where the common Eurotop and TAW-2002 formulas are valid.
Another point of discussion is the amount of wave breaking on the foreshore, this
contribution seems more uncertain than assumed by Lashley. This needs further
attention. We advise to employ results from ongoing SWASH modelling exercises by
Reniers and Rijnsdorp (TUD, 2021-2022), recently reported data by Oosterlo
(2021), and ongoing overtopping measurements in Belgium (Troch, 2021-2022) to
finally determine what the correct overtopping approach for mild sloping conditions
is.
For being applicable in practice the wave overtopping formulae needs to be
extended for berms and for oblique waves. For berms and oblique waves there is
information that wave overtopping may depend on the wave steepness (Chen,
2021); but this still needs verification for IG-waves and mild sloping bottoms.
Finally we note that application of the approach by Lashley leads to an additional
dike height requirement for the Wadden Sea coast, especially for locations where no
vegetation on the foreshore is present. We have found an increase of dike height of
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order 75cm’s. Of this 75cm’s roughly 25cm is due to the Infragravity waves and
50cm is due to application of another run-up formula (Altomare/van Gent instead of
TAW-2002/Eurotop). This dike-height increase would even have been more than
1,5m if we had not applied additional wave dissipation on the foreshore.
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●

Samenvatting
In dit rapport wordt de nieuwe aanpak van Lashley (2021) onderzocht voor
bepaling van het overslagdebiet (l/m/s) over een zeedijk waarbij een vlakhellend
voorland aanwezig is. Daarbij worden Infragravity golven meegenomen met een
eenvoudige pragmatische aanpak. De golfdissipatie over het voorland wordt
meegenomen met SWAN-1D berekeningen.
De plausibiliteit van de methodiek wordt aangetoond voor de storm 9-11-2007
waarbij op het Uithuizerwad (Noordkaap) zowel een golfmeetboei aanwezig was
(300m van de dijk) als veekrandwaarnemingen werden gedaan. Op deze locatie is
er geen vegetatie en het voorland is vlakhellend. De waargenomen veekrand op
Noordkaap was zeer hoog (8.8m) en lag vlak onder de kruin van de dijk (9.2m). Tot
nu toe was het niet mogelijk deze hoge veekrandwaarneming te verklaren; gegeven
de gemeten golfhoogte en de aanname van een Battjes-Groenendiijk golfverdeling
ter bepaling van een maximale golfhoogte; met de beschikbare oploop- en
overslagformules. Met de aanpak van Lashley is dit wel mogelijk gebleken binnen
een onzekerheidsmarge van 0,5m. Infragravity golven vormen daarbij een niet te
verwaarlozen bijdrage aan de veekrandhoogte. De bijdrage van Infragravity golven
aan de dijkhoogte is echter vrij beperkt, orde ca 2-3dm, aan de veekrandhoogte
was de bijdrage ca 1m. Het belangrijkste inzicht is echter de toepassing van de
overslagformule van Altomare/Van Gent (2007, 2016, 2018) die geldig is voor
vlakhellende bodems en langere golven. Deze formule leidt tot hogere dijkhoogtes
en veekranden dan met de algemeen bekende Eurotop formules worden verkregen.
Het toepassen van de algemene oploopformules uit Eurotop en TAW-2002 samen
met het IG-golfmodel van Lashley leidt ook tot redelijke resultaten omdat dan de
IG-golfbijdrage veel groter is en compenseert voor het verschil in de
golfoploopformule. Deze gecombineerde aanpak is theoretisch echter niet juist
omdat de IG-golf niet past in het geldigheidsdomen van de algemene
overslagformules. Maar zolang IG-golven worden meegenomen leidt dus ook deze
aanpak leidt tot een redelijke modellering van de veekrandwaarneming. Wij
adviseren wel om de werkelijke bijdrage van de IG-golf aan de oploophoogte en het
overslagdebiet nog nader te verifiëren met veldwaarnemingen.
Er zijn nog verschillende vragen over de aannames die zijn gemaakt in het model
van Lashley, al lijkt de aanpak begrijpelijke resultaten op te leveren. Het
geldigheidsdomein voor toepassing van de overslagformule van Altomare/van Gent
in termen van golfsteilheid en brekerparameter is nu te strikt en beperkt de
toepassing aanzienlijk. Er is daarnaast ook geen vloeiende overgang naar de
bekendere Eurotop en TAW-2000 formules. De bijdrage van golfbreking op het
voorland lijkt ook meer onzeker dan aangenomen door Lashley, dat verdient nog
nadere analyse. We adviseren om de aanpak nader te valideren me de lopende
SWASH berekeningen voor de Waddenzee door Reniers en Rijnsdorp (TUD, 20212022), recente data van Oosterlo (2021) en het lopende meetonderzoek in België
(Troch, 2021-2022) om zo ook de beste aanpak van de overtopping methodiek te
bepalen voor vlakhellende bodems
Voor praktijktoepassingen zijn er nog tekortkomingen aan de formule, zo ontbreekt
de mogelijkheid om bermen mee te nemen of schuin invallende golven. Chen (2021)
onderzocht deze bijdragen recent maar dat onderzoek is niet toepasbaar op IGgolven en vlakhellende bodems.
Tot slot wordt opgemerkt dat de toepassing van de methodiek van Lashley leidt tot
hogere dijken voor de Waddenzee, met name voor locaties zonder begroeid
voorland. Hier werd een toename in de dijkhoogte van ca 75cm gevonden waarvan
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25cm volgt uit de IG-golfbijdrage en 50cm uit het toepassen van de oploopformule
van Altomare/Van Gent. Deze 75cm zou zelfs 1,5m zijn geweest als de demping van
het voorland niet was meegenomen.
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1

Inleiding

Deze notitie is geschreven om een intern advies te geven binnen Rijkswaterstaat
over mogelijke verbeteringen van de golfoploopmodellering in de Waddenzee binnen
het Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium en om feedback te geven aan het
All-Risk onderzoek van Chris Lashley. In het model van Lashley wordt de golfoploop
door Infragravity Waves expliciet gemodelleerd onder de ranvoorwaarde dat het een
relatief vlak voorland betreft met helling tussen de 1:100 en 1:1000. De
consequenties en plausibiliteit van deze methode worden in deze memo bestudeerd
voor normcondities en voor de storm 9-11-2007. In deze memo bestuderen we de
kwaliteit van een aantal golfoploopmodellen voor de storm 9-11-2007.
In dit rapport bestuderen we de kwaliteit van een aantal golfoploop- en
gofloverslagmodellen voor de storm 9-11-2007. Voor Rijkswaterstaat is dit van
belang om een keuze te maken voor de formele golfoploopformulering in het BOIinstrumentarium. In Figuur 1 wordt getoond welke keten van modellen hierbij een
rol speelt.

Figuur 1.

Modelketen BOI voor modellering van golfoploop en golfoverslag.

Naast dit rapport zijn er drie andere promovendi die recent gekeken hebben naar
golfoploop en overslag die vragen om een controle op basis van opgetreden stormen
en de geometrie van echte dijken.

Patrick Oosterlo (2021): Nearshore waves and related wave overtopping in
complex estuaries TU Ddelft.

Weiqiu Chen (2021): The influence of berms, roughness and oblique waves
on wave overtopping, TU Twente (in preparation)

Vera van Bergeijk (2022): Over the Dike Top: Modelling the Hydraulic Load
of Overtopping Waves at Transitions for Dike Cover Erosion, TU Twente (in
preparation).
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Dus niet alleen de uitkomsten van dit rapport maar ook soortgelijke analyses op
basis van de van bovenstaande rapporten kunnen van invloed zijn op de definitieve
keuze van Rijkswaterstaat. Hierbij zijn specifiek de velddata van relevant voor
validatie van het werk van Lashley.
Voor de invloed van IG-Waves op de golfoploop wordt gebruik gemaakt van de
oploopformule van van Gent (1999) en de formules van Chris Lashley (2020, 2021)
voor de invloed van IG-waves op relatief vlakke vooroevers van Waddenzeedijken.
Er wordt op deze manier ervaring opgedaan met deze nieuwe formules voor
golfoploop.
Specifiek wordt in dit rapport de november storm van 8-9/11/2007 nog eens
doorgelicht en worden de veekrandwaarnemingen benut. Veekrandwaarnemingen
zijn niet erg precies wat komt door:
a) het variabele gewicht van de veek zelf (van Lente, 2019);
b) door statistische onzekerheid en toevailligheid (zie &2.3);
c) en doordat het veek door windvlagen wat verplaatst kan worden.
Het resultaat van veekrandmetingen is multi-interpetabel wat ze niet geschikt
maakt om modellen te valideren. Echter, ze kunnen wel gebruikt worden om te
verifieren of een model; gegeven een bandbreedte in de veekrandwaarneming;
plausibel is. Ze geven daarnaast ook een indicatie van de mate van oploop en
overslag.
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2

Methode

2.1
Nieuwe golfoploopmodellering met bijdrage IG-waves
Er wordt gekeken naar de invloed van IG-Waves op de golfoploop. Daatoe wordt
gebruik gemaakt van de formule van van Gent (1999) voor golfoploop en de
formules van Chris Lashley (2021) voor de invloed van IG-waves op relatief vlakke
vooroevers van Waddenzeedijken1, zie Figuur 2.

Figuur 2.

Schematisering van dijk en voorland (uit proefschrift Chris Lasley
2021, figure 2.2).

De formules van Lashley zijn (5.11), (5.12) en (5.13) uit zijn proefschrift:
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where ̅, ̅ , ̅ , ̅ , ̅ are influence factors for wave directional spreading, water
depth at the toe, foreshore slope, vegetated cover and structure slope, respectively
(Lashley, 2020a).
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Voor de Waddenzee geldt de range 100 < cot(m) < 1000.
De formules van Lashley zijn gebaseerd op een groot aantal 1-D berekeningen
waarin de omzetting van deining of Seastate (SS) naar IG-Waves werd onderzocht
met geavanceerde golfmodellen als BOSZ, SWASH en Xbeach. Er werd een
synthetische dataset gecreeerd van een goort aantal gevallen met een 1-D
schematsiatie van Xbeach-NH (NH=Niet-Hydrostatisch). Het Xbeach-model werd

1

Merk op dat voor meren, rivieren en niet vlakke vooroevers bij geulen in de estuaria deze
aanpak niet mag worden toegepast.
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gevalideerd met een fysisch schaalmodel. De resultaten van de Xbeach synthetische
dataset zijn verwerkt in bovenstaande fenemenologische formules.
De totale golfhoogte aan de kust is bepaald uit de energiesommatie van de SS-wave
en de IG-wave, waarbij de SS-wave het energiespectrum betreft van de helft van de
diepwater piekfrequentie fp tot 1 Hz (1 s), en de IG-wave van 0.008 Hz (125 s) tot
fp/2 (conform Roelvink en Stive, 1989). Dit komt neer op optelling van de Hm0’s
met de stelling van Pythagoras. Merk op dat de SS-wave hier ook de windgolf bevat.
E bepaling van Hm0,SS,toe wordt besproken in de volgende paragraaf.
De factoren for IG-waves van Lashley zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op
golfgootexperimenten. Deze gaan over langkammige golven waar in de praktijk
sprake is van kortkammige golven. Het is onbekend wat hiervan het effect is.
Waarnemingen in het vled kunnen daarover uitsluitsel geven.

