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Voorwoord 

 

Deze masterproef vormt het sluitstuk van onze opleiding “Master of Science in de 
Ingenieurswetenschappen: Bouwkunde” en heeft ons de mogelijkheid geboden om ons 
gedurende een jaar te verdiepen in de praktische en theoretische aspecten van het ontwerp van 
kustverdedigingen.  

Een eindwerk van deze omvang vergt veel tijd en geduld: vele dagen, vele nachten en –
uiteindelijk– dagen en nachten nabij de golfgoot hebben een arsenaal van ruim 500 
modelproeven voortgebracht. Maar de uiteindelijke verwezenlijking van al dit werk zou niet 
mogelijk geweest zijn zonder de zeer aangename samenwerking met de medewerkers van de 
afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur  van de Universiteit Gent. We willen dan ook iedereen bedanken die heeft 
bijgedragen aan de verwezenlijking van deze masterproef. 

Op de eerste plaats zouden we Prof. dr. ir. Julien De Rouck willen bedanken. Hij heeft ons in 
de eerste plaats de mogelijkheid geboden om mee te werken aan zijn onderzoek naar het 
hydraulische gedrag van stortsteengolfbrekers, een actueel onderwerp dat directe toepassingen 
kent in de praktijk. Professor De Rouck stond steeds vol enthousiasme klaar om ons met raad 
en daad bij te staan. Dankzij zijn ruime expertise over het onderwerp, konden we dit werk 
over “zijn HARO blokjes” tot een kwalitatief sterk geheel maken. 

Vervolgens willen we ir. Leen Baelus hartelijk bedanken. Zij stond altijd klaar om onze vele 
vragen te beantwoorden, heeft onze vooruitgang steeds op de voet gevolgd en heeft mee 
geredeneerd over de praktische uitvoeringen van de modelproeven. 

Via de modelproeven komen we terecht bij het technisch team van de Afdeling Weg- En 
Waterbouwkunde. Dankzij de grote hulp van Herman Van der Elst, Sam Meurez, David 
Derynck en Tom Versluys was het mogelijk om op korte tijd zowel overdag als ’s nachts en 
in het weekend 536 modelproeven af te werken. Herman, Sam en David hebben veel tijd 
gespendeerd aan de productie van de HARO’s en aan de opbouw van het golfbrekermodel in 
de golfgoot. Sam heeft daarenboven een belangrijke bijdrage geleverd aan de uitvoering van 
de modelproeven. Dankzij de bijstand van het technisch team was het mogelijk om een grote 
hoeveelheid data te bekomen die heeft geleid tot de wetenschappelijke waarde van deze 
masterproef.  

Ook ir. Matthias Duchatelet en dr. ir. Dieter Vanneste zouden we graag bedanken voor hun 
uitleg en bijdragen aan de voorbereidingen van dit werk. 

Voorts willen we onze oprechte dank betuigen aan familie en vrienden. Bovenaan deze lijst 
staan uiteraard onze ouders. Dankzij hun permanente en onvoorwaardelijke steun was het 
mogelijk om onze opleiding aan de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur van de  
Universiteit Gent aan te vatten, te genieten van het studentenleven en weldra een nieuwe 
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Samenvatting 

Naarmate steeds meer landen investeren in de ontwikkeling van kustgebieden voor 
economische doeleinden, groeit de vraag naar duurzame en economische manieren om 
golfbrekers te ontwerpen. Onderzoek doorheen de jaren heeft geleid tot de ontwikkeling van 
deklaagelementen die in enkel- of dubbellagige deklagen kunnen geplaatst worden. 

Het doel van deze thesis bestaat erin te onderzoeken of de hydraulische stabiliteit van de 
Antifer en de HARO toelaat om deze elementen toe te passen in een enkellagige deklaag. 
Voor de HARO wordt eveneens onderzocht of het mogelijk is om een kleinere steenfractie 
(�/20  in plaats van �/10 ) te gebruiken in de onderlaag. Tenslotte worden enkele 
plaatsingsmethoden met elkaar vergeleken en wordt een teenschikking uitgetest die verschilt 
van de gebruikelijke golfbrekerteen zoals die beschreven wordt in (US Army Corps of 
Engineers, 2006). 

Uit het onderzoek van deze thesis blijkt dat de prestaties van de HARO in enkellagige 
deklagen quasi gelijk zijn aan deze in dubbellagige deklagen. Toepassing van de fijnere 
onderlaag heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van de deklaag. Hetzelfde geldt voor de 
stabiliteit met de aangepaste teen. De plaatsingsmethode heeft weinig invloed op de stabiliteit. 
De invloed van de plaatsingsmethode en het aantal lagen in de deklaag is wel significant voor 
de Antifer. De Antifer is aanzienlijk minder stabiel in enkellagige dan in dubbellagige 
deklagen. 

De goede prestaties van de HARO in enkellagige deklagen opent perspectieven voor een 
economischer ontwerp van stortsteengolfbrekers. 

Trefwoorden: stortsteengolfbrekers, éénlagige deklaagelementen, onderlaag, 
teenstructuur,  HARO, Antifer  
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    Abstract: The protection of harbours and coastal areas 
requires the design of durable breakwaters, designed in an 
economically efficient way. 
The objective of this master dissertation is to investigate the 
feasibility of gravity based armour units placed in a single layer 
armour layer for rubble mound breakwaters. Physical model 
tests have been carried out using Antifer and HARO armour 
units, both in double and single layer armour layers. Several 
placement methods and two underlayer configurations have been 
tested for the HARO, including a different placement method for 
the toe of the structure. 
A comparison will be made between the structural performances 
of the Antifer and the HARO, as well as between several 
placement methods and underlayer configurations. For the 
HARO, the placement method does not seem to affect the 
stability of the cover layer significantly. It does so for Antifer 
armour layers. A smaller rock grade for the underlayer does not 
seem to affect the armour layer’s stability either. The same 
conclusion is valid for the toe: adding an extra row of HARO 
blocks between the toe and the armour layer does not affect the 
stability of the breakwater. 
The final part of this dissertation is a discussion about the 
economic advantages of the single layer HARO unit compared to 
other (single layer) armour units such as the Antifer, Tetrapode, 
Accropode,… 

Keywords: rubble mound breakwaters, single layer armour 
units, underlayer, toe structure, HARO, Antifer 

 

I. INTRODUCTION 

The HARO was developed in 1984 by Prof. dr. ir. J. De 
Rouck as a gravity based concrete armour unit. Gravity based 
armour units, such as the Antifer and HARO, are commonly 
used in a double layered configuration. Throughout the past 
70 years new armour units that obtain their stability from 
interlocking have been designed to be applied in a single 
layer. The reduction in concrete usage for single layer armour 
layers causes a significant cost reduction since the cost of the 
armour layer adds up to a large portion of the total 
construction cost of a breakwater. 

This master dissertation examines the structural and 
economical performance of single layer armour layers using 
gravity based concrete blocks in rubble mound breakwaters. 
More specific, the hydraulic performance of the grooved cube 
(Antifer) and HARO will be examined in detail. Several 
topics have been investigated. First, the influence of the 
placement method of the blocks in the armour layer is 
examined. This is to determine whether a proper and uniform 
installation of the blocks on the slope is more stable than a 
quicker but less accurate placement where the distance 
between two blocks is no longer uniform as it is in the proper 
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installation method. Second, the number of layers in the 
armour layer is changed from two to one. The HARO blocks 
will also be used to investigate the effect of using a smaller 
grade underlayer on the structural stability of the breakwater. 
This smaller grade underlayer will allow the armour layer to 
be placed more easily, resulting in a more cost efficient way 
of building the breakwater. 

The hydraulic stability of a single armour layer and the 
influence of the smaller graded underlayer are the most 
important aspects of this master dissertation. Besides these 
aspects, a new configuration for the toe will be tested. 

II. PREVIOUS WORK 

Although a fair amount of experience has been gained  
about working with single layer gravity based elements such 
as the HARO and the cube in existing breakwaters, the 
amount of available resources about this topic is rather scarce. 
Especially when it comes to the economic aspects of a 
breakwater construction. 

The basis of this work is formed by [1], where a lot of 
experience with the hydraulic performance of the HARO is 
described. The document also states several applicable results 
for the ��-value of the HARO that can be used for the design 
of breakwaters using Hudson’s formula: 

 � =
��∙�∙	�




��∙

∙������

 (1) 

For breakwater design using the HARO or the Antifer, [1] 
advises �� values of 12 and 7 respectively, for a double 
layered armour layer in the trunk section of rubble mound 
breakwaters. 

III.  EXPERIMENTAL SETUP 

A. Model setup 

The model tests for this work have been carried out in the 
“Big Wave Flume” at the Department of Civil Engineering, at 
the University of Ghent. The inner dimensions of the flume 
consist of a length of 30	�, a height of 1,2	� and an inner 
width of 1	�. The piston type wave paddle is driven by a 
stepper motor. 

The breakwater model uses the same dimensions as the 
model stated in [1] and represents a prototype breakwater 
scaled to a 1/40 model with a 1/1,5 slope. A cross section of 
the breakwater is shown in Figure 1. 

The breakwater is constructed using the typical rock 
gradings as stated in [2]: 

- Core:  �/6000 −�/200 
- Underlayer:  �/10 
- Toe:  �/5 
- Armour layer: � 
As previously stated, an adjustment will be made to the 
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construction of the toe and a stone grading of W/20 will be 
used for the underlayer in several model tests. 

