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Samenvatting
De voorliggende rapportage geeft een beschrijving van het laatste onderdeel
uit de gehele "trein" van berekeningen die hebben geleid tot hydraulische
randvoorwaarden voor de Oosterschelde. Op dit moment zijn de proefproductieberekeningen (SWAN en WAQUA) voor de Oosterschelde met succes
doorlopen en zijn alle resultaten beschikbaar in sqlite-databases. Daarmee is
aangetoond dat het doorlopen van de gehele trein van hydraulische
belastingen haalbaar is voor WBI2023 en dat de gevolgde aanpak, inclusief
resultaten, vertrouwen geven.
De rapportage gaat nader in op het gebruikte probabilistische model
(Hydra-NL), inclusief aannames, invoer en rekeninstellingen. Vervolgens
worden de resultaten geanalyseerd, en wordt gekeken naar de resultaten op
het niveau van een normtraject. Daarnaast wordt gekeken naar resultaten
voor individuele locaties in de vorm van gevoeligheidsanalyses, en naar een
extra database met resultaten die gebruikt kunnen worden ter plaatse van
b.v. voorlanden.
De belangrijkste conclusie is dat de nieuw gegenereerde sqlite-databases met
waterstanden en golfcondities goed werken binnen Hydra-NL. De resultaten
ogen plausibel, consistent, en ze liggen in een bandbreedte van wat verwacht
mag worden t.o.v. verleden (op basis van resultaten uit IMPLIC en het
Prestatiepeilenmodel). Afwijkende resultaten hebben een fysische verklaring.
De resultaten die in detail zijn onderzocht, komen ook goed overeen met de
verwachting. Dat wil zeggen dat b.v. de bijdrage van een bepaalde
windrichting of windsnelheid overeenkomt met wat vooraf als logisch mag
worden verondersteld. Ook dit geeft vertrouwen in de kwaliteit van de
uitgevoerde productieberekeningen, zowel voor wat betreft waterstanden als
golven.
Uiteraard is er ruimte voor verbetering. We eindigen de rapportage dan ook
met aanbevelingen voor verbetering richting de toekomst voor wat betreft
het probabilistische deel, in het bijzonder voor een eventuele verbeterslag in
het kader van WBI2023.
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Inleiding

1.1

Achtergrond
Het is voor Rijkswaterstaat (RWS) van groot belang om de Hydraulische
Belastingen (HB) langs de primaire keringen in Nederland permanent paraat
te hebben voor diverse processen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:


het wettelijke beoordelingsinstrument (WBI);



ontwerpprocessen van RWS en waterschappen, o.a. voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Ontwerpinstrumentarium 2018
(OI2018);



beleidsonderzoek;



vergunningverlening;



duiding van geactualiseerde voorspelmodellen.

De Hydraulische Belastingen die binnen het WBI2017 voor de Oosterschelde
zijn afgeleid, zijn gebaseerd op golf- en waterstandsmodellen die dateren van
voor de eeuwwisseling, met beperkte aanpassingen in 2006. Intussen zijn
vooruitlopend op WBI2023 in 2016 nieuwe golf- en waterstandsmodellen
opgezet, en ook het probabilistische model Hydra-NL is aangepast voor de
Oosterschelde. Met deze modellen is in 2017 een eerste serie proefberekeningen in een productieomgeving gemaakt. Analyse van de berekeningsresultaten dient aan te tonen dat de nieuwe modellen geschikt zijn voor het
afleiden van nieuwe Hydraulische Belastingen voor 2023.
De huidige studie richt zich op de probabilistische berekeningen op de
Oosterschelde met het model Hydra-NL en controle van de resultaten. In
andere rapporten komen de waterstandsmodellering [Stijnen et al., 2017] en
de golfmodellering [Gautier et al., 2017] aan bod.

1.2

Doelstelling
Het doel van deze studie is het bepalen van betrouwbare hydraulische
belastingen langs de oevers van de Oosterschelde. Met Hydra-NL worden
probabilistische berekeningen uitgevoerd, die voor diverse herhalingstijden
de maatgevende combinaties van golven en waterstanden (de hydraulische
belastingen) leveren.

1.3

Uitgangspunten
Bij het uitvoeren van de probabilistische berekeningen zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
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De probabilistische berekeningen worden uitgevoerd met Hydra-NL (versie
2.3.5). Statistische onzekerheden worden standaard meegenomen in de
berekeningen.



Er is standaard gebruik gemaakt van een kritiek golfoverslagdebiet van 5
l/s/m en van standaard 1-op-3 dwarsprofielen in de berekeningen voor
het hydraulisch belastingniveau (HBN). In de gevoeligheidsberekeningen
is ook gewerkt met een debiet van 1 l/s/m.



Voor een selectie oeverlocaties (uit de landelijke WBI2017 testset) is
gebruik gemaakt van realistische profielen, gebaseerd op schematisaties
uit het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK).



De standaard probabilistische berekeningen (waterstand en HBN zonder
modelonzekerheden) worden uitgevoerd voor alle locaties in de Oosterschelde, zodat zogenaamde "langsfiguren" kunnen worden gemaakt. De
resultaten betreffen frequentieverdelingen van waterstanden,
golfcondities, hydraulische belastingniveaus en belastingen van
bekledingen (op meerdere niveaus). De keuzes t.a.v. de invoerparameters
zijn gelijk aan die in WBI2017.



Voor een selectie oeverlocaties (uit de landelijke WBI2017 testset) worden
gevoeligheidsberekeningen gemaakt. Daartussen zitten ook berekeningen
met statistische- en modelonzekerheden.



Het probabilistische model zal (zonder rekening te houden met modelonzekerheden) een rekentijd geven die binnen de 5 minuten per berekening
ligt. Dit geldt voor waterstandsberekeningen, HBN-berekeningen en
golfberekeningen. Een berekening voor belasting op bekleding hangt af
van het aantal door een gebruiker te selecteren bekledingniveaus, maar
de rekentijd voor 1 niveau zonder onzekerheid zal ook binnen de 5
minuten liggen.

1.4

Aanpak
Enkele details van het Hydra-model voor de Oosterschelde dat in 2016 is
opgezet, zijn nog nagelopen en aangepast zodat geschikte instellingen,
statistiekbestanden, Hydra-versie en uitvoerlocaties gebruikt worden. De
berekeningen zijn deels uitgevoerd op gewone PC's en deels op het HKV
rekencluster. De benodigde profielbestanden zijn automatisch gegenereerd,
voorzien van een dijknormaal, en in werkmappen geplaatst voor gebruik in
Hydra-NL. Vervolgens zijn alle berekeningen uitgevoerd en tussentijds is de
voortgang gecontroleerd. De uitvoer van Hydra-NL is verzameld in een
speciaal daarvoor opgezette uitvoerdatabase, die weer gebruikt is om de
resultaten te visualiseren. Voor de visualisatie van de resultaten is gebruik
gemaakt van Hydra-as-a-Service (HaaS), waar gebruikers de resultaten
geografisch en in verband met elkaar online kunnen bekijken. Daarnaast zijn
diverse controlefiguren bekeken, meestal in de vorm van frequentielijnen. In
HaaS is verder de (ruimtelijke) samenhang tussen locaties bekeken en tot
slot is steekproefsgewijs gekeken naar de uitsplitsingen en illustratiepunten
uit Hydra-NL. De resultaten zijn in de voorliggende rapportage terug te
vinden. De in- en uitvoerbestanden zijn opgeslagen en van uitleg voorzien.
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1.5

Leeswijzer
Dit rapport bevat de achtergronddocumentatie bij de probabilistische
proefproductieberekeningen met Hydra-NL voor de Oosterschelde, en kan
gebruikt worden als naslagwerk. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de
invoer en instellingen van Hydra-NL, zoals de statistiek en de keuzes voor
discretisaties van stochasten. De resultaten en de controles daarvan worden
toegelicht in hoofdstuk 3. Het rapport eindigt met conclusies en
aanbevelingen in hoofdstuk 4. Een deel van de figuren en tabellen staat
tussen de tekst, maar voor het restant verwijzen we naar appendices A en B.
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2

Probabilistisch model

2.1

Inleiding
De probabilistische berekeningen binnen dit project zijn gemaakt met HydraNL. Deze keuze is reeds vastgelegd in [Geerse en Stijnen, 2016], maar
lichten we in dit hoofdstuk nogmaals kort toe. We geven ook een beknopte
omschrijving van de aanpassingen die zijn gedaan aan Hydra-NL, en lichten
toe met welke statistiekbestanden en rekeninstellingen de berekeningen zijn
uitgevoerd.