2.2
Golfoverslag op ondiepe voorlanden
Lashley berekent de golfoverslag met de overslagformule uit de Eurotop (2018) voor
ondiepe voorlanden (“shallow foreshores”). Deze is gebaseerd op het werk van van
Eurotop (2007), Eurotop(2018), van Gent (1999) en Altomare (2016) en luidt voor
dijken zonder ruwheid en onder loodrechte golfinval:

10c · exp (−

,

,

,

.

.

)

,

Deze formule uit de Eurotop (2007) en Eurotop (2018) is meer geschikt is voor een
brede range aan waarden van de brekerparameter, deze wordt nl. hoog voor de
grote waarden van Tm-1,0 die resulteren door het meenemen van IG-waves in
formule (5.13). in deze formule heeft de brekerparameter een veel kleinere invloed
op de golfoploop en heeft ook geen maximum-waarde zoals in de TAW-2002 (Van
der Meer, 2002). De gemiddelde waarde van c uit een fit op data is in Eurotop2007: c = -0.92 (10c= 0.12) met =0.24. In Eurotop 2018 geldt c= -0.79 (10c=
0.16) met =0.29. De oudere waarde is benut door Lahley (Lashley, 2021) en wordt
ook door hem gerefereerd als van Gent (1999a). In deze studie is de hoek van
golfinval,berm en ruwheid in de formule gebracht door een aanpassing die is
conform de TAW-2002:
10c · exp (−
,

,

,

.

.

.

,

)

Met  een factor voor ruwheid, berm en hoek van golfinval. Er is hier in alle
berekeningen geen gebruik gemaakt van een bermfactor of een ruwheidsfactor
(deze zijn dan beiden gelijk aan 1).

2.3
Geldigheidsdomein
Eurotop-2007 geeft voor het geldigheidsdomein van de formule dat :
ξm-1,0 > 7
Verder wordt gelsteld dat de standaard formules gelden voor ξm-1,0 <5 en dat in
het tussengebied geïnterpoleerd dient te worden.
Eurotop-2018 geeft voor het geldigheidsdomein van de formule dat :
ξm-1,0 > 5 en sm-1,0 < 0,01
Ook wordt in Eurotop-2018 aanbevolen te controleren of de golven ook
daadwerkelijk breken op het voorland. Voor zeer ondiepe voorlanden waar geldt

Pagina 11 van 42

RWS INFORMATIE | CONCEPT | Golfoploopmodellering voor de Waddenzee met toevoeging van Infragravity waves |
6 januari 2022

h/Hm0 < 1.5 (“very shallow foreshores”) wordt een wat andere formule in Eurotop2018 aanbevolen. In deze studie is deze formule niet nodig.
Altomare (2016) geeft aan dat de golfsteilheid sm-1,0 de belangrijkste parameter is
om het domein te bepalen. We merken daarbij op dat de bovengenoemde eis voor
golfsteilheid erg streng is, maar dat is gebleken dat na in rekening brengen van IGwaves in de periodemaat hier vaak wel aan wordt voldaan. Daarom is het ook een
interpretatiekwestie hoe deze golfsteilheid moet worden bepaald (met/zonder IGwaves). Dit verdient nadere aandacht.
Lashley stelt daarbij dat de brekerparameter ξm-1,0 geen goede indicator is voor het
geldigheidsdomein. Hij stelt dat de formule ook moet worden toegepast voor ξm-1,0
< 1,8. Verder geeft hij aan dat de datasets gemeten door Van Gent (1999) en
Altomare (2016) restricties hebben ten aanzien van de dijkhelling cot(α) en de
helling van het voorland cot(m).
Samenvattend is het beeld dat de golfoverslagformule voor ondiepe voorlanden kan
worden toegepast voor
ξm-1,0 < 1,8 of ξm-1,0 > 5 en sm-1,0 < 0,01
met verder de restricitie dat de formule (nog) niet gevalideerd is voor cot(m) > 250.
Vervolgens merken we op dat de orginele formule uit WL DH rapport H33551 (van
Gent, 1999b) voor ondiepe vlakke voorlanden er nog anders uitziet. Deze luidt:
0.12 exp
0

5,2

Hm0

,

γξ

,

,

Deze formule volgens Van Gent (1999b) lijkt meer op de probabilistische formule uit
de TAW-2002 (de Waal en van der Meer, 2002) en de Eurotop-2018 voor 1.8 < ξm1,0 > 5:
0,067
γξ
4,75
, exp
Hm0, , γ ξ
√
,
0 ,
De TAW- formule kent als enigste een bovengrens voor intens brekende golven (zie
TAW-2002), waarbij de bermfactor; indien relevant; moet worden weggelaten uit :
0,2 exp
0

,

2,6

Hm0,

,

γ

Deze bovengrens is vaak relevant voor gevallen van IG-waves.
Tot slot merken we nog het volgende op:
a) De formules voor vlakke voorlanden (Altomare/van Gent) en de TAW-2000
formule gaan niet vloeiend in elkaar over. Ze hebben een andere
gevoeligheid voor de brekerparameter wat met name komt door de
afwezigheid van de brekerparameter voor de exponent (en niet alleen in de
exponent) in de Altomare/vanGent-overslagformule. Dit lijkt een
tekortkoming aan dit formulepark te zijn omdat er een grijs gebied is waar
beide formules zouden kunnen gelden (ook dit is nog een onderzoeksvraag).
Een pragmatische oplossing is om in het overgangsgebied tussen de
debieten van beide formules te interpoleren. Een betere maar wellicht
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tijdrovende aanpak is om op basis van alle data een formule af te leiden die
generiek is voor het hele meetdomein. In deze studie komt dat verder niet
meer aan de orde;
b) De formule Altomare/Van Gent is gecalibreerd op een dataset inclusief
(gebonden en vrije) IG-waves. Dat zou kunnen betekenen dat er een
dubbeltelling in de formules van Lashley kan zitten2. An sich lijkt dit niet het
geval om dat alleen de invoerparameters van de formule door Lashley
worden aangepast. Maar enige dubbeltelling is op voorhand niet uit te
sluiten. In deze studie gaan we hier verder niet meer op in.
Resultaten worden vergeleken van:
1.
Eurotop 2007 (Lashley,2021; van Gent, 1999a) voor vlakke voorlanden.
2.
TAW-2002 (De Waal en van der Meer). Hiervan is er ook een
determinstische formule (als in Hydra-NL) naast de probabilistsiche
formule die meer geschikt is voor vergelijk met metingen. De standaard
gofloploop formules die later in de Eurotop (2018) zijn afgeleid wijken
hier nauwelijks van af en omdat deze niet in WBI2017 zitten, zijn ze hier
verder niet gebruikt.
3.
Van Gent, 1999b.
In van Lente (2019) werd geconcludeerd dat de Delftse formule voor golfoploop
beter past bij veekrandwaarnemingen; deze is daar in de jaren zestig ook deels op
gebaseerd3. Dit is wellicht het geval maar het doel van de huidige studie is niet om
de veekrand te verklaren maar om de golfoverslagformule te valideren en verifieren.
Veekranden zijn dus geen doel op zich; ze zijn ingezet omdat deze voor één beperkt
bemeten storm in 2007 met golfboeimetingen op het voorland en veekrandmetingen
als enige beschikbare indicator voor de opgetreden golfoploop op een dijk.

2.4
Bepaling van de Golfhoogte voor Seastate op de teen van de dijk
De afname van de energie van de Sea State wave (SS-wave) tussen het diepwater
punt en de teen van de dijk wordt gemodelleerd door Lashley met het SWAN-1D
model. Omdat deze uitkomst nogal bepalend is voor het resultaat is deze
modellering hier expliciet voor de locatie Noordkaap overgedaan met SWAN-1D.
Er zijn SWAN-1D berekeningen gemaakt voor een foreshore-attenuation factor:
, ,

∗

, ,

Merk op dat het hier de golfhoogte SS betreft zonder IG-waves.
Het SWAN-1D model is een zeer recente SWAN-versie van de TUD met default
instellingen (SWAN version:41.31AB). De golfbreking is daarbij gebaseerd op
Battjes-Janssen, conform wat Lashley heeft gekozen (2021). Hij kreeg daarmee wel
goede resultaten voor veldmetingen op een begroeid voorland. Hier is verder niet
onderzocht of deze default instellingen wel geschikt zijn voor vlakke voorlanden, dat
is een ander punt van aandacht.
Waarden van FsattHm0 zijn gemeten en gemodelleerd door Chris Lashley voor de
Waddenkust voor 2 recente stormen op een locatie met een begroeid voorland.
Lashley gebruikte voor de modellering SWAN/1D met default instellingen met een