 

Figure 1: Cross section of the breakwater 

B. Wave characteristics 

The waves used in the flume are generated according to a 
JONSWAP spectrum with ! = 3,3. Each test series consists 
of six wave heights, starting from 0,070	� and ascending to 
0,220	� with a step size of 0,030	�. Each of the six 
significant wave heights is used to simulate a storm with 2000 
waves. The breakwater model was designed using a 
significant wave height 

#$ = #% = 0,160	�. 
During the tests, waves did not tend to break for wave 

heights equal to or smaller than the design wave height #%. 
For higher waves, more waves tended to break before 
reaching the breakwater. 

At the beginning of a test series, a settling test is performed. 
This test consists of 2000 waves with #$ = 0,07	� and is 
used to simulate a small storm that occurs during the 
construction phase of the breakwater. The state of the armour 
layer after the settling test is used as a reference to calculate 
the damage caused by the next five wave trains. 

C. Model tests 

The model tests that were performed for this master 
dissertation consist of a total amount of 42 test series, of 
which 11 were performed using Antifer blocks and 31 using 
HARO blocks. Test series are grouped into model series 
consisting of three to five test series with the same 
constructive characteristics. 

Three types of block placements have been tested. The 
“regular placement” (Figure 2) is the ideal way of installing 
the blocks on the underlayer. All the blocks are placed with a 
distance of &/2 between the sides of each block, & being the 
characteristic dimension of the element. 

 

 

Figure 2: “Regular” placement for Antifer 

The “on-site” placement method (Figure 3) is used to 
simulate a more careless block placement due to, for example,  
bad weather conditions. It is achieved by varying the distance 
between blocks as to achieve an average distance of &/2 and 
a certain target porosity of the armour layer. Because of the 
varying distance, blocks located in rows up the slope will 
subside, causing them to rotate along an axis normal to the 
breakwater slope. This causes a certain domino-effect on 
blocks in other rows uphill as they lose their support on the 
rows downslope. 

 

 

Figure 3: "On-site" placement for HARO 

For the HARO blocks a third placement method is applied, 
which is referred to as “accidental” (Figure 4). This method of 
placing is similar to the “on-site” method. However, more 
severe flaws are introduced, such as blocks that have tipped 
over during placement. 

 

 

Figure 4: "Accidental" placement for HARO 

Besides the different placement methods, two types of 
underlayer grading have been used, being the “classic” and 
“altered” underlayer. The classic underlayer has an average 
unit weight equal to �/10, � being the unit weight of the 
blocks in the armour layer. The altered underlayer uses a 
grading of �/20. Both underlayer types are presented in 
Figure 5: 

 

 

Figure 5: Underlayer gradings W/20 (left) and W/10 (right) 

A third aspect that will be treated, is a different setup of the 
toe of the breakwater. The “classic” toe (Figure 6) is the 
commonly found toe for breakwaters as described in [2]. The 
rocks in the classic toe support the blocks in the armour layer 
directly. 

 

 

Figure 6: “Classic” toe (double layered armour layer) 

The “altered” toe (Figure 7) differs from the classic toe in 
the way the blocks in the armour layer are supported. Between 
the rocks in the toe and the lowermost row of armour layer 
elements, an additional row of HARO blocks is placed flat on 
the bottom. The blocks in the armour layer are directly 
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supported by this additional row of HARO blocks, which in 
turn are laterally supported by the weight of the toe structure 
with a �/5 rock grading. 

 

 

Figure 7: "Altered" toe (single layered armour layer) 

A final aspect that is treated during the model tests, is the 
treatment of the model blocks that was used to obtain 
frictional characteristics that match the friction coefficient for 
concrete, using Coulomb’s equation:  

 '( = μ ∙ '* (2) 
It describes the frictional force '+ as a function of the normal 
force '* and the static friction coefficient μ. According to this 
equation, it was found that both treatments resulted in a 
friction coefficient equal to 0,65, which is slightly lower than 
the coefficient for wet concrete (0,7). 

IV.  TEST RESULTS 

The comparative results that are discussed below, have been 
calculated for the damage criterion “displacements > &” since 
this is the most commonly used criterion for damage 
calculation. The comparative results for the influence of the 
number of layers in the armour layer are calculated with the 
amount of blocks in the uppermost layer since it is assumed 
that no damage is inflicted to the bottom layer in the double 
layered configuration [3]. The amount of damage is calculated 
using the amount of blocks in the “active zone” that are 
subjected to a displacement greater than the characteristic 
dimension “&”. The “active zone” is determined by a virtual 
frame that is located 15	-� away from both sides of the wave 
flume. Its height is determined by a distance 1,5 ∙ #% above 
and 1 ∙ #% below the still water level. Only the armour blocks 
that are located inside the active zone after performing the 
settling test are included in the damage calculation. 

A. Single vs. double layered armour layer 

Figure 8 shows the averaged results for both the single and 
double layer Antifer armour layers. The graph clearly shows 
that the amount of damage in the single layer tests is 
significantly greater than for the double layered configuration. 
For �� ≤ 17 the amount of damage stays below 5% for the 
double layer armour, whereas the 5% “threshold” is already 
reached at a �� value of 10 for the single layer case. 

The double layered configuration appears to perform 
significantly better than the single layer Antifer armour. 

 

 

Figure 8: Single vs. double layered Antifer armour layer 

When the same comparison is made for the HARO, as 
shown in Figure 9, the single layered armour shows 
approximately the same amount of damage as the double 
layered configuration. It even appears to be slightly more 
stable. From this, one may conclude that the HARO can be 
used both in a single and double layer armour layer without 
having to increase the weight of the blocks. 
 

 

Figure 9: Single vs. double layered HARO armour layer 

B. Antifer vs. HARO 

 

Figure 10: Single layered Antifer vs. single layered HARO 

When comparing the performances of the single layer 
Antifer armour with the single layer HARO armour (Figure 
10), it is clear that the HARO performs significantly better 
than the Antifer. The single layered HARO doesn’t experience 
any damage, even for �� > 20, whereas the Antifer already 
crosses the 5% boundary from �� = 10. 
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C. Classic vs. altered underlayer 

When comparing the classic �/10 underlayer with the 
�/20 underlayer, no significant differences in damage can be 
observed. The use of a smaller grade rock in the underlayer 
does not appear to have any influence on the stability of the 
armour layer, not even for �� ≅ 20. During the model tests 
no rocks from the underlayer have been observed to be 
washed out from in between the armour blocks. 

When comparing the �/10 underlayer with the �/20 
underlayer, it was observed that once the �/20 underlayer is 
directly exposed to waves greater than the design waves, it 
may obviously be damaged more quickly than the �/10 
underlayers. A damaged underlayer results in a decreased 
stability of the armour layer. 

 

 

Figure 11: Classic (W/10) vs. altered (W/20) underlayer, single layer 
HARO armour layer 

D. Other results 

The results described above represent the actual goals of 
this master dissertation and are depicted using graphs. As 
previously stated, several other aspects have been tested. 
Since their results are of slightly less importance for this 
master dissertation, they will be discussed briefly. 

1) Porosity 
The tests using the HARO all averaged a porosity of 46% 

(for the blocks in the uppermost armour layer), whereas the 
porosity for the Antifer averaged 44%. For the Antifer extra 
test series were carried out to investigate the influence of the 
porosity on the armour layer’s stability. It appeared that when 
a porosity of 47% is used for the double layered “on site” 
placement method, the observed amount of damage is 
significantly greater than in the case of porosities of 44% and 
39%. In case of a porosity of 47%, the test series failed 
prematurely and the 5% threshold was already reached for 
�� = 5, whereas the porosities of 39%	 and 47% respectively 
resulted in �� values of 9 and 12. The damage for the 39% 
case does not differ significantly from the 44% tests. 

2) Placement method 
As previously stated, three placement methods have been 

used throughout the model tests. Comparative tests between 
double layered Antifer blocks in the regularly and “on site” 
placed armour layers, show that the regularly placed blocks 
remain significantly more stable than the “on site” placed 
blocks. 

When comparing the “on site” method with the “accidental” 
placement method for the HARO, both methods seem to 
perform well. The accidental placement is, however, slightly 
less stable although the damage remains below 5% for 
�� = 20. 

3) Breakwater toe 
The stability of the armour layer has shown to be 

independent from the type of toe that is used to support the 
blocks in the armour layer. 

4) Treatment method to match friction coefficient 
Both treatment methods resulted in the same static friction 

coefficient. When comparing model test results using either of 
both treatments for the armour blocks, no differences in 
hydraulic behaviour have been observed. 

V. ECONOMICAL EVALUATION  

Based on cost estimations for the construction of a new 
breakwater in the port of Zeebrugge, [1] concludes that the 
application of the double layered HARO could result in a 
30% cost reduction when compared to the Antifer and 5% 
when compared with the single layered Accropode on a 1/1,33 
slope. 

Using this cost estimation, the cost reduction for the single 
layer HARO could theoretically amount up to an extra 35%. 
The actual reduction will be less because of fixed costs that 
come with the construction of the armour layer, though it is 
needless to say that the savings made on concrete and number 
of block placements implies a significant reduction in the total 
cost of the armour layer. 

VI.  CONCLUSION 

The HARO performs equally well in both single and double 
layer armour units. For both practical and economical reasons, 
a �/20 graded underlayer can be used without having to 
adjust the armour block’s weight when using the single 
layered configuration. 

The placement method of the armour blocks does not have a 
significant impact on the breakwater stability, although care 
should always be taken as to install the armour block properly 
and to respect the requirements for the porosity of the armour 
layer. 

Installing an extra row of concrete armour blocks between 
the toe and the slope of the breakwater does not affect the 
hydraulic performance of the armour layer. 

