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Faalmechanismen grasbekledingen(4stuks!)
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Cursus 11 me¡ 2017

Korte achtergrond

Toetsschema
Modellen en parameters : sterkte (Cyr¡l L¡ebrand) eîbelasling

Aandacht voor overgangen en objecten in de grasbekleding
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Waar doen wè het voor?
WBl201 7 (Wettelijk Beoordelingsinstrumentârium)

Start 1"r" beoordel¡ngsronde'v¡erde
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GEBU

Gras Erosie BUitentalud

Buitentalud (buiten beschouw¡ng)

GABU

Gras Afschuiven

GEKB

Gras Eros¡e Kruin en Binnentalud
Gras Afschu¡ven Bl nnentalud (bu¡ten beschouwing)

GABI

jan. 201 7

Beëindiging landelijke beoordeling 31 dec. 2022
Landel¡jke rapportage naa|I

stô en 2d6 kamer in 2023:
¡andsdekkend en actueel beeld van de ve¡l¡ghejd
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Faalproces gras ¡n

klapzone

Faalproces gras ¡n golfoploopzone

GEBU

.
.

Eros¡e grasbekled¡ng in golfklapzone
Erosie grasbekled¡ng ¡n golfoploopzone

tootslng

Belast¡ng door golfklappen is veel groter dan door golfoploop.
Bij gras in klapzone EN oploopzone alleen beoordeling van de
klapzone nodig. Deze is maatgevend.
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Schade door golfklappen

-

welke fase?
GEBU Eenvoudige toetsing (nog geen onderscheid klapzone

-

oploopzone)

NVT: Niet van toepassing
FV: Faalkans veMaarloosbaar
Graszodekwaliteit 3 soorten: gesloten/ open/ fragmentar¡sch (Cyr¡l L¡ebrand)
E 1

l{ee

Þ

k

Deltares Noodmaatregelen-

veflrer

.

h

å
8.3

¡e

¡j.0,25

m

s

bðoldeb

Deltores

GÊBU Gedetailleerde toets¡ng (golfklap)
Softwarè beschikbaar (golfklap en oploop ¡n één programmâ)
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RWS Beeidenbânk
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Golfklap erosiemodel op bas¡s van standtijd van de grasbekleding
gegeven een golfhoogte Hm0 (m)
Bekleding wordt belâst in zone tussen waterstand en waterstand

0,5.Hm0

-
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GEBU Gedetailleerde toetsing (golfklap)
Standtüd van de grasbekled¡ng afhankeljjk vân graskwâlite¡t (gesloten zode/
open zode)
Sottware houdt gedurende het weterstandverioop en golfcondìties bü hoeveel
van de sterkte is opgesoupeerd.
lndien faalfractie > 1 falen van hetgrâs.
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Schade door golfoploop

-

welke fase?
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GEBU Gedeta¡lleerde toetsing (golfoploop)
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Software beschikbaar (golfklap en oploop in één programma)
Golfoploop eros¡emodel'cumulatieve overbelasting'

Moder:

D
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Denemarken

1976

(Proef)Tholen

2012

cron¡ngen 2006

N: Aantal golfoploopgebeurten¡ssen

Ui: Frontsnelheid oplopende golf
Uc: Kritische stroomsnelhe¡d
D : cumulatieve overbelast¡ng
=4000 m2ls2 meerdere plekken schade
â 7000 m,/s,falen gras (nog n¡et onderlaggn)
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--TaalmecÌ

Faalmechanismen
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ismãn lrasoe kle o n ge n

Oploopsnelheid afhankelijk vân golfcondit¡es
Software houdt voor elke golf bij wat de toename is vân D en of de
kr¡t¡sche waarde van D (=7000) wordt overschreden.
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Voor de rekenwaarde van Uc:

Golfoverslag in het echt

.
.
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Gras Erosie Kruin ên Binnentâlud
Golfoverslag gesimuleerd

Geslotenzode Uc=6,6m/s
Open zode Uc=4,3 m/s

Fragmentar¡schezode- wein¡g eros¡ebestendig, geen
rekenwaârde gegeven
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Proces totfalen van de dijk

Stormgedreven watersystemen, relatief lage waterstand, hoge golven.
Toets¡ng tot h¡er
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De helft van de dijkhoogte is nodig voor keren van de golven.