2.2

Aanpassingen aan Hydra-NL
Voordat probabilistische berekeningen gemaakt kunnen worden, is een
probabilistisch model nodig. Binnen de scope van het huidige project is
ervoor gekozen om daarvoor Hydra-NL te hanteren. Het model Riskeer dat
gebruikt wordt binnen het WBI2017 is nog in ontwikkeling en op dit moment
niet geschikt voor probabilistische berekeningen op basis van WAQUAberekeningen in de Oosterschelde.
Voorafgaand aan de probabilistische berekeningen zijn nog enkele
aanpassingen gedaan aan Hydra-NL. Deze benoemen en bespreken we
hieronder puntsgewijs.
Sqlite-databases
Hydra-NL is voor de Oosterschelde geschikt gemaakt om te kunnen rekenen
met sqlite-databases. Binnen de scope van het OS WBI2023-project zijn
grote hoeveelheden productieberekeningen met WAQUA en SWAN
uitgevoerd. De resultaten van deze berekeningen moesten kunnen worden
opgeslagen in een ander data-baseformaat dan tot nu toe is gehanteerd voor
de Oosterschelde (voorheen was dat het Microsoft Access mdb-formaat). Om
de grote hoeveelheden gegevens te kunnen ontsluiten, is daarom in dit
project overgestapt op sqlite-databases. De genoemde sqlite-databases zijn
specifiek ontworpen voor Hydra-NL. Deze komen qua opzet erg overeen met
de sqlite-databases van de andere watersystemen uit WBI2017, maar zijn
niet rechtstreeks bruikbaar binnen Hydra-Ring / RisKeer, omdat daar andere
keuzes gemaakt zijn voor de Oosterschelde (pre-processor). Deze databases
maken het mogelijk om te rekenen met door WAQUA berekende waterstanden voor álle locaties in de Oosterschelde, waar tot nu toe gerekend
werd met IMPLIC-waterstanden op slechts een beperkt aantal steunpunten in
de Oosterschelde. Voor meer informatie verwijzen we naar [Duits, 2017].
Voor gebruik van deze databases binnen Hydra-Ring / RisKeer moeten deze
databases omgezet worden naar een geschikt formaat, maar dit vormt
technisch geen enkel probleem.
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Toeslagen op de waterstand
Hydra-NL biedt ook de mogelijkheid om te rekenen met verschillende
toeslagen op de waterstand:
1. een waterstandsverhoging die niet uitgelezen wordt uit de database, maar
die wel ingevoerd kan worden in Hydra-NL. Deze waterstandsverhoging is
in de Basis- en de Klimaatmodus voor een sqlite-database vast ingesteld
op 0.0 m; in de Testmodus kan deze worden gevarieerd, bijvoorbeeld voor
gevoeligheidsberekeningen.
2. de sqlite-database voor de Oosterschelde bevat een waterstandscorrectie.
Deze staat in de sqlite-databases van de Oosterschelde voor Hydra-NL op
dit moment standaard op 0.0 m. In de sqlite-databases van de
Oosterschelde voor Hydra-Ring / Riskeer wordt deze waarde gebruikt om
te kunnen werken met de beheerruimte (zie ook het punt "Beheerruimte"
hieronder).
De beheerruimte, de waterstandsverhoging en de waterstandscorrectie
worden elk weergegeven in het uitvoerbestand indien de desbetreffende
waterstandstoeslag ongelijk is aan 0.0 m, anders niet. Als twee waarden zijn
weergegeven in het uitvoerbestand kan dit er op duiden dat de beheerruimte
twee keer in rekening gebracht is. Dit valt op voorhand niet uit te sluiten,
omdat Hydra-Ring / Riskeer en Hydra-NL verschillende tabellen uit de
database voor de beheerruimte gebruiken.
Beheerruimte
In de sqlite-database voor de Oosterschelde is verder de mogelijkheid
gecreëerd om te rekenen met een waterstandsafhankelijke beheerruimte. In
de Basis- en Klimaatmodus van Hydra-NL wordt hier in de nieuwste versie
standaard mee gerekend. In de Testmodus kan deze indien gewenst uitgezet
worden.
Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering wordt naast de waterstanden bij
de norm gewerkt met prestatiepeilen. In de prestatiepeilen is de zogenaamde
beheerruimte verwerkt. Deze beheerruimte is een waterstandtoeslag, die
ruimte biedt aan het effect van een variabele faalkans van de Oosterscheldeering door een variërende staat van onderhoud. Twee maal per jaar wordt de
actuele stand van onderhoud vertaald in faalkansen voor de Oosterscheldeering. Met die nieuwe faalkansen worden vervolgens maatgevende
waterstanden bepaald, welke ónder het niveau van de prestatiepeilen moeten
liggen. Deze werkwijze is wettelijk vastgelegd. In 2016 zijn door HKV drie
voorstellen gedaan hoe de beheerruimte in Hydra-NL kan worden ingebouwd
(zie [Geerse, 2016]). In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor de 3e
optie: een toeslag per waterstandsniveau (per locatie).
De ruimte om deze toeslagen mee te nemen, is toegevoegd aan de sqlitedatabases voor de Oosterschelde conform de methode die past binnen de
filosofie van de Hydra-sqlite databases. Hydra-NL is aangepast dat deze
toeslagen kunnen worden uitlezen en gebruikt worden in de berekeningen
voor waterstanden, de HBN's, de golfstatistiek en de bekledingen. Het
afleiden van de toeslagen die in de sqlite-database terecht komen, heeft niet
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plaats gevonden. Wij hebben op dit moment gerekend met vrij arbitrair
(maar realistisch) gekozen waarden, gebaseerd op de beheerruimte die
momenteel door RWS Zeeland wordt gehanteerd. In de berekeningen is
gebruik gemaakt van een beheerruimte die waterstandsafhankelijk is (maar
wel voor elke locatie gelijk). Deze is terug te vinden in onderstaande tabel.
Indien gewenst kan een gebruiker per locatie een andere beheerruimte
invoeren, maar het afleiden daarvan valt buiten de scope van deze studie.
Tabel 1
Beheerruimte als
functie van de lokale
waterstand

Waterstand
[m+NAP]
0.0

Beheerruimte
[m]
0.00

1.0

0.00

2.0

0.02

3.0

0.04

4.0

0.06

5.0

0.08

6.0

0.10

7.0

0.12

8.0

0.14

1.0

0.00

2.0

0.02

Testmodus
De definitieve probabilistische berekeningen zijn gemaakt in de testmodus
van Hydra-NL versie 2.3.5. Omdat is overgestapt van 12 naar 16
windrichtingsectoren en omdat gerekend moet worden met aangepaste
statistiekbestanden (zie hoofdstuk 2.3), kan niet in de standaard
beoordelingsmodus worden gerekend, maar is in de testmodus gewerkt. Op
het moment dat de in dit project opgeleverde databases als officiële WBIproducten worden gehanteerd, kunnen deze via een kleine ingreep in HydraNL ook beschikbaar worden gesteld in de WBI-modus.

2.3

Statistiek
Het belastingmodel dat voor de Oosterschelde is ontsloten in Hydra-NL is
beschreven in [Geerse en Stijnen, 2016]. Voor dit model is per windrichtingssector statistiek nodig voor onder meer de wind bij Vlissingen en de
zeewaterstand bij OS11. Die statistiek is reeds beschikbaar in termen van
30°-windrichtingsectoren, maar Hydra-NL rekent in het nieuwe belastingmodel met de smallere 22.5°-richtingsectoren. Daarom is de beschikbare
30°-statistiek omgezet in 22.5°-statistiek. Daarnaast is de correlatie tussen
wind en zeewaterstand omgezet van 30°-sectoren naar 22.5°-sectoren. Voor
de volledigheid is ook de statistiek voor de stormopzetduur en de getijfase
(faseverschil tussen opzet en astronomisch hoogwater) beschouwd. Hoe
bovenstaande aanpassingen aan de statistiek zijn afgeleid, staat in detail
beschreven in [Geerse, 2017]. Voor de volledigheid zijn de gehanteerde
invoerbestanden (voor zover mogelijk) opgenomen in bijlage A van dit
rapport.
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2.4

Rekeninstellingen
Bij het maken van de berekeningen in de testmodus kunnen heel veel
parameters door een gebruiker worden gekozen. Om de in dit project
gemaakte berekeningen te kunnen reproduceren, geven we in Figuur 1 t/m
Figuur 5 de gehanteerde instellingen uit Hydra-NL. We hebben niet van alle
tabbladen de instellingen weergegeven, omdat de overige tabbladen niet
relevant zijn voor de in dit project gemaakte berekeningen.

Figuur 1
Instellingen
algemeen
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Figuur 2
Instellingen van de
statistiekbestanden

Figuur 3
Instellingen van de
modelonzekerheid

Alle berekeningen zijn standaard gemaakt zonder modelonzekerheid. Voor
een selectie van locaties (hoofdstuk 3.6) zijn wel gevoeligheidsberekeningen
gemaakt waarbij met modelonzekerheid is gerekend. De modelonzekerheid
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die op dit moment beschikbaar is in de databases met hydraulische condities
zijn weergegeven in Figuur 4.
Per mechanisme is een groot aantal terugkeertijden doorgerekend (T = 10,
30, 100, 1000, 3.000, 2.500, 3.000, 4.000, 8.330, 25.000, 30.000, 83.330,
100.000, 300.000 en 1.000.000 jaar). Bij deze selectie is rekening gehouden
met de diverse signaleringswaarden en maximaal toelaatbare kansen per
normtraject.
Verdere details van de berekeningen zijn terug te vinden in het hoofdstuk
met de resultaten (hoofdstuk 3).
Figuur 4
Standaarddeviaties
modelonzekerheid
waterstand

De parameters voor de gehanteerde modelonzekerheid in de golfcondities
zijn als volgt [Chbab en Groeneweg, 2017]:
Tabel 2
Onzekerheid
golfparameters
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Hoofdsysteem
I. Kust

factor Hm0

factor Tm-1,0

factor Tp













0.99

0.19

0.96

0.11

0.96

0.11
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3

Resultaten

3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk geven we inzicht in de uitgevoerde berekeningen en hoe we
deze gecontroleerd hebben. De resultaten zijn we op diverse manieren
nagelopen. Meestal is gebruik gemaakt van de visualisatie van frequentielijnen voor een bepaalde grootheid (waterstand, golfhoogte b.v.), maar
daarnaast zijn voor een selectie van locaties ook de illustratiepunten en
uitsplitsingen bekeken. Tot slot zijn berekeningen uitgevoerd voor de gehele
Oosterschelde bij eenzelfde herhalingstijd en met standaard dwarsprofielen,
om te kijken of de resultaten ook geografisch een logisch verband laten zien.