The application of HARO blocks in a single layer 
configuration, whether or not placed on a smaller grade 
underlayer, will result in a significant cost reduction, thus 
making the HARO a very competitive armour block. 
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�� Lengte in het model [ � ] 
�� Golflengte horend bij �� [ � ] 

��� Lengte in het prototype [ � ] 

� Aantal elementen [ − ] 
� Elektrische weerstand [ Ω ] 
!(�) Energiedichtheidsspectrum [ �� ∙ % ] 
SWP Stilwaterpeil [ − ] 
& Golfperiode [ % ] 
&� Piekperiode [ % ] 

' Volume [ �³ ] 
'�)����* Volume deklaagelement [ �³ ] 
'+.�. Volume vaste materie [ �³ ] 
'*-* Volume van één laag binnen het referentieframe [ �³ ] 
. Gewicht deklaagelementen [ � ] 
 
/0 Golfamplitude van de i-de golf [ � ] 
1 Waterdiepte [ � ] 
�23 Bovengrens frequentiedomein (HC) [ �4 ] 
�53 Ondergrens frequentiedomein (LC) [ �4 ] 
�� Piekfrequentie [ �4 ] 

6 Valversnelling (9,81) [ �/%�	 ] 
ℎ Hoogte van een deklaagelement [ � ] 
: Aantal lagen [ − ] 



xxi 
 

; Golfgetal [</1/�] 
;= Laagcoëfficiënt [ − ] 
�� Massa van stortsteen bij prototype [ ;6 ] 

� Massa [ ;6 ] 
> Porositeit [ % ] 
% Golfsteilheid [ − ] 
%@���� Grenssteilheid [ − ] 

% Diep water golfsteilheid [ − ] 
A Laagdikte [ � ] 
 
Δ Relatieve dichtheid [ − ] 
Δ� Relatieve dichtheid in model [ − ] 
Δ� Relatieve dichtheid in prototype [ − ] 

 
C5 Schalingsfactor voor lengte [ − ] 
D Vormfactor [ − ] 
γ Piekfactor [ − ] 
F Langse rek [ � ] 
G Golfverheffing [ � ] 
H Helling talud [ ° ] 
J5 1/schalingsfactor voor lengte [ − ] 
μ Statische wrijvingscoëfficiënt [ − ] 
L� Dichtheid materiaal [;6/�³	] 
L� Dichtheid stortsteen [;6/�³	] 
L�,� Dichtheid stortsteen/deklaagelementen model [;6/�³	] 

L�,� Dichtheid stortsteen/deklaagelementen prototype [;6/�³	] 

L� Dichtheid water [;6/�³	] 
L�,� Dichtheid water model [;6/�³	] 

L�,� Dichtheid water prototype [;6/�³	] 

M0 Faseverschuiving van de i-de golf [ </1 ] 
N0 Hoeksnelheid van de i-de golf [ </1/% ] 
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1.1 Inleiding 

Ter bescherming van havens en kustgebieden wordt reeds lang gebruik gemaakt van 
stortsteengolfbrekers. De groeiende vraag naar duurzame en economisch verantwoorde 
constructies die voldoende weerstand moeten bieden aan ongunstige golfklimaten, heeft ertoe 
geleid dat de deklaagelementen voldoende zwaar moeten zijn. Daar steengroeves zelden in 
staat zijn om voldoende grote massieve elementen te produceren en vaak zeer ver van de 
locatie van de te bouwen golfbreker liggen, is in de loop der jaren steeds vaker gebruik 
gemaakt van betonnen deklaagelementen die ter plaatste kunnen gefabriceerd worden. 

Gedurende de voorbije 70 jaar heeft men steeds geprobeerd om de bestaande golfbrekers te 
optimaliseren. Aanvankelijk werd gewerkt met massieve elementen uit beton die een 
antwoord moesten bieden op de vraag naar grote stukgewichten. Na vele jaren heeft men 
getracht om deklaagelementen van stortsteengolfbrekers lichter en slanker te dimensioneren, 
om de benodigde hoeveelheden beton en de installatiekosten te beperken. Het probleem waar 
men vervolgens op stootte, was dat de elementen over een te geringe structurele stabiliteit 
beschikten. Een bekend voorbeeld van dit probleem was het falen van een golfbreker te Sines, 
Portugal in 1978. De faling van de structuur werd mede veroorzaakt door een overschatte 
structurele stabiliteit van de gebruikte Dolos elementen. Door het breken van deze elementen 
tijdens enkele zware stormen, nam de stabiliteit van de golfbreker snel af met een volledige 
faling tot gevolg (Burcharth, 1987). Door de ernst van deze gebeurtenis, werd teruggekeerd 
naar een voorzichtigere dimensionering van golfbrekers met massievere elementen. 

Aangezien massievere elementen een hoger betonverbruik met zich meebrengen en bovendien 
steeds in twee lagen in de deklaag geplaatst worden, werden manieren gezocht om 
deklaagelementen te ontwikkelen die zowel structureel als hydraulisch zeer stabiele 
eigenschappen vertonen en in één laag geplaatst kunnen worden. Zo werden verschillende 
elementen ontwikkeld die hun hydraulische stabiliteit halen uit interlocking, of het “in elkaar 
grijpen” van verschillende elementen. Tevens werden nieuwe deklaagelementen ontwikkeld 
die hun stabiliteit halen uit de zwaartekracht. Deze elementen bereiken hun stabiliteit door 
hun eigengewicht en door te steunen op andere elementen zodat een zekere voorspanning 
ontstaat in de deklaag. 

Enkele voorbeelden van elementen die hun stabiliteit halen uit interlocking zijn Dolos, 
Tetrapode, Accropode, Core-loc, Xbloc,…. Elementen zoals de kubus, de Antifer (gegroefde 
kubus) en de HARO halen hun stabiliteit grotendeels of volledig uit de zwaartekracht. 

Er bestaat tevens nog een soort deklaagelementen, die in deze masterproef niet verder zal 
worden behandeld. Deze elementen, zoals de Shed (zie Figuur 1-1), Cob en Seabee, halen hun 
stabiliteit uit de wrijving tussen onderlinge elementen. Daar hun plaatsing moet gebeuren op 
een zeer vlakke onderlaag en toepassingen onder water zeer moeilijk haalbaar zijn (Bakker, et 
al., 2004), worden deze elementen buiten beschouwing gelaten. 
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Figuur 1-1: Shed (Latham, et al., 2008) 

Deze masterproef vormt in wezen een uitbreiding van het doctoraat (De Rouck, 1991), waarin 
vooral testen werden uitgevoerd op de Antifer en de HARO. Enerzijds wordt in (De Rouck, 
1991) gekeken naar de eigenschappen en de prestaties van het, toen recentelijk ontworpen en 
toegepaste, HARO element en wordt een vergelijking gemaakt met de reeds bestaande 
Antifer. Anderzijds worden deze eigenschappen getoetst aan bevindingen met de Dolos en de 
Tetrapode en wordt een economische evaluatie uitgevoerd die de verschillende 
deklaagelementen vergelijkt met de Accropode, Shed en Cob voor de toepassing in de haven 
van Zeebrugge. 

Wegens de goede prestaties van de HARO, stelde zich de vraag in hoeverre de gekende 
prestaties in dubbellagige deklagen zich ook manifesteren in toepassingen van de HARO in 
enkellagige deklagen. Dit is dan ook het kader van deze masterproef: er zal een vergelijking 
gemaakt worden tussen de HARO en de Antifer in één- en tweelagige deklagen. Eveneens 
worden nieuwe configuraties van de golfbreker uitgetest met de HARO en worden de 
prestaties van een kleiner steenkaliber in de onderlaag beproefd. Tenslotte wordt 
voortgebouwd op de economische evaluatie die gemaakt wordt in (De Rouck, 1991). 

Doordat er in de literatuur weinig informatie beschikbaar is over de prestaties van gravity 
based enkellagige deklaagelementen, zullen de conclusies in deze masterproef grotendeels 
afhangen van eigen bevindingen uit de modelproeven. Er is wel reeds veel ervaring opgedaan 
met enkellagige deklaagelementen zoals de Accropode en andere elementen, maar een groot 
deel van de expertise wordt vaak binnenshuis gehouden bij de verschillende aannemers. 

1.2 Doelstelling 

De Antifer en HARO zijn deklaagelementen die, net zoals de kubus, hun stabiliteit 
grotendeels verkrijgen door de zwaartekracht (gravity based). Zij worden meestal in een 
dubbellagige plaatsing in de deklaag toegepast waardoor zij moeilijker kunnen concurreren 
met deklaagelementen zoals de Accropode en het Xbloc die zijn ontworpen om in één laag 
geplaatst te worden en hun stabiliteit halen door in elkaar te grijpen (interlocking). 
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Het doel van deze thesis is te onderzoeken of Antifers en vooral HARO elementen, ook in één 
laag in de deklaag kunnen geplaatst worden zonder dat men de elementen zwaarder moet 
dimensioneren. Tevens wordt een economische evaluatie uitgevoerd van enkele aspecten van 
de enkellagige HARO.  

1.3 Krachten op de deklaag 

Deklaagelementen hebben als functie de bescherming van de golfbreker. De elementen in de 
dek- en onderlaag moeten ervoor zorgen dat het kernmateriaal, dat bijvoorbeeld kan bestaan 
uit steenpuin dat niet onderhevig is aan verwering in zeeklimaat, niet uitspoelt onder 
inwerking van de golven. Deklaagelementen moeten dus in staat zijn om voldoende weerstand 
te bieden aan de verschillende krachten die zij ondervinden door de invallende en aflopende 
golven. 