Waaldùk '1995, hoge waterstand kle¡ne golven
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Schadebeelden ondezoek met golfoverslagsimulator- welke fase?
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Schadebeelden onderzoek met golfoverslagsimulator- welke fase?
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Faalmechanismen grasbekledi ngen
Schadebeeldên ondorzoek met golfoverslags¡mulator- we¡ke fase?

GEKB Eenvoud¡ge toets

Deltores
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GEKB Gedstailleerde toets

GEKB Gedeta¡lleerde toets
ToepassingsvooMaarden

:

. Graskwaliteit is open mde of gesloten zode.
. Hd<3m.
. Taludhelling flauwer dan '1V:4H of kle¡laagdikte

> 0,4 m.

Probab¡list¡sch model
Onzekêrhêid in de sterkte en de belast¡ng wordên meegenomen
(dus niet rekenwaardên hiervan)

n,"

Kansverde¡¡ng€n van het kr¡tisch overslagdebiet op bas¡s van de
graskwal¡te¡t (open of gesloten zode)
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Overgangen en oþiecten
Overgangen en objêctèn vormen een ilakke plsk in de beklêd¡ng.
Waargenomen in de praktijk bi.i hoogwatsrs en bij proeven met dê
oploop/ overslagsimulator en de golfklap gonerator.
Overgangen en objecten worden niet spec¡fiek meegenomen ¡n de
gedetaillesrde toetsing WBl20l 7. Kennis hierover¡s nog niet
voldoende uitgewerkt om to laten meedoen in het Wettelüke
instrumentarium.
hþJbldb¡.M.nl,

Het zìt er wel aan te komon, missch¡en in ronde 2023.
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He¡ Johd&n

Bü overbelâst¡ng leldt golfoploop tot schade.
Overgang harde bekledlng naar gras ¡s daarbij krit¡€k punt

Enkele voorbeêlden vân schade waargenomen bij
golfoverslagproevèn en oploopproeven.
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Overgangen en objecten

angen en obiecten
Tholen
proef

Oploopproeven Tholen
Slechte kwal¡teit grâsbekleding

-

golfoveßlag (op buitentalud)- opdrukken asfaltlaag- e¡nde

Schade op knik tâlud - berm

Dettores

Noord Beveland

-

Strook2-geenschade

oploopproeven

Slrookl -geenschade
Voor
Voor

Na

Nâ stormcôndit¡è >

ontwerpconditie

Ëffi

H
Deltores

Dettores

Strook 4

-

taludhap

Strook3- geenschade

Na

Voor

Waterstand 1 m onder berm - treden los
Waterstând op berm 2.07h - einde
proef

Na

Voor
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Zeeland Kattêndijkè

.
.
.

Waddenzeedijk Gron¡ngên Delft ül (ComCoast)
Clay d¡ke

Slopê 1V:2,8H

Strip 2

AfterS0 l/s/m
lnit¡al damage by manure injector and small obstacle do not leâd to

fâilure

Man made damage 0,4x0,4 m2 and 1x1 m2
Small obstacles
Strip I
Strip 2

-

grass up to 50 l/s/m no damâge
grass reinforæd with geogrid

Str¡p 3

-

50 l/s/m no damage
bare clay result after 10 l/s/m

Dettores

en objecten

Qvergangen en objecten
Str¡p

3

After2 uur75 l/s/m

Vechtdijk: sand dike (bolh core and cover!)