2

Dat geldt vermoedelijk alleen voor de gebonden fractie omdat Lashley, zo lijkt het, de vrije
fractie niet heeft beschouwd in zijn aanpak.
3
Dit resultaat is echter ook deels onverwacht omdat de Delftse formule anders de
TAW/Eurotopformule niet de reductie door bermen, taludruwheid en golfinvalshoek
verdisconteert.
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vegetatiemodel uit SWAN. De locatie is (53.45417;6.6083), in RD-coördinaten x,y =
(236118, 608238). Het resultaat met vegetatie gaf FsattHm0 = 0,5-0,6 en kon direct
worden vergeleken met boeimetingen die 300m uit elkaar lagen. De
overeenstemming was zeer goed. Zijn waarden zonder vegetatie zijn FsattHm0=0,60,7.
In deze studie gaan we speciaal kijken naar de storm 9/11/2007 met een boei op
300m van de Noordkaap; locatie UHW1 x,y = (245500, 609810). Deze locatie is ca
10 km ten oosten van de boeimetingen van Lashley, en kent geen vegetatie. De
totale waterdieptes 300m voor de kust voor de stormen bij Lashley zijn iets (3,123,25m) lager dan de november 2007 storm (ca 3,5m). De golven in 2007 waren
echter beduidend hoger als gevolg van deining (swell) afkomstig uit de Noordelijke
Noordzee (Hm0 = 1,41 vs Hm0 = 0,71-0,84). Omdat de waarde van Fsatt zeer
sterk afhangt van de waterdiepte en de inkomende golfhoogte is deze voor de storm
9/11/2007 opnieuw met SWAN-1D bepaald (zie Bijlage 1).
Uitvoerpunt in Hydra-NL
Hier ontstaat een punt van discussie met betrekking tot 2-D SWAN uit Hydra-NL
(HR2011) zoals gebruikt voor de novemberstorm 2007 (Groeneweg et al., 2011) die
onderwerp is van deze memo. Het uitvoerpunt van Hydra-NL (x=245423, 609766)
ligt slechts ca 100m uit de kust. Er zit dan in de uitkomsten al een dissipatie in
SWAN tussen de 300m en de 100m van de kust, dat is ca over 4 gridcellen. Omdat
we hier uitgaan voor de storm 9/11/2007 van de boeilocatie UHW1 (300 m uit de
kust) wordt dit nu genegeerd maar dit is wel een aandachtspunt bij interpretatie van
de resultaten van Hydra-NL. Nadere analyse met Hydra-NL (V2.8.2, database 6-6
Waddenzee Oost) voor T=20 jaar laat zien dat H=3,9m+NAP, Hm0= 1.47, Tm-1,0
= 5.07, W = 23,5 m/s) zelfs wat hoger zitten dan de metingen op de boeilocatie
(Hm0= 1.41, Tm-1,0 = 4.68)4. Derhalve lijkt het of daar de golfdissipatie tussen het
SWAN uitvoerpunt op 100m uit de kust en de golfmeetboei is genegeerd. Dat moet
nog worden nagegaan bij de auteurs van de HR2011 alvorens hier conclusies
kunnen worden getrokken.
Het probleem van golfdemping op het voorland op de golfparameters is onderzocht
door van Osselen (2016). Daarin werd met SWAN (1D en 2D) gerekend naast het
oudere ENDEC en de recente DaF module. Over de laatste ca 75-100 m die niet in
Hydra-NL gemodelleerd is, wordt met SWAN-2D gesproken over een reductie van
19cm in golfhoogte bij T = 12.500 jaar; in dit rapport was dat ca 40cm over de
laatste 300m5. Dit lijkt qua grootte orde in overeenstemming al is dat lastig te
beoordelen omdat lokale omstandigheden sterk kunnen variëren. Met SWAN-1D
wordt voor een golfsteilheid van 1% bij H = 3,5m en Hm0 = 1,4m (storm 9-112007), een reductie gevonden van 20% (Figuur 5.3 in van Osselen, 2016). In deze
studie is dat 25% en goed vergelijkbaar (Bijlage 1). De DaF module heeft
daarentegen dan minder dan 10% reductie, dus aanzienlijk minder (zoals ook door
deze studie is geconstateerd; zie voetnoot 7, p21), terwijl de oudere ENDEC
methode aanzienlijk meer reductie van golfhoogte geeft. De DaF module is
gebaseerd op de theorie van Baldock (1998) voor steile vooroevers en die is bij
hoge golfsteilheden en vlak hellende voorlanden niet geschikt (zie Tabel 1 in van
Osselen, 2016). Wij merken op dat golfbreking in SWAN ook gebaseerd is op Battjes
Janssen maar minder reductie van golfhoogte geeft dan ENDEC, doch veel meer dan
DaF voor een golfsteilheid van 1% (zie van Osselen p.25, Figuur 5.3; bij H=3,5m en
Hm0 =1,4m geeft ENDEC 40% golfhoogte reductie; SWAN 30% en DaF ca 15%

4

T=30 jaar in Hydra‐NL geeft (H=3,9m+NAP, Hm0= 1.52m, Tm‐1,0 = 5.17s, W = 24 m/s)
De reductie van de golfperiode wordt in deze studie wel meegenomen maar heeft (veel) minder invloed
op het overslagdebiet dan de reductie van de golfhoogte. In DaF en ENDEC wordt de reductie van de
golfperiode niet beschouwd.
5
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over 100m met cot(m) = 100). Nader onderzoek wordt aanbevolen; bv met Xbeach
en gebruik van recente veldmetingen.

2.5
Alternatieve methode voor verwerken IG-waves in golfoploop
Naast de formules van Lashley wordt de IG-wave bij de TAW-2002 formules ook in
rekening gebracht middels een toeslag op de waterstand waarvoor gebruikt is
gemaakt van een relatie van Lashley voor de hoogte van de IG-wave aan de kust,
deze is bij de waterstand opgeteld. De reden hiervoor is dat:
a) In de TAW-2002 (of Eurotop 2018) formules gaat de brekerparameter altijd
over zijn maximale waarde indien de IG-waves worden meegenomen. De
formule is dan minder gevoelig voor IG-waves. Indien een toeslag op de
waterstand wordt gedaan is dit niet het geval.
b) Een voordeel van de TAW formules is dat ze ook een bermfactor kennen, dit
itt de formule van Gent. IG-waves zullen de berm niet voelen, echter de
windgolven en swell wel. Dat maakt de berm een lastig item in het concept.
Door de waterstand te verhogen in de TAW-formules kan dit in benadering
worden opgelost.
In geval van een waterstand verhogende aanname neemt de waterstand ook toe
met
∆
0,36
, ,
met Hm0,ss,deep de golfhoogte zonder IG-waves op 300m uit de kust.

2.6
Gebruik van veekranwaarnemingen voor verificatie
Veekrandwaarnemingen kunnen worden gebruikt voor verificatie van de
golfoploopmodellen. We spreken hier nadrukkelijk van verificatie omdat deze
waarnemingen een te lage betrouwbaarheid hebben om de golfoploopmodellen te
valideren.
In Hoofdstuk 4 worden een aantal foto’s van veekranden getoond voor de storm 911-2007. Bij Noordkaap zijn veekranden op verschillende hoogtes waargenomen. De
hoogste veekrand lag op ca 8,9m+NAP en correspondeert naar verwachting met de
hoogst aanwezige golf in de storm.
Voor de storm nemen we een stormduur aan van ca 50 minuten. Deze relatief korte
periode is gekozen omdat alleen dan de hoogste golven die de veekranden bepalen
kunnen leiden tot een hoge golfoploop. Dat komt omdat de waterdiepte hiervoor zee
bepalend is. Gedurende deze periode zijn er ca 500 golven. De hoogste golf heeft
derhalve een overschrijdingskans van 1/500.
Voor een Raleigh verdeling van golven wordt gevonden (Holthuijsen, 2007, vgl.
4.2.50) :
0

Voor N = 500 volgt dan:

2

Hmax,Ray = 1,76 Hm0.

Echter, de hoogste golven zullen op relatief ondiep water worden gebroken en een
andere verdeling kennen. Daarvoor kan de zgn. Battjes-Groenendijk verdeling
(2002) worden gebruikt. Smale (2010) heeft aangegeven, op basis van metingen
van Reus (1983), dat voor Noordkaap deze geldverdeling moet worden gebruikt.
Dan geldt:

Pagina 15 van 42

RWS INFORMATIE | CONCEPT | Golfoploopmodellering voor de Waddenzee met toevoeging van Infragravity waves |
6 januari 2022

0
1,21
Voor N = 500 volgt dan:

/ .

Hmax,Bat = 1,37 Hm0.

Het hanteren van deze andere golfhoogteverdeling zal flink uitmaken in de hoogtes
van de veekranden. Smale (2009) kwam met de BG-verdeling niet tot aannemelijke
veekrandhoogtes voor de Allerheiligenvloed 2006 op Noordkaap (veekrand ca op
9m). Hij zat beduidend te laag waarbij hij wel aannames moest maken voor de
golfparameters op basis van SWAN-2D. Echter, Smale had de invloed van IG-waves
niet in beeld nog het gebruik van andere golfoploopformules. In deze studie kan dat
juist het verschil maken.
We merken verder op dat de Battjes-Groenendijk verdeling niet de enige verdeling
is die kan worden toegepast, er zijn andere verdelingen die beter lijken te passen bij
metingen. Echter, voor de berekening van Hmax nemen we aan dat deze verdeling
wel geschikt is, en verder wordt hij in deze studie niet gebruikt. Men mag wel
concluderen dat er nog onzekerheid zit in de factor 1,37; in deze studie is mede
daarom ook een bandbreedte voor de veekrandhoogte toegepast.
Ook van Lente (2019) heeft veekrandwaarnemingen van stormen in de Waddenzee
geanalyseerd, gebruik makend van boeimetingen en SWAN-2D. In die studie is van
beide golfverdelingen gebruik gemaakt. Echter, de gofloploop werd gebaseerd op de
probabilistische oploopformule uit de TAW-2002, zonder IG-waves toe te voegen.
Uit deze studie zal blijken dat ook die aanpak kan leiden tot resultaten die in
overeenstemming zijn (binnen brede onzekerheidsmarges) met
veekrandwaarnemingen. Dus ook dit model kon worden geverifieerd.
Dat is echter nog geen validatie. Gezien de grote onzekerheidsmarges kunnen
meerdere modellen in overeenstemming zijn met de veekrandwaarnemingen. Het
grote voordeel van het model van Lashley is dat de bijdrage van de IG-waves aan
de golfoploop erin is verwerkt. In van Lente (2019) is dat aspect nog niet
beschouwd.
Lager liggende veekrand op het grastalud
Op het grastalud van de dijk zijn ook op lagere hoogtes veekranden te zien die ook
worden veroorzaakt door golfoploop. Dit zijn dus niet de hoogste golven van de 500
golven. Over een lengte van enkele honderden meters komen oploophoogtes van ca
7m voor de storm 9/11/2007 ca een 10x voor. Het is lastig deze te interpreteren
omdat we niet precies weten bij welke kans deze veekranden horen. Verder levert
elk astro-hoogwater in de staart van een storm een nevenmaximum op wat ook kan
leiden tot veekranden lager op het talud (pers. comm. M. Bottema). Bijkomende
complicatie bij kwelders is dat kwelderplantenresten losspoelen zodat de
kleinere/kortere golven vlak voor de dijk sterk gedempt worden voordat ze tot
oploop komen, en dat alleen de hoogste/krachtigste golven door het pakket drijfvuil
heen breken. Omdat het hier een zeer zware storm betreft en we vooral naar de
hoogste golven kijken negeren we dit verder.
Voor Hm0 kunnen we uitgaan van een oploophoogte Z bij 2% van alle golven6,
oftewel 10 van N=500 golven. Dat zou mooi passen. Het gevaar is echter dat deze
oploophoogtes kunnen horen bij golven met een kleinere kans bij een lagere
6
In het verleden werd voor de kust een dijk ontworpen op de Z2% wat voor zeedijken ongeveer
overeenkomst met een dijkhoogte K (K = H+Z2%) met grofweg Q = 1 l/m/s. In de golfoploopformule voor
Z2% wordt de parameter Hm0 benut en niet de parameter Hmax.
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waterstand in het getij zoals hierboven aangegeven. Derhalve zijn deze veekranden
maar zeer indicatief. In deze memo interpreteren we ze toch als passend bij de
Hm0, maar we nemen daarbij forse onzekerheidsmarges in beschouwing.
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3

Overzichtsfoto’s Meetlocaties en veekrandwaarnemingen

3.1

Meetlocaties Uithuizerwad

Figuur 3.1
Overzicht Uithuizerwad. Blauwe pijl = meetlocatie (raai) AllRisk.
Zwarte dikke pijl = meetlocatie UHW1 van de boei SBW 9/11/2007. Zwarte dunne
pijl = Locatie foto (nr. 8905) hoogste veekrandwaarneming SBW. Gele pijl = Extra
foto (nr. 8227) veekrandwaarneming SBW.