3.2

Berekeningen
De resultaten van de productieberekeningen met WAQUA en SWAN zijn
verzameld in 3 typen sqlite-databases die als invoer kunnen dienen voor
Hydra-NL. In [Stijnen, 2017] is uitgelegd wat de achtergrond is van deze
typen databases, maar voor de volledigheid benoemen we ze hier kort:
1. Databases per normtraject, waarbij gebruik is gemaakt van zogenaamde
"terugvallocaties". Dit betekent dat de WAQUA en SWAN-resultaten in
deze databases altijd gekoppeld zijn aan de xy-coördinaten van de
betreffende locatie. In [Stijnen et al., 2017] is een uitgebreide toelichting
gegeven op het begrip "terugvallocatie" en de totstandkoming van de
databases. Figuur 5 geeft een voorbeeld van de locaties die per
normtraject beschikbaar zijn.
Voor elk normtraject zijn diverse berekeningen uitgevoerd met Hydra-NL:


Waterstandsberekeningen



HBN-berekeningen



Golfhoogte- en golfperiode berekeningen



Bekledingsberekeningen

De resultaten van deze berekeningen presenteren we in hoofdstuk 3.3.
2. Een "extra" database, waarin alleen de locaties zitten waarvoor
terugvallocaties nodig waren. Deze database bevat dus locaties waarbij
zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van waterstanden en golfcondities op
de locatie zelf. Alleen in individuele belastingcombinaties, waar geen
betrouwbare berekeningsresultaten beschikbaar zijn, is uitgeweken naar
een omliggende locatie . In Figuur 6 is te zien om welke locaties het gaat
(groene bolletjes). Met de "extra" database zijn steekproefsgewijs enkele
controles uitgevoerd, waarvan de resultaten zijn vergeleken met de
resultaten die uit de normtraject databases zijn gekomen (hoofdstuk 3.5).
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3. Een "testdatabase" met daarin een beperkt aantal locaties die deel
uitmaken van een "landelijke testset" in het kader van WBI2017. In totaal
gaat het om 12 locaties verspreid over de Oosterschelde die representatief
worden geacht voor het gehele watersysteem (rode bolletjes in Figuur 7).
Met de testdata-base zijn diverse gevoeligheidsberekeningen uitgevoerd
(hoofdstuk 3.6).
Figuur 5
Locaties uit selectie
van databases per
normtraject

Elk normtraject heeft dus een eigen database, met daarin een eigen set
locaties (conform WBI2017).
Figuur 6
Locaties in "extra"database

De "extra" database is dus één database die locaties bevat die over de gehele
Oosterschelde verspreid liggen en waarvoor (om wat voor reden dan ook) is
overgestapt op een terugvallocatie.
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Figuur 7
Locaties in de
"landelijke testset"

In totaal zijn 14 databases gemaakt:


12 standaarddatabases voor de normtrajecten (26-2, 26-3, 27-1, 27-2,
28-1, 30-1 en 31-2) en voor de verbindende keringen (216, 217, 218,
219, 221), met in totaal orde 2000 locaties.



één extra database voor alle locaties waarvoor zogenaamde
“terugvallocaties” zijn gebruikt.



één testdatabase (met 12 locaties) om verspreid over de Oosterschelde
berekeningen te kunnen maken om hiermee resultaten te kunnen
controleren.

3.3

Resultaten per normtraject (Hydra-as-a-Service)
De resultaten van de Hydra-NL berekeningen zijn de overschrijdingsfrequentielijnen voor de waterstand bij de norm, het hydraulisch belastingniveau, de
golfparameters (Hm0, Tm-1,0 en golfrichting) en de bekleding. Deze resultaten
kunnen online bekeken worden via de website van Hydra-as-a-Service (login
nodig):
http://hydra-as-a-service.hkvservices.nl/os_wbi2023/
De resultaten worden gepresenteerd in interactieve vensters die met elkaar
gekoppeld zijn. Hieronder staat een screenshot van de hoofdpagina van de
website met daarin de belangrijkste vensters genummerd van 1 t/m 5
(Figuur 8).

PR3556.10 • februari 2018

13

Figuur 8
Opbouw website
Hydra-as-a-Service.









Als eerste kan een gebruiker aan de linkerkant van het scherm een normtraject en terugkeertijd selecteren (nummer , zie Figuur 9). Daaronder kan
worden gekozen voor een type berekeningen (waterstand en HBN), het
zichtjaar (in dit geval alleen 2023) en het wel/niet visualiseren van de
illustratiepunten.
Figuur 9
Keuzemenu aan de
linkerzijde

Elk normtraject heeft een daaraan gekoppelde signaalwaarde en maximaal
toelaatbare kans, welke worden weergegeven onder het gekozen traject.
Deze waarden worden automatisch aangepast als een ander traject wordt
gekozen, of als voor een ander type berekening (faalmechanisme) wordt
gekozen. De signaalwaarde voor HBN's is bijvoorbeeld anders dan die voor
waterstanden. De geografische naam van een normtraject wordt automatisch
getoond in de kaart (nummer  in Figuur 8). In het voorbeeld gaat het om
Schouwen Duiveland (zie Figuur 10). De gebruiker kan de kaart met zijn
muis verplaatsen, en in- en uitzoomen met het muiswiel (of door gebruik te
maken van de zoom-knoppen in de linker bovenhoek van de kaart). Als een
gebruiker meer detail wil, kan de kaartlaag worden aangepast naar
satellietbeelden via de kaartlagenknop in de rechterbovenhoek van de kaart.
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Figuur 10
Geografische (kaart)
weergave

Op de kaart worden alle locaties gevisualiseerd die zijn doorgerekend voor
het betreffende normtraject. Elk bolletje stelt een locatie voor die kan worden
geselecteerd door een gebruiker. De geselecteerde locatie krijgt een wat
groter bolletje dat roze is gekleurd. De kleuren van de bolletjes kunnen
verder variëren van groen, via oranje naar steeds donkerdere kleuren rood.
Deze kleurschakering slaat op de grootte van de "opgave" die voor een
locatie geldt en is met name van belang voor HBN-berekeningen. Een HBNberekening geeft een indicatie van de minimaal benodigde kruinhoogte die
aanwezig zou moeten zijn indien een realistisch dwarsprofiel is gebruikt in
Hydra-NL. In de visualisatie wordt het verschil tussen de "actuele"
kruinhoogte en de minimaal benodigde kruinhoogte uit een HBN-berekening
de "opgave" genoemd. Zolang de actuele kruinhoogte groter is dan het
resultaat van de HBN-berekening is er geen opgave, maar zodra de actuele
kruinhoogte te laag blijkt te zijn, is wel sprake van een opgave. Als er geen
opgave is, heeft een bolletje de kleur groen. Als er wel een opgave is, krijgt
een bolletje een steeds donkerdere tint rood naarmate de opgave groter is.
In de voorbeelden is voor alle locaties gebruik gemaakt van een "actuele"
(fictieve) kruinhoogte van 6 m+NAP, en in de HBN-berekeningen is voor alle
locaties gebruik gemaakt van een standaard 1-op-3 profiel. Door te variëren
in de gekozen terugkeertijd krijgt een gebruiker inzicht in de locaties die
gevoelig zijn voor golfbelasting en waar potentieel een versterkingsopgave
ligt. De resultaten worden automatisch ge-update als een ander mechanisme
of een andere terugkeertijd wordt gekozen. Uiteraard zouden de beste
resultaten verkregen worden bij het gebruik van werkelijke profielen, met
een daadwerkelijke kruinhoogte.
Gekoppeld aan de geografische visualisatie (kaart) is een visualisatie van het
langsprofiel bij het geselecteerde normtraject en terugkeertijd (nummer  in
Figuur 8) uit Figuur 11. Bij het langsprofiel zijn alle punten langs het traject
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op basis van hun afstand naast elkaar gezet (horizontale as) en is voor elke
locatie het berekeningsresultaat af te lezen op de verticale as.
Figuur 11
Langsfiguren met
detailweergave

Elke locatie (bolletje) kan weer worden geselecteerd in de langsfiguren, en de
resultaten elders op de website zullen automatisch aangepast worden. De
door de gebruiker geselecteerde locatie krijgt een wat groter roze bolletje
(dat dus overeenkomt met de kaart uit Figuur 10). Als een gebruiker meer
detail wil zien in de langsfiguur, kan een zoomvenster worden getrokken door
de linkermuisknop ingedrukt te houden en vervolgens te slepen. Zo ontstaat
een roze gekleurd zoomvenster. In de bovenste langsfiguur worden alleen de
resultaten uit het zoomvenster gevisualiseerd, zodat een gebruiker in meer
detail de resultaten kan bekijken. Als een zoomvenster aanwezig is, kan een
gebruiker in het zoomvenster klikken met de linkermuisknop en het venster
vervolgens slepen om een andere selectie van locaties in meer detail te
bekijken. Als een gebruiker met de muis over een niet geselecteerde locatie
beweegt, wordt het betreffende bolletje wat uitvergroot (maar verandert niet
van kleur). Dit gebeurt zowel op de kaart als in de langsfiguren (gekoppeld).
Zo kan een gebruiker makkelijk een andere locatie uitzoeken om nader te
onderzoeken.
Het vergelijken van resultaten op trajectniveau vindt plaats in de onderste
helft van de website (nummer  uit Figuur 8).
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Figuur 12
Vergelijking van
langsfiguren

Aan de linkerkant van de webpagina heeft een
gebruiker de mogelijkheid om een selectie te
maken van de uitgevoerde berekeningen (nummer

 uit Figuur 8). Door de checkboxen aan of uit te
vinken worden berekeningsresultaten toegevoegd
aan de vergelijking van de langsfiguren.