Water dat langsheen de deklaagelementen stroomt, zij het door golfbreking, golfoploop of –
afloop, veroorzaakt verschillende krachten op de elementen. Deze worden schematisch 
weergegeven voor een enkellagige deklaag met HARO elementen in Figuur 1-2, voor water 
dat met een snelheid � van het talud stroomt. 

 

 

Figuur 1-2: Krachten op deklaagelementen 

Enerzijds ontstaat er een zekere wrijvingskracht, �� , van het water dat langsheen de 
bovenzijden van de  elementen stroomt. In combinatie met de sleepkracht, ��, op de wanden 
van de elementen, kan het blok de neiging tot heen-en-weer wiegen (rocking) vertonen onder 
cyclische golfoploop en –afloop. Naast het slepend effect van het stromende water op de 
deklaagelementen, ontstaan er onder de deklaag waterdrukken, ��, van het water dat uit de 
golfbreker stroomt. Deze drukken kunnen in combinatie met de veel kleinere liftkrachten, ��, 
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de elementen uit de deklaag duwen wanneer de onderlinge wrijvingskrachten, �� , in 
combinatie met het eigengewicht, 	, ontoereikend blijken te zijn. 

Wanneer de deklaagelementen voldoende op elkaar afsteunen, ontstaat een zekere zijdelingse 
voorspanning tussen de verschillende rijen elementen in de deklaag. Deze voorspanning kan 
worden vergeleken met normaalkrachten in een samengedrukte balk (Schiereck & Verhagen, 
2012).  

De voorspanning onder de eigengewichten van de deklaagelementen heeft dus een tweeledig 
gevolg. Enerzijds gaan meerdere elementen zich in zekere mate gedragen als een balk onder 
samengestelde buiging, wat zorgt voor een grotere spreiding van de waterdrukken over de 
deklaag. Anderzijds neemt de schuifspanning tussen de elementen onderling toe, wat de 
wrijving ten goede komt. 

Wanneer golven tijdens de golfaanval breken op het talud, ontstaat een impactbelasting op de 
deklaagelementen. Door de turbulentie van het water in de holten van de deklaag wordt lucht 
ingesloten, waardoor de dichtheid van het water lokaal wijzigt. Hierdoor verandert de 
Archimedeskracht op de deklaagelementen in de tijd en wordt het onmogelijk om de 
hydrostatische krachten van de hydrodynamische krachten te scheiden (Juhl & Jensen, 1990). 

Uit bovenstaande aspecten kan besloten worden dat een goed ontwerp van de 
deklaagelementen hand in hand gaat met een goede uitvoering van de werkzaamheden, in 
combinatie met voldoende monitoring tijdens de levensduur van de golfbreker. 

1.4 Ervaringen met deklaagelementen 

1.4.1 Inleiding  

Zoals reeds werd gesteld, bestaan een aantal deklaagelementen die speciaal zijn ontworpen 
om in één enkele laag geplaatst te worden. Deze elementen halen hun stabiliteit uit 
interlocking. Men onderscheidt onder andere de Accropode, de Core-loc en het Xbloc.  

Voor toepassingen met de Accropode en het Xbloc wordt bij voorkeur gewerkt met 
taludhellingen van 1/1,33. De prestaties op vlak van stabiliteit van deze elementen opent 
perspectieven voor enkellagige toepassingen met deklaagelementen die gewoonlijk in twee 
lagen worden geplaatst.  

1.4.2 Kubus 

De kubus, een element dat zijn stabiliteit louter haalt uit de zwaartekracht, wordt algemeen 
toegepast in twee lagen. 
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Figuur 1-3: Kubus ("stable", 2013) 

(van Buchem, 2009) onderzocht onder andere de invloed van de pakkingsdichtheid en de 
plaatsingsmethode op de hydraulische stabiliteit van enkellagige deklagen met kubussen die 
in halfsteensverband (geschrankt) worden geplaatst. Uit dit werk is gebleken dat de grootste 
stabiliteit wordt gehaald bij een porositeit van 28%. Net zoals in (Vanden Bosch, et al., 2002) 
wordt waargenomen dat bij een kleine porositeit de kubussen zich gedragen zoals een “block 
revetment”. Dit zijn elementen die zeer dichtgepakt worden geplaatst op de golfbreker. Door 
dit gedrag neemt de stabiliteit van de golfbreker sterk af. Dit wordt verklaard doordat water 
dat uit de golfbreker stroomt, moeilijk kan ontsnappen doorheen de kleine openingen tussen 
de deklaagelementen. Bijgevolg ontstaan grote waterdrukken tussen de onder- en deklaag en 
worden elementen gemakkelijker uit het profiel geworpen. Bij vergelijking van een 
taludhelling 1/1,5 en 1/2 is gebleken dat de helling 1/1,5 resulteert in een grotere stabiliteit 
die mogelijks te wijten is aan een grotere voorspanning tussen de elementen. Deze 
waarneming bevestigt de resultaten van (De Rouck, 1991). 

(Verhagen, et al., 2002) stelt dat de plaatsing van kubusvormige deklaagelementen in één 
enkele laag mogelijk is voor pakkingsdichtheden groter dan 70%, of dus porositeiten kleiner 
dan 30%. Maar de pakkingsdichtheid mag niet te groot worden om te vermijden dat het 
geheel zich zal gedragen als een revetment. Deze voorwaarde voor de porositeit kan behaald 
worden door gebruik te maken van een kraan die de elementen op het talud plaatst of, onder 
bepaalde voorwaarden, laat vallen op het talud dat zich onder water bevindt. 

Met behulp van modelproeven werd in (van Buchem, 2009) tevens de manier van plaatsing 
van de elementen op het talud onderzocht. Hieruit is gebleken dat het laten vallen van 
elementen vanaf een bepaalde hoogte nefaster is voor de algemene stabiliteit van de deklaag 
dan wanneer de elementen manueel geplaatst worden zonder verdere aandrukking. Indien 
men deze waarneming toepast in de praktijk, blijkt dat de plaatsing van de elementen op het 
talud preferentieel gebeurt met behulp van een kraan die de elementen stuk voor stuk in de 
deklaag plaatst. Bij het laten vallen van slankere deklaagelementen, zoals de HARO, zouden 
bovendien onnodig grote spanningen kunnen ontstaan die mogelijks tot vroegtijdig falen 
zouden kunnen leiden. 
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Net zoals in het geval van het Xbloc (cfr. infra), werd waargenomen dat elementen uit hoger 
gelegen rijen vaak in staat zijn om openingen in de deklaag terug op te vullen. Hierdoor 
kunnen elementen die over een afstand groter dan hun karakteristieke breedte � verplaatst 
worden, toch nog bijdragen tot de stabiliteit van de golfbreker. Het schadecriterium 
"verplaatsing > �" werd tevens als enige criterium gebruikt om de schade te kwantificeren. 
Het feit dat kubussen in staat zijn om lager gelegen rijen te “herstellen”, heeft als nadeel dat 
wanneer de porositeit van de deklaag hoge dan 40%  wordt gekozen, deze elementen de 
neiging hebben om de deklaag te laten dichtslaan, waardoor lokaal de pakkingsdichtheid sterk 
toeneemt. Dit kan als gevolg hebben dat rond het SWP de pakkingsdichtheid sterk verhoogt, 
waardoor de golfoploop toeneemt en meer schade optreedt hoger op het talud (Verhaeghe, 
2001). Het dichtslaan van de deklaag rond het SWP wordt in deze masterproef eveneens 
waargenomen bij de modelproeven met Antifers. 

De verschillende testreeksen in de masterproef van (van Buchem, 2009) maakten, net zoals in 
(Vanden Bosch, et al., 2002), steeds gebruik van 1000 golven per golfhoogte. Zoals later zal 
blijken, wordt in deze masterproef gebruik gemaakt van ten minste 2000 golven per 
golfhoogte, vergelijkbaar met de methode beschreven in (Suh, et al., 2012). Dit komt omdat er 
in vergelijkende testen is gebleken dat er tussen 1000 en 2000 golven van een bepaalde 
golfhoogte toch een zekere hoeveelheid extra schade optreedt ten opzichte van de toestand na 
1000 golven. Deze vergelijking wordt verderop besproken. 

(van Buchem, 2009) bespreekt tenslotte nog de invloed van de golfsteilheid op de stabiliteit 
van golfbrekers. Hieruit is gebleken dat schade meestal optreedt vanaf een steilheid gelijk aan 
0,04. Naarmate ze toeneemt naar een waarde � = 0,06, nemen zowel de ernst van de schade 
als de snelheid van schadepropagatie toe. Dit wordt echter tegengesproken in (Vanden Bosch, 
et al., 2002), waar men refereert naar eerder onderzoek waaruit is gebleken dat de 
golfsteilheid geen invloed heeft op de stabiliteit van golfbrekers. Dit aspect wordt eveneens 
later behandeld.  

Tenslotte wordt nog meegegeven dat de kubus in een dubbellagige deklaag een ��-waarde 
van 7 heeft. (Partenscky, et al., 1986). 