Figuur 3.2
Meetlocatie AllRisk Uithuizerwad
53.45638 6.6597 (x,y) =
239528, 608543. Ca 6 km ten westen van de Noordkaap.
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3.2

Data Storm 9/11/2007

3.2.1 Fotoanalyse veekranden Storm 9/11/2007
De foto’s zijn genomen door Waterschap Noorderzijlvest vlak na de storm van 89/11/2007. Zij zijn in 2008 verstrekt aan Robert Vos van RWS WVL (toen nog RIKZ)
door Peter Lalkens van Waterschap Noorderzijlvest met het verzoek deze te
benutten in onderzoek.

Figuur 3.3
Foto dsc8824.jpg. Veekrand storm 9-11-2007 op Meetlocatie
AllRisk. 53.45513, 6.66385
Foto dsc8824 is genomen bij het begroeide voorland ter hoogte van de latere AllRisk
meetraai. Hier is de golf gestrand op de overgang asfalt (1:7) naar gras (ca 1:3,5).

Figuur 3.4
Foto dsc8827.jpg Veekrand storm 9-11-2007 53.45792, 6.6732
(x,y) = 240422, 608730 .
Foto 8827 is ca 1km ten oosten van de meetlocatie AllRisk en 5km ten westen van
de Meetboei SBW (UHW1 nabij Noordkaap). Er is geen begroeid voorland. Op deze
foto is de veekrand op het talud te zien in tegenstelling tot de locatie nabij het
voorland. De veekrandhoogte is ca 6,0-6,5m.
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Figuur 3.5

Foto dsc8905.jpg.

(x,y) = 245068, 609715.

Foto dsc8905 is ca 500m ten westen van de Noordkaap en de meetboei van RWS op
UHW1. De hoogst waargenomen veekrand op 8.88m+NAP is bij de oranje pijl op
KM55. De blauwe pijl is een veekrand op ca 6.5m+NAP.
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Figuur 3.6
De hoogste meting van de veekrand is op deze foto zichtbaar. De
meting van de veekrandhoogte was VH =8,88 m op KM55. Zie boerderij op de
achtergrond als herkenningspunt. De kruinhoogte K = 9,17m.
Hieronder volgen alle veekrandwaarnemingen van het Waterschap (pers.comm.
P.Lalkens WS Noorderzijlvest) voor deze storm:
Vak 46
Km 55,5
Kruinhoogte
Veekrand

NAP + 9,027 m
NAP + 8,127 m

Km 55,0
Kruinhoogte
Veekrand

NAP + 9,174 m
NAP + 8,884 m

Km 54,5
Kruinhoogte
Veekrand

NAP + 8,993 m
NAP + 8,400 m

Km 54
Kruinhoogte
Veekrand

NAP + 8,796 m
NAP + 8,000 m

Naar het oosten toe nemen de waarnemingshoogtes af.
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3.2.2 Meetverslag SBW, storm 8-9/11/2007
De onderstaande gegevens komen uit het Meetverslag van Model IT (2008) van de
8-9/11/2007 storm uit het Sterkte Belastingen Waterkeringen (SBW) onderzoek.
Zie Tabel 1. Locatie UHW1 = Uithuizerwad nabij Noordkaap (53.466778, 6.74994).
Minder ruw voorland, ca 300m uit de kust). Noordkaap is grens Vak 46 en Vak 47.
KM55,5.
Tabel 1.

Metingen Waddenzee Oost. Stormverslag 2007-09-11

We gaan uit van het tijdstip 10.10 uur met hoogste golven. We houden een wat
hogere waterstand aan van H = 3,5-3,6m+NAP op de boeilocatie.
De meetlocatie voor de waterstanden Lauwersoog is te westelijk voor de
waterstandsmeting. De waterstand nabij Noordkaap is af te leiden uit de
hydrodynamische modellering van deze storm (van Vledder, 2009) waarbij de
waterstand is gegeven in de Eemshaven. Deze blijkt in waarnemingen wat hoger
dan in het model wat kan komen door opstuwing in de haven in de waarnemingen.
Hier worden daarom ca 10cm lagere waterstanden aangehouden als gemeten in de
Eemshaven. De waterstand is daarbij geldig op de locatie van de meetboei.
We nemen aan dat de wave set-up bij deze waterstand zit (dat geldt in deze memo
voor alle waterstanden). Met SWAN-1D is deze invloed onderzocht en werd
gevonden dat wave set up neutraal doorwerkt in de berekende golfdissipatie (factor
Fsatt, zie Bijlage). Daarbij is een geschatte wave set-up van 25cm over 300m
kunstmatig aan SWAN toegevoegd als een verhang op de vlakke waterstand in de
basissom, met als ijkpunt de waarde van de waterstand op de meetboei. Daarbij
neemt de waterstand uit de kust voor de meetboei af en juist dichter bij de kust toe
omdat de waterstand op de boei is een gegeven. Het netto effect lijkt min of meer
neutraal uit te werken omdat de golfdissipatie verder van de kust toeneemt maar
dichter bij de kust juist afneemt. Merk op dat dit niet wil zeggen dat wave set-up
geen invloed zou hebben; het heeft geen invloed op de interpretatie van de
gemeten resultaten.
3.2.3 Dijkprofiel en bepaling hoogten veekranden
Door afwezigheid van gegevens is het dijkprofiel geschat voor locatie UHW1 met
AHN3. Daarbij is tevens gebruik gemaakt van Google Maps en de hier aanwezige
foto’s. Uit de foto’s blijkt dat het boventalud vrij flauw is en ook dat het asfalt
ongeveer dezelfde helling heeft als het grastalud. Deze beide waarnemingen worden
bevestigd door het AHN3. Zie Figuur 4 voor de AHN3 data op een dijkdoorsnede op
(53,4656; 6.74466).
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Dijkprofiel op basis van AHN
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Figuur 4. Dijkprofiel uit AHN voor (53,4656; 6.74466) = (245151, 609672)
(X=42m). Groene lijn = grastalud.
Met Google Maps is vervolgens bepaald waar de overgangen ongeveer liggen. De
overgang gras naar asfalt lig top ca 5,4m+NAP. De onderkant van het asfalt ligt op
ca 0,8 m+NAP. De stenen onderberm eindigt op ca -0,4m+NAP. De gemiddelde
taludhelling is 21% en vrij constant van beneden naar boven.
Deze schattingen hebben met name invloed op de bepaling van de hoogte van de
veekrand. De hoogste waargenomen veekrand (8,88m) nabij UHW1 is exact bekend
uit gegevens van het waterschap (zie p.11). Wel was de top van de kruin volgens
het waterschap in 2007 10 cm hoger dan in het AHN in 2021. De top is echter ca
15-20 jaar geleden ingemeten en met een forse bodemdaling van 0,5 cm/jaar is dat
goed verklaarbaar. We houden hier de tophoogte van 9,2m uit 2007 aan.
De schatting is met name nodig om de hoogte van de overgang asfalt-gras te weten
en de hoogte van de lager gelegen veekranden nabij locatie UHW1. Dit geeft:
‐
De overgang steen-asfalt ligt op ca 0,8m+NAP
‐
De overgang asfalt-gras ligt op ca 5,4m+NAP
‐
Het asfalt is 21m breed en loopt van X=0,8 tot X = 21,9 in Figuur 1.
De onderste veekrand ligt op ca 1/3 van de top tov het asfalt. Derhalve ligt deze op
5,4 + (9,1-5,4)/3 = 6,6m+NAP. We nemen daarbij een onzekerheidsmarge van
30cm in acht bij de beoordeling van deze hoogte (6,3-6,9m).
Voor de ligging van de hoogste veekrand nemen we een marge van 20cm in acht
(8,7-9,1m). Voor het overslagdebiet van de hoogste veekrand gaan we uit van Q =
0,1 l/m/s met een marge van 0,05 l/m/s. De hoek van golfinval met dijknormaal
voor de novemberstorm 2007 is geschat op β= 20 graden.
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4

Berekeningen en vergelijk met veekrandwaarnemingen

4.1
Expert waardering veekranden
In onderstaande golfoploopberekeningen wordt het asfalt behandeld als het gras en
wordt de overgang genegeerd. Dit is een aanname die niet helemaal op gaat maar
de beste die kan worden gemaakt7. Verder wordt er geen bermfactor gehanteerd8.
Veekranden zijn minder nauwkeurig door diverse redenen besproken in Hfd 1.
Vandaar dat er een bandbreedte wordt meegenomen rondom de meting. Op basis
van de foto’s zijn voor locatie UHW1 zijn er 3 “waarnemingen” bepaald waarvoor
tevens een bandbreedte wordt gedefinieerd:
a) De gemiddelde veekrand op locatie foto 8905: Hoogte veek-gemiddeld =
6,3-6,9m.
Hier wordt de veekrandhoogte gekoppeld aan Hm0, zijnde ca de hoogste 2%
van de golven.
b) De allerhoogste waarneming op locatie foto 8905: Hoogte veek-hoog = 8,79,1m9. Voor B wordt Hmax aangehouden. De Hmax als functie van Hm0 is
gegeven in Hfd 2 voor de Rayleigh golfverdeling en de Battjes-Groenendijk
golfverdeling.
c) Het overslagdebiet met extreme parameters op foto 8905 op 8,8m: Q
(l/m/s) = 0,05-0,15 l/m/s
Voor de bepaling hoort Hmax wordt aangehouden:
Som b:
Hmax = 1,7*Hm0 voor Rayleigh golfverdeling met 1,3 voor BattjesGroendijk golfverdeling;
Som c:
Hmax = 1,8*Hm0 voor Rayleigh golfverdeling met 1,4 voor BattjesGroendijk golfverdeling.
Expert-opinion
Bij een berekening binnen het geldigheidsinterval van a,b of c wordt per item een 9
gescoord. Voor 0,5m afwijking van de onderste of bovenste grens van het interval
wordt nog een 6 gegeven. Voor de onderste veekrand is dat dus tussen 5,8m en
7,4m. Daarbuiten zakt de score naar onvoldoende. Voor het overslagdebiet bij som
c wordt nog een 6 gegeven op het interval 0,01 l/m/s tot 0,5 l/m/s.
De eindscore wordt bepaald middels een weging van a,b en c volgens:
Eindscore = (a/4 + 3*b/8 + 3*c/8)
Zowel b als c zijn gerelateerd aan de hoogste veekrandwaarneming. De hoogste
veekrandwaarneming telt in combinatie met het berekende overslagdebiet derhalve
voor 75% mee, en de lagere veekrand maar voor 25%. De hoogst mogelijke
eindscore is ongeveer een 8,5.