Op deze manier kan een gebruiker in één oogopslag een vergelijking van de
resultaten voor een heel traject uitvoeren bij de gekozen herhalingstijd. Op
deze manier kunnen eenvoudig afwijkingen in de langsprofielen worden
geconstateerd en kan met behulp van de kaart
Tot slot biedt Hydra-as-a-Service de mogelijkheid om individuele berekeningen in meer detail te analyseren. Dit kan per locatie op 2 manieren:
1. door gebruik te maken van de visualisatie van illustratiepunten
2. door gebruik te maken van frequentielijnen
Illustratiepunten
Als de checkbox voor illustratiepunten wordt aangevinkt (zie Figuur 13),
krijgt een gebruiker meer opties te zien. Ten eerste wordt een lijst met
dijkpalen (locaties) en een zoekbox getoond. Daarin kan een gebruiker
locaties selecteren (naast selectie op de kaart of in de langsfiguren) en kan
een gebruiker een locatienaam invoeren om deze snel te vinden. Ten tweede
worden de illustratiepunten voor de betreffende locatie getoond.
Figuur 13
Selectie/visualisatie
van illustratiepunten
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De resultaten in de illustratiepunten zijn afhankelijk van het type berekening
(faalmechanisme), de geselecteerde locatie en de gekozen terugkeertijd. Als
deze worden aangepast, dan worden de resultaten bij de illustratiepunten
automatisch ge-update. De visualisatie van de illustratiepunten valt uiteen in
3 blokken: een blok met de 10 belastingcombinaties die de grootste kansbijdragen leveren, een blok met daarin voor diezelfde "top 10" de lokale
waterstand in het illustratiepunt en een blok met daarin de significante
golfhoogten. Door met de muis over de balkjes in de figuren te bewegen
krijgt een gebruiker direct de resultaten in het illustratiepunt te zien (Figuur
14). Deze updates vinden dynamisch plaats, dus zodra een gebruiker zijn
muis beweegt over een ander balkje, worden de resultaten ge-update.
Figuur 14
Illustratiepunten
met dynamische
tooltip

Frequentielijnen
Een tweede manier om in meer detail naar resultaten van individuele berekeningen te kijken, is door frequentielijnen te visualiseren. Per berekening
(per locatie) is over het gehele bereik van terugkeertijden een resultaat
beschikbaar. Dit kan worden gevisualiseerd met behulp van dezelfde
checkboxen die al geïntroduceerd zijn bij de vergelijking van de resultaten in
de langsfiguren (zie Figuur 12). Onder de figuren met vergelijking van de
langsfiguren krijgt een gebruiker in één figuur de frequentielijnen te zien voor
de geselecteerde typen berekeningen (Figuur 15). Door de gewenste
berekeningen aan of uit te vinken wordt de figuur automatisch ge-update.
Figuur 15
Selectie/visualisatie
van frequentielijnen

(zie nummer  uit
Figuur 8)
Tijdens het project is gebleken dat deze manier van visualiseren van de
resultaten van grote waarde is gebleken, omdat vreemde resultaten
onmiddellijk konden worden gelokaliseerd. Door deze aanpak kon dit ook
snel, overzichtelijk en efficiënt gedaan worden.
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3.4

Resultaten per normtraject (analyse)
Om als lezer toch een beeld te krijgen bij de resultaten op het niveau van
een normtraject, laten we in voorliggend hoofdstuk enkele resultaten zien in
de vorm van figuren met uitleg. We beschouwen daarbij de volgende 3
trajecten: 26-2 (Schouwen Duiveland), 27-2 (Tholen en St. Philipsland) en
218 (Oosterscheldekering), die we apart behandelen in de volgende
paragrafen.

3.4.1

Traject 26-2: Schouwen Duiveland
We beschouwen de waterstanden langs normtraject 26-2 (dit ligt aan de
noordzijde van de Oosterschelde, beginnend net achter de Oosterscheldekering en doorlopend tot ongeveer Zierikzee). De resultaten zijn voor 5
oplopende herhalingstijden te zien in Figuur 16.

Figuur 16
Waterstanden langs
normtraject 26-2

Duidelijk is dat de (maatgevende) waterstanden over dit traject slechts
weinig variëren. Wel zien we dat de waterstanden voor sommige locaties wat
dichter op elkaar liggen, en soms juist wat verder uit elkaar. Wat met name
opvalt is dat de overgang tussen de resultaten bij T = 30.000 jaar en
T = 300.000 jaar relatief groot is. Dit zouden we dan ook moeten terugzien
in de frequentielijnen.
In Figuur 16 zijn 2 locaties geselecteerd die vlak naast elkaar liggen (aangegeven met gestippelde, verticale grijze lijnen), waarvoor het vanwege de
lokale geometrie wel interessant is om nader naar de resultaten te kijken
(met name naar de hydraulische belastingniveaus en de golfcondities). In
Figuur 18 zijn de 2 betreffende locaties gevisualiseerd met een grote roze en
grote groene stip. De ene locatie (roze) ligt net buiten één van de dammen
die de Schelphoek afschermen, de andere (groen) ligt net achter de dam. Met
name voor de golfcondities verwachten we hier op voorhand dus verschillen.
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Figuur 17
Ligging van 2 onderzochte locaties langs
normtraject 26-2

OS_1_26-2_dk00060

OS_1_26-2_dk00055

Als we naar de bijbehorende frequentielijnen van de waterstanden kijken
(Figuur 18), dan zien we nauwelijks verschillen tussen de resultaten op deze
twee locaties. Wel zien we duidelijk dat de frequentielijnen inderdaad flink
stijgen voor herhalingstijden boven de T = 30.000 jaar. Dit komt dus overeen
met de resultaten in Figuur 16. Zodra we te maken krijgen met gebeurtenissen die zo zeldzaam zijn dat het falen van de Oosterscheldekering een
significante rol gaat spelen, nemen de waterstandsniveaus flink toe. Zolang
dat niet het geval is (en de invloed van het falen van de stormvloedkering
beperkt is) hebben we te maken met zeer vlakke waterstandsfrequentielijnen
(decimeringshoogten <0,2 meter). Deze resultaten komen goed overeen met
de verwachtingen, en sluiten ook goed aan bij resultaten uit het verleden
(HR2006 en Prestatiepeilenmodel).
Figuur 18
Frequentielijnen
voor de waterstand
voor 2 locaties langs
normtraject 26-2

Op basis van de lokale ligging van de twee locaties verwachten we op
voorhand wel grote verschillen als we kijken naar de golfcondities en de
HBN's. In Figuur 19 zijn voor hetzelfde normtraject de hydraulische
belastingniveaus (HBN's) weergegeven. Het verloop van deze lijnen is veel
grilliger dan het verloop bij de waterstanden en loop veel verder uiteen
(variatie van 3 m+NAP naar boven de 8 M+NAP). Dit is conform verwachting,
omdat het HBN veel gevoeliger is voor lokale eigenschappen, zoals de
bodem, het dwarsprofiel, de oriëntatie en de strijklengten waarover golven
zich kunnen opbouwen. Het verloop van het HBN langs het traject vertoont
grote overeenkomsten met het verloop van de golfparameters.
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Figuur 19
HBN's langs
normtraject 26-2

Dezelfde twee locaties zijn in Figuur 19 met als eerder gemarkeerd met grijs
gestippelde verticale lijnen. Zoals te zien, bevindt zich ter plaatse van deze
locaties een grote sprong in het HBN. In Figuur 20 zijn voor dezelfde twee
locaties de bijbehorende frequentielijnen voor de HBN's gevisualiseerd.
Figuur 20
Frequentielijnen
voor het HBN voor 2
locaties langs
normtraject 26-2

Het is duidelijk dat we hier inderdaad grote verschillen terugvinden (minimaal
1 meter, maar bij b.v. T = 10.000 jaar is dit meer dan 1,5 meter). Het HBN
voor locatie OS_1_26-2_dk00055 is duidelijk hoger, wat overeenkomt met de
positie van deze locatie vóór de dam.
Als we vervolgens naar de achterliggende golfparameters kijken, dan zien we
dezelfde grote verschillen terug (zie Figuur 21 voor een voorbeeld van de
bijbehorende frequentielijnen voor de golfhoogte Hm0 en de golfperiode Tm-1,0)
Beide parameters vertonen vergelijkbaar gedrag in de frequentielijnen.
Figuur 21
Frequentielijnen
voor Hm0 en Tm-1,0
voor 2 locaties langs
normtraject 26-2
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In de analyses van de resultaten zien we steeds dergelijke duidelijke relaties
met de fysica. Een andere grote sprong bevindt zich bijvoorbeeld bijna aan
het einde van het traject, wat overeenkomt met de overstap van het
Oosterscheldebekken (locatie OS_1_26-2_dk000187) naar de ingang van het
Havenkanaal van Zierikzee (locatie OS_1_26-2_dk000188), zie Figuur 22.
Figuur 22
Locaties bij ingang
van havenkanaal
van Zierikzee

OS_1_26-2_dk00187
OS_1_26-2_dk00188

3.4.2

Traject 27-2: Tholen en St. Philipsland
Een normtraject wat voor de waterstanden meer variatie laat zien, is traject
27-2 (Tholen en St. Philipsland), wat loopt van de Krabbenkreek in het
noorden, via Stavenisse naar de Oesterdam. De resultaten voor verschillende
herhalingstijden zijn weergegeven in Figuur 24.
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Figuur 23
Waterstanden langs
normtraject 27-2

