
Inleiding
Golfoverslag bij dijken heeft in het verleden veel-
vuldig tot overstromingen geleid. Deze overstro-
mingen ontstonden omdat de golfoverslag leidde
tot falen van de grasbekleding op het binnentalud
door zowel afschuiven als erosie, waardoor het
water vat kreeg op de kern van de dijk en uitein-
delijk de dijk doorbrak. Bij de stormvloed van 1953
was het afschuiven door golfoverslag verreweg de
voornaamste oorzaak van schade en bezwijken van
de dijken. Destijds hadden de dijken een zeer steil
binnentalud van ongeveer 1:1,5. Nadien zijn de
binnentaluds van zeedijken verflauwd naar onge-
veer 1:3 en tegelijk zijn de dijken hoger gemaakt,
zodat het gemiddelde overslagdebiet beperkt
bleef tot 0,1 tot 1 l/s per m. Meer recent ontstond
de indruk dat de combinatie van dergelijke lage
overslagdebieten en de relatief flauwe binnen-
taluds een tamelijk conservatief ontwerp op-
levert. Vanuit het oogpunt van doelmatige en 
kosteneffectieve hoogwaterbescherming was er
dus reden om erosie van grasbekledingen nader 
te onderzoeken.

De tot voor kort gebruikte ontwerp- en toets-
modellen voor erosie van grasbekledingen waren
gebaseerd op stationaire stromingsproeven op
jong gras van één of twee groeiseizoenen maar
beide omstandigheden zijn in feite niet aan de
orde. Golfoverslag is niet stationair maar heeft een
pulserend karakter, met een opeenvolging van
sterk wisselende golfoverslagvolumes en stroom-
snelheden. Daarnaast liggen de grasmatten vaak
al jaren op de dijk waardoor een goede door-

worteling is opgetreden. Vanaf 2008 is daarom in
het kader van het onderzoeksprogramma SBW
(Sterkte en Belastingen Waterkeringen) en later
WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings-Instrumen-
tarium 2017) onderzoek uitgevoerd naar het 
falen van ‘echte’ grasbekledingen. Een deel van
het onderzoek bestond uit het uitvoeren van
grootschalige golfoverslagproeven op bestaande 
primaire waterkeringen. De proeven werden uit-
gevoerd in het winterseizoen omdat de kwaliteit
van de grasmat dan het minst is en de kans op
storm en dus golfoverslag het grootst. Hierbij is
gebruik gemaakt van de golfoverslagsimulator,
die in het kader van het Europees project Com-
Coast was ontwikkeld [Van der Meer et al., 2008]. 
De veldproeven hebben veel kennis opgeleverd
over het erosiemechanisme en geleid tot een
kwantitatieve formulering van de schadeontwik-
keling. De resultaten hebben inmiddels hun plaats
gevonden in het wettelijk beoordelingsinstrumen-
tarium WBI 2017. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Rijks-
waterstaat dienst Water Verkeer en Leefomgeving
door Deltares, Infram, Alterra (nu Wageningen 
Environmental Research) en Van der Meer Consul-
ting in samenwerking met de waterschappen waar
de proeven plaatsvonden. De veldproeven zijn uit-
gevoerd op een tiental locaties op zee- en rivier-
dijken in Nederland, en enkele in België en
Vietnam. Het hier beschreven onderzoek is uitge-
voerd met de golfoverslag-simulator. Daarnaast
zijn ook enkele proeven uitgevoerd met een golf-
oploopsimulator op het buitentalud, maar die 
vallen buiten de scope van dit artikel.

Golfoverslag
Bij golfoverslag is de gemiddelde waterstand lager
dan de kruin van de dijk, maar slaan de hoogste
golven over de dijk heen. Van oudsher wordt in de
dijkenwereld golfoverslag gekarakteriseerd door
een gemiddeld golfoverslagdebiet q in liters per
seconde per strekkende meter dijk (l/s per m). 
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Golfoverslag-
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Figuur 1 – Zeedijk met een relatief lage water-
stand en hoge golven (Nössedeich zuidelijk van
Morsum, eiland Sylt, foto Detlef Martensen van
www.lauritzen-hamburg.de ).

