
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zee- en 
Havenbouw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieland Wuyts 
AJ 2010-2011 



 
 

Inhoud 
1 Dammen ......................................................................................................................................... 3 

1.1 Gronddammen: doorslag door opppersing ................................................................................. 3 

1.2 Gewelfdammen: Cilindrische drukvaten methode + horizontale - verticale moten (vraagt hier 
wel op door) ................................................................................................................................ 5 

1.3 Bespreek stabiliteit van gewichtsstuwdam ................................................................................. 9 

2 Golfbrekers en vaargeulen.......................................................................................................... 12 

2.1 Hoe bepaal je bodempeil en breedte van een vaargeul? (Je krijgt formule van Barrass) ......... 12 

2.2 Geeft een dwarsdoorsnede van een stortsteengolfbreker en jij moet de 7 fouten eruit halen (je 
mag H10 gebruiken) ................................................................................................................. 15 

2.3 Bespreek de invloed van de waterdrukken op de algemene stabiliteit van de kaaimuur (zie 
figuur),eens met laag 2 dezelfde doorlatendheid als de onderliggende grond, en eens met laag 
2 met een doorlatendheid 11 maal kleiner als de omliggende grond. ....................................... 17 

2.4 Je krijgt een blad met soorten caissongolfbrekers analoog aan hetgeen hij in de les heeft 
uitgedeeld (schuine caissonmuur, half cilindervormige caissons, ...). Je moet elke 
caissongolfbreker vergelijken met een gewone caissongolfbreker mbt tot de golfbelasting. ... 18 

2.5 Formule van Hudson bespreken + uitleggen hoe je de schadecoëffiënt bepaalt aan de hand van 
laboproeven. ............................................................................................................................. 20 

2.6 Tijvaren (je krijgt de figuren) ................................................................................................... 21 

2.7 Van der Meer ............................................................................................................................ 29 

3 Golven ........................................................................................................................................... 31 

3.1 Golfspectrum (bijvraag: waarom ziet die grafiek er zo uit)...................................................... 31 

3.2 Golfstoot op verticale wand, gebroken golven (dus golfklap).................................................. 33 

3.3 Drukverloop volgens Miche-Rundgren en Sainflou ................................................................. 35 

3.4 Drukverloop onder golf volgens Airy ...................................................................................... 39 

3.5 Energie en vermogen van een golfveld. (integralen kunnen uitleggen) ................................... 40 

3.6 Bespreek shoaling ..................................................................................................................... 42 

3.7 Golfrefractie ............................................................................................................................. 44 

3.8 Golfdiffractie ............................................................................................................................ 48 

3.9 Karakteristieke golfhoogte-karakteristieke golfperiode, wet van rayleigh ............................... 50 

4 Conceptvragen ............................................................................................................................. 52 

4.1 Een toepassing op H.5, ivm overschrijdensfrequenties en voorkomensfrequenties, ................ 52 

4.2 Oefening ................................................................................................................................... 53 

4.3 Waterdrukken omheen een Deense kaai. .................................................................................. 55 

4.4 Waterdrukken op een caisson met a) zand als aanvulling en b) rots als aanvulling + reactie op 
de zool bepalen. Hiervoor krijg je een tekening op schaal. ...................................................... 56 

 

  



 

1 Dammen 

1.1 Gronddammen: doorslag door opppersing

Dit fenomeen kan zich voordoen wanneer de ondergrond doorlatend is, ongeacht of de dam zelf 
doorlatend is of niet. We nemen nu als voorbeeld een doorlatende dam.

In het punt A reikt de piëzometrische stijghoogte 
van de dam) tot boven het afwaartse waterpeil:

Waarin � het totaal aantal equipotentiaalv∆� � �⁄  wordt deze vergelijking:

Nu schijven we de opwaartse en neerwaartse druk in A uit:

�

Om net geen oppersing te krijgen moet:

Gronddammen: doorslag door opppersing 

Dit fenomeen kan zich voordoen wanneer de ondergrond doorlatend is, ongeacht of de dam zelf 
nemen nu als voorbeeld een doorlatende dam. 

zometrische stijghoogte �� t.o.v. het referentievlak(gelijkaan de onderkant 
boven het afwaartse waterpeil: 

�� � � 	 
 � �� � 

het totaal aantal equipotentiaalvelden is en � het volgnummer van de potentiaallijn in A. Met 
wordt deze vergelijking: 

�� � � 	 ∆�
 � � 

Nu schijven we de opwaartse en neerwaartse druk in A uit: 

���� � ���� 	 ����� 	 ∆�
 � �� 

������ � ���� 	 ���� 

 

krijgen moet: 

���� � ������ 
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Dit fenomeen kan zich voordoen wanneer de ondergrond doorlatend is, ongeacht of de dam zelf 

 

t.o.v. het referentievlak(gelijkaan de onderkant 

het volgnummer van de potentiaallijn in A. Met 



 

� ����
Nu veronderstellen we dat �� �
In het geval van een gronddam wordt aan de teen
een bekleding(bv. betonblokken) aangelegd. De voorwaarde voor geen oppersing wordt dan:

���� 	 ����� 	 ∆�

Als aan deze voorwaarde niet voldaan is wordt de zone waar 
gedeelte van het afwaartse talud of een deel van het afwaartse terrein van de dam. Het gevolg is het 
afschuiven van  het talud waardoor geleidelijke vernietig
praktijk neemt men een veiligheidsfactor 4 m.b.t. het oppersen van de dam.

 

 

 

  

�� 	 ����� 	 ∆�
 � �� � ���� 	 ���� 

� ���∆�
 � � � ��� � ���� 

2000 ��/ ! en �� � 1000 ��/ !, dan herleidt dit zich tot:

# ∆�
 � � � � 

In het geval van een gronddam wordt aan de teen van het afwaarts talud meestal een drain met daaop 
een bekleding(bv. betonblokken) aangelegd. De voorwaarde voor geen oppersing wordt dan:

�
 � �� � ���� 	 ��,%��&���' 	 ��,(�)����*

Als aan deze voorwaarde niet voldaan is wordt de zone waar 
 � � te groot is opgeperst. Dit is een 
gedeelte van het afwaartse talud of een deel van het afwaartse terrein van de dam. Het gevolg is het 
afschuiven van  het talud waardoor geleidelijke vernietiging van de dam kan worden ingeleid. In de 
praktijk neemt men een veiligheidsfactor 4 m.b.t. het oppersen van de dam. 

 

4 

, dan herleidt dit zich tot: 

van het afwaarts talud meestal een drain met daaop 
een bekleding(bv. betonblokken) aangelegd. De voorwaarde voor geen oppersing wordt dan: 

	 ����! 

 

te groot is opgeperst. Dit is een 
gedeelte van het afwaartse talud of een deel van het afwaartse terrein van de dam. Het gevolg is het 

ing van de dam kan worden ingeleid. In de 



 

1.2 Gewelfdammen: Cilindrische drukvaten methode + horizontale 
wel op door) 

Een gewelfstuwdam is een naar opwaarts gebogen dam die het grootste gedeelte van de horiizontale 
belasting overbrengt naar zijdelingse steunpunten van de boog in plaats van in verticale zin naar de 
fundering. 

Methode van de cilindrische drukvaten
Men verondersteld dat de bogen, waarin 
delen zijn van cilinders die de radiale waterdruk opnemen.

We beschouwen een elementair stukje boog met hoogte 1m, dikte e, straal 

We veronderstellen dat de reactie aan de
openingshoek is hoe juister deze veronderstelling. De waterdruk op een diepte z is gelijk aan:

De totale kracht R veroorzaakt door de waterdruk is gelijk aan:

Nu is �+ � ,� · �.  

Dan is voor een symmetrisch gewelf de reactiekracht F gelijk aan:

Gewelfdammen: Cilindrische drukvaten methode + horizontale - verticale moten (vraagt hier 

opwaarts gebogen dam die het grootste gedeelte van de horiizontale 
belasting overbrengt naar zijdelingse steunpunten van de boog in plaats van in verticale zin naar de 

Methode van de cilindrische drukvaten 
Men verondersteld dat de bogen, waarin het gewelf wordt onderverdeelt door horizontale vlakken, 
delen zijn van cilinders die de radiale waterdruk opnemen. 

We beschouwen een elementair stukje boog met hoogte 1m, dikte e, straal ,� en openingshoek 2

We veronderstellen dat de reactie aan de uiteinden normaal staat op de eindvlakken. hoe groter de 
openingshoek is hoe juister deze veronderstelling. De waterdruk op een diepte z is gelijk aan:

� � ���/ 

De totale kracht R veroorzaakt door de waterdruk is gelijk aan: 

, � 2 0 �1
2 �+ · cos . 

# , � 2 0 �1
2 ,� cos . · �.  

6 , � 2�,� sin 9  
Dan is voor een symmetrisch gewelf de reactiekracht F gelijk aan: 

5 

verticale moten (vraagt hier 

opwaarts gebogen dam die het grootste gedeelte van de horiizontale 
belasting overbrengt naar zijdelingse steunpunten van de boog in plaats van in verticale zin naar de 

het gewelf wordt onderverdeelt door horizontale vlakken, 

en openingshoek 29. 

 

uiteinden normaal staat op de eindvlakken. hoe groter de 
openingshoek is hoe juister deze veronderstelling. De waterdruk op een diepte z is gelijk aan: 



 

:
Deze formule is identiek aan de ketelformule voor vaten onder inwendige druk. In dien e zeer klein is 
t.o.v. ,� (dunne gewelven) dan mag men aannemen dat de spanningen uniform verdeeld zijn over de 
sectie zodat: 

Dit zou ook de gemiddelde spanning zijn in de boog indien ze zich scharnieren opgelegd is. 
niet het geval is is ze elastisch ingeklemd waardoor een niet uniforme spanningsverdeling in de 
geboortes en in de andere secties ontstaat. Om hier mee rekening te houden werd vroeger 
veiligheidshalve de spanningen tot de helft van de toegelaten waarde beperkt. 

Deze methode is verouderd maar wordt nog toegepast in het voorontwerp om grootordes van diktes 
van het gewelf in functie van de diepte te bepalen. 
alle bogen noodzakelijk cirkelvormig zijn. In de realiteit kunnen de elementair boven elkaar 
gestapelde bogen ook niet onderling vrij bewegen.

Elastische methode  
Deze methode rekent met een elastisch ingeklemde boog met willekeurige vorm en veranderelijke 
dikte. Dit leid tot een niet uniforme verdeling van de spanningen over de sectie. Dit geeft aanleiding 
tot zones met trekspanningen, buiten deze zones blijft dan 
druk blijft werken en dat men het actief gewelf noemt. In onderstaande figuur is het spanningsbeeld 
voor dikke gewelven en voor gewelven met gemiddelde dikte weergegeven.

Methode die rekening houd met de wisselw
De methodes van de cilindrische drukvaten en de elastische methode houden alleen rekening met de 
horizontale krachten op de horizontale bogen. De hier beschreven methode houd rekening met de 
interactie tussen de verschillende bogen en de invloed van de verticale krachten die naar de fundering 
onderaan worden overgebracht. 

De stuwdam wordt horizontaal verdeelt in bogen en verticaal in moten zoals op de figuur. 

: � ,2 1sin 9 � 2�,� sin 9 2 1sin 9 � �,� 

Deze formule is identiek aan de ketelformule voor vaten onder inwendige druk. In dien e zeer klein is 
(dunne gewelven) dan mag men aannemen dat de spanningen uniform verdeeld zijn over de 

; � �,�<  

ning zijn in de boog indien ze zich scharnieren opgelegd is. 
niet het geval is is ze elastisch ingeklemd waardoor een niet uniforme spanningsverdeling in de 
geboortes en in de andere secties ontstaat. Om hier mee rekening te houden werd vroeger 
veiligheidshalve de spanningen tot de helft van de toegelaten waarde beperkt.  

Deze methode is verouderd maar wordt nog toegepast in het voorontwerp om grootordes van diktes 
van het gewelf in functie van de diepte te bepalen. Nadeel van deze methode is dat
alle bogen noodzakelijk cirkelvormig zijn. In de realiteit kunnen de elementair boven elkaar 
gestapelde bogen ook niet onderling vrij bewegen. 

Deze methode rekent met een elastisch ingeklemde boog met willekeurige vorm en veranderelijke 
Dit leid tot een niet uniforme verdeling van de spanningen over de sectie. Dit geeft aanleiding 

tot zones met trekspanningen, buiten deze zones blijft dan een deel van het gewelf over dat louter op 
druk blijft werken en dat men het actief gewelf noemt. In onderstaande figuur is het spanningsbeeld 
voor dikke gewelven en voor gewelven met gemiddelde dikte weergegeven. 