Afslu¡td¡jk

Strip2 After30

l/s/m

Strip 1

- After 20 m¡n 50 l/s/m
Fâ¡lure at road crossing made of grassblocks

Dettores

fe5

oveigãngèn ên òbiecten

ff

3400 l/m

I

Overgangen
Tielrodebroek Ringdijk (Belg¡um, Patrick Peeters)

Strip 2 - After 5,5 hour 30 l/s/m Fâ¡lure
at tree
Slope damaged, however no failure
apart from tree

!t

D¡fferent hydraulic load, 2 hour sessions:

q=

1lls/m
l/s/m

Hs=0,75m

q=10

Hs=0,75 m

q=30 Us/m
q=50 us/m

Hs=1 m

q=75 us/m

Hs=1 m

Hs=1 m

3r
Dumed¡jk
Damage road-slope
No damage tree and slope

Afterall sessions
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Overgangen en objecten

Tholen
Poor grass and thin clay layer on sand core

.
.

FellureafterSl/s/m

Tholen sand core, clay cover,
however not very th¡ck,
Sids stâlß me¡ntainedw¡th herbicide

.
.

After'1 l/s/mfâilure

Deltores

Millingen
Road on crest
Hs=1 m simulation
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Tijd voor vragen.

Eventueel filmpje dak sim

Verder met presentatie Cyr¡l Liebrand.

After 1:40 100 l/s/m
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lnformatie m.b.t. WBl2017 t.b.v. grasdagen in 2017

ËURECO

Ecolog¡sch

ondæoek &

uit: Schematiseringshandleiding grasbekleding WBl2017 d.d. 1 dec 2016
Methode voor bepaling civieltechnische kwaliteit: visuele inspectie en plagmethode (W812017).
Bij de visuele inspect¡e worden 3 kwaliteitsklassen onderscheiden:
Gesloten graszode:
Op het oog continue grasmat gedomineerd door grasblad en met, naar globale visuele inspectie, een
representat¡eve plantafstand minder dan ongeveer 0,1 m, welke ¡n n¡et meer dan lO %van het oppervlak
tot 0,2 m mag bedragen. Er mogen niet meer dan 2 ondiepe (minder dan 0,1 m) beschadigingen per
v¡erkante meter van de grasmat groter dan 0,15 x 0,15 m2 zijn en gemiddeld over 25 m2 niet meer dan 5
van zulke gaten.
Open graszode:
Op het oog continue grasmatgedomineerd door grasblad en met, naarvisuele ¡nspectie, een
representatieve plantafstand minder dan ongeveer 0,1 m, welke in niet meer dan 25 % van het
oppervlãk tot 0,25 m mag bedragen. Er mogen niet meer dan 2 ondiepe (minder dan 0,1 m)
beschadigingen per vierkante meter van de grasmat groter dan 0,15 x 0,15 m2 zijn en gemiddeld over 25
m2 niet meer dan 5 van zulke gaten.
Fragmentarlsche zode:
Taludbegroeilng met meer dan 25 %van het oppervlak plantafstanden groter dan Q25 m, veelal
slechts indlviduele, losstaande planten, of pollen waartussen eventueel bodembedekkende kleinere
planten d¡e geen gesloten grasmat vormen.
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Ecolog¡sch

ohdêuoek & odvlo!
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uit: Schematiseringshandleiding grasbekledin gWBl2017 d.d. 1 dec. 2016
Ook bij de beoordeling van de gestoken plaggen worden 3 kwaliteitsklassen onderscheiden:
Dichte doorurorteling:
Het vergt en¡ge moeite om een losgestoken zodeplag (ca. 0,25 x 0,3 m'?) u¡teen te trekken: zo blijft een
plag van een dichte zode grotendeels intact b¡j losmaken van de ondergrond met een spade.