Figuur 2 – Overloop van een zomerkade,
hoge waterstand, geen golven (foto uit

Druk op de Dijken, TAW 1995).
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Er zijn echter grote verschillen tussen eenzelfde
golfoverslagdebiet veroorzaakt door hoge of door
lage golven (figuur 1 en 2). Golfoverslag met kleine
golven treedt typisch op bij rivierdijken. De 
gemiddelde waterstand is hoog en er zijn veel, 
betrekkelijk kleine, over de dijk slaande water-
massa’s. De stroomsnelheden op het talud zijn 
beperkt. Golfoverslag met hoge golven treedt
typisch op bij zeedijken. De gemiddelde water-

stand is lager en het aantal golven dat over de dijk
slaat geringer, maar het volume per golf is veel
groter en elke overslag gaat gepaard met veel ge-
weld. Tijdens de ontwerpstorm voor een zeedijk
kan het per golf gaan om duizenden liters (meer-
dere kubieke meters) water per strekkende meter
dijk die in één keer, binnen enkele seconden, over
de kruin slaan. Juist die grote volumes leiden tot
een grotere erosie van de grasmat.

Vooral bij zeedijken, met hoge golven, heeft 
de ontwerpwaarde van het golfoverslagdebiet
een grote invloed op de vereiste kruinhoogte. 
Bij een ontwerp op een golfoverslagdebiet van 10
l/s per m kan de kruin een meter lager zijn dan bij 
de gangbare ontwerpwaarde van 1 l/s per m. 
Een lagere dijk neemt minder ruimte in beslag en
is goedkoper. Voor rivierdijken is het verschil veel
kleiner, het hoogteverschil tussen een ontwerp
met een golfoverslagdebiet van 10 l/s per m en de
gangbare ontwerpwaarden van 1 of 0,1 l/s per m
is eerder in de orde van decimeters. Echter 
bij rivierdijken met lintbebouwing is de ruimte
voor dijkversterkingen beperkt en zijn ook deze
decimeters belangrijk. 

Opbouw van een grasbekleding
De sterkte van de grasbekleding wordt bepaald
door de kwaliteit van de grasmat. Met name het
wortelstelsel juist onder het maaiveld is belangrijk
voor de erosiebestendigheid. De graszode houdt
grond bij elkaar en biedt bescherming tegen ont-
gronding door golven en stroming. 
De grasmat groeit op een substraat dat meestal uit
klei bestaat. Het substraat zorgt voor het beno-
digde vocht en de voeding voor de grasmat. De
golfoverslagproeven zijn uitgevoerd op grasmat-
ten op klei met wisselende zandgehaltes en zelfs
gras op zand (lutumfractie 2%, zandfractie 90%).
In het verleden werden eisen gesteld aan het zand-
gehalte in de grasbekleding, echter uit de groot-
schalige proeven bleek geen grote invloed van het
zandgehalte op de erosiebestendigheid van het

gras. Alleen een volledige zanddijk bleek minder
erosiebestendig,

De doorworteling van de grasbekleding kan in een
aantal dieptezones worden ingedeeld. De boven-
ste zone met een dicht wortelnet (zode) is onge-
veer 5 cm diep. Daarna volgt een zone tot ca 20 cm
diepte met een wortelnet van met het oog goed
herkenbare en stevige wortels met een dichtheid
van 3-10 wortels per dm2. Deze twee zones 
vormen samen de toplaag (Figuur 3). Behalve 
wortels is er nog veel ander leven in en onder de
zode. In die zeer actieve laag is er een dynamisch
evenwicht tussen allerlei organismen (planten-
wortels, bacteriën, schimmels, insecten, wormen
en grotere dieren als muizen en mollen) dat zich
aan de seizoenen aanpast. Waar dit leven beperkt
wordt door extreme omstandigheden (te zout, te
droog, te nat, te weinig doorluchting) ontstaat
geen erosiebestendige zode. 