 

Methode die rekening houd met de wisselwerking tussen de bogen en verticale moten
De methodes van de cilindrische drukvaten en de elastische methode houden alleen rekening met de 
horizontale krachten op de horizontale bogen. De hier beschreven methode houd rekening met de 

rschillende bogen en de invloed van de verticale krachten die naar de fundering 

De stuwdam wordt horizontaal verdeelt in bogen en verticaal in moten zoals op de figuur. 
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Deze formule is identiek aan de ketelformule voor vaten onder inwendige druk. In dien e zeer klein is 
(dunne gewelven) dan mag men aannemen dat de spanningen uniform verdeeld zijn over de 

ning zijn in de boog indien ze zich scharnieren opgelegd is. Indien dit 
niet het geval is is ze elastisch ingeklemd waardoor een niet uniforme spanningsverdeling in de 
geboortes en in de andere secties ontstaat. Om hier mee rekening te houden werd vroeger 

Deze methode is verouderd maar wordt nog toegepast in het voorontwerp om grootordes van diktes 
Nadeel van deze methode is dat in de praktijk niet 

alle bogen noodzakelijk cirkelvormig zijn. In de realiteit kunnen de elementair boven elkaar 

Deze methode rekent met een elastisch ingeklemde boog met willekeurige vorm en veranderelijke 
Dit leid tot een niet uniforme verdeling van de spanningen over de sectie. Dit geeft aanleiding 

een deel van het gewelf over dat louter op 
druk blijft werken en dat men het actief gewelf noemt. In onderstaande figuur is het spanningsbeeld 

erking tussen de bogen en verticale moten 
De methodes van de cilindrische drukvaten en de elastische methode houden alleen rekening met de 
horizontale krachten op de horizontale bogen. De hier beschreven methode houd rekening met de 

rschillende bogen en de invloed van de verticale krachten die naar de fundering 

De stuwdam wordt horizontaal verdeelt in bogen en verticaal in moten zoals op de figuur.  



 

Op elk elementair vlakje verdeelt men de horizontale d

�=   �< ><?@+AB�� C@� �< >D�<��E   �< ><?@+AB�� C@� C<FABG@?<
 
Zodanig dat �= 	 �E  � p. 

Men berekend nu de vervorming van enkele bogen met als belasting 
verticale moten met belasting �E 
van de belastingen juist is is ondergaat een compartiment dezelfde verplaatsing behorende tot de boog 
en behorende tot de verticale moot. 

Deze methode is vrij omslachting, men kan ze zelf nog uitgebreider maken door te stellen dat alle 
radiale en tangentiale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen voor alle bogen ter plaatse van een 
voldoende aantal moten gelijk moet zijn. 

Op elk elementair vlakje verdeelt men de horizontale druk in twee delen: 

>D�<� C<FABG@?<  DA<� 

Men berekend nu de vervorming van enkele bogen met als belasting �= en de vervorming van enkele 
 en het eigengewicht van de dam. Indien de aangenomen verdeling 

van de belastingen juist is is ondergaat een compartiment dezelfde verplaatsing behorende tot de boog 
le moot.  

Deze methode is vrij omslachting, men kan ze zelf nog uitgebreider maken door te stellen dat alle 
radiale en tangentiale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen voor alle bogen ter plaatse van een 
voldoende aantal moten gelijk moet zijn.  
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en de vervorming van enkele 
en het eigengewicht van de dam. Indien de aangenomen verdeling 

van de belastingen juist is is ondergaat een compartiment dezelfde verplaatsing behorende tot de boog 

 

Deze methode is vrij omslachting, men kan ze zelf nog uitgebreider maken door te stellen dat alle 
radiale en tangentiale verplaatsingen en de hoekverdraaiingen voor alle bogen ter plaatse van een 



 

Er zijn ook nog eindige elementenmethodes toch is een fysisch modelonderzoek nog aan te raden voor 
dammen die op een of andere manier speciaal/uniek zijn. 

 

 

 

  

 

ijn ook nog eindige elementenmethodes toch is een fysisch modelonderzoek nog aan te raden voor 
dammen die op een of andere manier speciaal/uniek zijn.  
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ijn ook nog eindige elementenmethodes toch is een fysisch modelonderzoek nog aan te raden voor 



 

1.3 Bespreek stabiliteit van gewichtsstuwdam

De normale aangrijpende belastingen op een stuwdam zijn gegeven in de onderstaande figuur

Bijkomende belastingen: 

• Belastingen (onderdruk) door
dam 

• Reacties van de wanden van de vallei op de dam (bv. door zwellen van de rots als gevolg van 
verzadiging met water.  

• Belastingen door differentiële zettingen
•  Temperatuursgradiënt in de dam (hy

door de zon) 

De reactie van de fundering is weergegeven in onderstaande figuur
reactie trapeziumvormig verlopen. 

Hydrostatische 
waterdruk 

Druk door 
aanslibbing 

Traagheidskrachten 
water t.g.v. 
aardbevingen 

Impact golven 
Druk door ijs 

espreek stabiliteit van gewichtsstuwdam 

belastingen op een stuwdam zijn gegeven in de onderstaande figuur

Belastingen (onderdruk) door hydrodynamische krachten bij overstorten van water over de 

Reacties van de wanden van de vallei op de dam (bv. door zwellen van de rots als gevolg van 
 

Belastingen door differentiële zettingen 
Temperatuursgradiënt in de dam (hydratatiewarmte van het beton of opwarmen aan een zijde 

De reactie van de fundering is weergegeven in onderstaande figuur, globaal gezien zal de beschouwde 
reactie trapeziumvormig verlopen.  

Traagheidskrachten 
dam t.g.v. aardbevingen

Eigengewicht dam 

Gewicht opwaarts 
parement 

Opwaartse krachten door overdrukken op 
het ondervlak van de dam 

Overlasten op de top 
(verkeer etc.) 

Gewicht water op 
afwaartse teen
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belastingen op een stuwdam zijn gegeven in de onderstaande figuur 

 

hydrodynamische krachten bij overstorten van water over de 

Reacties van de wanden van de vallei op de dam (bv. door zwellen van de rots als gevolg van 

dratatiewarmte van het beton of opwarmen aan een zijde 

, globaal gezien zal de beschouwde 

Hydrostatische 
waterdruk of 
gronddruk 

t.g.v. aardbevingen 

Gewicht water op 
afwaartse teen 



 

De trapeziumvormige reactie van de fundering w
momenten evenwicht. 

Druk door ijsvorming door het uitzetten van ijs bij temperatuursstijgingen. Het ijs koelt af, dan komen 
er scheuren in. Die wordten opgevult met water dat ook bevriest. Als het ijs terug 
en oefent druk uit op de stuwdam. Maatregelen: flauwe hellingen langs oevers van het stuwmeer, dat 
laat zijdelings uitzetten van het ijs toe dooropduwen op de oevers. Men kan ook bij ijsgang een 
waterdaling teweeg brengen waardoor het i
voert men de ijsschollen af via een overlaat. Dit kan alleen als er voldoende debiet is.

De horizontale krachten t.g.v. aardbevingen zijn afhankelijk van de massa van het lichaam waarop de 
aardschok werkt en de versnelling die de aardschok veroorzaakt. Er treden meestal geen 
resonantieverschijnselen op omdat de eigenfrequentie van een stuwdam 
breedteverhoudingen verschillend is van gebruikelijke aardbevingstrillingen. 

Men moet alles in het werk stellen om de opwaartse drukken op de onderkant van de dam zo klein 
mogelijk te houden. Deze oppersende drukken kunnen zich nameli
ondervlak maar ook in elk willekeurig tussenvlak bij scheurvorming. Een ondoorlatend scherm 
ondereen heeft alleen een invloed op de overdrukken op de aanzet van de dam. 

Een masker op het opwaartse parement 
de dam. 

 

De trapeziumvormige reactie van de fundering wordt in beide gevallen bepaald door verticaal en 

Druk door ijsvorming door het uitzetten van ijs bij temperatuursstijgingen. Het ijs koelt af, dan komen 
er scheuren in. Die wordten opgevult met water dat ook bevriest. Als het ijs terug 
en oefent druk uit op de stuwdam. Maatregelen: flauwe hellingen langs oevers van het stuwmeer, dat 
laat zijdelings uitzetten van het ijs toe dooropduwen op de oevers. Men kan ook bij ijsgang een 
waterdaling teweeg brengen waardoor het ijs breekt. Daarna laat men het waterpeil weer stijgen en 
voert men de ijsschollen af via een overlaat. Dit kan alleen als er voldoende debiet is.

De horizontale krachten t.g.v. aardbevingen zijn afhankelijk van de massa van het lichaam waarop de 
aardschok werkt en de versnelling die de aardschok veroorzaakt. Er treden meestal geen 
resonantieverschijnselen op omdat de eigenfrequentie van een stuwdam met klassieke hoogte 
breedteverhoudingen verschillend is van gebruikelijke aardbevingstrillingen.  

Men moet alles in het werk stellen om de opwaartse drukken op de onderkant van de dam zo klein 
mogelijk te houden. Deze oppersende drukken kunnen zich namelijk niet alleen voordoen op het 
ondervlak maar ook in elk willekeurig tussenvlak bij scheurvorming. Een ondoorlatend scherm 
ondereen heeft alleen een invloed op de overdrukken op de aanzet van de dam.  

 

Een masker op het opwaartse parement dient om het doorsijpelende water af te voeren via kokers door 

2 
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ordt in beide gevallen bepaald door verticaal en 

Druk door ijsvorming door het uitzetten van ijs bij temperatuursstijgingen. Het ijs koelt af, dan komen 
er scheuren in. Die wordten opgevult met water dat ook bevriest. Als het ijs terug opwarmt zet het uit 
en oefent druk uit op de stuwdam. Maatregelen: flauwe hellingen langs oevers van het stuwmeer, dat 
laat zijdelings uitzetten van het ijs toe dooropduwen op de oevers. Men kan ook bij ijsgang een 

js breekt. Daarna laat men het waterpeil weer stijgen en 
voert men de ijsschollen af via een overlaat. Dit kan alleen als er voldoende debiet is. 

De horizontale krachten t.g.v. aardbevingen zijn afhankelijk van de massa van het lichaam waarop de 
aardschok werkt en de versnelling die de aardschok veroorzaakt. Er treden meestal geen 

met klassieke hoogte 

Men moet alles in het werk stellen om de opwaartse drukken op de onderkant van de dam zo klein 
jk niet alleen voordoen op het 

ondervlak maar ook in elk willekeurig tussenvlak bij scheurvorming. Een ondoorlatend scherm 

 

doorsijpelende water af te voeren via kokers door 



 

Men kan ook werken met draineerputten, het verloop van de waterlijn is gegeven in onderstaande 
figuur. 

De temperatuursgradiënt t.g.v. hydratatiewarmte kan zeer hoog oplopen en tot trekspanningen
scheurvorming leiden wat zeer ongewenst is. Men kan dit oplossen door een goede cementkeuze en 
koeling van de het gestorte beton. Men kan ook de dam afwisselend in moten betonnneren. 

  

Men kan ook werken met draineerputten, het verloop van de waterlijn is gegeven in onderstaande 

 

De temperatuursgradiënt t.g.v. hydratatiewarmte kan zeer hoog oplopen en tot trekspanningen
scheurvorming leiden wat zeer ongewenst is. Men kan dit oplossen door een goede cementkeuze en 
koeling van de het gestorte beton. Men kan ook de dam afwisselend in moten betonnneren. 
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Men kan ook werken met draineerputten, het verloop van de waterlijn is gegeven in onderstaande 

De temperatuursgradiënt t.g.v. hydratatiewarmte kan zeer hoog oplopen en tot trekspanningen en 
scheurvorming leiden wat zeer ongewenst is. Men kan dit oplossen door een goede cementkeuze en 
koeling van de het gestorte beton. Men kan ook de dam afwisselend in moten betonnneren.  



 

2 Golfbrekers en vaargeulen

2.1 Hoe bepaal je bodempeil en breedte van e

Bepaling van het bodempeil 
Het bodempeil van een vaargeul wordt bepaald t.o.v. een vergelijkingsvlak, meestal het GLLWS 
(gemiddeld laag laagwaterspring). Dit stemt overeen met een waterstand welke slechts een kl
heeft om onderschreden te worden. In het algemeen geldt dat de waterdiepte 110% a 1120% moet zijn 
van de diepgang van het maatgevend schip. In wat volgt beschrijven we de factoren die bijdragen aan 
de nodige diepte, deze zijn in onderstaande figu

De squat  
De squat Z van het schip ten gevolge van het varen. Deze kan worden berekend met de formule van 
Barras (gegeven). 