Duidelijk is dat aan het begin en aan het einde van het traject de meeste
opwaaiing door de wind plaatsvindt en dat aan de uiteinden van het trajecten
dan ook de hoogste waterstanden zijn terug te vinden. Net als bij traject
26-2 zien we dat de waterstanden flink toenemen voor de grootste
terugkeertijd. Ter hoogte van Stavenisse (kop van Tholen) bevindt zich een
plaatselijk minimum in de waterstanden (gemarkeerd met een grijze
gestippelde, verticale lijn). Ook dichtbij de Oesterdam hebben we een locatie
geselecteerd om nader te onderzoeken (wederom gemarkeerd als grijze
gestippelde lijn). In Figuur 24 zijn de frequentielijnen voor de waterstanden
voor deze twee locaties (OS_1_27-2_dk00169 en OS_1_27-2_dk001360
respectievelijk) weergeven. Zoals te zien liggen de verschillen in de
waterstanden tussen beide locatie in de orde van 0,3 meter, soms wat meer,
soms wat minder.
Figuur 24
Frequentielijnen
voor 2 locaties langs
normtraject 27-2

Het verloop van de HBN's langs dit traject is weer grillig en wordt grotendeels
gedomineerd door de lokale condities (oriëntatie, strijklengten en lokale
bodemhoogten). Hoewel dit uit de figuur niet overal zonder meer duidelijk
wordt, snijden de lijnen bij verschillende herhalingstijden elkaar nooit. Dit
zou ook niet moeten kunnen, en geeft dus vertrouwen in de resultaten.
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Figuur 25
Frequentielijnen
voor 2 locaties langs
normtraject 27-2

Net als bij traject 26-2 volgt het verloop van de HBN's in zeer grote mate het
verloop van de bijbehorende golfparameters. In Figuur 26 en Figuur 27 zijn
de corresponderende verlopen van Hm0 en Tm-1,0 voor dit traject te zien bij
verschillende herhalingstijden. Het verloop van het HBN volgt uit een
combinatie van deze golfparameters, en vertoont dus grote overeenkomsten.
Figuur 26
Frequentielijnen
voor 2 locaties langs
normtraject 27-2

Figuur 27
Frequentielijnen
voor 2 locaties langs
normtraject 27-2

In Figuur 28 zijn voor de twee gemarkeerde locaties de frequentielijnen voor
de HBN's weergegeven. De blauwe lijn (locatie OS_1_27-2_dk00169 bij
Stavenisse) begint bij een lagere herhalingstijd al omhoog te gaan dan de
oranje lijn (locatie OS_1_27-2_dk00360 bij de Oesterdam). Dit komt overeen
met de verwachting dat het falen van de Oosterscheldekering door de afstand
vanaf de kering bij Stavenisse eerder zal doorwerken in de waterstanden dan
bij de Oesterdam.
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Figuur 28
Frequentielijnen
voor 2 locaties langs
normtraject 27-2

De hierboven gerapporteerde figuren zijn slechts een selectie van de
volledige analyse. Het voert te ver om de bijbehorende figuren allemaal op te
nemen in deze rapportage. We verwijzen naar de website van Hydra-as-aService voor verdere details.

3.4.3

Traject 218: Oosterscheldekering
Tijdens de uitvoering van het project is specifiek aandacht besteed aan de
locaties die zich aan de oostzijde (binnenzijde) van de Oosterscheldekering
bevinden. De reden daarvoor is dat daar tijdens de controles van de
resultaten in eerste instantie niet verklaarbare resultaten gevonden zijn ter
plaatse van de Oosterscheldekering. Door goed de illustratiepunten van de
berekeningen te bestuderen, is geconstateerd dat er nog een bug aanwezig
was in de modellering van de uitsplitsingen in het Oosterscheldemodel van
Hydra-NL. Inmiddels is dit probleem opgelost in de laatste versie (zie de
resultaten voor T = 10.000 jaar in Figuur 29).

Figuur 29
HBN-resultaat langs
binnenzijde OSK

OS_1_218_vk0008

Duidelijk is dat de open-kering situatie dominant is in de bepaling van het
HBN voor deze locatie, met een oostelijke windrichting. Dit komt overeen met
de verwachting. Op dit moment moet niet teveel waarde worden gehecht aan
de absolute resultaten, omdat standaard is uitgegaan van een waterkering
met een 1-op-3 dwarsprofiel, wat in zijn geheel niet representatief is voor de
OSK (kunstwerk met verticale wand).
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3.4.4

Controle illustratiepunten
Als laatste controle op het niveau van de normtrajecten beschouwen we de
waarden van golfsteilheid en de verhouding van golfhoogte en waterdiepte op
basis van de illustratiepunten uit de HBN-berekeningen. Voor diverse
herhalingstijden is voor alle locaties uit de database gekeken of de waarden
uit de illustratiepunten realistisch zijn, zie Figuur 30 voor voorbeelden bij
herhalingstijden van T = 4000 en 10.000 jaar. In de analyse is alleen het
hoofdillustratiepunt (per locatie) beschouwd, dat wil zeggen de situatie met
de grootste kansbijdrage.

Figuur 30
Golfsteilheid (boven)
voor T = 4000 jaar
en 10.000 jaar

De kleuren geven de globale ligging van de locaties aan (zie Figuur 31). Een
belangrijk verschil met de controles uit het golvenrapport [Gautier et. al,
2018] is dat het nu niet om directe SWAN-resultaten gaat, maar om
"interpolaties" daartussen, uitgevoerd door het probabilistisch model.
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Figuur 31
Locaties met
kleurcodering

We zien dat op vrijwel alle locaties de golfsteilheid (gebaseerd op de lokale
Tm-1,0) minder dan 8% is, wat een redelijke bovengrens is voor de
betrouwbaarheid. Er zijn een paar uitzonderingen op het paarse traject met
golfhoogten tussen 1 en 1.5 m, die horen bij locaties in Schelphoek. Voor
bijvoorbeeld een herhalingstijd van 4000 jaar is de wind ongeveer 26 m/s uit
225° en de waterstand net boven NAP+3 m. De SWAN berekening die daarbij
in de buurt komt, toont achter de westelijke golfbreker – waarvan de hoogte
ongeveer gelijk is aan de waterstand - een onrealistisch golfbeeld met
golfhoogtes die hoger zijn dan aan de voorzijde van de golfbreker (Figuur
32). Dit verklaart de lokaal te hoge golfsteilheden.
Figuur 32
Golfhoogten bij
Schelphoek bij
zeewaterstanden
van 3.0 en 4.5
m+NAP.
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In de golfstudie (Gautier et al., 2018) is aangeraden om in havens geen
gebruik van SWAN te maken, maar nader te onderzoeken of het wellicht
nodig is om op basis van een uitvoerlocatie buiten de haven, de golven
binnen in de haven te berekenen. Dit soort locaties zijn op dit moment toch
in de database gehouden, omdat de resultaten bij andere waterstanden wel
plausibel zijn (zie voorbeeld bij waterstand van 4.5 m+NAP in onderste deel
van Figuur 32). Bij deze waarschuwen we om de Hydra-resultaten voor
locaties achter golfbrekers niet blindelings te vertrouwen, maar deze met
zorg en kennis van zaken te gebruiken. Bij andere herhalingstijden treedt
vergelijkbaar gedrag op.
Naast de locaties bij Schelphoek (rechter deelfiguur van Figuur 33) is er één
locatie (49521; 395882) met een duidelijk onrealistische golfsteilheid (24%),
gelegen net ten oosten van de sluis aan de oostzijde van het Veerse Meer.
Deze locatie ligt heel ondiep (NAP+0.3 m) en de golfhoogte is 0.12 m. Deze
resultaten zijn niet betrouwbaar. Verder geven de golfsteilheden plausibele
waarden.
Figuur 33
Links: locatie bij
Stavenisse.
Rechts: locaties bij
Schelphoek
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De verhouding tussen de golfhoogte en waterdiepte (Hs/d) heeft over het
algemeen realistische waarden. In Figuur 34 zijn twee voorbeelden gegeven
voor herhalingstijden van T = 4000 en 10.000 jaar. De enige uitschieter
betreft een locatie niet ver van Stavenisse die op een golfbreker blijkt te
liggen (59070, 401541; bodemligging NAP+2.37 m, linkerdeelfiguur van
Figuur 33). Afgezien van deze uitschieter zijn geen onrechtmatigheden te
zien in de waarden van Hs/d. Bij andere herhalingstijden treedt vergelijkbaar
gedrag op.
Figuur 34
Verhouding tussen
golfhoogte en diepte
voor T = 4000 en
10.000 jaar

Los van enkele lokale (goed te verklaren) uitschieters, zien de golfcondities
uit de illustratiepunten van het probabilistische model er dus betrouwbaar uit.
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3.5

Resultaten "extra database"
Hoewel de standaard database voor een normtraject in de meeste situaties
zal voldoen, zijn er binnen de Oosterschelde een aantal plekken met een
complexe geometrie (rondom voorlanden) waar berekeningen met de "extra
database" aanvullende inzichten kunnen geven.
In Figuur 35 is een voorbeeld gegeven van een voorland in de zuidoostelijke
hoek van de Oosterschelde (nabij Rattekaai). De standaard database van
normtraject 31-2 bevat de roze gekleurde locaties. Een gebruiker die in de
standaard database voor dit traject kijkt wat de waterstanden en
golfcondities zijn bij één van de roze bolletjes, vindt daar exact de WAQUAen SWAN-resultaten terug van dat punt. Aanvullend zijn resultaten
beschikbaar op de geel gekleurde locaties (uit de "extra database"). De
resultaten op een dergelijke locatie kunnen overeenkomen met de resultaten
belastingcombinatie ook van een naburige locatie afkomstig kunnen zijn, of
geïnterpoleerd zijn.