1.4.3 Antifer 

In voorgaande paragraaf werd gewag gemaakt van het effect van de golfsteilheid op de schade 
aan golfbrekers. (Yagci, et al., 2004) stellen in hun onderzoek naar de Antifer dat de schade 
aan een golfbreker toeneemt met groter wordende significante golfperiode �� . Grote 
golfperiodes hebben uiteindelijk de neiging om opnieuw minder schade te veroorzaken 
(Partenscky, et al., 1986). Blijft de periode constant, dan neemt de schade toe met toenemende 
significante golfhoogte �� . Bovendien neemt de stabiliteit van deklagen meer af door 
onregelmatige golven dan door regelmatige golven. Het is dus belangrijk dat tijdens de 
modelproeven gewerkt wordt met onregelmatige golftreinen om te vermijden dat de stabiliteit 
van de structuur overschat wordt in vergelijking met een prototype in een werkelijk 
zeeklimaat waar immers zelden sprake is van een regelmatig golfklimaat. 
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Figuur 1-4: Antifer ("hendrikdgz", 2008) 

(Yagci, et al., 2004) introduceren een nieuw soort schadeparameter die onder andere 
“rocking” van elementen in beschouwing neemt. Hierdoor worden de resulterende �� -
waarden bij (Yagci, et al., 2004) kleiner, �� = 3,52 in plaats van �� = 7, en wordt dus een 
bijkomende veiligheid gecreëerd ten opzichte van het gangbare criterium “verplaatsing > �”. 
Het onderzoek spitst zich toe op Antifers die op een, in zekere mate, willekeurige manier op 
het talud worden geplaatst met een porositeit van 47%. Deze schikking bleek bovendien 
stabieler dan wanneer gewerkt wordt met een porositeit van 56% (Yagci & Kapdalsi, 2003). 
Hierbij moet worden opgemerkt dat nooit werd gewerkt met het halfsteensverband waarvan 
sprake in voorgaande paragraaf en hetgeen ook in deze masterproef gebruikt wordt. 

Op economisch vlak wordt het volgende gesteld. Hoewel Antifers een hoger betonverbruik 
hebben dan vele andere elementen, zelfs het dubbele van de Core-loc, is de Antifer een nuttig 
blok in omstandigheden waar de kwaliteit van de constructie moeilijk te controleren is. Ook 
wanneer het golfklimaat onzeker is of  wanneer er onzekerheid bestaat over de stabiliteit van 
de fundering, kan de Antifer aangeraden worden. In dergelijke gevallen, waar er onzekerheid 
heerst over stabiliteitseigenschappen, is het gebruik van slanke “interlocking” elementen niet 
aangewezen (Yagci & Kapdalsi, 2003). 

Het ontwerp van een golfbreker met Antifers als deklaagelementen in twee lagen wordt 
uitgevoerd met een ��-waarde van 7,5 (SOGREAH, 1992). 

1.4.4 Tetrapodes 

Tetrapodes worden gebruikelijk in twee lagen in de deklaag geplaatst. Er wordt echter wel 
onderzoek gevoerd naar mogelijkheden om dit blok te gebruiken in een enkele laag. 
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Figuur 1-5: Tetrapode (Monk, 2009) 

Modelproeven met Tetrapodes in één laag, uitgevoerd door (De Jong, et al., 2004), hebben 
aangetoond dat deze elementen geschikt zijn om in een enkele laag in de deklaag geplaatst te 
worden. Er wordt wel aangeraden om steeds een voldoende grote pakkingsdichtheid aan te 
houden die moet vermijden dat de deklaagelementen verschuiven en dat er openingen in de 
deklaag worden gevormd waardoor invallende golven rechtstreeks de onderlaag zouden 
kunnen aantasten en de deklaagelementen hun steun zouden verliezen. Immers, (Vanden 
Bosch, et al., 2002) toonden aan dat de toepassing van Tetrapodes in één laag niet 
verantwoord is net omwille van dit laatste fenomeen. 

Voor het gebruik van Tetrapodes (in twee lagen) wordt een �� van 7,2 (Partenscky, et al., 
1986) tot 9 aangeraden (SOGREAH, 1992). 

1.4.5 Dolos 

De Dolos wordt steeds in twee lagen aangebracht in de deklaag van een golfbreker. Dit 
element vertoont een hoge hydraulische stabiliteit, maar een kleinere structurele stabiliteit. 

 

 

Figuur 1-6: Dolos ("gletzold", 2011) 
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Dolos elementen zijn volgens (Kubota, et al., 2004) het stabielst wanneer ze in een 1,8 ∙ ℎ 
dikke deklaag worden geplaatst, met ℎ de hoogte van één van de haaks op het lijf staande 
delen. Deze dikte komt overeen met een plaatsing in een dubbellagige deklaag. Naarmate de 
dikte van de deklaag afneemt, kan de deklaag minder weerstand bieden aan de oppersende 
drukkrachten die onder de deklaag heersen. 

(Bakker, et al., 2004) vermelden dat Dolos elementen hydraulisch gezien zeer stabiel zijn, 
maar dat ze structureel gezien zwakker scoren. Dit is gebleken uit de faling van de golfbreker 
van Sines, Portugal. Enerzijds heeft men na deze catastrofale faling onderzoek gevoerd naar 
Dolos elementen met een dikker lijf en heeft men zelfs overwogen deze elementen te 
wapenen. Een antwoord op de structurele zwakte van de Dolos elementen, was de Accropode 
die een gulden middenweg vormt tussen hydraulische en structurele stabiliteit. Tevens is er de 
Core-loc die eerder hydraulisch stabiel is en structureel iets zwakker dan de Accropode. 

(Partenscky, et al., 1986) raadt een �� -waarde aan van 10 voor het ontwerp van een 
golfbreker met Dolos elementen in de deklaag. 

1.4.6 HARO 

De voor- en nadelen van massieve deklaagelementen in acht genomen, werd in 1984 het 
HARO element ontworpen. Het element is speciaal ontworpen om hydraulisch zeer stabiel te 
blijven onder schuine golfinval. In een werkelijk zeeklimaat komt loodrechte, of 
tweedimensionale, golfinval immers zelden voor. De prestaties van de HARO onder schuine 
golfinval zijn bovendien nog beter dan onder loodrechte golfinval. 

 

 

Figuur 1-7: HARO (Nekrasov, 2012) 

Zoals verderop in deze tekst zal blijken, wordt de HARO onder meer gekenmerkt door een 
grote centrale holte die enerzijds bijdraagt tot een grotere porositeit, en dus permeabiliteit, van 
de deklaag en anderzijds de invloed van de oppersende drukkrachten op de elementen 
vermindert. Dit laatste verschijnsel wordt eveneens beschreven in (Kubota, et al., 2008) waar 
men een nieuw elementtype voorstelt voor golfbrekers met een kruin onder het stilwaterpeil. 
Bovendien zorgt de holte voor een verlaagd betonverbruik en worden mogelijke residuele 
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spanningen van het hydratatieproces aanzienlijk beperkt ten opzichte van bij massieve 
elementen zoals de kubus en Antifer. 

De grote aanwezigheid van holten in deklagen met HARO elementen, bezorgt deze een grote 
bergingscapaciteit voor de aanvallende golven. Hierdoor kan een grote hoeveelheid energie 
afkomstig van de golven gedissipeerd worden door turbulentie in de holten en wordt ook de 
golfoploop op het talud beperkt. De deklaagelementen presteren dan ook maximaal wanneer 
hun opening naar de golven gericht is. 

Zoals reeds eerder werd gesteld, bouwt deze masterproef voort op (De Rouck, 1991) en meer 
bepaald op de vergelijking tussen de Antifer en de HARO. Tevens worden in deze 
masterproef bijkomende aspecten en configuraties van de HARO nader onderzocht met 
behulp van modelproeven met loodrecht invallende golven.  

(De Rouck, 1991) onderzocht de stabiliteit van de HARO in een golfklimaat met loodrecht 
invallende golven (tweedimensionaal) op schaal 1/40, gebruik makend van het Pierson-
Moskowitz spectrum.  

Vergelijkingen met Antifer, Tetrapode en Dolos elementen werden eveneens op deze schaal 
uitgevoerd. Het golfbrekermodel situeerde zich in relatief diep water, was voorzien van een 
talud met helling 1/1,5 en was dermate hoog zodat er quasi geen overtopping kon optreden. 
Hierdoor was het mogelijk om �� -waarden te bepalen via de formule van Hudson. De 
bepaling van ��-waarden voor het HARO element gebeurde op schaal 1/20. De resultaten 
bekomen met de modelproeven van deze masterproef bevestigen de resultaten van (De Rouck, 
1991). Hieruit kan besloten worden dat de randeffecten op schaal 1/40 een gelijkaardige 
invloed uitoefenen op het model als op schaal 1/20 en aldus even maatgevend zijn in het 
modelonderzoek. 

De actieve zone gebruikt in (De Rouck, 1991) bevindt zich zowel 1,5 ∙ �  onder als boven het 
SWP. In deze masterproef is deze zone nauwer genomen, waardoor het schadepercentage 
groter zal zijn aangezien er zich minder elementen in de actieve zone bevinden die niet of 
amper beïnvloed worden door de golven en bijgevolg het schadepercentage naar beneden 
zouden trekken. 

De deklaagelementen werden in het besproken doctoraat op verschillende manieren in de 
deklaag geplaatst. Er was sprake van een regelmatige plaatsing, een werfplaatsing en een 
willekeurige plaatsing. De eerste twee plaatsingen worden verderop in deze masterproef 
besproken. De willekeurige variant is vergelijkbaar met de plaatsing die in deze masterproef 
“accidentele plaatsing” zal genoemd worden. Echter, de elementen in (De Rouck, 1991) 
werden op het talud gegooid, terwijl ze in deze masterproef handmatig worden gelegd op 
zulke manier dat de optredende fouten gelijkaardig zijn als die  in het doctoraat. 