Waarin: 

I  is de scheepsnelheid t.o.v. het IJ  is de dienstsnelheid van het schip (kruissnelheid waarvoor het schip ontworpen is). Deze 
snelheid geldt voor diep water.KL  is de blokcoëfficiënt 

B  is de breedte van het schip
T  is de diepgang van het schip
 M�  is de effectieve breedte van het vaarwater, dit is de breedte waarover de beweging van het 

schip zich doet voelen. Dit is afhankelijk van de breedte van het schip en van de 
lastlijncoëfficiënt K�. 

d  is de diepte van de vaargeul, deze wordt in eerste ins
115% a 120% van T. 

 
0Het varen onder drifthek kan de squat nog vermeerderen met maximaal 20%. 

De verticale scheepsbeweging 
De verticale scheepsbeweging als gevolg van golven S. Hoe kleiner het schip hoe gevoeliger h
reageert op golven. 

De netto kielspeling  

Golfbrekers en vaargeulen 

Hoe bepaal je bodempeil en breedte van een vaargeul? (Je krijgt formule van Barrass)

Het bodempeil van een vaargeul wordt bepaald t.o.v. een vergelijkingsvlak, meestal het GLLWS 
(gemiddeld laag laagwaterspring). Dit stemt overeen met een waterstand welke slechts een kl
heeft om onderschreden te worden. In het algemeen geldt dat de waterdiepte 110% a 1120% moet zijn 
van de diepgang van het maatgevend schip. In wat volgt beschrijven we de factoren die bijdragen aan 
de nodige diepte, deze zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

van het schip ten gevolge van het varen. Deze kan worden berekend met de formule van 

N � I*2� 3,75KLR*!/S TIIJU'/'*
 

met R* � V'WV en R � L·XLY·% 

is de scheepsnelheid t.o.v. het water 
is de dienstsnelheid van het schip (kruissnelheid waarvoor het schip ontworpen is). Deze 
snelheid geldt voor diep water. 

is de breedte van het schip 
is de diepgang van het schip 
is de effectieve breedte van het vaarwater, dit is de breedte waarover de beweging van het 
schip zich doet voelen. Dit is afhankelijk van de breedte van het schip en van de 

diepte van de vaargeul, deze wordt in eerste instantie bepaald met vermelde vuistregels 

Het varen onder drifthek kan de squat nog vermeerderen met maximaal 20%.  

De verticale scheepsbeweging als gevolg van golven S. Hoe kleiner het schip hoe gevoeliger h

12 

(Je krijgt formule van Barrass) 

Het bodempeil van een vaargeul wordt bepaald t.o.v. een vergelijkingsvlak, meestal het GLLWS 
(gemiddeld laag laagwaterspring). Dit stemt overeen met een waterstand welke slechts een kleine kans 
heeft om onderschreden te worden. In het algemeen geldt dat de waterdiepte 110% a 1120% moet zijn 
van de diepgang van het maatgevend schip. In wat volgt beschrijven we de factoren die bijdragen aan 

 

van het schip ten gevolge van het varen. Deze kan worden berekend met de formule van 

is de dienstsnelheid van het schip (kruissnelheid waarvoor het schip ontworpen is). Deze 

is de effectieve breedte van het vaarwater, dit is de breedte waarover de beweging van het 
schip zich doet voelen. Dit is afhankelijk van de breedte van het schip en van de 

tantie bepaald met vermelde vuistregels 

De verticale scheepsbeweging als gevolg van golven S. Hoe kleiner het schip hoe gevoeliger het 
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De netto kielspeling C dient om ten alle tijden het schip veilig te kunnen besturen, 0,50m is een 
minimumwaarde die vaak gebruikt wordt. Deze waarde is eigenlijk ook afhankelijk van de bodem, bij 
een rotsbodem moet met een grotere waarde gerekend worden. Verder moet er nog rekening gehouden 
worden met onzekerheden in T,Z en S. Dit is echter al vervat in de netto kielspeling. 

De peilnauwkeurigheid 
De nautische bodem kan slechts met een beperkte nauwkeurigheid bepaald worden. de 
nauwkeurigheid is afhankelijk van het meettoestel zelf en van de juistheid van de waterstand tijdens 
het peilen. We nemen voor de peilnauwkeurigheid een waarde ∆� gelijk aan minimaal 10 a 20 cm. 

Sedimentatie tussen 2 peilingen 
Een vaargeul wordt op verschillende tijdstippen gepeild. Tussen 2 peilingen kan er sedimentatie 
optreden zodat er een verschil ∆+'.  

Deze 6 vernoemde factoren samen bepalen het peil van de nautische bodem. het verschil tussen dit peil 
en de onderkant van het stilliggend schip is de bruto kielspeling (BKS). 

Om rekening te houden met metreologische effecten kan men eventueel met een verlaging ∆� 
rekening houden in de bepaling van de bruto kielspeling. 

Een te verdiepen of aan te leggen vaargeul moet worden uitgebaggerd. Baggerwerktuigen leveren geen 
perfect horizontale bodem, daarom wordt er een baggertolerantie ∆> voorzien. Deze is afhankelijk van 
de aard van de bodem en van het type baggertuig. 

Er wordt ook nog een marge ∆+* voorzien om sedimentatie tussen 2 baggercampagnes op te vangen. 

In beschermde vaargeulen mag S verwaarloosd worden. Dan is een bruto kielspeling van 115% van T 
zeker voldoende. In onbeschermde vaargeulen wordt aangeraden om een grotere bruto kielspeling te 
nemen van 120% of zelfs 125% van T.  

We hebben hier verondersteld dat de scheepvaart in zoet water plaatsvindt. Indien men met zout water 
te maken heeft kan men eenvoudig de diepgang T omrekenen die dan iets kleiner wordt voor een schip 
in zout water. 

Bepaling van de bodembreedte van de vaargeul 
Grofweg kan men stellen dat de breedte b gelijk moet zijn aan: 

> � 5M   CDDF éé�FBGAB��+C<F�<<F > � 7 @ 8 M CDDF A\<<FBG�AB��+C<F�<<F 

Meer gedetailleerd, voor eenrichtingsverkeer geldt de volgende formule: 

> � M 	 M 	 2 M2 	 ] sin 9 	 @ 

Vanzelfsprekend is er de breedte B van het schip zelf. Er wordt een extra breedte B gerekend voor de 
manoevreerbaarheid van het schip. Het schip moet ook een bepaalde afstand van de oevers van de 
vaargeul blijven in verband met de veiligheid. Men neemt hiervoor M/2 aan beide zijden van de 
vaargeul. Het schip kan verplicht worden om onder een zeker drifthoek 9 te varen. de extra breedte 
die hiervoor nodig is bedraagt ] sin 9. Tenslotte is er de factor a die afhangt van de 
plaatsbepalingsmethode van het schip in de vaargeul. De volgende methodes zijn mogelijk: 
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• Met boeien, dit is het minst nauwkeurig: @ � 100  

• Met boeien + lichtlijn: @ � 50  

• Met een elektronisch plaatsbepalingssysteem: @ � 10  

 Voor tweerichtingsverkeer bepaalt men de nodige breedte voor beide schepen in one-way traffic maar 
te verminderen met: M'2 	 M*2  

en te vermeerderen met tussenafstand ∆ tussen de vaarroutes. Voor ∆ wordt 100m a 150m aanbevolen. 

 

  



 

2.2 Geeft een dwarsdoorsnede van een stortsteengolfbreker en jij moet de 7 fouten eruit halen (je 
mag H10 gebruiken) 

Zoek de 7 verschillen met de volgende tekeningskes

Fouten: 

• Te laag 
• Deklaag is niet breed genoeg aan de top
• Tussenlaag is te licht (minimaal W/5
• Teenconstructie ontbreekt (aan beide zijden)
• Zinkstuk ontbreekt 
• Filter ontbreekt 

 

dwarsdoorsnede van een stortsteengolfbreker en jij moet de 7 fouten eruit halen (je 

met de volgende tekeningskes ;-) 

Deklaag is niet breed genoeg aan de top 
Tussenlaag is te licht (minimaal W/5) 
Teenconstructie ontbreekt (aan beide zijden) 
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dwarsdoorsnede van een stortsteengolfbreker en jij moet de 7 fouten eruit halen (je 
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2.3 Bespreek de invloed van de waterdrukken op de algemene stabiliteit van de kaaimuur (zie 
figuur),eens met laag 2 dezelfde doorlatendheid als de onderliggende grond, en eens met laag 2 
met een doorlatendheid 11 maal kleiner als de omliggende grond. 

 
Je moet als stroomlijn de rechte tussen de 2 eindpunten van de schermen beschouwen, en zo de 
piëzometrische stijghoogten uitschrijven 

  



 

2.4 Je krijgt een blad met soorten caissong
uitgedeeld (schuine caissonmuur, half cilindervormige caissons, ...). Je moet elke 
caissongolfbreker vergelijken met een gewone caissongolfbreker mbt tot de golfbelasting.

Gezien het feit dat brekende golv
naar gestreefd om zoveel mogelijk verticale golfbrekers te vermijden. Monolytische golfbrekers 
hebben wel het voordeel dat ze een grote besparing aan constructiemateriaal toelaten en een snell
constructie toelaten. Belangrijk is wel een goede fundering en het vermijden van erosie van de 
zeebodem naast de golfbreker.  

Een cilindrisch gevormd caisson en een afgeschuinde vorm dragen bij tot het verkleinen van de 
krachten. 

 Ook worden er caissons gebruikt
golven grotendeels absorberen i.p.v. reflecteren. 

De energieabsorptie wordt verkregen door de turbulente stroming door de opening en doordat de 
watermassa in binnenin in tegenfase is met de invallende golf. Dergelijke golfbrekers bezitten de 
volgende voordelen t.o.v. gewone golfbrekers:

• Reductie van de krachtswerking op de wand
• Vermindering van de golftransmissie door een lagere overtopping

Je krijgt een blad met soorten caissongolfbrekers analoog aan hetgeen hij in de les heeft 
uitgedeeld (schuine caissonmuur, half cilindervormige caissons, ...). Je moet elke 
caissongolfbreker vergelijken met een gewone caissongolfbreker mbt tot de golfbelasting.

Gezien het feit dat brekende golven zeer hoge drukken veroorzaken op een verticale wand wordt er 
naar gestreefd om zoveel mogelijk verticale golfbrekers te vermijden. Monolytische golfbrekers 
hebben wel het voordeel dat ze een grote besparing aan constructiemateriaal toelaten en een snell
constructie toelaten. Belangrijk is wel een goede fundering en het vermijden van erosie van de 

Een cilindrisch gevormd caisson en een afgeschuinde vorm dragen bij tot het verkleinen van de 

s gebruikt die langs de zeezijde voorzien zijn van openingen. die de invallende 
golven grotendeels absorberen i.p.v. reflecteren.  

De energieabsorptie wordt verkregen door de turbulente stroming door de opening en doordat de 
enfase is met de invallende golf. Dergelijke golfbrekers bezitten de 

elen t.o.v. gewone golfbrekers: 

Reductie van de krachtswerking op de wand 
Vermindering van de golftransmissie door een lagere overtopping 

18 

olfbrekers analoog aan hetgeen hij in de les heeft 
uitgedeeld (schuine caissonmuur, half cilindervormige caissons, ...). Je moet elke 
caissongolfbreker vergelijken met een gewone caissongolfbreker mbt tot de golfbelasting. 

op een verticale wand wordt er 
naar gestreefd om zoveel mogelijk verticale golfbrekers te vermijden. Monolytische golfbrekers 
hebben wel het voordeel dat ze een grote besparing aan constructiemateriaal toelaten en een snelle 
constructie toelaten. Belangrijk is wel een goede fundering en het vermijden van erosie van de 

Een cilindrisch gevormd caisson en een afgeschuinde vorm dragen bij tot het verkleinen van de 

 

die langs de zeezijde voorzien zijn van openingen. die de invallende 

 

De energieabsorptie wordt verkregen door de turbulente stroming door de opening en doordat de 
enfase is met de invallende golf. Dergelijke golfbrekers bezitten de 
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• Verminderde reflectie 

Vooral dit laatste kan nuttig zijn bij constructie van verticale golfbrekers in havenmonden.  
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2.5 Formule van Hudson bespreken + uitleggen hoe je de schadecoëffiënt bepaalt aan de hand van 
laboproeven. 