De eigenschappen van de klei onder een grasbe-
kleding worden voor een belangrijk deel in de loop
van een aantal jaren bepaald door de omgeving.
Na het aanbrengen van de klei ontstaat in de
grond een bodemstructuur, met scheuren en sple-
ten ten gevolge van krimp en en zwel. Vorst en
dooi spelen daar in de bovenste ongeveer 0,3 m
een grote rol in. De biologische activiteit is zeer
hoog in die bovenste goed doorluchte decimeters.
Aanwezige zandkorrels worden door de biologi-
sche processen van een huidje voorzien, be-
staande uit een verzameling organische en
minerale verbindingen. De zanddeeltjes kitten
daarmee aan elkaar, waardoor ”los zand” in de
zode in meer of mindere mate samenhang 
vertoont (cementatie). Het netwerk van wortels in
de zode beperkt het uitspoelen van zandkorrels

doordat het bijdraagt aan het bijeenhouden van
zandkorrelgroepjes. Bij een zandige ondergrond
hangen de eigenschappen van de zodelaag in 
extreme mate af van het ecosysteem in de zode.
Voor een zandgrond is het voor de erosiebesten-
digheid van de toplaag daarom extra belangrijk
dat er een goed ontwikkelde graszode aanwezig
is. Het beheer en onderhoud van de grasbekleding
is daarbij van cruciaal belang.

Golfoverslagsimulator
Een graszode heeft een aantal jaren nodig om tot
een volwassen grasmat uit te groeien. Daarom is
het lastig de sterkte van een volwassen graszode
te testen in een laboratorium of golfgoot. Er 
moeten dan grote monsters uit een dijk worden
genomen, orde vierkante meter(s), die onbescha-
digd vervoerd moeten worden naar het laborato-
rium. Veldproeven met een golfoverslagsimulator
zijn daarom een goed alternatief, omdat deze 
opgesteld kan worden op een bestaande dijk waar
zich al een volwassen grasmat heeft kunnen 
ontwikkelen. 

De golfoverslagsimulator bootst het pulserende
karakter van een overslaande golf na door in één
keer een groot volume water (het volume van één
golf) over het talud te laten stromen. De simulator
moet daarnaast de statistiek van de werkelijke
overslaande golven nabootsen, zodat de volumes
die over de dijk stromen overeenkomen met de vo-
lumes van de overslaande golven tijdens een ont-
werpstorm. Deze grootte van deze golven heeft
weliswaar een grillig karakter, maar de kansverde-
ling van de overslaande golven is bekend. Omdat
de grootste golven de schade veroorzaken tijdens
een storm hoeven niet alle golven gesimuleerd te
worden maar alleen de grootste. 
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Samenvatting
Golfoverslag bij dijken heeft in het verleden veelvuldig tot overstromingen geleid,
mede doordat de grasbekleding op het binnentalud door erosie dusdanig werd
aangetast dat de kern van de dijk bloot kwam te liggen. Veldproeven sinds 2008

met behulp van een golfoverslagsimulator hebben veel kennis opgeleverd over het
erosiemechanisme en geleid tot een kwantitatieve formulering van de schadeont-
wikkeling. De resultaten hebben inmiddels hun plaats gevonden in het wettelijk
beoordelingsinstrumentarium WBI 2017. 

Figuur 3 –
Schematische 

weergave van de
grasbekleding (bron:
Handreiking Toetsen

grasbekledingen 
op dijken).
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Een voorbeeld van berekende overslagvolumes bij
een zeedijk wordt gegeven in Figuur 4. Een curve
geeft de verdeling van de overslagvolumes bij een
gegeven gemiddeld overslagdebiet. Daarbij zijn de
golven die in 6 uur over de dijk slaan, in oplopende
grootte weergegeven. Uit de vorm van de curve
blijkt duidelijk het karakter van golfoverslag: er
zijn veel overslaande golven met een beperkt vo-
lume en maar een paar golven met een veel groter
volume. Bij gelijke golfrandvoorwaarden komt een
groter gemiddeld overslagdebiet overeen met een
kleinere vrije kruinhoogte. Uit vergelijking van de
zes curves is te zien hoezeer het aantal en de
grootte van de overslaande golven toeneemt naar-
mate de vrije kruinhoogte afneemt. 