De porositeiten, !, van de deklagen bij aanvang van de proeven bij (De Rouck, 1991) worden 
voor de verschillende elementen in de vergelijkende testen weergegeven in Tabel 1-1. 
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Tabel 1-1: Aanvangsporositeiten 

Element "	[%] 
HARO 0,52	

Antifer 0,46	

Dolos 0,56	

Tetrapode 0,50 
 

De gebruikte deklaagelementen, zowel de HARO, Antifer, Tetrapode als Dolos, waren voor 
het doctoraat gefabriceerd uit beton met een benaderde massadichtheid van 2,3	&'/(³ . 
Wegens het gebruik van beton, zat er een redelijke spreiding op de massadichtheden van de 
verschillende elementen. Daarom is in deze masterproef gebruik gemaakt van elementen 
vervaardigd uit kunststof. De massadichtheid van kunststof kan nauwkeuriger vastgelegd 
worden dan deze van beton. Bovendien is het, al naargelang de samenstelling van het beton, 
mogelijk dat betonnen modelblokjes na verschaling naar de werkelijkheid te ruw zouden zijn. 
Dit is een extra argument om gebruik te maken van kunststof elementen. 

In het besproken doctoraat wordt, ter bepaling van de �� -waarden met de formule van 
Hudson, gebruik gemaakt van volgende schadecriteria: 

- Begin van verplaatsing 
- Bij te plaatsen elementen 

Voor het vergelijkend onderzoek tussen de verschillende soorten elementen werden volgende 
criteria gehanteerd: 

- Begin van verplaatsing 
- Verplaatsingen > �/2 
- Aantal elementen uit profiel geslagen 
- Bij te plaatsen elementen 

Het eerste criterium, “begin van verplaatsing”, komt overeen met permanente verplaatsingen 
met een grootte overeenkomstig aan plaatsingsfouten op de werf van 0,30	( tot 0,40	(. Na 
verschaling met factor 1/40 leidt dit tot een schadecriterium tussen verplaatsing > �/10 en 
verplaatsing > �/4, met � gelijk aan 0,05135	(, de karakteristieke breedte van een element. 
In deze masterproef zal het criterium > �/4  ter informatie worden opgenomen voor de 
proeven met HARO elementen. Het geeft een gedetailleerder schadebeeld wanneer er volgens 
de overige criteria weinig schade optreedt, maar wordt niet algemeen gebruikt in de literatuur. 

Het laatste schadecriterium bij (De Rouck, 1991), “bij te plaatsen elementen”, wordt niet 
opgenomen in deze masterproef. Het houdt in dat gaten in de deklaag worden opgevuld met 
nieuwe deklaagelementen indien de grootte van het gat dit toelaat. De bedoeling hiervan is 
een indicatie te geven van de te verwachten onderhoudskosten. 

Verschillende proeven betreffende de stabiliteit van de HARO resulteerden in de opmerking 
dat de teen van de golfbreker voldoende diep moet liggen. Indien dit niet het geval is bestaat 
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de kans dat de onderste rijen van de deklaag hun steun verliezen, waardoor de gehele deklaag 
kan falen. Dit is vooral een aandachtspunt op plaatsen met grote tijverschillen. 

Tevens werd in het doctoraat bevonden dat voor dubbellagige deklagen met HARO elementen 
de beste stabiliteit wordt bekomen wanneer de bovenste laag zodanig wordt geplaatst dat de 
elementen steeds een halve module verschoven zijn ten opzichte van de blokken in de 
onderste deklaag. In deze masterproef wordt deze opstelling eveneens gebruikt en krijgt de 
naam “dubbel geschrankt”. Deze configuratie werd in (De Rouck, 1991) echter slechts 
toegepast bij de HARO. Testen met Antifers maakten geen gebruik van de dubbele 
schranking. In het kader van deze masterproef wordt de dubbele schranking zowel bij Antifers 
als bij HARO’s toegepast. 

De prestaties van de dubbellagige plaatsing bleken in het doctoraat goed overeen te komen 
met de prestaties van een enkele laag. De initiatie van schade vond steeds plaats bij 
vergelijkbare golfhoogtes. 

De resultaten voor de ��-waarden voor de verschillende configuraties met HARO elementen 
waarbij het gehanteerde schadecriterium 0%  tot 0,5%  bijplaatsing is, zijn samengevat in 
Tabel 1-2. Hierbij wordt opgemerkt dat de waarden “> 16" een ondergrens bepalen voor de 
HARO, daar deze waarde werd beperkt door de maximale significante golfhoogte van de 
testreeksen. 

Tabel 1-2: Resultaten KD-waarden HARO, voor * − *, ,% bijplaatsing 

Plaatsing % schade # Lagen Niet-brekend Brekend 

Regelmatig 
0	

1	 ≥ 16	 ≥ 	16	

2	 ≥ 	16	 ≥ 	16	

0,5	
1	 ≥ 	16	 ≥ 	16	

2	 ≥ 	16	 ≥ 	16	

Werf 
0	

1	 ≥ 	16	 4,4	

2	 ≥ 	16	 6	

0,5	
1	 ≥ 	16	 8	

2	 ≥ 16	 13,5	

Willekeurig 
0	

1	 4,6	 /	

2	 6,4	 /	

0,5	
1	 9,4	 /	

2	 14	 /	
 

De waarden voor de schadecoëfficiënten ��  zijn sterk afhankelijk van het beschouwde 
schadecriterium en het gehanteerde schadepercentage. Het heeft bij onderzoek dan ook geen 
zin om waarden te formuleren zonder uitdrukkelijk te specifiëren welke voorwaarden werden 
gebruikt bij de weergegeven ��-waarden. 

In Tabel 1-3 worden ��-waarden gegeven voor schadecriteria en –percentages gelijkaardig 
aan degene die in deze masterproef zullen gehanteerd worden, voor taludhellingen met 
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cot234 = 1,5 en dubbellagige deklaagelementen. De criteria die in deze masterproef zullen 
gebruikt worden zijn in het grijs gemarkeerd. 

Tabel 1-3: Resultaten KD-waarden dubbellagige elementen, helling 1/1,5 

Criterium % schade HARO Antifer Dolos Tetrapode 

Begin 
beweging 

2	 14	 6	 9,5	 4	

5	 27	 7	 23	 8	

> 5/6 

7	 67	 77	 78	 /	

1,5	 26	 14	 22	 10	

6	 97	 7:	 97	 76	

Bijplaatsing 

0	 23	 5	 9	 /	

0,25	 54	 13	 15	 8	

0,50	 69	 22	 24	 9,5	

 

(De Rouck, 1991) vermeldt nog dat het “no-damage”-criterium van Hudson, beschreven in 
(US Army Corps of Engineers, 1984), volgens bovenstaande resultaten blijkt overeen te 
komen met 1% à 1,5% schade volgens het criterium verplaatsing > �/2. 

Uiteindelijk wordt aangeraden om voor de HARO te werken met een �� van 15	à	20 voor het 
strekkend gedeelte van de dam en niet-brekende golven. In de praktijk wordt gewerkt met 
�� = 12.  

Bij de vergelijking tussen HARO en Antifer elementen, is gebleken dat HARO elementen van 
15	<=! stabieler zijn dan Antifer elementen van 30	<=! bij identieke randvoorwaarden. Het 
spreekt dus voor zich dat het economische voordeel bij het gebruik van HARO elementen in 
plaats van Antifer elementen aanzienlijk zal zijn. En dit zowel op vlak van materiaalverbruik 
als van plaatsingskosten. Bovendien treedt bij HARO elementen 30% minder overtopping op 
dan bij eenzelfde golfbreker met kubussen. Dit aspect wordt echter niet verder uitgediept in 
deze masterproef. 

Een algemene waarneming bij de vergelijkende testen tussen HARO, Antifer, Dolos en 
Tetrapode in (De Rouck, 1991), was dat de HARO’s en Antifers zich steeds over beperkte 
afstanden verplaatsten. De Dolos en Tetrapode hebben de neiging om over grotere afstanden 
over het talud te rollen en gaten te vormen in de deklaag. HARO en Antifer elementen hebben 
eerder de neiging om gevormde gaten op te vullen door tussen lager gelegen rijen in eenzelfde 
laag te zakken. Hoewel in bovenstaande paragraaf over de kubus werd gesproken over het 
dichtslaan van de deklaag bij Antifers en kubussen, wordt dit fenomeen, net zoals in 
(Verhaeghe, 2001), niet waargenomen bij de HARO. De HARO elementen zullen wel voor 
een zekere zelf-herstelling zorgen, maar door hun rechthoekig grondvlak hebben zij niet de 
neiging om tussen lager gelegen rijen te zakken en lokaal de pakkingsdichtheid te verhogen. 
Dankzij deze herschikking blijft de stabiliteit van de golfbreker gedurende en na een storm 
beter behouden dan in het geval van de Dolos of de Tetrapode, waar de onderlaag meteen 
wordt blootgesteld aan het heersende golfklimaat wanneer de deklaag enkellagig is. 
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De algemene conclusie uit (De Rouck, 1991) voor de vergelijkende studie tussen de 
besproken elementen, is dat voor het criterium begin van beweging de prestaties van de 
Antifer en Tetrapode gelijkaardig zijn. Ook het gedrag van de HARO en Dolos lijkt sterk op 
elkaar. Wordt echter gekeken naar verplaatsingen > �/2 en het percentage bijplaatsingen, 
presteert de HARO het best, gevolgd door respectievelijk de Dolos, Antifer en uiteindelijk de 
Tetrapode. Voor het criterium bijplaatsing, scoort de HARO aanzienlijk beter dan de overige 
elementen uit de studie. 

Hoewel effecten als golfoploop, –reflectie en –overtopping geen deel uitmaken van deze 
masterproef, worden de resultaten van (De Rouck, 1991) voor golfoploop alsnog kort 
vermeld. De golfoploop voor deklagen met HARO’s is 5%  lager dan bij Antifers, voor 
deklagen met Dolos elementen is deze golfoploop 13%  lager dan bij Antifers en voor 
Tetrapodes 17% lager dan bij Antifers. Dit heeft vanzelfsprekend een positief effect op de 
benodigde vrijboord van de golfbrekers, die in het geval van de HARO, de Tetrapode en de 
Dolos lager mag zijn dan bij een deklaag bestaande uit Antifers.  