Figuur 35
Voorbeeld voorland
nabij Rattekaai

Een gebruiker kan kiezen om de standaard database voor dit normtraject te
gebruiken (roze punten) en het aanwezige voorland te schematiseren in het
dwarsprofiel voor deze locatie. Ter illustratie is voor locatie A (uit de standaard database) een 1-op-3 dwarsprofiel geschematiseerd, met een voorland
van 600 meter en een oriëntatie van 34 t.o.v. N (zie het linkerplaatje in
Figuur 36). Daarnaast is voor locatie B (uit de "extra database") ook een 1op-3 dwarsprofiel geschematiseerd, maar ditmaal zónder voorland. In de
"extra database" is het voorland immers al meegenomen in de WAQUA- en
SWAN-resultaten, omdat dit voorland aanwezig is in de bodem van beide
modellen.
Door met Hydra-NL voor beide situaties frequentielijnen te bepalen voor
waterstanden en hydraulische belastingniveaus (HBN) krijgen we enerzijds
gevoel bij de kwaliteit van de resultaten in de "extra database" en anderzijds
hoe de voorlandmodule zich verhoudt tot resultaten die rechtstreeks uit
WAQUA en SWAN komen.
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Figuur 36
Schematisaties van
dwarsprofielen voor
locatie A (links) en B
(rechts)

Locatie A

Locatie B

De resultaten van de Hydra-NL berekeningen voor deze 2 locaties zijn terug
te vinden in Figuur 37 hieronder. Om duidelijk te maken wat de impact van
het voorland is, hebben we voor de volledigheid een berekening gemaakt
voor locatie A waarin géén voorland is meegenomen, maar alleen het 1-op-3
profiel.
Figuur 37
Frequentielijnen
HBN voor locaties A
en B (voorbeeld 1)

Voor dit specifieke voorbeeld zien we dat de voorlandmodule (1D) in
combinatie met de standaard database een vergelijkbaar resultaat levert als
de "extra database" waarin het voorland al verwerkt is in de fysica die in de
database zit. De reductie van het HBN door het voorland bedraagt hier meer
dan 0.5 meter voor herhalingstijden tussen T = 10 en T = 100.000 jaar. Een
bekende tekortkoming van de voorlandmodule is dat deze structureel een
onderschatting geeft t.o.v. SWAN (door refractie). Dit zien we ook terug in
deze figuur.
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De maatgevende windrichting voor deze locatie is NW, dus de oriëntatie van
het voorland van 34 t.o.v. N is niet het meest representatief. De voorlandmodule gaat er echter vanuit dat de oriëntatie van het voorland gelijk is aan
de dijknormaal. Op het moment dat we de oriëntatie van het voorland
wijzigen naar 315 t.o.v. N gebeurt hetzelfde met de dijknormaal, en dat
geeft een weinig zinvolle bepaling van het HBN. Een aanbeveling zou dan ook
zijn om te zorgen dat de voorlandmodule een separaat invoerveld krijgt voor
het opgeven van de oriëntatie, zodat kan worden afgeweken van de
dijknormaal.
Een tweede voorbeeld is terug te vinden in Figuur 38, waarbij locatie A (roze)
en locatie C (geel) met elkaar worden vergeleken. Voor locatie A hanteren we
weer een 1-op-3 dwarsprofiel, maar met een iets ander voorland. We gaan
nu uit van een voorland van 300 meter lang met een oriëntatie van 334
t.o.v. N.
Figuur 38
Voorbeeld voorland
nabij Rattekaai

A
300 meter
334 N

C

Met Hydra-NL maken we voor beide locaties vergelijkbare berekeningen als in
het vorige voorbeeld. De resulterende frequentielijnen voor de HBN's zijn
terug te vinden in Figuur 39. Ook nu hebben we weer een extra berekening
uitgevoerd waarbij we voor locatie A ook zónder voorland hebben gerekend,
om de invloed van het voorland inzichtelijk te maken.

PR3556.10 • februari 2018

32

Figuur 39
Frequentielijnen
HBN voor locaties A
en C (voorbeeld 2)

In dit geval zien we een wat groter verschil tussen de berekeningen met
beide databases. Het lijkt erop dat de voorlandmodule i.c.m. de standaard
database in deze situatie orde 0.25 meter lagere HBN's oplevert dan gebruik
van de "extra database" zonder voorlandmodule. Ook hier zien we dat de
voorlandmodule structureel lager uitvalt dan SWAN. We merken op dat de
verschillen in de HBN's vooral ontstaan door het anders omgaan met golven.
De maatgevende waterstanden zijn erg vergelijkbaar bij de 3 onderzochte
locaties (Figuur 40).
Figuur 40
Frequentielijnen van
waterstanden voor 3
voorbeeldlocaties

Bij de bestudering van de resultaten van individuele WAQUA-berekeningen
hebben we gezien dat over bovengenoemd voorland wel 3 tot 4 dm
scheefstand kan ontstaan. Dit treedt echter op in situaties die een zeer kleine
kans van voorkomen hebben (<10-10 per jaar) en dus in het geheel niet
bijdragen.
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3.6

Resultaten "testdatabase"
Voor een beperkte set locaties zijn nadere analyses gedaan. Deze beperkte
set (12 stuks, zie Figuur 41) maakt deel uit van de landelijke set die binnen
het WBI2017 gebruikt wordt, en zijn verzameld in een "testdatabase" (zie
ook Figuur 35). De volgende berekeningen zijn uitgevoerd:


met een standaard 1-op-3 profiel en met een werkelijk profiel (uit VNK)



met en zonder statistische- en modelonzekerheden



met een vergelijkbare ("oude") database o.b.v. IMPLIC-resultaten. Het
gaat hierbij om de database die gebruikt is bij het uitdunnen van het
aantal stochastcombinaties [Geerse en Stijnen, 2016].

De resultaten voor de waterstanden, HBN's, golfparameters en bekleding zijn
verzameld in overzichtsfiguren per locatie. Een voorbeeld van de resulterende
frequentielijnen voor locatie "OS_1_26-3_dk00021" is te zien in Figuur 42. In
de figuur zijn resultaten te zien voor berekeningen met en zonder modelonzekerheden (statistische onzekerheid is altijd meegenomen). In de HBNberekeningen is gebruik gemaakt van een VNK-profiel voor het talud en een
(vast) overslagdebiet van 1 l/s/m (voor een klein debiet worden verschillen in
HBN's duidelijker zichtbaar, maar als gevoeligheid is ook een debiet van 5
l/s/m gehanteerd). Duidelijk is dat het resultaat van de waterstandsberekeningen (oranje) veel lager liggen dan die van de HBN-berekeningen
(blauw). Dit is logisch omdat de oriëntatie van deze locatie Zuidwestelijk is,
en dus sterk wordt beïnvloed door golven. Het resultaat voor de waterstand
tussen de oude (op IMPLIC-gebaseerde) database is goed vergelijkbaar is
met dat van de nieuwe (op WAQUA-gebaseerde) database.
Figuur 41
Locaties in de
testdatabase
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Figuur 42
Frequentielijnen voor
voorbeeldlocatie uit
de testdatabase

De verlopen van alle frequentielijnen zien er met uitzondering van de
bekledingsresultaten vloeiend en logisch uit. Het "gerafelde" verloop van de
bekledingslijnen wordt veroorzaakt door de gevoeligheid van de bekledingvariant (Q-variant) voor kleine variaties (b.v. de windrichting). Sommige
berekeningen zijn hier gevoeliger voor dan andere (zo is de berekening
zonder onzekerheid bij een niveau van 0 m+NAP vloeiender dan de
vergelijkbare berekening bij 1,5 m+NAP). We verwachten dat met een fijnere
discretisatie in de (numerieke) probabilistische berekening deze rafels zullen
verdwijnen. Dit is overigens geen nieuw fenomeen en komt ook voor bij
andere watersystemen. Het is inherent aan de huidige Q-variant.
Aanvullend op de detailberekeningen hebben we nog enkele gevoeligheidsanalyses uitgevoerd, waarin we de volgende aspecten hebben gevarieerd:


het dwarsprofiel (1-op-3 vs. VNK)



het golfoverslagdebiet (1 en 5 l/s/m)



de rekeninstellingen voor modelonzekerheden



de reparaties in de zeewaterstand

Een voorbeeld van de resultaten van deze berekeningen is gegeven in
Figuur 43. In zijn algemeenheid zien we dat door bovengenoemde variaties
de resultaten met enkele dm's tot ongeveer een meter van elkaar kunnen
verschillen (afhankelijk van de terugkeertijd).
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Figuur 43
Frequentielijnen van
gevoeligheidsanalyse

Als we elk van bovenstaande variaties doorlopen, dan constateren we het
volgende:


het werken met een realistisch VNK-profiel zorgt voor een verlaging van
0,1 – 0,2 m rondom een terugkeertijd van T = 10.000 jaar. Vergelijk
daarvoor de doorgetrokken blauwe lijn met de doorgetrokken oranje lijn
(overslagdebiet 5 l/s/m). Bij een iets kleiner (strenger) overslagdebiet van
1 l/s/m wordt de impact van het VNK-profiel ook groter en loopt het
verschil met een standaard 1-op-3 profiel op naar ongeveer 0,3 m. Dit is
conform verwachting.



het variëren van de rekeninstellingen slaat op het aanpassen van de
stapgrootte in de bepaling van de modelonzekerheden. Standaard wordt
in Hydra-NL de onzekerheid in de waterstand en de golfparameters (Hm0
en Tm-1,0) gediscretiseerd met respectievelijk 7 en 5 stappen. Bij
testberekeningen in andere watersystemen in het kader van WBI2017 is
voor enkele watersystemen gebleken dat deze instellingen niet altijd
nauwkeurig genoeg waren. Daarom is als gevoeligheidsanalyse voor de
Oosterschelde het aantal discretisatiestappen in zowel de waterstand als
de golfparameters verhoogd naar 9 stappen. Uit de resultaten blijkt dat de
invloed van deze gedetailleerdere berekening nauwelijks invloed heeft. Dit
geeft vertrouwen dat de geselecteerde standaardinstellingen (conform
WBI2017) voor de modelonzekerheid op de Oosterschelde correct is.