Open doorworteling:
Slechts met de nodige voorzichtigheid kan een intacte plag (ca. 0,25 x 0,3 m2) van de graszode gestoken
worden met een spade (behalve als het vochtige, kleiige grond is die ¡s verdicht bij betreden of het
steken zelf).
Fragmcntarlschc doorwonellng:
Het is bijna niet mogelük een ¡ntacte plag {ca. 0,25 x 0,3 m2) van het grondoppervlak te nemen
(behalve als het vochtige, kleiige grond betreft d¡e is verdicht bij betreden of het steken zelf).
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Gesloten grasmat
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Gesloten grasmat

EURECO
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Gesloten grasmat
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lnvloed van kruiden in de grasmat
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lnvloed van kruiden in de grasmat
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lnvloed van kruiden in de grasmat
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Gazonbeheer
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Gazonbeheer

EURECO

Êcolog¡sch

ondeøoek & odv¡es

Gazonbeheer
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lnvloed van moslaag

EURECO

Ecolog¡sch

ondePoek & odvles

lnvloed van moslaag: Gewoon haakmos - Rhytídiadelphus squarrosus
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lnvloed van moslaag

EURECO

Ecologi5ch

ondeEoek & odvles

lnvloed van moslaag
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lnvloed van mollen

EURECO
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oñdeaoek & odvles

lnvloed van mollen: molshopen gesleept
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lnvloed van mollen: molshopen gesleept

Ëun¡co
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Slepen van molshopen alleen wanneer ze er zijn!
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lnvloed van (woel)muizen
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lnvloed van (woel)muizen
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lnvloed van (woel)muizen
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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Effect van beschaduwing en bladval
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WBl20t7 in de praktijk
Methodiek beoordellng d¡¡kvegetat¡e

.
r

:

in opdracht van ws Rijn en lJssel
in voorjaar 2017: 2' helft maart

dijktrajecten 47-1,48-1 en 48-2
totale dijklengte ca. 48 km
beoordeling binnen- en buitentalud (en kruin)
1 beoordeling per 500 m dijklengte: dus 2 proeflocaties
48 km x 2 x 2 = 192 proeflocaties

.

/

km

/ talud

alle 192 proeflocaties v¡suele inspectie en beoordeling plag

EURECO

Ecologlsch

ondeuoek & odvles
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WBl2017 in de praktijk
Methodiek beoordeling dljkvegetatie:
beoordeling in proefuakvan 25 m2:5x5 m

/ 6x 4m | 8x3

m

per locatie: ook 20 m links en 20 m rechts van proeflocatie bekijken
d.w.z. 2 locaties x40 m = 80 m bekijken / km /talud
dus 80/1000 x !OO% = 8%van het dijkoppervlak wordt bekeken: binnen- en

buitentelud

=loopilchtla¡

EURECO

Ecologlsch

oñdeuoek & qdvles

WBl2017 in de praktijk
Vlsuele lnspectie:
bedekking open plekken: indien >10%; schatten en noteren
bedekking moslaag: indien >10%; schatten en noteren
verdeling moslaag: regelmatig of plekgewijs
mossoort: Gewoon haakmos ofGewoon dikkopmos
aantal molshopen / 25 m2
(woel)muizen âctivite¡t: ja/nee

Beoordeling o.b.v, vlsuele inspectie

o
.
.
.
.

1=geslotengraszode
1 (2) = gesloten graszode met kleine plekken met open graszode
1-2 = gesloten tot open graszode

2=opengraszode
3 = fragmentarische zode (niet aangetroffenl)

EUnECO

Ecologßch
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WBl2017 in de praktijk
Plag steken:

.
.
.
.
.
¡
.
.
.

steken met smalle, scherpe kle¡schop
breedte plag = 6r..6,. kleischop
lengte plag = 2 bt""Oa" kleischop
"
plag rondom uitsteken
aan smalle zijde beginnen met u¡tsteken en plag omhoog drukken
let op knappen van wortels
let op weerstand bij omhoog drukken
veel 'knapgeluid' = veel wortels
veel weerstand = veel wortels

Beoordeling o.b.v. plag:

o
.
.
.
.