De formule van Hudson bepaald het gewicht W van een individueel blok in de deklaag van een 
golfbreker. Voor een deklaag uit 2 steendiameters dient ongeveer 50% van het aantal stenen zwaarder 
te zijn dan W (dus zeker meer dan 50% van het gewicht van de deklaag moet uit voldoende zware 
stenen bestaan. Het stukgewicht mag maximaal variëren tussen 0,75W en 1,25W.  

^ � ���
!∆!_`GDA� .  
Het blokgewicht is dus in grote mate afhankelijk van de golfhoogte en de relatieve massadichtheid. 
Verder ook nog van de taludhelling, de evenredigheidsfactoren zijn samengebundeld in de 
schadecoëfficiënt _`. Alle veiligheidsfactoren zijn gelijk aan 1 gesteld, men aanvaard een beperkte 
schade van de golfbreker. Ook in de ontwerpgolfhoogte is al een relatief grote retourperiode 
inbegrepen en _` houd rekening met een bepaald schadepercentage. 

De formule van Hudson is enkel geldig indien de kruin van de golfbreker voldoende hoog is zodat alle 
energie wordt opgenomen door de deklaag en niet verdwijnt via overslaande golven.  

Voor stortsteen met een uniforme verdeling (rip-rap) is W gelijk aan W50 en de schadecoëfficiënt is 
deze voor breuksteen KRR. Het gewicht van de individuele stenen moet den gelegen zijn tussen 
0,125W50 < W < 4W50. Het gebruik van rip-rap is tot een golfhoogte van maximaal 1,5m aangewezen. 
Anders is het economischer om deklaagelementen met een uniforme gewichtsverdeling te gebruiken. 

Schadecriteria 
Een aantal criteria/klassificatie met betrekking tot de schade is gegeven: 

1. Het ossileren van de elementen zonder dat de elementen definitief verplaatst worden 
2. Het ossileren van de elementen met een beperkte verplaatsing tot gevolg 
3. Het begin van beweging van de elementen (een permanente verplaatsing t.o.v. de 

oorspronkelijke toestand).  
4. Een duidelijke verplaatsing van de elementen, bijvoorbeeld een verplaatsing groter dan een 

halve keer de karakteristieke lengteafmetingen van het deklaagelement.  
5. Deklaagelementen zijn uit het profiel weggeslagen. Deze elementen bevinden zich aan de teen 

van het talud en geven geen bijdrage meer tot de hydraulische stabiliteit van de deklaag. 

Bij het plaatsen kunnen ten gevolge van golfwerking gaten ontstaan in de deklaag. Hetzij door 
herschikking van de elementen, of door herschikken van de elementen in een dichtere pakking of door 
het wegslaan van enkele elementen. Dit kan eventueel ook als schade bestempeld worden. 

Criteria 1 en 2 zijn vooral van belang bij slanke structureel zwakkere deklaagelementen zoals Dolos, 
Tetrapole. Bij massieve elementen zijn deze minder relevant.  

In de schadecoëfficiënt _` zitten alle factoren die niet rechtstreeks in de formule van Hudson zijn 
opgenomen (dit zijn er teveel om op te noemen, zie p10-19).  

Men kan een schade criterium kiezen en aan de hand van labo proeven de  overeenkomstige 
golfhoogte H bepalen. Vervolgens bepaald met de formule van Hudson W (iteratief op het model?) 

 



 

2.6 Tijvaren (je krijgt de figuren)

Men verstaat onder tijvaren het varen zodanig dat men de beschikbare waterdiepte (door tijrijzing) 
optimaal benut. Het is echter praktisch onmogeli
Bovendien moet het schip ook nog terug waarbij men sowieso tegen de tijgolf in moet varen.

We tekenen de kromme die de tijstippen van hoogwater en laagwater weergeeft op een bepaalde 
afstand s van de monding. 

Vervolgens bepaalt men met behulp van 
de welke een schip met een bepaalde diepgang kan overvaren.

Deze intervallen worden dan op de s
tijdsruimte waarin vaart met een schip mogelijk is. Een rechte in het s

Tijvaren (je krijgt de figuren) 

Men verstaat onder tijvaren het varen zodanig dat men de beschikbare waterdiepte (door tijrijzing) 
optimaal benut. Het is echter praktisch onmogelijk om een dezelfde snelheid te varen als te ti
Bovendien moet het schip ook nog terug waarbij men sowieso tegen de tijgolf in moet varen.

We tekenen de kromme die de tijstippen van hoogwater en laagwater weergeeft op een bepaalde 

Vervolgens bepaalt men met behulp van de lokale tijkromme t.p.v. iedere drempel de tijdsduur tussen 
de welke een schip met een bepaalde diepgang kan overvaren. 

 

Deze intervallen worden dan op de s-t grafiek uitgezet. De omhullende tussen de uiteinden bepalen de 
n schip mogelijk is. Een rechte in het s-t venster bepaald de 
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Men verstaat onder tijvaren het varen zodanig dat men de beschikbare waterdiepte (door tijrijzing) 
jk om een dezelfde snelheid te varen als te tijgolf. 

Bovendien moet het schip ook nog terug waarbij men sowieso tegen de tijgolf in moet varen. 

We tekenen de kromme die de tijstippen van hoogwater en laagwater weergeeft op een bepaalde 

 

de lokale tijkromme t.p.v. iedere drempel de tijdsduur tussen 

t grafiek uitgezet. De omhullende tussen de uiteinden bepalen de 
t venster bepaald de 
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scheepssnelheid. Hoe vlakker hoe hoger de scheepssnelheid. De ruimte tussen A en B (dit zijn 
haalbare scheepsnelheden) bepaalt het vaarvenster waarover het schip beschikt om de rivier te 
bevaren. 

Dit is een vrij omslachtige methode omdat voor ieder type getij en elke diepgang de ∆a waarde van de 
lokale getijkromme moet worden afgelezen en over gebracht moet worden in het s-t diagram. 

Betere methode 
Op de x-as zijn de drempels op het traject aangeduid als ook de gecumuleerde afstand vanuit de zee 
naar de toegangsgeul van in dit geval de zandvlietsluis. Als nul van de y-as is het tijdstip van 
hoogwater te Vlissingen genomen omdat deze plaats min of meer centraal in het traject gelegen is. Op 
de y-as zijn verder de volle uren t.o.v. het hoogwater Vlissingen aangeduid. Op de y-as bij de 
zandvlietsluis zijn bovendien ook de volle uren t.o.v. het tijdstip van hoogwater aan de zandvlietsluis 
aangeduid.  
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De lijnen van HW, LW en gelijke waterstanden worden bepaald door: 

• Eerst via de gekende tijkromme te Zeebrugge en met behulp van de reductiekaart de 
plaatselijke tijkromme bepaald ter plaatse van Boei A1. 

• Met behulp van de zonet bepaalde tijkromme op zee en de gekende plaatselijke tijkrommen in 
de plaatsen langs de Westerschelde worden de ogenblikkelijke verhanglijnen van de getijgolf 
getekend.  

• Tevens worden de meetkundige plaatsen van hoog en laag water getekend. Met behulp van 
deze verhanglijnen worden de afgeleide getijkrommen bepaald op de drempels in de 
Westerschelde. 

Met behulp van deze tijkrommen kunnen de tijstippen (t.o.v. HW Vlissingen) en de hoogtes van hoog 
en laagwater bepaald worden. Bij ieder singulier punt is het peil van hoog en laagwater t.o.v. NKD 
(Nul Krijgsdepot) tegenwoordig T.A.W. aangegeven. Met de reeds bepaalde plaatselijke tijkrommen 
is het ook mogelijk om de tijdstippen te bepalen waarop een bepaalde waterstand (bv. 1m, 1,5m, 2m) 
boven het vergelijkingsvlak wordt bereikt. Zo kan men lijnen tekenen die de tijdstippen aangeven 
waarop op het ganse traject de waterstand een bepaalde hoogte boven NKD bereikt. Zowel tijdens de 
tijrijzing als de daling van het getij. 

Deze werkwijze dient gedaan te worden voor gemiddeld doodtij, gemiddeld tij en gemiddeld springtij. 

Het bepalen van de toelaatbare diepgang bij gekende drempelpeilen. 
We veronderstellen dat het schip met een constante snelheid vaart. Iets sneller afwaarts om diverse 
redenen. Ter hoogte van Vlissingen wordt er 20min uitgetrokken voor een loodswissel. Met kennis 
van het tijdstip van vertrek of aankost en de vaarsnelheden kan men de rechten tekenen die de vaart 
weergeven. De snijding van deze rechten met de lijnen van gelijke waterstand laat toe de tijrijzing te 
bepalen t.p.v. iedere drempel. Deze rijzing bijgevoegd bij het drempelpeil (t.o.v. NKD) geeft de 
beschikbare waterdiepte (welke gelijk is aan 110% van de diepgang). De kleinste waarde van de 
gevonden dieptes is de toelaatbare diepgang.  



 

Bepalen van de tijdsruimte waarbinnen een schip met gekende diepgang het beschouwde traject 
kan op of afvaren. 
Bepalen van de tijdsruimte waarbinnen een schip met gekende diepgang het beschouwde traject 
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Bepalen van de tijdsruimte waarbinnen een schip met gekende diepgang het beschouwde traject 



 

Men neemt de diepgang, telt er de nodige kielspeling bij en bepaald zo de vereiste waterdiepte (bv. 
12,1m). Hiervan trekt men het drempel peil af en zo vind men de vereiste waterstand. Deze wordt 
tweemaal (voor en na hoogwaterstand) uitgetekend op de verticale door die drempel.
tussen de verbindingsrechten bevindt zicht de gezochte tijdsruimte

Men neemt de diepgang, telt er de nodige kielspeling bij en bepaald zo de vereiste waterdiepte (bv. 
drempel peil af en zo vind men de vereiste waterstand. Deze wordt 

tweemaal (voor en na hoogwaterstand) uitgetekend op de verticale door die drempel.
tussen de verbindingsrechten bevindt zicht de gezochte tijdsruimte 
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Men neemt de diepgang, telt er de nodige kielspeling bij en bepaald zo de vereiste waterdiepte (bv. 
drempel peil af en zo vind men de vereiste waterstand. Deze wordt 

tweemaal (voor en na hoogwaterstand) uitgetekend op de verticale door die drempel. In de ruimte 

 



 

Merk op dat men eventueel later kan vertrekken dan plaatselijk hoogwater in Zandvliet  (rechte 5) 
maar dat men dan bij Vlissingen moet wachten om tot de waterstand voldoende is gestegen voor men 
verder kan varen. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 2 en 5 dienen plaats te 
getijden. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 1/3 en 2/4 kunnen plaats te vinden in één getijde. 

In onderstaande figuur is hetzelfde gegeven maar dan voor een opvaart.

l later kan vertrekken dan plaatselijk hoogwater in Zandvliet  (rechte 5) 
maar dat men dan bij Vlissingen moet wachten om tot de waterstand voldoende is gestegen voor men 
verder kan varen. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 2 en 5 dienen plaats te 
getijden. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 1/3 en 2/4 kunnen plaats te vinden in één getijde. 

In onderstaande figuur is hetzelfde gegeven maar dan voor een opvaart. 
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l later kan vertrekken dan plaatselijk hoogwater in Zandvliet  (rechte 5) 
maar dat men dan bij Vlissingen moet wachten om tot de waterstand voldoende is gestegen voor men 
verder kan varen. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 2 en 5 dienen plaats te vinden in twee 
getijden. Afvaarten gelegen in de zone tussen rechte 1/3 en 2/4 kunnen plaats te vinden in één getijde.  

 



 

Het zeetraject kan gevaren worden in de tijdsruimte tussen 1 en
in de zone tussen 3 en 4. Als men de opvaart en de afvaart vergelijkt is het tijdsvenster voor de afvaart 
veel beperkter dan deze van de opvaart.

Het bepalen van de drempelpeilen om een schip met gekende diepgang te
afvaren 
Men maakt een keuze voor de vaarsnelheden, en de tijdsruimte waar de op en afvaart in moet 
plaatsvinden. Dan is het mogelijk om de rechten te tekenen die de tijdsruimte begrenzen. De 
snijpunten ven deze rechten met de lijnen van gelijke waterstand geven de
ieder peil. Men kennis van de diepgang en kielspeling kan dan het vereiste drempelpeil voor iedere 
drempel bepalen.  

Het zeetraject kan gevaren worden in de tijdsruimte tussen 1 en 5, het riviertraject kan gevaren worden 
in de zone tussen 3 en 4. Als men de opvaart en de afvaart vergelijkt is het tijdsvenster voor de afvaart 
veel beperkter dan deze van de opvaart. 