Het idee van de golfoverslagsimulator is om de
overstromende golftong op een juiste manier te si-
muleren. Dat betekent dat de (maximale) snelheid
van het overslaande langs het talud neerstro-
mende water correct moet zijn en ook de laagdikte

en de duur van de overslag. De golfoverslagsimu-
lator is vooral ontworpen om de juiste maximale
snelheid te simuleren omdat die het meest bepa-
lend is voor de schadeontwikkeling. Het simuleren
van de (brekende) golf op het buitentalud is daar-
bij niet nodig, de simulator genereert alleen een
volume water dat met een zekere snelheid over de
kruin stroomt. De golfoverslag-volumes worden at
random gegenereerd, dus niet van groot naar klein
of omgekeerd, wat met de praktijk overeenkomt.
De proef wordt ter plekke op een bestaande dijk
uitgevoerd en is destructief van karakter: de gras-
mat op het binnentalud wordt daadwerkelijk tot
bezwijken toe belast. 

De bak van de simulator wordt gevuld door een
pomp die wordt ingesteld op het gewenste gemid-
delde golfoverslagdebiet (Figuur 5). De simulator
laat het gewenste volume water los via een klep
die het water min of meer horizontaal op de kruin
loost. Geleideschotten langs de 4 m brede strook

zorgen ervoor dat het water niet kan uitwaaieren.
Figuur 6 geeft de golfoverslagsimulator op het mo-
ment van loslaten van een groot volume. Kleine vo-
lumes worden binnen enkele seconden losgelaten,
grotere volumes in 4 of 5 s. Het totale volume van
de golfoverslagsimulator is 22 m3. Het maximale
volume is daarmee 5,5 m3 per m. De simulator staat
op een platform met hydraulisch beweeg-
bare poten zodat de simulator altijd verticaal 
te stellen is.

Bij het ontwikkelen van de golfoverslagsimulator
is veel aandacht besteed aan het meten van de re-
levante parameters (Steendam et al., 2010). Het
totale volume van de overslaande golf is bekend,
want dat komt rechtstreeks uit de simulator. Met
behulp van hoge-snelheid videocamera’s is het
goed mogelijk na afloop van de proef de front-
snelheid van het overslaande water te bepalen.
Ook zijn snelheden bepaald door snelheidsmeters
zoals toegepast op schepen ondersteboven in de
grond te monteren, z.g. ‘paddle wheels’ (Figuur 7).
De dikte van de langsstromende waterlaag kan
worden bepaald met één of meerdere ‘surf-
planken’ die zijn opgehangen boven de
stroom’goot’ (Figuur 7). De voortgang van de 
erosie is bepaald door continue videoregistratie 
en het periodiek onderbreken van de testen voor
het nemen van foto’s en het inmeten van het 
taludoppervlak met een 3D laser scanner. Het 
gehele instrumentarium is in de loop van een 
aantal veldtesten geleidelijk ontwikkeld.

Schadeontwikkeling en bezwijken 
van de grasbekleding
Bij de golfoverslagproeven op ruim 30 proefstro-
ken op verschillende dijken is waargenomen hoe
de schadeontwikkeling plaatsvindt. De hoogtur-
bulente stroming die optreedt bij een overslaande
golf veroorzaakt snelle drukwisselingen op het
talud. Deze drukwisselingen planten zich gedempt
en vertraagd door in de toplaag, waardoor er ge-
regeld momenten optreden met een buitenwaarts
of opwaarts gerichte drukgradiënt over de zode.
Door dit trekken aan de wortels treedt schade 
op, wortels kunnen breken of gedeeltelijk worden
losgetrokken. Het golffront van de overtrekkende
golftong geeft een vergelijkbare belasting. Door
deze belasting kan op een gegeven moment 
een stuk van de zode uit het talud worden getrok-
ken. Een typische afmeting van de zode die bij 
dit mechanisme verdwijnt, is 15 bij 15 centimeter. 

Nadat een stuk zode is uitgetrokken, kan de
schade zich uitbreiden. Bij de proeven bleek de
zode veelvuldig naar beneden af te stropen, zon-
der dat de schade significant verdiepte. De door-
wortelde toplaag waar alleen de zode was
verdwenen, bood dan nog lange tijd weerstand
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Figuur 5 – Opstelling van de golfoverslagsimulator op een dijk.