1=dichtedoorworteling
1 (2) = dichte doorworteling met kleine plekken met open doorworteling
1-2 = d¡chte tot open doorworteling

2=opendoorworteling
3 = fragmentar¡sche doorworteling {niet aangetroffen!)
EURECO

Ecolog¡sch

ohdeuoek & odvles

WBl2017 in de praktijk
Elndoordeel o.b.v v¡suele inspectie en beoordeling plag
Hoe te komen

tot eindoordeel

Nader te bepalen

?

I

Voorstel:

Wortelnetcategor¡e

Categorie

l

dicht

1 (2)

1-2

2 open

1 gesloten

Graszode-

1(2)

categorie

t-2
2 open

€URECO

Ecologlsch

ondeEoek & ddvles

6.5.1

Graskwaliteit
Wat is het

De kwaliteit van de graszode is fragmentarisch, open of gesloten. De kwaliteit betreft de
erosiebestendigheid van de zode onder golfwerking. De erosiebestendigheid wordt
hoofdzakelijk bepaald door de dichtheid van het wortelnet in de toplaag.
Voor de golfoploopzone is de graskwalite¡t open en gesloten zode gekoppeld aan de kritische
stroomsnelheid U. [m/s] die wordt gebruikt in het erosiemodel. De volgende rekenwaarden
moeten worden gebruikt (Tabel 6.2). Bij deze rekenwaarden wordt uitgegaan van een
substraat van klei, Aan het zandgehalte van de klei worden geen eisen gesteld. Gras op zand
kan alleen worden beoordeeld in een toets op maat.
Tãbel
I

5,2

Rekenwaarden Uc voor erosiemodel
Gesloten zode
ODen zode

l- t m/ql

66

41

Voor de golfklapzone is de graskwaliteit gekoppeld aan de parameters a, b en c die worden
gebruikt in het erosiemodel, De onderstaande rekenwaarden moeten worden gebruikt (Tabel
6.3). Ook hiervoor geldt dat voor deze waarden wordt uitgegaan van een sustraat van klei. Aan
het zandgehalte van de klei worden geen eisen gesteld. Gras op zand kan alleen worden
beoordeeld in een toets op maat.
golfklapzone
Gesloten zode

Open zode

1

0,8

b

-o_035

-o_o7

c

0.25

0_25

Bij een fragmentarische zode kan niet worden uitgegaan van een noemenswaardige
erosiebestendigheid. Plaatsen waar eigenlijk geen sprake is van een zode, bijvoorbeeld tuinen,
parken, struiken of ruigtebegroeiing vallen in de categorie'fragmentarische zode'. Een gesloten
zode is de meest erosiebestendige zode en deze komt op de primaire keringen het meeste
voor, De open zode is een tussencategorie die grofweg t0 à 20o/o minder erosiebestendig is
dan een gesloten zode.
De kwaliteit van de zode is effectief te beïnvloeden door het (veranderen van het) beheer. Over
het beheer van grasbekleding is veel literatuur te vinden, bijvoorbeeld via [9]. Gelet op de
veiligheid van de kering, zou het beheer moeten worden gericht op het verkrijgen van een
dicht wortelnet, ofwel een gesloten zode.
Het is mogelijk dat aan het binnen- en het buitentalud verschillende graskwaliteiten worden
toegekend.
Hoe te bepalen
Graskwaliteit bepalen door visuele inspectie
De drie categorieën zodekwaliteit kunnen worden herkend met visuele inspectie. Ðe inspectie
omvat het schatten van de bedekking van een recentelijk gemaaid talud bij het lopen over de
grasbekleding. Regelmatig, vooral als het gras hoger is dan ca.0,1 m, moet in meerdetail de
dichtheid van de begroeiing aan het grondoppervlak na worden gegaan. De representatleve
grootte van open plekken tussen de planten wordt hier als criterium gehanteerd voor de mate
van openheid van de begroeiing, De representatieve plantafstand is het visueel globaal
Schemat¡seringshandleiding grasbekleding
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geschatte gemiddelde (voor een stuk van zo'n 0,3 x 0,3 mz) van de afstand tussen planten
waar deze uit de grond komen.
De beEroeiing die karakteristiek is voor deze drie graszodecategorieën is als volgt