Het bepalen van de drempelpeilen om een schip met gekende diepgang te traject te laten op en 

Men maakt een keuze voor de vaarsnelheden, en de tijdsruimte waar de op en afvaart in moet 
plaatsvinden. Dan is het mogelijk om de rechten te tekenen die de tijdsruimte begrenzen. De 
snijpunten ven deze rechten met de lijnen van gelijke waterstand geven de benodigde tijrijzing t.p.v. 
ieder peil. Men kennis van de diepgang en kielspeling kan dan het vereiste drempelpeil voor iedere 
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5, het riviertraject kan gevaren worden 
in de zone tussen 3 en 4. Als men de opvaart en de afvaart vergelijkt is het tijdsvenster voor de afvaart 

traject te laten op en 

Men maakt een keuze voor de vaarsnelheden, en de tijdsruimte waar de op en afvaart in moet 
plaatsvinden. Dan is het mogelijk om de rechten te tekenen die de tijdsruimte begrenzen. De 

benodigde tijrijzing t.p.v. 
ieder peil. Men kennis van de diepgang en kielspeling kan dan het vereiste drempelpeil voor iedere 
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2.7 Van der Meer 

De formule van Hudson heeft ernstige tekortkomingen. Daarom werden de stabiliteitsformules van 
Van der Meer ontwikkeld. Er werd een duidelijk gedefinieerde parameter voor het schadepeil in de 
formules ingebracht. We overlopen hier de belangrijkste parameters: 

De karakteristieken van de deklaagelementen 
Dit is wat we zoeken, vaak gebruikt men de dimensieloze golfhoogte of stabiliteitsgetal bJ genaamd 

bJ � 
J∆ · c�d2 

Waarin: 


J  de significante golfhoogte ∆  de relatieve massadichtheid van het deklaagelement t.o.v. het zeewater =��J � ��/�� c�d2  de gemiddelde nominale diameter van een deklaagelement = e d̂2/�J�f  

Men kan het stabiliteitsgetal ook gebruiken voor een classificatie van de golfbrekers. Lage waarde 
stemmen overeen met caissons of constructies met grote deklaagelementen. Grote waarden mat grind 
of zandstranden. Daartussen vindt men de stabiele golfbrekers. 

Het golfklimaat 
De meest gebruikte parameter im de inwerking van de golven op een talud te beschrijven is de 
golfbrekingsparameter gh die ook bekend staat als het getal van Iribarren: 

gh � iF � tan .e+h  

Deze parameter geeft het verband tussen de taludhelling . en de fictieve golfsteilheid +h.  

+h � 
J]2 

Waarin ]2 de diepwatergolflengte is. 

De permeabiliteitscoëfficiënt  
Door van der Meer werd een notationele permeabiliteitcoëfficiënt P ingevoerd. Deze coëfficiënt hangt 
voornamelijk af van de afmetingen van de samenstellende delen van de filterlaag en kern. Merk op dat 
er een verschil is tussen de permeabiliteit van de gehele golfbreker en de porositeit van de deklaag. 

Het schadepeil 
Bij stortsteenconstructies kan het schadepeil gedefinieerd worden als het percentage verplaatste stenen 
in relatie tot het aantal elementen in de actieve zone van de deklaag. (zoals in Hudson) 

Een andere mogelijkheid is gebruik maken van de geërodeerde oppervlakte rond het stil-waterpeil. We 
brengen deze zone in verband met de afmetingen van de deklaagelementen Men kan dan een 
schadepeil S definiëren dat onafhankelijk is van vormgeving (hoogte, lengte en helling) van het talud.  

R � l��c�d2* 

Waarin: 
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l�  is de geërodeerde zone rond stil-waterpeil c�d2  is de gemiddelde nominale diameter van de deklaagelementen 

Er is een duidelijk verband tussen het schadepeil S en het aantal golven N, een maat voor de 
stormduur. De invloed van de stormduur op de stabiliteit kan gegeven worden door de uitdrukking R √b⁄  tot een bepaalde macht. 

Stabiliteitsformules van Van der Meer (voor natuurlijke rots of stortsteen) 
De basisveronderstellingen voor deze formules zijn: 

• Een stortsteenconstructie met een deklaag uit rots of stortsteen 
• Geen of slechts een geringe golfoverslag (geen of minder dan 15% overtopping) 

• Een gelijkmatige continue helling van het talud. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen overstorten golven en oplopende golven. De overgang van 
overstortende golven naar oplopende golven wordt bepaald door de kritieke waarde van de 
golfbrekerparameter ghn.  

Uit resultaten van proeven werd met curve fitting methodes (empirisch) de formules van Van der Meer 
afgeleid voor overstortende en oplopende golven. 

De formules zijn ingewikkelder dan Hudson maar ze houden ook rekening met het effect van de 
golfperiode, stormduur de permeabiliteit van de constructie en er is een duidelijk gedefinieerd 
schadepeil. Het grote voordeel van deze formules is het veel ruimere toepassingsgebied. De formule 
van Hudson kan enkel toegepast worden in een welomschreven toepassingsgeval (bv. niet 
overtopbaar, doorlatende kern,...) 

 

 

 

  



 

3 Golven 
 

3.1 Golfspectrum (bijvraag: waa

Golfspectrum 
Een golfbeweging is een zeer onregelmatige beweging. Toch kan een onregelmatige golf beschouwd 
worden als een som van sinusoïdale termen (Fourieranalyse).

Waarin: 

o�A  de uitwijking van het wateroppervlak t.o.v. de gemiddelde waterstand@&   de amplitude van de samenstellende golf (helft van de golfhoogte)p&  de hoeksnelheid van de samenstellende golfq&  de faseverschuiving van de sb  het aantal samenstellende golven

In een spectrum wordt dan per frequentie (of per periode) een maat voor de corresponerende 
energieinhoud uitgezet. In onderstaande figuren zijn voorbeelden van zo'n spectrum weeggeven. 

Indien het aantal samenstellende golven zeer groot is ontstaat er een continue functie.

Indien we het frequentiegebied verdelen in vakjes met breedte 

energie-inhoud van de golven met frequentie 

olfspectrum (bijvraag: waarom ziet die grafiek er zo uit) 

Een golfbeweging is een zeer onregelmatige beweging. Toch kan een onregelmatige golf beschouwd 
een som van sinusoïdale termen (Fourieranalyse).  

o�A � rs@& cos�p&A � q&tu
&v'  

de uitwijking van het wateroppervlak t.o.v. de gemiddelde waterstand 
de amplitude van de samenstellende golf (helft van de golfhoogte) 
de hoeksnelheid van de samenstellende golf 
de faseverschuiving van de samenstellende golf 
het aantal samenstellende golven 

In een spectrum wordt dan per frequentie (of per periode) een maat voor de corresponerende 
energieinhoud uitgezet. In onderstaande figuren zijn voorbeelden van zo'n spectrum weeggeven. 

aantal samenstellende golven zeer groot is ontstaat er een continue functie.

Indien we het frequentiegebied verdelen in vakjes met breedte Δx� dan kan men voor ieder vakje de 

inhoud van de golven met frequentie x� y z{|*  bepalen.  
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Een golfbeweging is een zeer onregelmatige beweging. Toch kan een onregelmatige golf beschouwd 

In een spectrum wordt dan per frequentie (of per periode) een maat voor de corresponerende 
energieinhoud uitgezet. In onderstaande figuren zijn voorbeelden van zo'n spectrum weeggeven.  

 

aantal samenstellende golven zeer groot is ontstaat er een continue functie. 

 

dan kan men voor ieder vakje de 



32 
 

Het energiedichtheidspectrum vertoont steeds een voor en achterflank waar de energie tot nul nadert 
en een waarde x� (piekfrequentie) waarvoor het spectrum R}�x een maximum vertoont. Hierbij hoort 

een piekperiode a�. De voorflank is steeds steiler dan de achterflank. Enerzijds is er een bovengrens 

qua periode en anderzijds bezit een onregelmatige golf steeds componenten met een grote frequentie 
(kleien T).  

De totale energie voor de ganse zeetoestand (per m2 wateroppervlak) wordt gegeven door: 

~)�) � �� 0 R}�x���
2 �x� � �� 2 

Met  2 de oppervlakte onder de curve R}�x�. Verder geldt er: 

�� 2 � 18 ��
hJ*  

�  2 � 18 
hJ* � 116 
J* 

� 
J � 4e 2 

De oppervlakte van het golfspectrum is een maat voor de significante golfhoogte.  

De golfbeweging op een bepaalde plaats, en dus ook het energiedichtheidsspectrum, is afhankelijk van 
een aantal factoren zoals: 

• De windgegevens 
• De strijklengte 
• De waterdiepte 
• Aanwezigheid van de kust (refractie, diffractie) 

• Begin of einde van een maximum storm 

Een aantal van deze factoren zijn waarneembaar op de golfspectra. 

 

  



 

3.2 Golfstoot op verticale wand, gebroken golven

De drie verschillende types golfimpact zijn weergegeven in de onderstaande figuur. We bespreken in 
dit geval het laatste type.  

Golfklap 
Wanneer golven breken op een wand treed er een schokbelasting o
wateroppervlak. De duur van deze piekdrukken is uiterst kort maar de waarde van de piekdruk is zeer 
groot, 5 a 10 keer groter dan de gewone drukken veroorzaakt door de

Er is nog steeds geen goede theorie die het voorkomen en de grootte van de golfimpact kan 
beschrijven in functie van externe parameters. Het meten van de drukken op de verticale wand is zeer 
complex gezien de zeer korte belastingsduur. De s
luchtmassa) is een belangrijke factor maar moeilijk te voorspellen. Het uitvoeren van modelproeven is 
ook bemoeilijkt door het feit dat men deze factor niet zomaar kan verschalen (geen modelalternatef 
voor water). De ontwikkelde piekdruk is daarenboven ook gevoelig aan de vorm en kinematica van de 
golven waardoor een realistische en statisch correcte simulatie van de natuurlijke golven in het model 
van groot belang is. 

erticale wand, gebroken golven (dus golfklap) 

De drie verschillende types golfimpact zijn weergegeven in de onderstaande figuur. We bespreken in 

Wanneer golven breken op een wand treed er een schokbelasting op in de nabijheid van het 
wateroppervlak. De duur van deze piekdrukken is uiterst kort maar de waarde van de piekdruk is zeer 
groot, 5 a 10 keer groter dan de gewone drukken veroorzaakt door de golfbeweging. 

Er is nog steeds geen goede theorie die het voorkomen en de grootte van de golfimpact kan 
beschrijven in functie van externe parameters. Het meten van de drukken op de verticale wand is zeer 
complex gezien de zeer korte belastingsduur. De samendrukbaarheid (beïnvloed door de ingesloten 
luchtmassa) is een belangrijke factor maar moeilijk te voorspellen. Het uitvoeren van modelproeven is 
ook bemoeilijkt door het feit dat men deze factor niet zomaar kan verschalen (geen modelalternatef 

er). De ontwikkelde piekdruk is daarenboven ook gevoelig aan de vorm en kinematica van de 
golven waardoor een realistische en statisch correcte simulatie van de natuurlijke golven in het model 
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De drie verschillende types golfimpact zijn weergegeven in de onderstaande figuur. We bespreken in 

 

p in de nabijheid van het 
wateroppervlak. De duur van deze piekdrukken is uiterst kort maar de waarde van de piekdruk is zeer 

golfbeweging.  

Er is nog steeds geen goede theorie die het voorkomen en de grootte van de golfimpact kan 
beschrijven in functie van externe parameters. Het meten van de drukken op de verticale wand is zeer 

amendrukbaarheid (beïnvloed door de ingesloten 
luchtmassa) is een belangrijke factor maar moeilijk te voorspellen. Het uitvoeren van modelproeven is 
ook bemoeilijkt door het feit dat men deze factor niet zomaar kan verschalen (geen modelalternatef 

er). De ontwikkelde piekdruk is daarenboven ook gevoelig aan de vorm en kinematica van de 
golven waardoor een realistische en statisch correcte simulatie van de natuurlijke golven in het model 



 

Experimenteel heeft men vastgesteld dat de
de brekende golf op de muur inslaat en alleen wanneer een overstortende breker een luchtkussen 
insluit tussen het waterfront en de muur.