Figuur 4 –
Verdelingen van
overslaande golf-
volumes (l/m), 
uitgaande van een
significante golf-
hoogte van Hs = 2 m,
een piekperiode van
de golven van 
Tp = 5,7 s, een 
buitentalud van 1:4
en een tijdsduur van
6 uur. De golven 
zijn gesorteerd op
grootte. In de figuur
is het gemiddelde
overslagdebiet een
proxy voor de vrije
kruinhoogte. 
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tegen erosie. Na het doorbreken van de toplaag,
de zone waarin nog een significante invloed van
wortels is, ging de erosie vaak vrij snel de diepte
in, zeker als een aanwezige zandkern werd bereikt,
en was er sprake van falen van de grasbekleding.

Erosiemodel
De waarnemingen bij de golfoverslagproeven heb-
ben geleid tot het opstellen van een erosiemodel,
waarin de erosiebestendigheid van het gras en de
belasting door het overslaande water zijn gevat in
enkele parameters. 

De erosiebestendigheid van het talud wordt door
veel aspecten bepaald maar is uiteindelijk terug-
geleid tot één parameter, namelijk de kritische
snelheid Uc (m/s). De maximale dieptegemiddelde
stroomsnelheid Ui karakteriseert de belasting elk
van de overslaande golven. Als de belasting door
een overslaande golf de kritische snelheid over-
schrijdt (Ui > Uc), dan gebeurt er iets onomkeer-
baars met de grasbekleding. Enkele wortels
breken of worden gedeeltelijk uit het substraat
getrokken. Het is echter niet één golf die het talud
kapot maakt, het is het cumulatieve effect van
meerdere grote golven. De overslagproeven tonen
aan dat kleine overslaande golfvolumes niet in
staat zijn de grasbekleding te beschadigen. Het is
het herhaaldelijk optreden van grote golven, die
een bepaalde snelheid overschrijden, die uiteinde-
lijk voor de schade en uitbreiding hiervan zorgen. 

De schade wordt gekwantificeerd in de zoge-
naamde cumulatieve overbelasting D (m2/s2) (Van
der Meer et al., 2015). Deze is gedefinieerd als: 

In deze formule is Ui (m/s ) de maximale diepte-
gemiddelde stroomsnelheid van een overslaande
golf op de kruin van de dijk. De factor !a (-) brengt
in rekening dat afhankelijk van de taludhelling en
taludlengte de stroming nog zal versnellen. Voor
gemiddelde dijktaluds is deze factor 1,2 à 1,4. 
De sommatie vindt plaats over alle overslaande
golven gedurende een storm. In het geval dat 
!M = !S = 1 geeft de formule aan dat zolang 
!aUi < Uc , de term tussen haakjes 0 is, en de golf
geen bijdrage aan D geeft. Bij elke golf echter
waar !aUi > Uc neemt de cumulatieve overbelas-
ting D iets toe. Het kwadratisch verloop met de 
snelheid is ingegeven door de ervaring dat de
schadeontwikkeling snel toeneemt met toe-
nemende snelheid en getoetst aan de experimen-
tele gegevens. Dit is nader uitgewerkt in een WTI
achtergrondrapport (Deltares 2015a).
Met de factoren !M (-) en !S (-) kan de invloed 
van overgangen en objecten in de grasbekleding
in rekening worden gebracht. Waarden vanuit 

theorie en de proeven zijn !M =1,1 à 2 en !S = 0,8
à 1: de belasting rondom overgangen en objecten
is hoger en de sterkte is lager. Dit is nader uit-
gewerkt in twee WTI achtergrondrapporten 
(Deltares 2015b, Deltares 2015c).