tot slot is gekeken naar de impact van de zogenaamde "reparaties" in
Hydra-NL. Deze zorgen ervoor dat bij een toenemende stochastwaarde
(zoals de zeewaterstand of de windsnelheid) ook de belasting (lokale
waterstand of golfhoogte) toeneemt. Hydra-NL gebruikt zowel reparaties
in de zeewaterstand als de windsnelheid. De reparaties in de windsnelheid
staan altijd aan, deze kunnen ook niet worden uitgezet in Hydra-NL. In de
huidige berekeningen zijn de reparaties in de zeewaterstand steeds
uitgezet, maar deze zijn als gevoeligheidsanalyse eenmalig wél aangezet.
De invloed van deze keuze is groot: de verschillen variëren (afhankelijk
van het overslagdebiet en de terugkeertijd) van orde 0,3 meter tot 0,8
meter. Dit is ook niet raar, omdat door de reparaties in de zeewaterstand
in feite de impact van de Oosterscheldekering op de belastingen op het
bekken teniet wordt gedaan. We raden dan ook ten zeerste aan om op de
Oosterschelde niet met reparaties in de zeewaterstand te werken.
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4

Conclusies en
aanbevelingen
Op dit moment zijn de proefproductieberekeningen voor de Oosterschelde
met succes doorlopen en zijn alle resultaten beschikbaar. Daarmee hebben
we aangetoond dat het doorlopen van de gehele trein van hydraulische
belastingen haalbaar is voor WBI2023 en dat de gevolgde aanpak, inclusief
resultaten, vertrouwen geven. In dit hoofdstuk geven we onze belangrijkste
conclusies en doen we aanbevelingen voor verbetering richting de toekomst
voor wat betreft het probabilistische deel, in het bijzonder voor een eventuele
verbeterslag in het kader van WBI2023.

4.1

Conclusies
1.

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken op basis van de
uitgevoerde berekeningen is dat de nieuw gegenereerde sqlite-databases
met waterstanden en golfcondities goed werken binnen Hydra-NL. De
resultaten ogen plausibel, consistent, en ze liggen in een bandbreedte
van wat verwacht mag worden t.o.v. verleden (op basis van resultaten
uit IMPLIC en het Prestatiepeilenmodel).

2.

De resultaten zien er langs de gehele Oosterschelde geografisch gezien
logisch uit (bij een vaste terugkeertijd). Afwijkende resultaten hebben
een goede fysische verklaring. Denk daarbij aan een sprong in de
waterstand of het HBN als locaties net voor of achter een (haven)dam
liggen, of als een bepaald hoekje wordt omgegaan waarbij de
maatgevende windrichting verandert.

3.

De frequentielijnen die zijn onderzocht voor de locaties in de
testdatabase zien er logisch uit (HBN ligt boven waterstand, berekening
met onzekerheid ligt boven berekening zonder onzekerheid, berekening
met kleiner overslagdebiet ligt boven berekening met groter
overslagdebiet, etc.). In een enkel uitzonderlijk geval zijn we resultaten
tegengekomen waarbij het HBN onder de waterstand, maar in deze
situaties bleek sprake te zijn van aflandige wind (afwaaiing).

4.

De onderzochte illustratiepunten komen overeen met de verwachting.
Dat wil zeggen dat b.v. de bijdrage van een bepaalde windrichting of
windsnelheid overeenkomt met wat vooraf als logisch mag worden
verondersteld. Ook dit geeft vertrouwen in de kwaliteit van de
uitgevoerde productieberekeningen, zowel voor wat betreft
waterstanden als golven.

5.

De golfcondities in de illustratiepunten vertonen logische waarden voor
alle locaties (enkele uitzonderingen daar gelaten die goed te verklaren
zijn) als wordt gekeken naar de golfsteilheid en de verhouding tussen
golfhoogten en waterdiepte.
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6.

De "extra" database werkt goed als aanvullend hulpmiddel bij de
interpretatie van resultaten in ondiepe gebieden. We schatten in dat het
toevoegen van deze database en de gemaakte keuzes bij het vullen van
de normtrajectdatabases een beheerder gaan helpen bij de interpretatie
van de resultaten tijdens een WBI-beoordeling of OI-ontwerp.

7.

Het gebruik van de Hydra-as-a-Service website is een waardevol
hulpmiddel gebleken bij het controleren van de resultaten. Het op deze
wijze ontsluiten van de resultaten heeft veel gebruiksgemak en inzicht
opgeleverd tijdens de uitvoering van het project.

8.

Reparaties in zeewaterstand hebben een grote impact op waterstanden
en HBN's op de Oosterschelde. Dit was ook te verwachten, aangezien de
inzet van de Oosterscheldekering zorgt voor een flinke afname van de
belasting op het bekken, terwijl de zeewaterstand aan de buitenzijde van
de kering blijft toenemen. De resultaten in de HBN-berekeningen zijn
(zoals verwacht) gevoelig voor de keuze van het dwarsprofiel en het
kritieke golfoverslagdebiet, met name op plekken waar de invloed van
golven groot is.

4.2

Aanbevelingen
1.

Op dit moment is in de berekeningen uitgegaan van een beheerruimte
per herhalingstijd die voor alle locaties gelijk is (hoofdstuk 2.2). Hierin is
nog een verbeterslag te maken door aan te sluiten bij de suggesties in
[Saman, 2016] en [Geerse, 2016]. De verbetering bestaat uit het
opleggen van marges aan de waterstanden, die per geografisch
deelgebied worden bepaald. Dergelijke marges worden dan niet alleen
gebruikt voor berekende normwaterstanden, maar alle faalmechanismes.
Hoewel de functionaliteit hiervoor inmiddels beschikbaar is in Hydra-NL,
is het opgeven van de juiste invoerdata nog niet uitgezocht.

2.

Zoals ook al is benoemd in de rapportage over de hydrodynamische
modellering [Stijnen et al., 2016], is de modellering van de golven in het
huidige belastingmodel gevoelig voor het faseverschil tussen de
maximale windsnelheid en maximale waterstand. De golfberekeningen
met SWAN zijn gekoppeld aan de piek van de windsnelheid. Deze
piekwindsnelheid valt in de tijd 6 uur vóór de opzetpiek. Voor de golven
is dit erg conservatief: de windsnelheid is immers al weer geluwd ten
tijde van de opzetpiek. We adviseren hier dan ook om het tijdsverloop
van de wind beter te modelleren, met wellicht de consequentie de
overstap naar een ander belastingmodel toe. Hier zijn wel ideeën voor,
maar deze zijn nog niet onderzocht.

3.

Op dit moment wordt Vlissingen als station voor de windstatistiek in het
probabilistische model. Er zijn echter twijfels aan de betrouwbaarheid
vanwege de beschutte ligging van dit station voor noordelijke wind. De
windvelden in WAQUA en SWAN zijn hiervoor gecompenseerd. Het wordt
aangeraden om te onderzoeken of die compensatie voldoende is of dat
naar een andere locatie moet worden overgestapt voor de windstatistiek.

4.

Het randstation OS11 is belangrijk voor de waterstandsstatistiek en
wordt als locatie gebruikt om randcondities in het WAQUA-model op te
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leggen. Het is van belang dat de meetreeksen bij OS11 voldoende lang
zijn om betrouwbare statistiek te genereren. We adviseren om te
bekijken of het station OS11 het meest geschikte station is voor de
waterstandsstatistiek in het probabilistische model.
5.

In de huidige aanpak op de Oosterschelde is het toepassen van winddraaiing tijdens een storm niet meegenomen. Het verdient aanbeveling
om te onderzoeken in hoeverre dit voor de Oosterschelde relevant is en
zo ja hoe dit mee kan worden genomen in de probabilistische
modellering.

6.

Vooralsnog is de gehanteerde modelonzekerheid in Hydra-NL
overgenomen uit WBI2017. Aangezien deze is gebaseerd op het model
IMPLIC en gedateerde SWAN-berekeningen is het mogelijk dat met de
overstap naar WAQUA en een nieuw SWAN model de
modelonzekerheden nog aangepast moeten worden. Het advies is om dit
uit te zoeken.

7.

Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de precieze impact is
van de overstap van 30 naar 22.5 graden sectoren. Om die impact in te
kunnen schatten is een zuivere vergelijking in Hydra-NL met een
IMPLIC-database voor 30-graden sectoren nuttig. Dit betekent dat nog
een nieuwe database fysica moet worden gemaakt met 30-graden
sectoren voordat deze vergelijking kan worden gemaakt.

8.

Voor de civiele toetsing van de OSK is met name de buitenzijde van
belang. Dat deel valt buiten de huidige scope. Modellering daarvan moet
aansluiten op zowel de Hollandse Kust als de Westerschelde. Wellicht
gaan ook andere stochasten een rol spelen, zoals de dynamische bodem
daar in de voordelta. We raden aan dit nader te onderzoeken en daarbij
specifiek te letten op de consistentie tussen de harde kust en duinen.
Voor de civiele toetsing zijn ook de randvoorwaarden aan de binnenzijde
van belang (belasting vanuit het oosten). Deze zijn binnen het huidige
project bepaald en kunnen in principe gebruikt worden.

9.