beschreven:
a

gesloten graszode: Op het oog continue grasmat gedomineerd door grasblad en met, naar
globale visuele inspectie, een representatieve grootte van open plekken tussen de planten
minder dan ongeveer 0,1 m, welke in niet meer dan 10 o/o yàt1 het oppervlak tot 0,2 m mag
bedragen. Er mogen niet meer dan 2 ondiepe (minder dan 0,1 m) beschadigingen per
vierkante meter van de grasmat groter dan 0,15 x 0,15 mz zijn en gemiddeld over 25 m2
niet meer dan 5 van zulke beschadigingen.

a

open graszode: Op het oog continue grasmat gedomineerd door grasblad en met, naar
visuele inspectie, een representatieve grootte van open plekken tussen de planten minder
dan ongeveer 0,1 m, welke in niet meer dan 25 o/o vât1 het oppervlak tot 0,25 m mag
bedragen. Er mogen niet meer dan 2 ondiepe (minder dan 0,1 m) beschadigingen per
vierkante meter van de grasmat groter dan 0,15 x 0,15 m2 zijn en gemiddeld over 25 m2
niet meer dan 5 van zulke gaten.

a

fragmentarische zode: Taludbegroeiing met meer dan 25 o/o van het oppervlak
plantafstanden groter dan 0,25 m. D¡t betreft veelal slechts individuele, losstaande planten,
of pollen waartussen eventueel bodembedekkende kleinere planten die geen gesloten
grasmat vormen.

Het beheer is een dominante factor voor de mate van ruwheid van een dijktalud met
grasbekleding, Een gesloten graszode vormt zich niet als het microreliëf (binnen 1/10de m2)
meer dan ongeveer 0,1 m is. Een op het oog voldoende glad talud is daarom een voorwaarde
voor een gesloten graszode.

Graskwaliteit bepalen door steken van een plag
De kwaliteit van de wortelmat kan bij twijfel gecontroleerd worden door een plag te steken in
representatieve strekkingen met dezelfde aanblik. Deze controle kan nodig zijn omdat de
bovengrondse plantendelen niet altijd eenduidig de doorworteling representeren. De controle
verschaft daarnaast informatie over eventuele afwijkingen in de opbouw van de zode en aard
van de grond in de zode die, waar nodig geacht, genoteerd kunnen worden voor gebruik bij
beheer, Er wordt met een spade een stuk zode losgesneden van ongeveer 0,25 x 0,3 m, die als
plag van circa 7 à 10 cm dikte wordt opgetild, de kwalificatie van de doorworteling is als volgt:
a

a

Dicht wortelnet (dichte zode): Het vergt enige moeite om een losgestoken zodeplag (ca.
0,25 x 0,3 m2¡ uiteen te trekken: zo blijft een plag van een díchte zode grotendeels intact
bij losmaken van de ondergrond met een spade,
Open woftelnet (open zode): Slechts met de nodige voorzichtigheid kan een intacte plag
(ca, 0,25 x 0,3 m2) van de graszode gestoken worden met een spade (behalve als het
vochtige keiige grond betreft die is verdicht bij betreden of het steken zelf).
Fragmentarisch wortelnet (fragmentarische zode): Het is bijna niet mogelijk een intacte
plag (ca. 0,25 x 0,3 m2) van het grondoppervlak te nemen (behalve als het vochtige kleiige
grond betreft die is verdicht bij betreden of het steken zelf),

Het spreekt vanzelf dat de zode na beoordeling teruggeplaatst en aangedrukt wordt.
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In bijlage A staan enkele voorbeeldfoto's van de verschillende zode kwaliteiten en van het
steken van een plag.
Aandachtspunten
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¡
.

.