7

In Lashley (2021) is voor de meetlocatie bij de voorlanden de oploop slechts beperkt tot het asfalt en
kan dit als een normaal talud worden afgehandeld (waarbij wel de taludkromming wordt genegeerd).
Daar heeft het asfalt een helling van slechts 1 op 7 volgens Lashley. Het dijkprofiel is bij de Noordkaap
duidelijk anders en er lijkt geen of nauwelijks sprake van een berm.
8 Dat is prettig omdat de formules van Lashley en van Gent geen bermfactor bevatten. Het is ook lastige
te beredeneren hoe de berm reageert op het spectrum van golven. Voor IR‐waves verwachten we veel
minder invloed van de berm.
9
Uit Bijlage 2 blijkt dat dit een bandbreedte is van ca ± 0,4* of ca 35%‐65% van de verdeling. Binnen dit
interval wordt de expertscore als perfect gezien, daarbuiten neemt de score lineair af.
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4.2
Resultaten analyse November storm
Voor een aantal gevallen zijn; gegeven de golfparameters op de meetlocatie
(Hm0=1,41m en Tm-1,0 = 4,69s) berekeningen gemaakt met SWAN-1D ter
bepaling van de waarde van de factor Fatt. Daarbij zijn onzekerheden in de
waterstand H op boeilocatie en de bodemhelling m beschouwd. Ook is er een som
gemaakt met de Rayleigh golfverdeling ipv de Battjes-Groenendijkgolfverdeling. De
Eurotop 2007/2018 formule voor vlakke bodems is hier vernoemd naar van
Gent/Altomare.
Deze methode met toevoeging van IG-golven is de methode Lashley (2021). De
waarde van HIG is 0,20. De spectrale periode neemt toe door IG-waves met een
factor 1,55.
Voorde fysische parameters geldt het volgende (inclusief IG-waves):
ξm-1,0 ~ 2.5
sm-1,0 ~ 0.006
Zonder IG-waves geldt:
ξm-1,0 ~ 1.0
sm-1,0 ~ 0.04
Deze parameters geven aan dat beide formules (TAW-2002 dan wel Europlatform2007, shallow waves) zouden kunnen worden toegepast en ook beiden niet perfect
zijn voor deze storm 9-11-2007.
Resultaten voor de novemberstorm 9/11/2007 zijn gegeven in Tabel 2. De output is
in de laatste 2 kolommen, zijnde:
a) de veekrandhoogte K van de hoogste golf en
b) de waardering met de expert-opinion methode.
Tabel 2 toont de parameterinstellingen voor de gevoeligheidsanalyse. Sommigen
zijn echter niet realistisch:
1. Hmax gebaseerd op de Rayleigh golvenverdeling in plaats van de BattjesGroenendijkverdeling (BG in kolom 7, Smale (2009));
2. De waterdiepte is rond H =3,5m met onzekerheid 0,1m, en de
golfdempingsfactor van het voorland is FsattHm0 =0,75-0,85 (deze studie;
zie Bijlage). Volgens de bijlage is daarmee een bandbreedte K(Q=0,1) =
8,9±0,50m aanwezig; gegeven de Battjes-Groenendijk verdeling . Waarden
binnen deze bandbreedte zijn zeker acceptabel (17%-83% interval). Voor
een 5%-95% interval volgt K(Q=0,1) = 8,9±1,0m.
3. Beide waarden van cot(m) in kolom 4 zijn mogelijk (cot(m) is niet goed
bekend op de Noordkaap, cot(m) op een locatie 6km westwaarts is m =
300). De invloed hiervan is echter klein tov andere onzekerheden.
4. Formules waarin geen bijdrage van de IG-wave is meegenomen (zie kolom
2) zijn niet reëel (Lashley, 2021); er is dan te weinig oploop in de orde van
10-30 cm.
Voor de bandbreedte 17%-83% K(Q=0,1) = 8,9±0,5m (zie Bijlage 2) zijn de
berekeningen in Tabel 2 lichtblauw gearceerd. Dit zijn 8 berekeningen waarvan 7
met IG-waves (“+golven”). Voor 5%-95% K(Q=0,1) = 8,9±1,0m zijn de extra
gevallen oranje gearceerd. Dit zijn nog eens 4 gevallen allen met IG-waves. Alle
formules met IG-golven zijn in tenminste 1 geval blauw gearceerd. Voor van
Gent/Altomare formule met IG waves en de TAW-probabilistische formule met IGwaves is dit 2 keer.
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Tabel 2. Berekeningsresultaten voor veekrandhoogte K(Q=0,1) en waarderingen uit
de “expert judgement exercitie”. De 1-na laatste kolom geeft K(Q=0,1) en de
laatste kolom de waardering van 0 tot 9. Voor de bandbreedte 17%-83% K(Q=0,1)
= 8,9±0,5m zijn berekeningen lichtblauw gearceerd. Voor 5%-95% K(Q=0,1) =
8,9±1,0m zijn de extra gevallen oranje gearceerd.
Basis formule
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/H3351, 1999
Van Gent/H3351, 1999

IG Waves
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Nee
Op golven

H

m

Fatt(Hm0)

Fatt(Tm-1,0)

Golvenverd.

K(Q=0,1)

Oordeel

3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35
3,35

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

5,95
9,1
6,4
5,7
8,45
6,1
7,2
8,2
5,45
9,55

3,5
6,0
3,8
3,5
8,3
3,6
5,5
7,9
3,3
7,1

Basis formule
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/H3351, 1999
Van Gent/H3351, 1999

IG Waves
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Nee
Op golven

H
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

m
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Fatt(Hm0)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

Fatt(Tm-1,0)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Golvenverd.
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

K(Q=0,1)
6,2
9,8
6,7
5,95
9,1
6,4
7,65
8,75
5,2
8,55

Oordeel
3,6
5,1
3,9
3,5
7,9
3,8
6,4
8,3
3,0
7,8

Basis formule
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/H3351, 1999
Van Gent/H3351, 1999

IG Waves
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Nee
Op golven

H
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

m
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Fatt(Hm0)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Fatt(Tm-1,0)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Golvenverd.
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

K(Q=0,1)
6,4
10,3
6,9
6,1
9,5
6,6
8,05
9,2
5,65
10,1

Oordeel
4,1
4,6
4,9
3,6
5,6
4,4
7,8
6,0
3,0
5,0

Basis formule
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/H3351, 1999
Van Gent/H3351, 1999

IG Waves
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Nee
Op golven

H
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

m
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

Fatt(Hm0)
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

Fatt(Tm-1,0)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Golvenverd.
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG
BG

K(Q=0,1)
6,55
10,8
7
6,25
10
6,7
8,4
9,6
5,75
11,25

Oordeel
4,1
3,8
4,9
3,8
4,9
4,6
8,3
5,3
3,1
3,3

Basis formule
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-det
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
TAW-2002-prob
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/H3351, 1999
Van Gent/H3351, 1999

IG Waves
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Op waterstand
Nee
Op golven
Nee
Op golven

H
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

m
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Fatt(Hm0)
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

Fatt(Tm-1,0)
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

Golvenverd.
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh
Rayleigh

K(Q=0,1)
6,8
12,3
7,3
6,1
6,55
7,0
9,3
10,1
9,7
11,2

Oordeel
4,1
3,4
5,3
3,5
3,6
4,0
6,8
4,6
6,4
3,5

Opvallend is de slechte prestatie van de TAW-formules zonder IG-waves10. In deze
formules is de bijdrage van IG-waves opvallend veel groter dan in de aanpak
10

Van Lente kwam ook tot deze conclusie. Hij gaf aan dat de Delftse formule voor golfoploop meer
geschikt is voor veekranden. Hier zijn wij echter op zoek naar een overslagformule die dit verklaart met
inachtneming van alle fysische aspecten waaronder de golfverdeling en de invloed van vlakke voorlanden
en IG‐waves.
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Lashley. Dat geldt nog sterker voor de formules uit de studie H3351 (van Gent,
1999b).
De bijdrage KIG van de IG-waves (volgens Lashley) aan de veekrandhoogte (of
kruinhoogte bij Q = 0,1 l/m/s) is voor de “best presterende” setting (2e cluster met
H = 3,m en FattHm0 = 0,75) in Tabel 2 als volgt:

TAW-det:
KIG = 3,6m;

TAW-prob:
KIG = 3,15m;

vanGent/Altomare
KIG = 1,1m;

vanGent/H3351
KIG = 3,35m;
De bijdrage is voor de aanpak van Lashley(2021) met de overslagformule van
Gent/Altomare (2007,2016) beduidend kleiner dan voor de 3 andere methoden. Bij
de 2 TAW-formules kan men hier vraagtekens zetten bij de toepassing omdat deze
niet bedoeld zijn voor IG-waves. Deze methode moet dus bekeken worden zonder
IG-waves en voldoet dan in geen enkel geval want pakt dan veel te laag uit. Dat
geldt echter niet voor de formule van Gent (1999a, H3351) die moet juist wel met
IG-waves worden toegepast en voldoet dan in tenminste 1 geval zij het met een
grote bijdrage van IG-waves.
Tot slot volgt dat de aanpak om de waterstand te verhogen als proxy voor de IGwaves doet het slechter dan de methode waarin deze expliciet worden meegenomen
in de golfparameters. Deze methode was als alternatief bekeken omdat zij beter
aansluit bij de huidige implementatie van overslag in Hydra-NL en Riskeer. De
oorzaak is te vinden in de vorige alinea: de bijdrage van de IG-waves die hoort bij
een TAW-2002 aanpak moet veel groter zijn dan die bij een ware “shallow
foreshore” aanpak om een goed resultaat te krijgen. Daarom werkt dit niet.
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5

Resultaten bij normcondities

De verschillen tussen de huidige methode uit de HR2011 (WBI2017) en de nieuwe
methoden zijn geanalyseerd voor de maximale overstromingskans T = 12.500 jaar
op Hydra-NL locatie 141 (x=245423, y = 609766) nabij Noordkaap. De database is
Waddenzee Oost 6-6. Resultaten zijn gegeven in Tabel 3. De invoerparameters zijn
op 100m uit de dijk (Hydra-NL locatie): H=5,63m+NAP, Hm0=2,63m, Tm-1,0 =
6,3s. De hoek van golfinval (NW, 300 graden) is 40 graden met de dijknormaal. De
dijkhelling is 21%.
In de berekeningen van de HR2011 is de golfdissipatie over de laatste honderden
meters verwaarloosbaar verondersteld gegeven de grotere waterdiepte van
H=5,63m. Het uitvoerpunt in Hydra-NL ligt ongeveer 100m uit de kust. De HR2011
is gebaseerd op het Technisch rapport Golfoploop en Golfoverslag van de TAW-2002
(van der Meer, 2002). In de methode van Gent/Altomare (Europlatform, 2007) met
IG-waves (Lashley, 2021) is de waarde van HIG = 0,20. De spectrale periode neemt
toe door IG-waves met een factor 1,55.
De belangrijkste gevoeligheid is de foreshore-attenuation Fsatt die wordt
gehanteerd (oftewel, de invloed van energiedissipatie tussen het uitvoerpunt en de
dijk). In Tabel 3 zijn 2 gevallen getoond:
a) FsattHm0 = 1
b) FsattHm0 = 0,85
Tabel 3.

Design Conditions

Overslagdebiet en vereiste kruinhoogte op Noordkaap.