Wat betreft golfreflectie, zijn de waarden bij HARO’s respectievelijk 6%, 10% en 16% lager 
dan bij deklagen met Antifers, Dolossen en Tetrapodes. 

1.4.7 Accropode 

De Accropode is ontworpen om in één laag in de deklaag geplaatst te worden en bereikt zijn 
stabiliteit door interlocking. 

 

 

Figuur 1-8: Accropode ("p_dude", 2008) 

Het ontwerp van de Accropode is zodanig uitgevoerd dat een veiligheidsfactor van 1,7 
aanwezig is in de berekening van de benodigde stukgewichten. Dit komt doordat de deklagen 
steeds worden ontworpen zodat er maximaal 1% schade wordt toegelaten bij de heersende 
golfcondities. Bij andere deklaagelementen wordt gewoonlijk tot 5% schade toegelaten (US 
Army Corps of Engineers, 1984). Bovendien hanteert men voor de Accropode bij voorkeur 
een helling 1/1,33 . Hierdoor verbetert de interlocking tussen de elementen onderling. 
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Tegelijk wordt op deze manier bespaard op materiaalgebruik en kan men lichtere kranen 
gebruiken voor de installatie van de elementen op het talud (Denechere & Thomson, 1999). 

De plaatsing van de Accropode gebeurt volgens een bepaald plaatsingsgrid met een vaste 
tussenafstand tussen de verschillende elementen. De oriëntatie van de elementen moet wel 
telkens verschillen om een soort willekeurig patroon te krijgen voor een optimale dissipatie 
van de golfenergie. Dadelijk na de plaatsing van de elementen kan echter niet steeds een 
volledige interlocking gegarandeerd worden. De stabiliteitskarakteristieken waarvoor de 
Accropodes zijn ontworpen, doen zich pas voor na blootgesteld te zijn aan een zeker 
golfklimaat dat de elementen zodanig doet bewegen dat de onderlinge interlocking toeneemt. 
De Accropode vereist aldus een soort “zettingsproef” voor een optimale werking. Dit in 
tegenstelling tot de HARO: deze elementen steunen reeds vanaf de installatie voldoende op 
elkaar, waardoor de zettingen bij “ingebruikname” beperkt blijven. 

��-waarden uit de literatuur worden gewoonlijk vastgelegd op 12 voor brekende en op 15 
voor niet-brekende golven horend bij het zero-damage-criterium (±1%  schade) en een 
taludhelling van 1/1,33 (Denechere, 1992). 

1.4.8 Core-loc 

Deze deklaagelementen beschikken volgens (Melby, et al., 1994) over een kleiner 
betonvolume andere elementen die op willekeurige manieren op het talud worden geplaatst 
zoals de Dolos, Tetrapode,… Bovendien kan de Core-loc in een enkellagige deklaag geplaatst 
worden onder de gangbare taludhellingen van 1/1,5. 

 

 

Figuur 1-9: Core-loc (Core-loc Africa, 2013) 

Deklagen met Core-locs kunnen een porositeit van 66% behalen. Voor de berekening van de 
porositeit wordt de laagdikte berekend met een &? van 1,6. 

In (Melby, et al., 1994) spreekt men van ��-waarden die kunnen oplopen tot 300. Er wordt 
evenwel niet gesproken over het gehanteerde schadecriterium, waardoor dit resultaat moeilijk 
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geplaatst kan worden binnen deze masterproef. In de praktijk wordt echter een ��-waarde van 
16 gehanteerd. 

1.4.9 Xbloc 

Xblocs worden steeds enkellagig geplaatst op de deklaag van golfbrekers. 

 

 

Figuur 1-10: Xbloc (Xbloc, 2013) 

Dit element werd ontwikkeld ter verbetering van de prestaties van de Core-loc. Waar de Core-
loc zeer goed presteert op vlak van hydraulische stabiliteit en in zekere mate inboet aan 
structurele sterkte, is het Xbloc ontwikkeld om hydraulisch gelijkwaardig te presteren en 
structureel sterker te zijn. Bovendien treedt, in tegenstelling tot de Accropode, een verbeterde 
interlocking op vanaf het moment van de installatie. Het Xbloc is immers ontworpen om een 
zekere “automatische” interlocking te ondergaan. Het gebrek aan deze “automatische” 
interlocking is één van de zwakke punten van de Accropode. 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat uit proefresultaten is gebleken dat een deklaag met Xbloc 
elementen in zekere mate zelfherstellende eigenschappen vertoont. Wanneer openingen 
ontstaan in de deklaag door de verwijdering van elementen of door grote verplaatsingen, 
zullen hoger gelegen elementen de holtes opvullen. 

De schadecoëfficiënt �� wordt gelijk gesteld aan 16 voor toepassingen met een helling van 
1/1,33. Deze helling is ook gebruikelijk voor de Accropode (Bakker, et al., 2004). 

1.5 Proeven met aangepaste onderlagen 

Met behulp van modelproeven met fijner materiaal in de onderlaag (tot 	/120) heeft men in 
(De Jong, et al., 2004) aangetoond dat de deklaagelementen makkelijker afglijden. Bovendien 
erodeert een fijnere onderlaag sneller dan grotere steenkalibers van zodra ze wordt aangetast 
door rechtstreekse golfinval. 
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(US Army Corps of Engineers, 2006) geeft verschillende aanbevelingen voor de onderlaag 
naargelang de stukgewichten van de deklaagelementen. Er wordt gesteld dat de aanbevolen 
dikte van de onderlaag minimaal twee nominale steendiktes moet bedragen. Wat betreft het 
gewicht van de stenen in de onderlaag, worden volgende aanbevelingen gegeven als functie 
van het stukgewicht van de deklaagelementen, 	:  

- Indien �� ≤ 12: 	/10 
- Indien �� > 12: 	/5 

Deklaagelementen die hun stabiliteit bereiken door de zwaartekracht, vertonen gewoonlijk 
��-waarden kleiner dan 12, waardoor 	/10 een gebruikelijk gewicht is voor de onderlaag. 
Het nadeel van deze gewichtsklasse, is dat de individuele rotsblokken relatief groot zijn en de 
onderlaag moeilijk kan geëffend worden. Hierdoor kan een regelmatige plaatsing van 
bovenliggende deklaagelementen moeilijk verlopen. 

Voor de HARO, die volgens de literatuur ��-waarden groter dan 12 kan bezitten, zou men in 
theorie 	/5 kunnen hanteren voor de onderlaag. Praktisch gezien is het plaatsen van HARO 
elementen op deze soort onderlaag nog moeilijker dan op een onderlaag met gewichtsklasse 
	/10. Daarom is een onderlaag van het type 	/5	 af te raden. De klasse 	/5 zorgt echter 
wel voor goede prestaties in het geval van deklaagelementen die hun stabiliteit uit 
interlocking halen. 

(CIRIA, et al., 2007) stellen dat voor kubussen, in één laag met een porositeit van 25%, het 
materiaal van de onderlaag tussen de gewichtklassen 	/20	en 	/10 hoort te liggen. Voor 
interlocking elementen zoals de Accropode en het Xbloc wordt aangeraden te werken met 
0,07 ∙ 	  en 0,14 ∙ 	 . Deklaagelementen die in dubbellagige deklagen geplaatst worden, 
kunnen volgens (CIRIA, et al., 2007) geplaatst worden op een onderlaag die bestaat uit 
stortsteen met een steenklasse tussen 0,05 ∙ 	 = 	/20 en 0,15 ∙ 	. 

In deze masterproef zullen de aanbevelingen van “The Rock Manual” (CIRIA, et al., 2007) 
voor enkellagige kubussen worden toegepast op de HARO. Enerzijds zal worden gekeken 
naar de prestaties van deklagen bestaande uit HARO elementen op een “klassieke onderlaag” 
van de gewichtsklasse 	/10, terwijl anderzijds materiaal van 	/20 als onderlaag zal getest 
worden. Er zal steeds gestreefd worden naar deklagen met een porositeit van 46%. 

1.6 Invloed van doorlatendheid 

Voortbouwend op de verfijning van de onderlaag, kan gesteld worden dat de doorlatendheid 
van de kern eveneens een bepalende factor is voor de stabiliteit van de dek- en onderlaag. 
Naarmate de doorlatendheid afneemt, wordt de golfbreker dichter met als gevolg dat minder 
energie gedissipeerd wordt in de structuur. Er wordt dus meer energie overgedragen aan de 
dek- en onderlaag. Dit wordt bevestigd door (De Jong, et al., 2004). (Kubota, et al., 2004) 
bepaalden dat dit verschijnsel te wijten is aan het ontstaan van een verschil in snelheidsvelden 
tussen het turbulerende water in de deklaag en de onderliggende lagen. Hoe groter dit verschil 
wordt, hoe meer de deklaagelementen onderworpen worden aan waterdrukken die de 
elementen uit het profiel kunnen drukken. (De Rouck, 1991) beschrijft eveneens de invloed 
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van de porositeit van een golfbreker door een plastic folie aan te brengen tussen de dek- en 
onderlaag. Op deze manier kan geen golfenergie in de structuur gedissipeerd worden en wordt 
alle energie overgedragen naar de deklaag. Uit de waarnemingen is gebleken dat het 
ondoorlatend maken van de onderlaag een zeer nadelig effect heeft op de hydraulische 
prestaties van de deklaag. 