In de praktijk blijkt dat golfbrekers met een hoge stortsteen
geraakt te worden door een brekende golf. Uit experimenten blijkt dat de duur van de golfimpact en de 
oppervlakte waar de impact tezelfdertijd
als een statische belasting kan worden gezien. Men stelt dat dynamische effecten in rekening gebracht 
moeten worden zoals massa en traagheid van de golfbreker. in samenspel met de elastische fundering . 
Ook moet resonantie van de structuur gecontroleerd worden. 

Men kan stellen dat men best situaties kan vermijden waar golfbrekers worden blootgesteld aan  
brekende golven.  

De methode van Goda kan gebruikt worden om een idee te verkrijgen over de stabiliteit van de 
monolytische golfbreker tijdens het voorontwerp. 

Golfstoot (gebroken golven) 
 In bepaalde gevallen komt het voor dat de golfbreker enkel onderworpen wordt aan golven die reeds 
gebroken zijn. Benaderend kan men de golfbelasting berekenen in de veronderstelling dat na breking 
de watermassa op dezelfde hoogte verd
onderscheiden twee gevallen: 

 

  

Experimenteel heeft men vastgesteld dat de grote drukken ontstaan op het ogenblik dat het front van 
de brekende golf op de muur inslaat en alleen wanneer een overstortende breker een luchtkussen 
insluit tussen het waterfront en de muur. 

In de praktijk blijkt dat golfbrekers met een hoge stortsteenfundering een grotere kans hebben om 
geraakt te worden door een brekende golf. Uit experimenten blijkt dat de duur van de golfimpact en de 

tezelfdertijd optreed zeer klein is. Dit betekend dat de golfbelasting niet 
che belasting kan worden gezien. Men stelt dat dynamische effecten in rekening gebracht 

moeten worden zoals massa en traagheid van de golfbreker. in samenspel met de elastische fundering . 
Ook moet resonantie van de structuur gecontroleerd worden.  

stellen dat men best situaties kan vermijden waar golfbrekers worden blootgesteld aan  

De methode van Goda kan gebruikt worden om een idee te verkrijgen over de stabiliteit van de 
monolytische golfbreker tijdens het voorontwerp.  

In bepaalde gevallen komt het voor dat de golfbreker enkel onderworpen wordt aan golven die reeds 
Benaderend kan men de golfbelasting berekenen in de veronderstelling dat na breking 

de watermassa op dezelfde hoogte verder loopt en met dezelfde snelheid als voor de breking. We 
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grote drukken ontstaan op het ogenblik dat het front van 
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geraakt te worden door een brekende golf. Uit experimenten blijkt dat de duur van de golfimpact en de 
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stellen dat men best situaties kan vermijden waar golfbrekers worden blootgesteld aan  

De methode van Goda kan gebruikt worden om een idee te verkrijgen over de stabiliteit van de 

In bepaalde gevallen komt het voor dat de golfbreker enkel onderworpen wordt aan golven die reeds 
Benaderend kan men de golfbelasting berekenen in de veronderstelling dat na breking 

er loopt en met dezelfde snelheid als voor de breking. We 



 

3.3 Drukverloop volgens Miche

Niet-brekende golfkrachten op een verticale wand
Dit belastingsgeval doet zich voor als 
drukken op de verticale wand worden de methodes van Saimflou en Miche
theorie) gebruikt. 

• Sainflou geeft goede resultaten voor lange golven met een kleine steilheid. De krachten 
worden duidelijk overschat voor golven met een grote steilheid

• Miche-Rundgren geeft goede resultaten voor golven met een grotere steilheid

Sainflou 
Het drukverloop tegen een verticale wand is gegeven op onderstaande figuur. 

Op deze figuur is ineens het krachtenve
bevindt aan beide zijden van de constructie.

De werkelijke drukverdeling is de volle lijn op de figuur. Sainflou rekent dus met een vereenvoudigde 
wet namelijk een lineaire toename. De algemene uit
golfwerking is: 

gens Miche-Rundgren en Sainflou 

brekende golfkrachten op een verticale wand 
Dit belastingsgeval doet zich voor als � � 1,3 à 1,5 
 (zeer benaderende regel). Ter bepaling van de 
drukken op de verticale wand worden de methodes van Saimflou en Miche-Rundgren (hogere orde 

Sainflou geeft goede resultaten voor lange golven met een kleine steilheid. De krachten 
delijk overschat voor golven met een grote steilheid 

Rundgren geeft goede resultaten voor golven met een grotere steilheid

Het drukverloop tegen een verticale wand is gegeven op onderstaande figuur.  

Op deze figuur is ineens het krachtenverloop weergegeven in de veronderstelling dat er zich water 
bevindt aan beide zijden van de constructie. 

De werkelijke drukverdeling is de volle lijn op de figuur. Sainflou rekent dus met een vereenvoudigde 
wet namelijk een lineaire toename. De algemene uitdrukking voor de waterdruk rekening houdend met 

35 

(zeer benaderende regel). Ter bepaling van de 
Rundgren (hogere orde 

Sainflou geeft goede resultaten voor lange golven met een kleine steilheid. De krachten 

Rundgren geeft goede resultaten voor golven met een grotere steilheid 

 

rloop weergegeven in de veronderstelling dat er zich water 

De werkelijke drukverdeling is de volle lijn op de figuur. Sainflou rekent dus met een vereenvoudigde 
drukking voor de waterdruk rekening houdend met 



 

� � � �
Hierin is 
� de werkelijke golfhoogte gelijk aan de som van de invallende golf en de weerkaatste golf.

Met � de reflectiecoëfficiënt, voor caissons niet kleiner dan 0,9.

Belangrijk voor de drukverdeling is de grootte van 

Volgens Miche (2de orde theorie) is 
vergelijkingen zich tot: 

Sainflou geeft in het geval van steile golven een overschatting van de golfkracht (tot 50% te groot). de 
onderstaande figuren laten toe de krachten en momenten op een juiste manier te bepalen.
zijn gebaseerd op Sainflou (voor lange golven met kleine steilheid) en op Miche
golven met grotere steilheid. 

� � ����/ 	 ���o�� 

����/ 	 ��� 
�2 cos��� � pA cosh ��/ 	 �cosh ��  

de werkelijke golfhoogte gelijk aan de som van de invallende golf en de weerkaatste golf.


� � �1 	 �
& 
de reflectiecoëfficiënt, voor caissons niet kleiner dan 0,9. 

Belangrijk voor de drukverdeling is de grootte van �2, volgens Sainflou is: 

�2 � �
&*] coth �� 

Volgens Miche (2de orde theorie) is �2 iets ingewikkelder, In diep water (� � ]/2
�2 � �
&*]  

Sainflou geeft in het geval van steile golven een overschatting van de golfkracht (tot 50% te groot). de 
onderstaande figuren laten toe de krachten en momenten op een juiste manier te bepalen.
zijn gebaseerd op Sainflou (voor lange golven met kleine steilheid) en op Miche-Rundgren (voor 
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de werkelijke golfhoogte gelijk aan de som van de invallende golf en de weerkaatste golf. 

2) herleiden beide 

 

Sainflou geeft in het geval van steile golven een overschatting van de golfkracht (tot 50% te groot). de 
onderstaande figuren laten toe de krachten en momenten op een juiste manier te bepalen. De figuren 

Rundgren (voor 



 

Met deze grafiek kunnen we de dimensieloze hoogte 
gekend. 

Voor niet brekende golven, � � 1 

Met deze grafiek kunnen we de dimensieloze hoogte �2/
& bepalen. 
& en T en de diepte d zijn 
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en T en de diepte d zijn 

 



 

Met deze grafieken kan de dimensieloze horizontale kracht bepaald worden. Ten slotten kan met 
onderstaande grafiek het dimensieloze moment bepaald worden.
 

De gevonden krachten en momenten zijn exclusief de kracht en m
waterdruk. Er is dus verondersteld dat er zich aan weerszijden van het caisson water bevindt en dat het 
water aan weerszijde op hetzelfde peil staat. Voor kademuren of dijken telt men de gewoon de 
hydrostatische druk erbij op. 

Indien op de figuren het punt boven de vette lijn valt hebben we niet te maken met gewone golven en 
moeten we andere methodes voor brekende golven gebruiken.

 

 

 

 

  

kan de dimensieloze horizontale kracht bepaald worden. Ten slotten kan met 
onderstaande grafiek het dimensieloze moment bepaald worden. 

De gevonden krachten en momenten zijn exclusief de kracht en moment t.g.v. de hydrostatische 
waterdruk. Er is dus verondersteld dat er zich aan weerszijden van het caisson water bevindt en dat het 
water aan weerszijde op hetzelfde peil staat. Voor kademuren of dijken telt men de gewoon de 

:)�)��� � ���� �2 · � 	 :��E� 

�)�)��� � ���� �2 · �3 	 ���E� 

Indien op de figuren het punt boven de vette lijn valt hebben we niet te maken met gewone golven en 
moeten we andere methodes voor brekende golven gebruiken. 
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kan de dimensieloze horizontale kracht bepaald worden. Ten slotten kan met 

 

oment t.g.v. de hydrostatische 
waterdruk. Er is dus verondersteld dat er zich aan weerszijden van het caisson water bevindt en dat het 
water aan weerszijde op hetzelfde peil staat. Voor kademuren of dijken telt men de gewoon de 

Indien op de figuren het punt boven de vette lijn valt hebben we niet te maken met gewone golven en 



 

3.4 Drukverloop onder golf vol

Door golven verandert de waterdruk op een diepte z:

De druk p op een diepte z wordt gegeven door

� � �
De drukresponsiefactor �� is gelijk aan:

�
En de ogenblikkelijke verheffing 

De formule voor de druk wordt dan gelijk aan:

De hoogte van de golven wordt d
de vergelijking uit naar o: 

Met z de positie van het meettoestel en N een correctiefactor (N=1 in de lineaire theorie).
correctiefactor is afhankelijk van de peri

Verder daalt N als � ]⁄  toeneemt.

rukverloop onder golf volgens Airy 

Door golven verandert de waterdruk op een diepte z: 

De druk p op een diepte z wordt gegeven door 

���/ 	 ��
2 cosh ��/ 	 �cosh �� · cos��� � pA 

is gelijk aan: 

�� � cosh ��/ 	 �cosh �� � cosh 2�] �/ 	 �cosh 2�] �  

En de ogenblikkelijke verheffing o van de waterspiegel t.o.v. de waterspiegel in rust is gelijk aan:

o � 
2 · cos��� � pA 

De formule voor de druk wordt dan gelijk aan: 

� � ���/ 	 ��o�� 

De hoogte van de golven wordt dikwijls gemeten door middel van drukmetingen. Hiervoor werken we 

o � b � 	 ��/����  

Met z de positie van het meettoestel en N een correctiefactor (N=1 in de lineaire theorie).
correctiefactor is afhankelijk van de periode T, de diepte d en de golfhoogte H,...  

b � 1 CDDF �FDA< a b � 1 CDDF �?<B�< a 

toeneemt. 

39 

 

van de waterspiegel t.o.v. de waterspiegel in rust is gelijk aan: 

ikwijls gemeten door middel van drukmetingen. Hiervoor werken we 

Met z de positie van het meettoestel en N een correctiefactor (N=1 in de lineaire theorie). Deze 
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3.5 Energie en vermogen van een golfveld. (integralen kunnen uitleggen) 

Golfenergie 
De totale golfenergie is samengesteld uit kinematische (snelheid van de waterdeeltjes) en potentiële 
energie (afwijking t.o.v. het stilwateroppervlak). 

De kinematische energie per eenheid kruinlengte en voor één golflengte bedraagt: 

~� � 0 0 �2 ��* 	 \*}
W%

�
2  �� · �/ 

Waarin: 

u  is de horizontale component van de snelheid van een waterdeeltje  
w is de verticale component van de snelheid van een waterdeeltje  

De potentiële energie per eenheid kruinlengte en voor één golflengte bedraagt: 

~� � 0 ���� 	 o T� 	 o2 U�
2 �� � ��]� �2 

Dit is het verschil tussen de potentiële golfvorm en de potentiële energie van de watermassa in rust. 
 
Indien we de vergelijkingen voor deze snelheden invullen en de integraal uitrekenen bekomen we voor 
de kinetische energie. 

~� � ��
*16 ] 

Indien we in de formule voor de potentiële energie de formule voor de waterverheffing o invullen 
vinden we: 

~� � ��
*16 ] 

De totale energie per eenheid kruinlengte en per golflengte is dan gelijk aan: 

~ � ~� 	 ~� � 18 ��
*] 

Uitgedrukt per eenheid wateroppervlak wordt dit: 

~ � 18 ��
* 

Golfvermogen 
Het golfvermogen (of energieflux) is de mate waarin energie wordt doorgegeven in de richting van de 
golfvoorplanting door een verticaal vlak loodrecht op de golfstraal en over de ganse diepte beschouwd. 