T = 12500 jaar (maximale overstromingskans)
K = 9,2m

Q=1 l/m/s

Methode
HR2011-det
HR2011-det

Fsatt
1
0,85

Q (l/m/s)
1,16
0,37

K(m)

HR2011-det+IG waves
HR2011-det+IG waves

1
0,85

12,9
6,9

10,95
10,42

HR2011-prob
HR2011-prob

1
0,85

0,50
0,2

8,93
8,47

HR2011-prob+IG waves
HR2011-prob+IG waves

1
0,85

7,4
3,8

10,45
9,95

Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare

1
0,85

8,3
2,75

10,7
9,80

Van Gent /Alto + IG-Waves
Van Gent /Alto + IG-Waves

1
0,85

10,6
3,7

10,94
10,02

Van Gent 1999 H3351 Eq11
Van Gent 1999 H3351 Eq11

1
0,85

0,2
0,07

8,54
8,22

Van Gent H3351 + IG-Waves
Van Gent H3351+ IG-Waves

1
0,85

2,4
1,1

9,7
9,25

dK (IG-waves)

m=300
dK tov
HR2011+IG
waves

9,27
8,77

tana = 0,21

dK tov
HR2011
0
-0,5

1,68
1,65

1,52
1,48

0,24
0,22

1,16
1,03

1,68
1,15
-0,34
-0,30

-0,34
-0,8

-0,5
-0,47

1,18
0,68

1,43
1,03

1,43
0,53

-0,01
-0,40

1,67
0,75

-0,73
-0,55

-0,73
-1,05

-1,25
-1,17

0,43
-0,02

Met SWAN-1D is gevonden dat FsattHm0 = 0,85 over de laatste 300m voor
normcondities (zie Appendix A). In de HR2011 werd hiermee geen rekening
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gehouden en is gebruikt FsattHm0 =1. Over de laatste 100m volgt uit deze SWAN-1D
som dat FsattHm0 ~ 0,9311. De uitkomsten hiervan volgen in goede benadering uit
middeling van de 2 getallen. Volgens Tabel 3 geeft dat ongeveer 2,5 dm lagere
dijkhoogten dan met FsattHm0 = 1 en 2,5 dm hoger dan met FsattHm0 = 0,85.
In vrijwel alle gevallen waarin de IG-waves zijn meegenomen wordt de vereiste
kruinhoogte (tav HR2011 met deterministische overslagformule uit de TAW-2002)
hoger. Dit verschil is te vinden in de 1-na-laatste kolom. Kruinhoogtes nemen toe
met ca 0,5m-1m. Er is 1 uitzondering waarin de kruinhoogte vrijwel gelijk blijft: dat
is voor van Gent-H3351 (van Gent 1999b) met FsattHm0 = 0,85.
De bijdrage van de IG-waves aan de kruinhoogte is voor de aanpak volgens van
Gent/Altomare (Eurotop-2007; 2018) ca 2,5 dm. Aangezien de decimeringshoogte
hier ca 1,2 m is scheelt dat een factor 1,6 in overschrijdingskans wat goed in
overeenstemming is met de bevindingen van Chris Lasley. Lashley vindt in de regel
een factor 1,5 bij T=3000 jaar, een hoogteverschil van ca 2dm (2021). Het is
waarschijnlijk dat in dit parameter domein de formule van Gent/Altomare te
prefereren is en een goede inschatting geeft van de bijdrage van de IG-waves;
echter dat is niet 100% zeker.
De meest plausibele uitkomst is voor van Gent/Altomare + IG-waves met FsattHm0 =
0,85. Hiervoor wordt een eis voor de dijkhoogte gevonden van K = 10,02m. Deze is
0,75m hoger dan de eis uit de HR2011, een forse toename. Daarom moeten deze
formules nog eens goed bekeken worden. Opvallend daarbij is de belangrijke
bijdrage van de foreshore-attenuation Fsatt.
Een belangrijke notie is dat de bijdrage van IG-waves aan de oploophoogte (en
veekrandhoogte) en de overslag veel groter is bij andere formules als toegepast
door Lashley. Dat lijkt op het eerste gezicht de bijdrage van IG-waves aan de
overslag toch wat onzeker te maken. Anderzijds zijn de TAW- formules niet bedoeld
voor de IG-waves. Dat geldt echter niet voor de formule van Gent uit rapport H3351
(1999a). Deze is wel voor lange golven en vlakke voorlanden bedoeld en kent een
zeer hoge bijdrage van de IG-waves (maar een relatief lagere bijdrage van de
formule zonder IG-waves). Dit maakt de uitkomsten nog wel enigszins onzeker. Dit
kan nog nader worden onderzocht door de oploop te bepalen met/zonder IG-waves
met een golfmodel als SWASH.
Opmerking achteraf:
Lashley past een reversed shoaling procedure toe op zijn SWAN-uitvoer om
diepwatercondities te krijgen, daarvoor moeten de SWAN resultaten verder km uit
de kust worden verkregen tot geldt H > 4*Hm0. Deze golfhoogten zullen beduidend
hoger zijn dan die van Hydra-NL maar ook zal de waarde van Fsatt beduidend
kleiner worden. De SWAN-1D sommen duiden er op dat netto het resultaat niet heel
anders zal zijn, maar dat op dit moment niet voldoende onderzocht. Dit verdient
nadere analyse.
Bovendien kan niet zonder meer worden aangenomen dat een reversed shoaling
aanpak geschikt is in condities waar andere fysische processen minstens zo
11

Smale raadt aan hier de voorlandmodule (DaF) voor te hanteren (DP Wadden, 2018; diverse KPR‐
adviezen). Deze is gebaseerd op de theorie van Baldock die echter niet geschikt is oor lange golven en
vlak hellende bodems(zie &2.2). Een check met Hydra‐NL geeft dan voor Q = 1 l/m/s slechts een 2,5cm
lagere kruinhoogte (FsattHm0 ~ 0,99). Van Osselen (2016, zie ook &2.2) heeft aangetoond dat de DaF
module voor langere golven veel minder dissipatie geeft van golfenergie dan SWAN en ENDEC.
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belangrijk zijn als het shoaling-proces, zoals in situaties met diepte-gelimiteerde
golfgroei op de Meren en/of Waddenzee. Dit geeft een extra argument om de
aanpak van Lashley slechts toe te passen over kortere afstanden uit de kust (zoals
in deze studie, eg 300m), en daarbij de eis H > 4*Hm0 te negeren.
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6

Discussie

In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten uit
deze studie:
 De formules voor vlakke voorlanden (Altomare/van Gent) en de TAW-2000
formule gaan niet vloeiend in elkaar over. Dit lijkt een tekortkoming aan dit
formulepark te zijn omdat er een grijs gebied is waar beide formules zouden
kunnen gelden (ook dit is nog een onderzoeksvraag). Een pragmatische
oplossing is om in het overgangsgebied tussen de debieten van beide
formules te interpoleren. Een betere maar wellicht tijdrovende aanpak is om
op basis van alle data een formule af te leiden die generiek is voor het hele
meetdomein. In deze studie komt dat verder niet meer aan de orde;
 Altomare (2016) geeft aan dat de golfsteilheid sm-1,0 de belangrijkste
parameter is om het domein te bepalen waar de formule mag worden
toegepast, genoemd wordt sm-1,0 < 1%. We merken daarbij op dat deze eis
erg streng is, maar dat is gebleken dat na in rekening brengen van IGwaves in de periodemaat hier vaak wel aan wordt voldaan. Daarom is het
ook een interpretatiekwestie hoe deze golfsteilheid moet worden bepaald
(met/zonder IG-waves). Dit verdient nadere aandacht.
 Extra aandachtpunt is dat de formule van Altomare niet breed voor
Nederland toepasbaar lijkt: op watersysteem waar vrijwel geen IG-wavebijdrage is zal sm-1,0 immers al snel hoger dan 1% uitvallen. Dat is soms
lastig uitlegbaar als je voor verschillende watersystemen verschillende
oploopformules moet toepassen (Altomare voor zoute getijwateren, een
andere formule elders), bijvoorbeeld dat de sluittoestand van de
Oosterscheldekering bepalend kan zijn op sommige dijksecties voor de
vraag welke oploopformule we mogen toepassen.
 De formule Altomare/Van Gent is gecalibreerd op een dataset inclusief IGwaves. Dat zou kunnen betekenen dat er een dubbeltelling in de formules
van Lashley kan zitten. An sich lijkt dit niet het geval om dat alleen de
invoerparameters van de formule door Lashley worden aangepast. Maar
enige dubbeltelling is op voorhand niet uit te sluiten. In deze studie gaan we
hier verder niet meer op in maar dit verdient nog wel nadere (data)analyse.
 Het lijkt alsof in de HR2011 database de golfdissipatie tussen het SWAN
uitvoerpunt op 100m uit de kust en de golfmeetboei op 300m uit de kust
(bij Uithuizerwad) bij de modelcalibratie is genegeerd. Dat moet nog worden
nagegaan bij de auteurs van de HR2011 alvorens hier conclusies kunnen
worden getrokken. Echter, uit deze studie en die van Lashley blijkt dat met
SWAN-1D behoorlijke verzwakking van de golfhoogte wordt gevonden over
de laatste 300m voor de kust in de Oostelijke Waddenzee (dat is ca 15%
onder normcondities zonder vegetatie tot 50% bij minder zware stormen op
begroeide voorlanden);
 De beperkte bijdrage van IG-waves aan de veekrandhoogte en aan de
dijkhoogte bij de doorsnede-eis bij de norm (T=12500 jaar) laat zien dat
daar niet de kern van de zaak zit; die zit vooral in het toepassen van de
overslagformule van Altomare/van Gent (199b, 2007, 2016). Met die
formule kunnen plausibele resultaten worden verkregen voor de hoge
veekranden die zijn ingemeten tijdens de storm van 9-11-2007. Helaas is
dat nog geen bewijs; voor een bewijs is meer vergelijking met metingen
nodig. Recent heeft Oosterlo overslagmetingen met golfboeimetingen in de
Eems-Dollard uitgevoerd waarmee een nadere validatie slag kan worden
gedaan (Oosterlo, 2021).
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Een belangrijke notie is dat de bijdrage van IG-waves aan de oploophoogte
en de overslag veel groter is bij andere formules als toegepast door
Lashley. Dat lijkt op het eerste gezicht te bijdrage van IG-waves aan de
overslag toch wat onzeker te maken. Anderzijds zijn de TAW- formules niet
bedoeld voor de IG-waves. Dat geldt echter niet voor de formule van Gent
uit rapport H3351 (1999a). Deze is wel voor lange golven en vlakke
voorlanden bedoeld en kent een zeer hoge bijdrage van de IG-waves (maar
een relatief lagere bijdrage van de formule zonder IG-waves). Dit maakt de
uitkomsten nog wel enigszins onzeker. Dit kan nog nader worden
onderzocht door de oploop te bepalen met/zonder IG-waves met een
golfmodel als SWASH.
De factoren for IG-waves van Lashley zijn voor een belangrijk deel
gebaseerd op golfgootexperimenten. Deze gaan over langkammige golven
waar in de praktijk sprake is van kortkammige golven. Het is onbekend wat
hiervan het effect is. Waarnemingen in het veld kunnen daarover uitsluitsel
geven. Uit de huidge studie en de veldwaarnemingen van Lashley lijkt te
komen dat dit verschil niet groot is. Daarnaast blijkt de invloed van de IGwaves ook beperkt. Dit verdient nog wel nadere onderbowuing met meer
data.
De methode van Lashley is nog niet geschikt voor dijken met bermen. Dat is
een beperking voor een deel van de Waddenzeedijken en voor veel andere
dijken langs de Kust, Estuaria en Meren. In Chen (2021) wordt de relatie
tussen bermen en golfsteilheid wel onderzocht maar helaas niet voor lange
golven. Derhalve blijft dit een belangrijk punt van aandacht. Een ander
aandachtspunt is dat we niet weten hoe de formule omgaat met scheef
invallende golven en taludruwheid. Veel van deze factoren zeer relevant zijn
om te komen tot een scherpere beoordeling en scherper (en minder
conservatief) ontwerp van dijken. In deze studie is de golfrichting gewoon
verwerkt volgens de TAW-2002, dat lijkt een eerste goede aanpak die ook
kan gelden voor taludruwheid maar mogelijk niet voor de bermen.
Het SWAN-1D model is gebruikt voor de bepaling van reductie van de
golfparameters op een vlak voorland. De golfbreking is daarbij gebaseerd op
Battjes-Janssen, conform wat Lashley heeft gekozen (2021). Hij kreeg
daarmee goede resultaten voor veldmetingen op een begroeid voorland. In
de bijlage is onderzocht of deze default instellingen wel geschikt zijn voor
vlakke voorlanden. Voorzichtig wordt geconcludeerd dat dit specifiek voor de
onderzochte situatie een aanvaardbare keuze lijkt; de geschatte fout is orde
5%. Vanwege de grote invloed van de brekerparameter verdient deze nog
een scherpere onderbouwing, zeker omdat diverse eerdere publicaties
wezen op de ongeschiktheid van Battjes-Jansen voor sterk dieptegelimiteerde golfgroei. Daarnaast is geconstateerd dat de standaard DaF
module in Hydra-NL de golfbreking voor lange golven veel minder reductie
van de golfhoogte geeft. Dit werd ook gevonden door van Osselen (2016)
die zegt dat deze module niet geschikt is voor lange golven. Het verdient
aanbeveling voor lange golven en vlakke voorlanden opnieuw te kijken naar
de voorlandmodule in Hydra-NL. Dat zou kunnen met recentere metingen
(Oosterlo, 2021; Troch lopend onderzoek in België); en met modellen als
Xbeach.
We merken op dat de Battjes-Groenendijk verdeling niet de enige verdeling
is die kan worden toegepast voor berekening van de maximale golfhoogte
Hmax, er zijn andere verdelingen die mogelijk beter passen bij metingen.
Men mag wel concluderen dat er nog onzekerheid zit in de factor 1,37 die
volgt voor de relatie tussen Hmax en Hm0. In deze studie is mede daarom
ook een bandbreedte voor de veekrandhoogte toegepast. Het verdient
aanbeveling om nog na te gaan of de bandbreedte ook daadwerkelijk
voldoende was (hierom, en bv om de gebruikte default-instellingen van
SWAN 1D).
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Andere onzekerheden dan IG-waves zijn dominant in de dijkhoogte
bepaling, met name de onzekerheid in de golfdoordringing van deining naar
een locatie tot 500m- 1km uit de kustlijn, en de energiedissipatie op de
voorlanden voor de kust. Verder zijn er onzekerheden in de oploopformules,
met name voor IG-waves en in de gemodelleerde waterstanden.
Een mogelijke beperking is de methode van Lashley is gebaseerd op
diepwaterparameters, terwijl deze voor diverse watersystemen met lokale
diepte-gelimiteerde golfgroei lastig definieerbaar zijn. Dit verdient nog
nadere aandacht.
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7