.
¡

.
¡

Voor het steken van een plag ìs het belangrijk dat de grond vochtig is. Het is uitermate
lastig om in een uitgedroogde kleigrond een plag te steken.
Let op het geluid bij het steken van de plag. Het doorsteken van de wortels geeft een
specifiek geluid dat al een indicatie geeft van de dichtheid van het wortelnet.
Let bij het breken of scheuren van de plag specifiek op de weerstand die het wortelnetwerk
biedt. De ne¡ging zalzijn om de plag orn te draaien met het gras naar beneden en de grond
naar boven, waardoor de plag juist aan de minder doorwortelde onderkant scheurt en
breekt. Dit is niet de bedoeling. Het ¡s namelijk juist de bovenkant waar de meeste wortels
zitten die belangrijk zijn voor de erosiebestendigheid en waar dus treksterkte aanwezig is.
Een gestoken plag met een paar penwortelplanten (bijvoorbeeld paardenbloemen) zal
gemakkelijk langs de penwortelplanten scheuren, Dit is echter niet representatief voor de
kwaliteit van de zode, Uit veel golfoverslagproeven is gebleken dat het her en der
voorkomen van paardenbloemen en andere penwortelplanten n¡et leidt tot een
fragmentarische zode. Beoordeel daarom ook het deel van de plag naast de
penwortelplanten,
Het uitvoeren van een visuele inspectie kan het beste gebeuren op een recentelijk gernaaide
zode.

Het is bijna onvermijdelijk dat beschadigingen aan de grasbekleding worden aangetroffen,
Ðit kunnen bijvoorbeeld rijsporen zijn, schade als gevolg van graafwerk of plukken met
brandnetels en of distels (pioniersplanten die als eerste weer groeien op plekken waar de
zode beschadigd is). Dit zijn zwakke plekken in de bekleding, waar bij het optreden van
extreme condities als eerste schade zal optreden, Deze plekken moeten door middel van
een ingreep in het beheer (zorgplicht) worden verholpen en dit is daarom niet direct een
reden om de graszode in een dijkvak in te delen in de categorie'fragmentarisch'. Bij de
beoordeling wordt vooruit gekeken naar het einde van de toetsperiode. Bij deze vooruitblik
vormt een goed beheer en onderhoud, gericht op een gesloten zode, het uitgangspunt.
Alleen als de beschadigingen structureel zijn en het er zodanig veel zijn dat het niet
beheersbaar is, dan volgt het oordeel fragmentarische zode.
Door jaarlijks gezamenlijk en ook met collega's van andere waterschappen een beoordeling
u¡t te voeren wordt de methode consistenter. De kennis over de beoordeling wordt op elkaar
geijkt. Oefening baart kunst.
Veruit de meeste grasbekledingen liggen op een kleilaag, echter er zijn in Nederland ook
grasbekledingen op primaire waterkeringen op een zandondergrond. Voor deze
grasbekledingen z¡jn binnen de gedetailleerde beoordeling geen rekenwaarden van de
sterkte beschikbaar. Deze grasbekledingen kunnen in een toets op maat worden
beoordeeld.

6.5.2

Si g n ifi ca

Wat

nte golfhoogte

is het

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.4.3
Hoe te bepalen
De golfhoogte wordt bepaald met Ringtoets. In de eenvoudige toefs wordt gebruik gemaakt
van de golfhoogte op basis van marginale statistiek van golfhoogtes met een
overschrijdingskans gelijk aan de norm. In de gedetailleerde foefs wordt gebruik gemaakt van
een verloop van de golfcondities in tijd op basis van berekeningen met de Belastingen
bekledingen module, zie hiervoor 6,5.6.
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SamenvattingWBl20IT, schematiseringshandleiding grasbekleding, par 6.5.1
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Evaluatie grasdag STOWA
j.bronsveld@wsrl.nl

Datum:
Naam (niet verplicht):

Tops en/of tips:
De organisatie van de dag (aanmelding, locatie,

Theorieblok André van Hoven

Theorieblok Cyril Liebrand

Veldwerk

Waar heb je vandaag het meest aan gehad?

Totaaloordeel van de dag (geef een cijfer 1 - 10):

vervoer,lunch e.d.)