Het golfvermogen is ook gelijk aan het product van een kracht en een snelheid door een oppervlak 
loodrecht op de golfstraal. De kracht is gelijk aan de dynamische druk vermenigvuldigd met de 
oppervlakte. De snelheid is de horizontale snelheid van de waterdeeltjes. 
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� � 1a 0 0�� 	 ��/�}
W%

X
2  �/ · �A 

Waarin: 

� 	 ��/  is de rechtstreeks veranderende druk  
 u   is de horizontale component van de snelheid van een waterdeeltje  

Als we dit uitwerken vinden we zoiets als: 

� � 18 ��
* ]a � 

en met ] � K · a wordt dit: 

# � � 18 ��
*�K 
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3.6 Bespreek shoaling 

Een golf die van diep water naar ondiep water gaat zal zich wijzigen. De periode T blijft constant maar 
de fasesnelheid C gaat afnemen in de overgangszone. Hier wordt de waterdiepte mede bepalend en 
deze afneemt. Als de fasesnelheid afneemt wordt ook de golflengte kleiner: 

] � K · a 

De golfhoogte zal ook licht afnemen in de overgangszone waarna ze geleidelijk weer zal toenemen.  

We veronderstellen dat de golfkammen evenwijdig met de dieptelijnen lopen zodat we geen refractie 
in rekening moeten brengen.  

We gaan na wat er gebeurt met de golfhoogte door het behoud van energie uit te schrijven. We 
beschouwen een zone waar de golven voorbij komen. De energie inflow moet gelijk zijn aan de 
energie outflow. Deze energieflow per tijdseenheid is het golfvermogen. Dus (als we energieverlies 
verwaarlozen) verandert het vermogen niet wanneer we van diep water naar ondiep water overgaan. 

�2 � �� 18 ��
2*�2K2 � 18 ��
J=* ��K� 
Hiermee kunnen we 
J= bepalen: 

6 
2*�2K2 � 
J=* ��K� 
6 
J= � 
2��2K2��K�  

Nu is �2 � 0,5 dus: 


J= � 
2� 12�� K2K� 
De term met het wortelteken noemt men de shoaling coëfficiënt _J=. Deze kan men uitwerken tot: 

_J= � � 12�� K2K� � � 1tanh �� 11 	 2��sinh 2�� 

Waarin � � 2� ]⁄  

De shoalingcoëfficiënt is dus enkel afhankelijk van de verhouding van de waterdiepte tot de 
golflengte.  

In diep water is _J= bij definitie gelijk aan 1. In ondiep water nadert _J= tot 

_J= � � 12�� 
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Indien d nadert tot 0 zou _J= naderen tot oneindig. Dit zou betekenen dat 
J= ook tot oneindig wordt. 
Dit is onmogelijk, 
J= zal tot een maximum waarde toenemen en dan zal de golf breken. 

  



 

3.7 Golfrefractie  

Refractie van golven treed op als golven onder een hoek een kust naderen en in minder diep water 
terecht komen.  

Aangezien de fasesnelheid afhankelijk is van de waterdiepte zal het gedeelte van de golf in dieper 
water sneller bewegen dan in de ondiepere delen. Het verschijnsel is vergelijkbaar met het breken van 
lichtgolven, maar we gebruiken hiervoor
betekenis heeft. 

Bij refractie worden de golfkammen gekromd, ze hebben de neiging om de hoek 
lijnen te verkleinen. Door refractie gaat ook de golfhoogte wijzigen. 

We veronderstellen dat het vermogen dat tussen twee aangrenzende golfstralen wordt getransporteerd 
constant blijft: 

6
Hieruit berekenen we de golfhoogte na refractie en shoaling 

 

Refractie van golven treed op als golven onder een hoek een kust naderen en in minder diep water 

Aangezien de fasesnelheid afhankelijk is van de waterdiepte zal het gedeelte van de golf in dieper 
water sneller bewegen dan in de ondiepere delen. Het verschijnsel is vergelijkbaar met het breken van 
lichtgolven, maar we gebruiken hiervoor bij watergolven niet de term breken omdat die al een andere 

Bij refractie worden de golfkammen gekromd, ze hebben de neiging om de hoek q
lijnen te verkleinen. Door refractie gaat ook de golfhoogte wijzigen.  

llen dat het vermogen dat tussen twee aangrenzende golfstralen wordt getransporteerd 

�2>2 � �> 

6 18 ��
2* 12 K2 · >2 � 18 ��
�J=* �K · > 

Hieruit berekenen we de golfhoogte na refractie en shoaling 
�J=. 

6 
2* 12 K2 · >2 � 
�J=* �K · > 
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Refractie van golven treed op als golven onder een hoek een kust naderen en in minder diep water 

 

Aangezien de fasesnelheid afhankelijk is van de waterdiepte zal het gedeelte van de golf in dieper 
water sneller bewegen dan in de ondiepere delen. Het verschijnsel is vergelijkbaar met het breken van 

bij watergolven niet de term breken omdat die al een andere 

q met de diepte 

llen dat het vermogen dat tussen twee aangrenzende golfstralen wordt getransporteerd 



 

Met _� de refractiecoëfficiënt gelijk aan:

Op refractie van golven mogen we de wet van Snellius toepassen, dit is geïllustreerd op de volgende 
figuur. 

We leiden dus de volgende formules af:

Berekening met evenwijdige dieptelijnen
Vertrekkend van diep watercondities kunnen we voor een eenvoudig geval (evenwijdige dieptelijnen) 
de refractiecoëfficiënt bepalen (gegeven 
en in ondiep water. 

] � �a*2�
Hiermee kunnen we de fasesnelheid C bepalen:

6 
�J=
2 � �K2>2K> 12� 

6 
�J=
2 � �K2K 12� �>2>  

6 
�J=
2 � _J=_� 

de refractiecoëfficiënt gelijk aan: 

_� � �>2>  

Op refractie van golven mogen we de wet van Snellius toepassen, dit is geïllustreerd op de volgende 

 

dus de volgende formules af: sin .2sin . � K2K  

cos .2cos . � >2>  

Berekening met evenwijdige dieptelijnen 
Vertrekkend van diep watercondities kunnen we voor een eenvoudig geval (evenwijdige dieptelijnen) 
de refractiecoëfficiënt bepalen (gegeven 
2, a <� .2). We bepalen eerst de golflengtes in diep water 

*� tanh 2��]      <� B� �B<� \@A<F B+ ]2 � �a*2�  

Hiermee kunnen we de fasesnelheid C bepalen: 

K2 � ]2 · a    <�     K � ] · a 
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Op refractie van golven mogen we de wet van Snellius toepassen, dit is geïllustreerd op de volgende 

Vertrekkend van diep watercondities kunnen we voor een eenvoudig geval (evenwijdige dieptelijnen) 
). We bepalen eerst de golflengtes in diep water 



 

De shoalingcoëfficiënt kan dan bepaald worden:

We kunne ook via de snellius formules de hoek 

Daarna kan met de andere snellius formule de verhouding 

refractiecoëfficiënt bepaald worden:

Zodat de golfhoogte na refractie en sholing berekend kan worden.

Niet evenwijdige dieptelijnen 
Normaal zijn de dieptelijnen niet evenwijdig zodat we andere technieken moeten toepassen. Er bestaan 
grafische methodes en mathematische modellen waar hier 

Een belangrijk onderscheid bij golfrefractie is de convergentie en divergentie van golfstralen. Bij 
convergentie wordt de golfenergie opgehoopt, bij divergentie wordt de golfenergie verspreid. 
Golfconvergentie en golfdiffractie is afhankelijk van de bathymetrie en de kustvorm.

bepaald worden: 

_J= � � 12�� K2K� 
We kunne ook via de snellius formules de hoek . bepalen. 

Daarna kan met de andere snellius formule de verhouding 
(�(  bepaald worden. Hiermee kan eenvoudig 

refractiecoëfficiënt bepaald worden: 

_� � �>2>  

gte na refractie en sholing berekend kan worden. 


�J= � _J=_�
2 

zijn de dieptelijnen niet evenwijdig zodat we andere technieken moeten toepassen. Er bestaan 
grafische methodes en mathematische modellen waar hier niet verder op ingegaan wordt. 

Een belangrijk onderscheid bij golfrefractie is de convergentie en divergentie van golfstralen. Bij 
convergentie wordt de golfenergie opgehoopt, bij divergentie wordt de golfenergie verspreid. 

tie is afhankelijk van de bathymetrie en de kustvorm.
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bepaald worden. Hiermee kan eenvoudig 

zijn de dieptelijnen niet evenwijdig zodat we andere technieken moeten toepassen. Er bestaan 
niet verder op ingegaan wordt.  

Een belangrijk onderscheid bij golfrefractie is de convergentie en divergentie van golfstralen. Bij 
convergentie wordt de golfenergie opgehoopt, bij divergentie wordt de golfenergie verspreid. 

tie is afhankelijk van de bathymetrie en de kustvorm. 

 



 

 

Een haven wordt bij voorkeur aangelegd op een plaats waar er geen energieconcentratie is 
(convergentie) en zo mogelijk waar er divergentie is.

 

 

  

Een haven wordt bij voorkeur aangelegd op een plaats waar er geen energieconcentratie is 
(convergentie) en zo mogelijk waar er divergentie is. 
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Een haven wordt bij voorkeur aangelegd op een plaats waar er geen energieconcentratie is 



 

3.8 Golfdiffractie 

Onder golfdiffractie verstaan we 
opzichte van de aankomende golven.
golfkammen (loodrecht op de golfvoortplanting). Zonder diffractie zou een aankomende golf di
voorbij een top van een hindernis loopt het wateroppervlak achter deze hindernis volkomen glad laten. 
Een dergelijke discontinuïteit is in de natuur onmogelijk.

Diffractie kan in verschillende gevallen optreden:

A. Achter een hindernis, bv. een golfbrek
op de kust 

B. Achter twee hindernissen bv. twee golfbrekers die een haven beschermen waartussen een 
opening aanwezig is 

C. Achter een relatief korte hindernis, bv. een golfbreker evenwijdig aan de kust

Onder golfdiffractie verstaan we het ontstaan van golven in de schaduwzone van een constructie ten 
opzichte van de aankomende golven. Door golfdiffractie wordt de golfenergie in de richting van de 
golfkammen (loodrecht op de golfvoortplanting). Zonder diffractie zou een aankomende golf di
voorbij een top van een hindernis loopt het wateroppervlak achter deze hindernis volkomen glad laten. 
Een dergelijke discontinuïteit is in de natuur onmogelijk. 

 

Diffractie kan in verschillende gevallen optreden: 

Achter een hindernis, bv. een golfbreker welke in één richting oneindig doorloopt of aansluit 

Achter twee hindernissen bv. twee golfbrekers die een haven beschermen waartussen een 

Achter een relatief korte hindernis, bv. een golfbreker evenwijdig aan de kust
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het ontstaan van golven in de schaduwzone van een constructie ten 
Door golfdiffractie wordt de golfenergie in de richting van de 

golfkammen (loodrecht op de golfvoortplanting). Zonder diffractie zou een aankomende golf die 
voorbij een top van een hindernis loopt het wateroppervlak achter deze hindernis volkomen glad laten. 

 

er welke in één richting oneindig doorloopt of aansluit 

Achter twee hindernissen bv. twee golfbrekers die een haven beschermen waartussen een 

Achter een relatief korte hindernis, bv. een golfbreker evenwijdig aan de kust 
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In het eerste geval is het gediffracteerde golfpatroon slechts een gevolg van de golfenergie die rond de 
top van de hindernis binnendringt. In het 2de geval ontstaat aan beide zijden van de opening een 
gediffracteerd golfpatroon. In het 3de geval is het gediffracteerde golfpatroon zeer complex. 

We noemen de golfstraal die door de top van de hindernis gaat de schaduwlijn. Achter deze lijn bevind 
zich de schaduw zone. In deze zone zijn de golfkruinen cirkelbogen met als middelpunt de top van de 
hindernis.  

Om de diffractie te beschrijven definiëren we de difractiecoëfficiënt _�: 
_� � 
�
&  

Waarin 
� de gediffracteerde golfhoogte is en 
& is de invallende golfhoogte. De diffractiecoefficient 
kan met de diagrammen van Wiegel of Johson bepaaldt worden. Indien we te maken hebben met een 
opening tussen twee golfbrekers is de verhouding van de breedte B van de opening tot de golflengte L 
(ter plaatse van de golfbreker) bepalend voor het diffractiepatroon.  