Conclusies













Veekrandwaarnemingen zijn nog onvoldoende precies om onderscheid te
maken tussen de modellen. Zij kunnen wel gebruikt worden om te verifiëren
of een formule plausibele uitkomsten geeft gegeven grote onzekerheden. De
oefening geeft ook vooral een eerste ervaring met de nieuwe formules.
Deze exercitie geeft als indicatie dat de nieuwe methode van Lashley de
hoge veekrandwaarneming van 9-11-2009 goed kan verklaren. De
standaard methoden van de TAW-2002 (deterministisch en probabilistisch)
onderschatten fors de veekrandhoogte van de storm 9/11/2007 en de
benodigde dijkhoogte bij T=12500 jaar. De methode van de TAW-2002 met
IG-Waves geeft wel redelijk goede uitkomsten maar met een veel hogere
bijdrage van de IG-waves en dat lijkt minder realistisch. Ook mag de
methode van Lashley voor de IG-wave niet worden toegepast in combinatie
met de TAW-aanpak omdat deze niet bedoeld is daarvoor (al lijkt het wel te
werken volgens deze studie).
Desalniettemin zijn er nog de nodige punten genoemd in de discussie die
nader onderzoek behoeven voordat een beslissing over implementatie kan
worden genomen (zie hiervoor Hfd 6).
Belangrijk advies is om de methode ook te vergelijken met recentere meer
accurate data (Oosterlo, 2021; Troch; lopend onderzoek in België) en indien
mogelijk met SWASH resultaten (Reniers en Rijnsdorp, lopend onderzoek in
Kennisprogramma Zeespiegelstijging)
De meest plausibele uitkomst is voor de aanpak Lashley (2021), ie van
Gent/Altomare + IG-waves; met foreshore-attenuation factor FsattHm0 =
0,85. Hiervoor wordt een doorsnede-eis voor de dijkhoogte gevonden van K
= 10,02m met een bijdrage van IG-waves van ca 0,25m. Deze kruinhoogte
is 0,75m hoger dan de eis uit de HR2011. Daarom moeten deze formules
nog eens goed bekeken worden. Opvallend is de bijdrage van de foreshoreattenuation deze werd in de HR2011 niet eens toegepast. Zonder deze
factor zou het verschil zelfs ca 1,6m zijn.
In dit rapport wordt geconstateerd dat de aanpak van Lashley nog enkele
belangrijke beperkingen kent, die een directe landelijke uitrol van zijn
methode in de weg staan.

In de Waddenzee en met name in de Dollard spelen meer effecten een rol dan allen
IG golven en de oploopmodellering. We zien in de waterstandsvoorspellingen van
het WMCN bij Delfzijl verschillen soms grote verschillen met de metingen. Er zijn
veel verschillende effecten, allen enkele decimeters die samen effecten wel tot
verschillen in oploophoogten van 1 meter kunnen leiden. Elk van deze zaken die
goed is uitgezocht helpt bij een betere modellering in de toekomst.

Pagina 34 van 42

RWS INFORMATIE | CONCEPT | Golfoploopmodellering voor de Waddenzee met toevoeging van Infragravity waves |
6 januari 2022

8

Advies aan Rijkswaterstaat









Het werk in het proefschrift van Lashley (2021) is de moeite waard om
verder bestudeerd te worden maar er zijn nog de nodige aandachtspunten
voor het kan worden geïmplementeerd. Advies is om vervolgonderzoek te
entameren waarin deze aandachtspunten stap voor stap worden onderzocht;
De Eurotop-2007 golfoploopformule voor vlakke voorlanden leidt tot
aanzienlijk (1,5m) hogere dijken bij normcondities. Dit dient nader te
worden onderzocht alvorens deze formule breed kan worden toegepast.
Op basis van het werk van Lashley en deze studie lijkt het gewenst het
gebruik van de voorlandmodule DaF voor watersystemen met een vlakker
voorland als de Waddenzee, te heroverwegen.
Rijkswaterstaat WVL wil op basis van de lopende onderzoeken van IG
golven, meerjarige veldmetingen en de resultaten 4 promovendi een
volgende stap zetten. In eerste instantie met enkele afstudeerders en
daarna met een Post-Doc.
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Bijlage 1
SWAN-1D simulaties voor bepaling van de demping
van golven op het voorland

Met SWAN-1D (Versie 41,31AB) zijn de verzwakkingsfactoren Fatt bepaald van de
golfparameters Hm0 en Tm-1,0 over de laatste 300m voor de kust voor een vlak
hellende bodem met helling cotan(m). Dit is gedaan voor de golfboei metingen op
het Uithuizerwad (UHW1) van 9-11-2007 om 10:10uur. Daarnaast is dit ook gedaan
voor 1 som voor de normcondities (doorsnede-eis T=12500 jaar).
Het grid was van 600m van de kust tot aan de kustlijn met cellen van 30m breed.
De randvoorwaarden op 600m uit de kust werden zo gekozen (iteratief) totdat op
300m uit de kust de gewenste golfparameters gereproduceerd werden door SWAN1D. Op deze manier worden randeffecten uit de berekening verwijderd. DE
verzwakking wordt vervolgens berekend over de laatste 300m. De waterspiegel is in
vlak (aangeduid met SWL), uitgezonderd 1 som waar een wave set up is
meegenomen van 25cm over de laatste 300m. Dan loopt de waterspiegel iets op
naar de kust toe.
Resultaten staan in Tabel A.1. In Figuur A.1 is het resultaat gegeven over de laatste
600m voor Run21 voor Hm0. In alle runs is de waarde van de golfparameters aan
de kust op 600m afgeleid door extrapolatie. In Run 22 is de waterstand bij de norm
gebruikt
Tabel A.1
SWAN 1D runs
Run‐ID
10d
11
12
13
14
14b
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26b
27

SWAN-1D resultaten voor FattHm0 en FattTm-1,0
SWAN version: 41,31AB

Dtot (300m) Hm0 (300m) Tm‐1,0(300m) SWL
3,6
1,32
4,12
0,4
3,6
1,42
4,65
0,4
4,1
1,40
4,70
0,9
3,6
1,41
4,68
3,6
4,05
1,41
4,69
3,6
3,6
1,42
4,69
3,15
3,6
1,41
4,70
3,825
3,35
1,41
4,70
2,9
3,36
1,41
4,70
2,91
3,35
1,40
4,69
2,9
3,35
1,41
4,68
2,9
2,6
1,14
4,67
2,15
3,5
1,42
4,69
3,05
Norm condities
5,63
2,33
6,09
5,18
Variatie in breakerparameter
3,5
1,12
4,88
3,05
3,5
1,28
4,77
3,05
3,5
1,42
4,69
3,05
3,5
1,41
4,70
3,05
3,5
1,42
4,70
3,05

m
600
600
600
300
300
300
1200
300
300
300
300
300
300

Settings SWAN‐1D Fatt(Hm0) Fatt(Tm‐1,0)
Default settings
0,89
0,96
Default settings
0,86
0,97
Default settings
0,96
0,95
Default settings
0,86
0,97
Default settings
0,90
0,92
Default settings
0,79
0,95
Default settings
0,89
0,98
Default settings
0,72
0,96
Default settings
0,77
0,97
Xi‐bottom = 0,068
0,72
0,96
WhiteCap Westh.
0,72
0,96
Default settings
0,62
0,91
Default settings
0,76
0,95