In Hydra-NL wordt gewerkt met zogenaamde "reparaties". Deze zorgen
ervoor dat bij een toenemende stochastwaarde (b.v. zeewaterstand of
windsnelheid) ook de belasting (b.v. lokale waterstand of golfhoogte)
toeneemt. Hydra-NL gebruikt reparaties in zowel de zeewaterstand als
de windsnelheid. We raden sterk aan om in Hydra-NL voor de
Oosterschelde geen reparaties op zeewaterstand toe te passen. In de
huidige berekeningen zijn deze reparaties in de zeewaterstand steeds
uitgezet, maar de reparaties in de windsnelheid staan wel altijd aan.
Deze laatste kunnen ook niet worden uitgezet, omdat deze op dit
moment nog een inherent onderdeel uitmaken van het belastingmodel.
We raden aan om te onderzoeken wat de impact is van deze reparaties
op de windsnelheid in Hydra-NL op de resultaten. Hoe belangrijk is dit
voor de huidige toepassing binnen WBI en voor hoeveel locaties is dit
relevant?

10. In overleg met de opdrachtgever is besloten om de lokale bodemhoogte
voor elke locatie op te slaan in de databases. De probabilistische
software maakt op dit moment nog geen gebruik van deze nieuwe
informatie, maar we zien dit als een praktische toevoeging voor

PR3556.10 • februari 2018

39

toekomstig gebruik. We adviseren om binnen WBI2023 standaard de
bodemhoogte per locatie op te slaan in de sqlite-databases.
11. De golfparameters in de sqlite-databases zijn gebaseerd op de situatie
met een open kering. Dit is nodig omdat Hydra-NL niet rekent met
golfparameters bij een andere keringsituatie. De SWAN-berekeningen
voor de gesloten keringsituatie zijn wel gemaakt. De gesloten kering
leidt tot een ander golvenveld op de Oosterschelde, voornamelijk in de
directe omgeving van de kering (grofweg een straal van 5 km aan de
binnenzijde). Om de impact van deze aanname te onderzoeken, zou een
database gemaakt kunnen worden met golfcondities bij gesloten
keringen. Door Hydra-NL resultaten tussen deze 2 databases te
vergelijken kan een beeld worden verkregen van het effect van deze
aanname in een probabilistische context. Afhankelijk van het resultaat
van die vergelijking zou Hydra-NL aangepast kunnen worden om met
beide te werken in dezelfde berekening. Ook zou gekeken kunnen
worden of beide sets golfberekeningen gecombineerd kunnen worden tot
één set waarbij de waterstand dicteert of de set met gesloten of
geopende OSK wordt gebruikt.
12. We raden aan om in de probabilistische modellen bij het werken met de
voorlandmodule te zorgen voor een separaat invoerveld voor het
opgeven van de oriëntatie van het voorland, zodat kan worden
afgeweken van de dijknormaal.
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A

Invoerbestanden Hydra-NL
Deze bijlage geeft informatie over de invoerbestanden voor het model van de
Oosterschelde in Hydra-NL. Kleinere bestanden worden in hun geheel
weergegeven, de grotere bestanden voor de wind en de zeewaterstand
echter niet. De bestanden worden niet of nauwelijks becommentarieerd,
omdat de manier om ze te bepalen hiervoor al is beschreven.

A.1

Faseverschil

Tabel 3
Inhoud bestand
“KansenFaseverschil
_2023.txt”

* Kansen op faseverschil tussen top van de storm en de getijtop
*
* Bestand om te testen. Gemaakt door Matthijs Duits, HKV Lijn in water, 10-08-2017
*
* Tijd [minuten] kans [-]
*
-320.0
1.0

A.2

Stormopzetduur

Tabel 4
Inhoud bestand
"KansenStormopzetduur_OS_40_60_80
uur_2017.txt”

* Kansen op de stormopzetduren
*
* De getallen zijn ontleend aan paragraaf 2.6 van:
* 'Kansberekeningen meetstation OS11'
* TNO rapport, Delft, 1 augustus 2007.
* Auteurs: A.C.W.M. Vrouwenvelder en H.M.G.M. Steenbergen
*
* Op 23-02-2016 aangepast door R.P. Nicolai o.b.v.
* berekeningen uitgevoerd i.o.m. C. Geerse.
* 3 stormopzetduren -> dezelfde verwachtingswaarde 54.02
*
* Duur [uur]
kans [-]
*
40
0.475
60
0.349
80
0.176

A.3

Correlatie wind en zeewaterstand

Tabel 5
Inhoud bestand
“VS_sigmafunctie_O
S_16sectoren_2017.
txt”

* Correlatiecoëfficiënten sigma voor de Oosterschelde voor de correlatie tussen
* zeewaterstand en windsnelheid per windrichting
*
* De correlatiecoëfficiënten worden gegeven voor het correlatiemodel met
* variabele spreiding (VS). Per zeewaterstand kan er daardoor sprake
* zijn van een andere correlatie. Door de correlatiecoëfficiënten voor
* alle zeewaterstanden hetzelfde te kiezen, wordt het correlatiemodel met
* variabele spreiding (VS) ongevormd tot het correlatiemodel met constante
* spreiding (CS).
*
* Door:
Chris Geerse van HKV lijn in water
* Project: PR3556.10
*
* Correlaties overgenomen van de Westerschelde voor 30-graden sectoren;
* deze zijn daarna geinterpoleerd naar 22.5-sectoren. Zie rapportage PR3556.10.
*
* De waarde -99.0 betekent: geen correlatie
*
*
* Onderstaand is m de zeewaterstand (m+NAP) en r de windrichting
*
* m/r
22.5
45
... 202.5 225
247.5
270 292.5 315
337.5
360
0
-99.0
-99.0
... -99.0 1.697 1.676 1.655 1.6288 1.6355 1.6998 1.846
6.5
-99.0
-99.0
... -99.0 1.697 1.676 1.655 1.6288 1.6355 1.6998 1.846

N.B. De getallen voor 67.5° t/m 180° zijn weggelaten.
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A.4

Windrichtingskansen

Tabel 6
Inhoud bestand
“KansenWindrichting
_16sectoren_OS_20
17.txt”

* Kansen op de windrichtingen voor de Oosterschelde
*
* Door:
Chris Geerse
* Project:
PR3556.10
* Datum:
augustus 2017
*
* Kansen 30-graden sectoren overgenomen van Hoek van Holland, conform rapport:
* Basisstochasten WTI-2017. Statistiek en statistische onzekerheid.
* Houcine Cbab. Kenmerk 1209433-012-HYE-0007, 2 december 2015.
*
* Daarna omgerekend naar 22.5-sectoren volgens rapportage PR3556.10
*
*
22.5
3.1544E-02
45.0
4.0064E-02
67.5
5.1174E-02
90.0
6.4961E-02
112.5
4.9185E-02
135.0
4.6984E-02
157.5
5.4612E-02
180.0
8.7976E-02
202.5
1.1595E-01
225.0
1.1473E-01
247.5
1.0226E-01
270.0
7.3977E-02
292.5
5.6167E-02
315.0
4.4412E-02
337.5
3.5300E-02
360.0
3.0704E-02

A.5

Conditionele overschrijdingskansen potentiële wind
Vlissingen
Voor Hydra-NL zijn voor de potentiële wind bij Vlissingen, voor r = NNO t/m
N, conditionele kansen van de vorm P22.5(U>u|r) nodig. Deze zijn opgesomd
in Tabel 7.

Tabel 7
Informatie over de
windbestanden voor
Vlissingen.

A.6

Conditionele overschrijdingskansen zeewaterstand
OS11
Voor Hydra-NL zijn voor de zeewaterstand bij OS11, voor r = NNO t/m N,
conditionele kansen van de vorm P22.5(M>m|r) nodig. Deze zijn opgesomd in
Tabel 8.

Tabel 8
Informatie over de
zeewaterstandbestanden voor
OS11.
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B

Figuren
In deze bijlage geven we een overzicht van de resultaten van de resultaten
voor de waterstanden, HBN, golf- en bekledingscondities voor de 12 locaties
in de testdatabase (bijlage B1). In het tweede deel van deze bijlage (B2)
bevinden zich de resultaten van de uitgevoerde gevoeligheidsanalyses.

B.1

Waterstanden, golf- en bekledingscondities

Figuur 44: Locatie
26-2_dk00011
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Figuur 45 Locatie
26-3_dk00021
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Figuur 46 Locatie
26-3_dk00134
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Figuur 47 Locatie
27-1_dk00051
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Figuur 48 Locatie
27-2_dk00021
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Figuur 49 Locatie
27-2_dk00117
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Figuur 50 Locatie
27-2_dk00305
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Figuur 51 Locatie
28-1_dk00074
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Figuur 52 Locatie
28-1_dk00229
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Figuur 53 Locatie
31-2_dk00140
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Figuur 54 Locatie
217_vk00006
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Figuur 55 Locatie
219_vk00077
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B.2

Figuren gevoeligheidsanalyse

Figuur 56 Locatie
26-2_dk00011

Figuur 57 Locatie
26-3_dk00021

Figuur 58 Locatie
26-3_dk00134
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Figuur 59 Locatie
27-1_dk00051

Figuur 60 Locatie
27-2_dk00021

Figuur 61 Locatie
27-2_dk00117
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Figuur 62 Locatie
27-2_dk00305

Figuur 63 Locatie
28-1_dk00074

Figuur 64 Locatie
28-1_dk00229
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Figuur 65 Locatie
31-2_dk00140

Figuur 66 Locatie
217_vk00006

Figuur 67 Locatie
219_vk00077
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Hoofdkantoor
HKV lijn in water BV
Botter 11-29
8232 JN Lelystad
Postbus 2120
8203 AC Lelystad

Nevenvestiging
Elektronicaweg 12
2628 XG Delft

0320 29 42 42
info@hkv.nl
www.hkv.nl