Indien B/L<5 is er beïnvloeding van het ene havenhoofd op het andere. In dat geval moeten de 
diagrammen van Johnson gebruikt worden. Indien B/L>5 is er geen beïnvloeding van de 
havenhoofden op elkaar en kunnen de diagrammen van Wiegel gebruikt worden.  

De diffractieparameter op een bepaald punt op het Wiegeldiagram wordt bepaald door de verhouding 
R/L waarin R staat voor de afstand van het punt waar de golfhoogte gekend wil zijn tot het diffractie 
punt van de golfbreker. 

Het nadeel is dat deze methode voor elke golflengte opnieuw moet worden uitgevoerd. Het 
golfpatroon wordt bovendien ook nog beïnvloed door refractie en weerkaatsing in de haven. Men kan 
dit ook onderzoeken aan de hand van modelonderzoek (moeilijk om wanden dezelfde weerkaatsing te 
geven). Tegenwoordig wordt er meestal mathematische modellen gebruikt om het diffractiepatroon te 
voorspellen. 

 

 

 

  



 

3.9 Karakteristieke golfhoogte

We wensen een maatgevende golfhoogte en golfperiode te karakteriseren in een gebied dat ons 
interesseert. Golfwaarnemingen gebeuren 
weernemingen (liefst over een zo lang mogelijke tijdsduur) trachten we parameters te bepalen die de 
golfbeweging in het meetgebied karakteriseren.

In een golfregistratie wordt een golf bepaald door twee opee
nuldoorgangen. De golfhoogte H is dus het hoogteverschil tussen het golfdal en de volgende golftop. 
De golfperiode T is de tijd tussen twee neerwaartse nuldoorgangen.

Voor het ontwerp van waterbouwkundige constructies mak
golfhoogte 
J (ook genoteerd als 

derde van alle golfhoogten van een golfopname. Dit blijkt de golfhoogte die een geoefend waarnemer 
visueel zou vaststellen. Analoog kan men een significante golfperiode 
rekenkundig gemiddelde van de golfperiode van het hoogste derde van de golfhoogtes. 

Golfbeweging is een stochastisch verschijnsel, men kan dit door een theoretische verdeling 
beschrijven. De best benaderende theoretische vorm is deze van Rayleigh, deze wordt volledig door 1 
parameter gekarakteriseerd, meestal wordt hiervoor 
door: 

Dit is de kans dat een individuele golf H groter is dan een design golfhoogte 
gekarakteriseerd door 
J.  

Indien we op een plaats golfwaarnemingen hebben verricht gedurende een aantal jaar kunnen we voor 
al deze waarnemingen een significante golfhoogte bepalen. Elke individuele waarneming (meestal 
gedurende 20 min) levert een significante golfhoogte 
grootte en voor iedere 
J kan een overschrijdingswaarde (%) worden toegekent. Men bekomt dan een  
histogram of cumulatieve distributie zoals hieronder gegeven.

gte-karakteristieke golfperiode, wet van rayleigh 

We wensen een maatgevende golfhoogte en golfperiode te karakteriseren in een gebied dat ons 
interesseert. Golfwaarnemingen gebeuren slechts in gelokaliseerde punten. uit dergelijke 
weernemingen (liefst over een zo lang mogelijke tijdsduur) trachten we parameters te bepalen die de 
golfbeweging in het meetgebied karakteriseren. 

In een golfregistratie wordt een golf bepaald door twee opeenvolgende opwaartse of neerwaartse 
nuldoorgangen. De golfhoogte H is dus het hoogteverschil tussen het golfdal en de volgende golftop. 
De golfperiode T is de tijd tussen twee neerwaartse nuldoorgangen. 

Voor het ontwerp van waterbouwkundige constructies maken we gebruik van de significante 
(ook genoteerd als 
J&� of 
'/!. Dit is het rekenkundig gemiddelde van het hoogste 

derde van alle golfhoogten van een golfopname. Dit blijkt de golfhoogte die een geoefend waarnemer 
llen. Analoog kan men een significante golfperiode aJ bepalen. Dit is het 

rekenkundig gemiddelde van de golfperiode van het hoogste derde van de golfhoogtes. 

Golfbeweging is een stochastisch verschijnsel, men kan dit door een theoretische verdeling 
hrijven. De best benaderende theoretische vorm is deze van Rayleigh, deze wordt volledig door 1 

parameter gekarakteriseerd, meestal wordt hiervoor 
J gebruikt. De Rayleigh verdeling wordt bepaald 

��
 � 
%�� � <W*����� ��
 

ndividuele golf H groter is dan een design golfhoogte 
% in een storm 

Indien we op een plaats golfwaarnemingen hebben verricht gedurende een aantal jaar kunnen we voor 
al deze waarnemingen een significante golfhoogte bepalen. Elke individuele waarneming (meestal 
gedurende 20 min) levert een significante golfhoogte 
J. Alle 
J waarden worden gerangschikt naar 

kan een overschrijdingswaarde (%) worden toegekent. Men bekomt dan een  
histogram of cumulatieve distributie zoals hieronder gegeven. 
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We wensen een maatgevende golfhoogte en golfperiode te karakteriseren in een gebied dat ons 
slechts in gelokaliseerde punten. uit dergelijke 

weernemingen (liefst over een zo lang mogelijke tijdsduur) trachten we parameters te bepalen die de 

nvolgende opwaartse of neerwaartse 
nuldoorgangen. De golfhoogte H is dus het hoogteverschil tussen het golfdal en de volgende golftop. 

en we gebruik van de significante 
. Dit is het rekenkundig gemiddelde van het hoogste 

derde van alle golfhoogten van een golfopname. Dit blijkt de golfhoogte die een geoefend waarnemer 
bepalen. Dit is het 

rekenkundig gemiddelde van de golfperiode van het hoogste derde van de golfhoogtes.  

Golfbeweging is een stochastisch verschijnsel, men kan dit door een theoretische verdeling 
hrijven. De best benaderende theoretische vorm is deze van Rayleigh, deze wordt volledig door 1 

gebruikt. De Rayleigh verdeling wordt bepaald 

in een storm 

Indien we op een plaats golfwaarnemingen hebben verricht gedurende een aantal jaar kunnen we voor 
al deze waarnemingen een significante golfhoogte bepalen. Elke individuele waarneming (meestal 

waarden worden gerangschikt naar 
kan een overschrijdingswaarde (%) worden toegekent. Men bekomt dan een  



 

In de praktijk beschikt men meestal te weinig waarnem
tekenen voor klein overschrijdingskansen.

Men voert dan een extrapolatie uit van de korte termijn waarnemingen (door middel van de Rayleigh 
verdeling). 

 

  

In de praktijk beschikt men meestal te weinig waarnemingen om de onderstaande kromme te kunnen 
tekenen voor klein overschrijdingskansen. 

Men voert dan een extrapolatie uit van de korte termijn waarnemingen (door middel van de Rayleigh 
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ingen om de onderstaande kromme te kunnen 

 

Men voert dan een extrapolatie uit van de korte termijn waarnemingen (door middel van de Rayleigh 
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4 Conceptvragen 

4.1 Een toepassing op H.5, ivm overschrijdensfrequenties en voorkomensfrequenties,  

je kreeg een tabel met voor verschillende intervallen voor Hs de voorkomings- en 
overschrijdingsfrequentie per windrichting. Dan vraagjes in de aard van hoeveel uur per jaar is Hs in 
die sector groter dan 2.00 m,... (gewoon getalletjes optellen). Ook nog een vraag hoeveel dagen per 
jaar de golfhoogte groter is dan 3 m. Je moet dan voor elke significante golfhoogte de kans dat de 
golfhoogte groter is dan 3 m bij die significante golfhoogte (Rayleigh) vermenigvuldigen met de kans 
op het optreden van die significante golfhoogte (aflezen uit tabel) (regel van Bayes toepassen 
dus),enz... 

Bv. in de Z-W sector, groter dan 2m (Westhinderboei) 

O.F. =
2.S'* 	 1.76 	 1.00 	 1.75 	 '.!�* � 3.645% 

Omrekenen naar uren per jaar geeft 319u per jaar 

  



 

4.2 Oefening 

gegeven: 
- tabel met golfmetingen van de Westhinderboei, die ook bij hoofdstuk 5 zit
- golfbreker met helling 1/3, glad
- golven beschouwen van West tot Zuid
- golven die 1dag per jaar voorkomen beschouwen
- slechts 2% van de golven mogen over 
- berm ter hoogte van 5m TAW, met breedte 4m0
- formules gegeven om Ru,2% te berekenen ( formule 108 en 109?) en figuur om gammab te 
berekenen 
- T = 8s 
- loodrechte golfinval 
-SWP 5m TAW 
 
bereken de kruinhoogte 
oplossing kruinhoogte = 12m TAW

Tabel golfmetingen Westhinderboei.

De kans p[1dag/jaar] is gelijk aan:1�@�365�@�<�
Uit de gegevens van de westhinder
overschrijdingskans 

tabel met golfmetingen van de Westhinderboei, die ook bij hoofdstuk 5 zit 
golfbreker met helling 1/3, glad 
golven beschouwen van West tot Zuid 
golven die 1dag per jaar voorkomen beschouwen 
slechts 2% van de golven mogen over de dijk geraken(dus Ru,2%)  
berm ter hoogte van 5m TAW, met breedte 4m0 
formules gegeven om Ru,2% te berekenen ( formule 108 en 109?) en figuur om gammab te 

ogte = 12m TAW 

Tabel golfmetingen Westhinderboei. 

De kans p[1dag/jaar] is gelijk aan: �@��@�<� � 1365 � 0,0027397     Dx 0,27% 

westhinder boei halen we voor Z tot W richting (halve waarde bij uiteindes) de 
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formules gegeven om Ru,2% te berekenen ( formule 108 en 109?) en figuur om gammab te 

 

boei halen we voor Z tot W richting (halve waarde bij uiteindes) de 



 

3,00-3,50m 0 	 0,24 	 0,21
3,50-4,00m 0 	 0,09 	 0,06
De significante golfhoogte 
J is du

De runup wordt gegeven door de volgende formule

waarin: 

g2
 ( wordt bepaald met de volgende grafiek:

 { � 1 voor gladde bekleding  ¡ � 1 Voor rechte golfinval 

Daaruit volgt: 

,¢*%
Dus de kruinhoogte moet 10,49+5m=15,5m boven TAW uitkomen.

 

  

	 0,19 	 2,!d* � 0,845% 

	 0,05 	 2,'S* � 0.27% 

is dus gelijk aan 4m.  

De runup wordt gegeven door de volgende formule (of iets anders als  (g2>1,7 

,¢*% � 1.75 ·  ( ·  { ·  ¡ · g2 · 
h2 

2 � tan .e+2             <A           +2 � 2�
h2�ahW',2*  

wordt bepaald met de volgende grafiek: 

 

% � 1.75 · 1 · 1 · 0.9 · 1.67 · 4 � 10,49  

kruinhoogte moet 10,49+5m=15,5m boven TAW uitkomen. 
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4.3 Waterdrukken omheen een Deense kaai. 

(vond ik niet zo vanzelfsprekend, en kan niet inschatten of ik het goed gedaan heb => heb een analogie 
van de Spaanse norm uitgewerkt)

Een Deense kaaimuur heeft een hooggelegen L
grondkerende wand en een paalfundering.

De waterdrukken kunnen dan getekend worden zoals toegepast in de Britse standaard. De afbouw van 
de overdruk gebeurt over het gedeelte van de wand waar ze 

Waterdrukken omheen een Deense kaai.  

(vond ik niet zo vanzelfsprekend, en kan niet inschatten of ik het goed gedaan heb => heb een analogie 
van de Spaanse norm uitgewerkt) 

n hooggelegen L-vormige betonconstructie met een verticale 
grondkerende wand en een paalfundering. 

 

De waterdrukken kunnen dan getekend worden zoals toegepast in de Britse standaard. De afbouw van 
de overdruk gebeurt over het gedeelte van de wand waar ze volledig ingebed zit in de grond.
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(vond ik niet zo vanzelfsprekend, en kan niet inschatten of ik het goed gedaan heb => heb een analogie 

vormige betonconstructie met een verticale 

 

De waterdrukken kunnen dan getekend worden zoals toegepast in de Britse standaard. De afbouw van 
volledig ingebed zit in de grond. 
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4.4 Waterdrukken op een caisson met a) zand als aanvulling en b) rots als aanvulling + reactie op 
de zool bepalen. Hiervoor krijg je een tekening op schaal. 

??? 