De kritische snelheid Uc is afhankelijk van de kwa-
liteit van de graszode en, in mindere mate, de
grond. Een relatie tussen de kritische snelheid en
de graszode- en grondkwaliteit waarin alle varia-
belen worden meegenomen is nog niet opgesteld.
Globaal geldt Uc ! 6,6 m/s voor een gesloten zode
op klei en Uc ! 4,3 m/s voor een open zode. In 
vergelijking met onbeschermd zand dat begint te
eroderen bij een watersnelheid van ca. 0,5 m/s of
onbeschermde klei die gaat eroderen bij 1 à 2 m/s
zijn dit zeer hoge waarden; typische watersnel-
heden in een rivier zijn van de orde 1 à 1,5 m/s.
Wanneer een zode als gesloten of open moet 
worden geclassificeerd wordt beschreven in de
Schematiseringshandleiding Grasbekleding (par.
6.5.1.) (Helpdesk water, 2016). De belangrijkste
parameter hierbij is de dichtheid van het wortel-
net. In de praktijk blijkt de aanwezigheid van een
dicht wortelnet vrij betrouwbaar te voorspellen
aan de zichtbare, bovengrondse, vegetatie. Bij
twijfel kan een plag worden gestoken om een 
betere inschatting te maken. 

Uit de analyse van alle overslagproeven komt als
globale indicatie naar voren dat een begin van
schade optreedt bij D = 1000 m2/s2. Bij D = 4000
m2/s22 treden meerdere kale plekken op en bij 
D = 7000 m2/s2 bezwijkt de toplaag. Er zit dus 
een grote factor (tijd) tussen begin van schade 
en bezwijken.

Praktische toepassing
Het grootschalige onderzoek naar de erosiebe-
stendigheid van grasbekledingen heeft geleid tot
aanpassing van de wettelijke veiligheidsbeoorde-
ling van dijken, WBI 2017. Voor de grasbekleding
in de golfoploopzone op het buitentalud is het 
cumulatieve overbelastingmodel expliciet op-
genomen in de toetsing en is de toetswaarde van
D = 7000 m2/s2 opgenomen voor goedkeuring in
het toetsspoor erosie grasbekleding buitentalud.
Bij de beoordeling van de grasbekleding op het
binnentalud is het model indirect opgenomen. 
In dit toetsspoor wordt gewerkt met kansverde-
lingen van het overslagdebiet. De feitelijke kans-
verdeling van het overslagdebiet wordt getoetst
aan het kritieke overslagdebiet. Waarden voor het
kritieke overslagdebiet zijn berekend op basis van
het cumulatieve overbelastingmodel en opgeno-
men in de Schematiseringshandleiding Grasbekle-
ding (tabel 6.6) (Helpdesk Water, 2016). Op basis

17 GEOTECHNIEK – Juni 2018

Figuur 6 – De golfoverslagsimulator die een volume loslaat van 5,5 m3/m.

Figuur 7 – Meting dikte 
waterlaag met ‘surfplank’ en
stroomsnelheid met ‘paddle
wheel’.
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van het onderzoek zijn ook de ontwerpwaarden
van het toelaatbare golfoverslagdebiet met be-
trekking tot erosie verhoogd. 

Wensen voor de toekomst: 
overgangen en objecten
Overgangen en objecten in een grasbekledingen
vormen zwakke plekken. Het gaat bijvoorbeeld
om een weg op de dijk, huizen, bomen, dijkpalen,
afrasteringen en trappen op de dijk. Rondom over-
gangen kan het gras van mindere kwaliteit zijn,
omdat het beheer er lastiger is, of omdat het gras
minder zon, vocht of voeding krijgt. Daarnaast zit
het gras niet vast aan het object en mist dus aan
één zijde houvast. Daarnaast zorgt de overgang of
het object voor meer turbulentie en daardoor een
hogere erosiebelasting. De vele soorten overgan-
gen, verschillen in kwaliteit van de aansluiting van
het gras, oriëntatie, afmetingen en plaats op de
dijk maken het een zeer gecompliceerd vraagstuk.

In de afgelopen jaren zijn er enkele proeven uitge-
voerd specifiek op overgangen en objecten. Ook
is het cumulatieve overbelastingmodel voorzien
van de bovengenoemde factoren !M en !S waar-

mee de zwakte van de overgang en de toename
van de belasting in rekening kan worden gebracht. 
Op basis van theorie en de proefresultaten is 
getracht om voor verschillende overgangen fac-
toren te bepalen waarmee de invloed van de 
overgang in rekening kan worden gebracht
(Deltares 2015 b en c). De eerder genoemde 
waarden voor !M en !S zijn nog niet zodanig te
onderbouwen dat zij in het toetsinstrumentarium
kunnen worden meegenomen. Een uitdaging voor
de toekomst. 
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