Remark
Wave Buoy at UHW1 9‐11‐2007/10:0h

25cm Wave Set Up in SWL from 300m‐0m

Hm0 at 600m limited to Hm0 = 3m

300

Default settings

0,84

0,97

Norm conditions T=12500 Years

300
300
300
300
300

bj = 0,54
bj = 0,63
bj = 0,73
bj = 0,80
bj = 0,90

0,73
0,73
0,76
0,83
0,91

0,95
0,95
0,95
0,95
0,94

Gemeten boeicondities niet realiseerbaar
Gemeten boeicondities niet realiseerbaar
Default setting
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Hm0 Run 21
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Figuur A.1 Hm0 (m) voor Run21. Op de horizontale as staat de afstand tot de rand
van het model (X=0m is 600m uit de kust). Brekerparameter BJ = 0,73 (default).
De totale diepte op 600m uit de teen van de dijk is H= 4,5m, op 300m H=3,5m en
H=2,5m aan de teen van de dijk.
Invloed brekerparameter
In Run 23 is de brekerparameter BJ in de formule van Battjes en Janssen
gevarieerd. Run 25 is een reproductie van de default BJ = 0,73. Volgens de formule
van Battjes en Stive (1985) past daarbij een piek-golfsteilheid12 op diep water van
s0Tp,deep =0,02. Op basis van Tm-1,0 geeft dit s0Tm-1,0 = 0.024.
Voor lagere waarde van BJ van 0,54 en 0,63 bleek het niet mogelijk om realistische
waarde op de boei 300m uit de kust te krijgen omdat de dissipatie tussen 600m en
300m uit de kust dan te groot is.
Voor hogere waarde van BJ neemt de golfsteilheid toe volgens de relatie van
Battjes en Stive volgens:
0,5

,

0,4

,

√
,

,

waarbij de golfparameters op diep water zijn geformuleerd. Volgens Lashley is dat
indien Hm0/d < 4.
Uitkomsten van deze formule voor diverse waarden van s0,deep is gegeven in Tabel
A.2.

12

De formule van Battjes en Stive niet geschikt is voor diepte‐gelimiteerde golfgroei. Over de korte
voorlanden waar we hier naar kijken (300m‐600m) is dat echter minder relevant en kan deze schatting
als een grove indicator van golfsteilheid worden gebruikt.
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Tabel A.2

Formule Battjes-Stive voor diverse waarden van s0,deep (1e kolom)

s0,Hrms, Tp, deep gamma‐Bstive
0,01
0,627
0,02
0,731
0,03
0,803
0,04
0,847
0,05
0,872
0,06
0,885

Hm0, deep
s0, Hrms,Tm‐1,0 s0, Hm0,Tm‐1,0 (Tm‐1,0 = 6)
0,0121
0,0086
0,486
0,0242
0,0171
0,972
0,0363
0,0257
1,457
0,0484
0,0342
1,943
0,0605
0,0428
2,429
0,0726
0,0513
2,915

Hm0, deep
(Tm‐1,0 = 9)
1,093
2,186
3,279
4,372
5,465
6,558

Uit deze Tabel volgt met een geschatte Hm0,deep = 1,5m-2m voor Tm-1,0 = 6s dat
BJ = 0,80-0,85 volgens de relatie van Battjes en Stive. Voor Tm-1,0 = 6s
(meenemen IG-waves) volgt echter BJ = 0,70-0,75; goed in overeenstemming met
de default-waarde.
We merken op dat voor zeer lage waarden van BJ (zie Tabel A.1) het niet mogelijk
bleek (tenzij irreëel hoge waarden van Hm0 op 600m uit de kust worden genomen)
om met SWAN-1D de gemeten golfhoogte op 300m uit de kust te reproduceren. Er
is dan eenvoudigweg te veel dissipatie van enerige op het vlak hellende voorland.
Van der Westhuysen (2009) maakt onderscheid in ”sloping bed cases” en “finite
depth wave growth” en heeft voor deze 2 cases met meetdata de waarde van BJ
bepaald:

Voor ”sloping bed cases” worden lagere waarden van BJ gevonden; zeg
een range BJ = 0,50-0,75 met een optimum BJ = 0.60. De default past
hierbij.

Voor ”finite depth wave growth” worden echter hogere waarden gevonden
BJ > 0,75 met een optimum BJ = 0.95.

In de werkelijkheid is er geen ruimtelijk constante waarde van de
brekerparameter in een estuarium. Verder van de kust is sprake van “finite
depth wave growth” maar dicht bij de Waddenzeekust lijkt zeker sprake van
de “sloping bed case”.
Van der Westhuysen heeft een algemeen geldende theorie ontwikkeld waar beide
cases in passen maar deze is niet aanwezig in de SWAN-versie die wij ter
beschikking hebben. Het is aan te bevelen om ook daarmee nog een
controleberekening te maken.
Een nuancering op bovenstaande indeling volgens van der Westhuysen is dat het
probleem evenzeer zal zitten in het gegeven dat de formules en optimale
modelinstellingen voor flauw hellende bodems en dieptegelimiteerde golfgroei over
vlakke bodems niet goed aansluiten (dit zou gecheckt moeten worden). Oorzaken
van het niet aansluiten kunnen liggen in de grote rol van windforcering en
kortkammigheid bij dieptegelimiteerde golfgroei. Mogelijk zijn dat juist de bepalende
factoren voor het verschil tussen vlakke en flauw hellende bodems, en misschien
niet de bodemhelling an sich zolang die niet te steil wordt (pers. comm. M.
Bottema).
Volgens Baldock et al. (1998) is de Battjes-Janssen formulering vooral geschikt voor
vlakkere bodems nabij de kust13 waarbij vooral de langere golven de oploop bepalen
13

“The majority of probabilistic or parametric wave transformation models assume that the inner surf
zone is saturated (wave height or wave energy in the inner surf zone independent of the incident wave
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en de korte golfenergie volledig is gedissipeerd. De Battjes-Janssen formule is
derhalve voor “sloping bed cases” het meest geschikt14. Ook het vlakke voorland bij
het Uithuizerwad kunnen we zo classificeren. Echter, lokaal zijn er in de Waddenzee
ook steile vooroevers en dan is de theorie van Baldock, die juist is afgeleid voor
steilere vooroevers, te prefereren (de DaF module is hier op gebaseerd, zie van
Osselen; 2016).
Conclusie:
‐
Er is een sterke aanwijzing dat we hier te maken met lagere waarden van BJ
omdat hier sprake lijkt van een “sloping bed case”. Echter bij zeer lage
waarden BJ < 0,65 ontstaat een golf in SWAN-1D die niet bij de metingen
past.
‐
Uit de formule van Battjes en Stive lijken wat hogere waarden van BJ te
volgen maar niet ver boven de default waarde.
‐
De default waarde gaf een goede vergelijking met de metingen die Lashley
(2021) heeft gedaan op een begroeid voorland 6km ten westen van de
Noordkaap, waarbij de ruwheid door begroeiing expliciet in rekening werd
gebracht, dus niet via de brekerformule. Bij deze bevinding moet wel een
kanttekening worden gemaakt. Op begroeide voorlanden bleek uit het
onderzoek van Vuik namelijk dat de dissipatie via golfdemping door
vegetatie zeker zo belangrijk was als de dissipatie via golfbreking (Vuik,
2018). Dat impliceert dat de waarde van de golfbrekingsparameter gamma
dan minder onderscheidend is, en dat Lashley’s conclusie waarschijnlijk niet
kan worden gegeneraliseerd naar onbegroeide voorlanden.
‐
Alles overziend lijkt de default setting aanvaardbare resultaten te geven,
maar de optimale waarde kan ook 10% hoger of lager liggen.

height or energy) and that the incident short wave energy is completely dissipated at the
shoreline” (citaat uit Baldock, 1998)
14
Merk op dat voor dieptegelimiteerde golfgroei meermalen is aangetoond dat het harde plafond van
Hm0/d=0,38 uit BJ78 met gamma=0,73 in strijd is met de metingen die zowel voor Wadden, Lake George,
IJsselmeer als Slotermeer hoger blijken te kunnen uitvallen, zonder tekenen van een plafond (M.
Bottema, pers. comm.). Echter, ook in deze studie met SWAN‐1D is zo’n plafond niet gevonden en ook
nergens gebruikt. De waarde van gamma =0,73 kan nog steeds gelden.

Pagina 41 van 42

RWS INFORMATIE | CONCEPT | Golfoploopmodellering voor de Waddenzee met toevoeging van Infragravity waves |
6 januari 2022

Bijlage 2

Gevoeligheidsanalyse veekrandhoogte

In Tabel A.3 is een gevoeligheidsanalyse gegeven voor de veekrandhoogte
K(Q=0,1) als functie van BJ. Een foutmarge van 10% in de default leidt tot een
(scheef verdeelde) range van K =8,6 tot K=9,45m (met K = 8,75m als gemiddeld).
Een 10% lagere waarde van BJ heeft dus beperkt effect (15cm) maar een 10%
hogere waarde heeft een groot effect 60cm). Dit komt door het feit dat voor hogere
waarden van BJ >0.75 de golfdissipatie ineens sterk afneemt omdat we in het
gebied van “finite depth wave growth” komen. Aan de bovenzijde is daarom een
onzekerheid van 5% in BJ een betere keuze met een onzekerheid van ca 30cm. Het
is derhalve belangrijk om de waarde van BJ nog eens goed vast te stellen.
Tabel A.3

Fatt(Hm0) en Veekrandhoogte K(Q=0,1) als functie van BJ.

Basis formule

IG Waves

H

m

 bj

Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare
Van Gent/Altomare

Op golven
Op golven
Op golven
Op golven
Op golven

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

300
300
300
300
300

0,65
0,73
0,80
0,82
0,90

Fatt(Hm0) Fatt(Tm-1,0) Golvenverd. K(Q=0,1)
0,73
0,76
0,83
0,85
0,91

0,95
0,95
0,95
0,95
0,95

BG
BG
BG
BG
BG

8,6
8,75
9,35
9,45
9,95

Daarnaast is een onzekerheid in de waterstand van ca 10cm ook belangrijk. Dit
geeft naar schatting een bandbreedte van ± 30cm (zie Tabel 2). Een eenvoudige
analyse van de evenredigheid tussen Hmax en Hm0 is ook onderzocht (BattjesGroenendijkverdeling). Een onzekerheid van 5% in deze factor geeft ook een
bandbreedte van ± 30cm meer veekrandhoogte.
Andere onzekerheden lijken minder van belang. De totale bandbreedte is daarmee
(uitgaande van onafhankelijke fouten) ca 50 cm aan de bovenzijde en 45cm aan
onderzijde. Daarom houden we tot slot aan voor de range van ±:
K(Q=0,1) = 8,9±0,50m.
Bij de selectie van “goed presterende” methoden in Tabel 2 (lichtblauw gearceerd) is
bovengenoemde bandbreedte van 50cm aangehouden.
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