In (Kubota, et al., 2004) wordt in het geval van composiet golfbrekers de vergelijking 
gemaakt tussen een kern bestaande uit Tetrapodes en een kern bestaande uit rotsblokken. De 
kern met rotsblokken zorgde voor een minder stabiele deklaag. Dit kan mogelijks verklaard 
worden doordat rotsen gekenmerkt worden door steenklassen die bestaan uit kleinere 
elementen die in de holtes van de grotere elementen kunnen zakken en op die manier de 
doorlatendheid van het geheel kunnen verminderen. 



 

2 Model 
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2.1 Beschrijving golfgoot en aanverwanten 

 (Department of Civil Engineering Ghent University, 2010) 

2.1.1 Golfgoot  

Fysische modelproeven zijn uitgevoerd in de grote golfgoot van de Afdeling Weg- en 
Waterbouwkunde, Vakgroep Civiele Techniek van Universiteit Gent te Zwijnaarde. De 
golfgoot heeft een lengte van 30	� , een breedte van 1	�  en een hoogte van 1,2	� . De 
maximale waterstand bedraagt 0,80	�. De maximale golfhoogte die kan gegenereerd worden, 
bedraagt 0,35	�. De waterstand bij de modelproeven van dit onderzoek ligt vast op 0,65	� 
en de maximaal gebruikte golfhoogte is 0,22	� . De gebruikte waterstand en golfhoogtes 
vallen dus ruim binnen het toepassingsgebied van de golfgoot.  

De golfgoot is opgebouwd uit gewapend beton. Aan één zijde van de golfgoot zijn 30	�� 
dikke glasramen voorzien, gemonteerd in een stalen frame. Deze glasramen beginnen waar 
het model van de golfbreker is ingebouwd en lopen tot aan het begin van het voorland. De 
glaspanelen zijn elk 1	� breed en maken het mogelijk om vanaf de zijkanten van de golfgoot 
het ingebouwde model en de golven waar te nemen.  

 

 

Figuur 2-1: Zijdelings zicht op de golfgoot nabij het model 

Voor het uitvoeren van fysische modeltesten is de golfgoot uitgerust met een golfgenerator-
systeem voor regelmatige en onregelmatige golven, een systeem voor actieve golfabsorptie, 
een data-acquisitie systeem en golfanalysesoftware. Alle gebruikte LabViewTM software werd 
ontworpen aan de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde van de UGent.  

Figuur 2-2 toont de langsdoorsnede van de golfgoot die werd gebruikt voor de modelproeven 
van deze masterproef. De tekening toont de positie van het golfschot (rechts) en het 
golfbrekermodel (links). Daartussen bevinden zich de golfhoogtemeters 1-3 en 4-6. Op drie 
meter vanaf het golfschot bevinden zich de meettoestellen voor het actieve 
golfabsorptiesysteem. Een verdere bespreking van de tekening wordt gevoerd in sectie 2.3.1. 



  Model 22 

 

Figuur 2-2: Langsdoorsnede grote golfgoot, afmetingen in [m] 
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2.1.2 Golfschot  

Aan het uiteinde van de golfgoot bevindt zich het piston-type golfschot. Het golfschot is een 
stalen plaat verstevigd met flenzen, over de volledige dwarssectie van de golfgoot (zie Figuur 
2-3). De translatiebeweging van het schot wekt regelmatige en onregelmatige golven op. De 
maximale slaglengte van het schot bedraagt 1,50	�. 

 

 

Figuur 2-3: Vooraanzicht van het golfschot met bovenaan de spindel 

De gegenereerde golven zijn (quasi-) uniform over de volledige diepte van de golfgoot en zijn 
vergelijkbaar met ondiep watergolven. De translatiebewegingen van het golfschot worden 
bereikt door middel van een elektro-servomotor in stapmodus. De stappenmotor is verbonden 
met het schot via een spindel (zie Figuur 2-4). 

 

 

Figuur 2-4: Zijaanzicht van de stappenmotor met spindel 

Aan de achterzijde van de golfgoot is een wand van energiedissiperend materiaal (zie Figuur 
2-5) aangebracht om golfbewegingen achter het golfschot te vernietigen door middel van 
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turbulenties in het inwendige van het materiaal. De verticale achterwand van de golfgoot zou 
zonder de aanwezigheid van dit materiaal immers voor volledige golfreflectie zorgen, 
waardoor staande golven zouden kunnen ontstaan. 

 

 

Figuur 2-5: Energiedissiperend materiaal 

De generatie van regelmatige en onregelmatige signalen voor de verplaatsingen van het schot 
en de gelijktijdige opmeting van signalen van de verschillende golfhoogtemeters gebeurt met 
behulp van het softwarepakket Wave Generation System "GENESYS". 

De verplaatsingen van het golfschot worden gecontroleerd door een netwerkverbinding tussen 
een centrale computer en de real-time besturing van de golfgenerator. Het AWASYS, Active 
Wave Absorption System, laat de golfgenerator toe om de gewenste aanvallende golven te 
genereren en gelijktijdig de gereflecteerde golven te neutraliseren. 

2.1.3 Golfhoogtemeters 

Voor het registreren van de golfsignalen worden golfhoogtemeters van het weerstandstype 
gebruikt, ontwikkeld door DHI. Door de variabele stand van het water tussen de twee 
verticale staafjes van de GHM (zie Figuur 2-6) wordt een variabele weerstand opgemeten. De 
golfhoogtemeters zijn verbonden met een data-acquisitie console. Om aanslag van kalk en 
andere substanties op de golfhoogtemeters te vermijden, worden de golfhoogtemeters 
regelmatig gereinigd. 
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Figuur 2-6: Golfhoogtemeters 

Een overzicht met de plaatsing van de golfhoogtemeters in de golfgoot wordt gegeven in 
Figuur 2-2. 

2.1.3.1 AWA 

Voor de modelproeven van deze masterproef wordt gebruik gemaakt van acht 
golfhoogtemeters. Twee golfhoogtemeters, AWA1 en AWA2, bevinden zich voor het 
golfschot en worden gebruikt voor het actieve golfabsorptie systeem. Dit systeem registreert 
de golven die gereflecteerd worden door de golfbreker en die het schot naderen. Aan de hand 
van de methode van AWASYS (Frigaard & Christensen, 1994) worden, met behulp van de 
twee hoogtemeters en digitale filters, de verheffingen van het wateroppervlak opgemeten en 
de invallende en de gereflecteerde golven van elkaar gescheiden. Op basis van het 
outputsignaal van de gereflecteerde golven wordt een input gegenereerd die wordt toegevoegd 
aan het inputsignaal van de generator die het golfschot aanstuurt en de gewenste golven 
genereert. Het schot vervult aldus een dubbele functie. Enerzijds absorbeert het de golven die 
gereflecteerd worden door het model en anderzijds zorgt het voor de generatie van het 
gewenste golfsignaal. 

Zonder de aanwezigheid van het AWA-systeem zouden de golven gegenereerd door het 
golfschot en de gereflecteerde golven kunnen superponeren en zo tot onbedoeld hoge 
energieniveaus in het golfspectrum leiden. 

De afstand van AWA1 tot de nulpositie van het golfschot wordt benoemd met Δ���������� 
en bedraagt 3,00	� . De golfhoogtemeters worden dus buiten het “near-field” van het 
golfschot geplaatst, i.e. meer dan drie waterdieptes van het schot. De onderlinge afstand 
tussen AWA1 en AWA2 wordt beschreven met Δ�������.  
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De tussenafstand wordt bepaald volgens de richtlijnen van (Goda & Suzuki, 1976), gegeven 
door [	2-1	]:  

 0,05 ∙ �max ≤ Δ������� ≤ 0,45 ∙ �min [	2-1	] 
Hierin zijn �max en �min de golflengten die respectievelijk overeenkomen met de onder- en 
bovengrens van het frequentiedomein. Deze grenzen worden genoteerd als "#$ en "%$. 

Het opgemeten golfspectrum bevat een oneindig groot bereik aan frequenties, waaronder ook 
frequenties die fysisch gezien onmogelijk kunnen optreden in de golfgoot, maar bijvoorbeeld 
het gevolg zijn van singulariteiten in de fasefuncties. Om deze frequenties buiten 
beschouwing te laten, wordt het frequentiedomein beperkt door een onder- en een 
bovengrens. Deze worden respectievelijk genoteerd als "#$ en "%$, waarbij LC staat voor low 
cut-off en HC voor high cut-off. 

Enerzijds moet een zo groot mogelijk deel van het golfenergiedichtheidsspectrum worden 
bevat tussen deze grenzen. Anderzijds moeten de gebieden met singulariteiten worden 
weggelaten. De cut-off frequenties worden vastgelegd als de frequenties horende bij een 
energie-inhoud van ongeveer 5	à	10%  van de energie-inhoud van de piekfrequentie. Een 
visuele voorstelling wordt gegeven in Figuur 2-7. 

 

 

Figuur 2-7: Energiedichtheidsspectrum met cut-off frequenties (Department of Civil Engineering Ghent University, 
2010) 

2.1.3.2 GHM 

De overige zes golfhoogtemeters zijn per drie gegroepeerd en worden gebruikt om het 
golfveld in de golfgoot op te meten op welbepaalde locaties. (Muttray, et al., 1992) raadt aan 
om op meerdere plaatsen in de golfgoot golfhoogtemeters te installeren om het effect van 
niet-lineariteiten en meetfouten te reduceren.  

De eerste groep golfhoogtemeters: GHM1, GHM2 en GHM3, is geplaatst nabij de aanvang 
van het voorland, de waterdiepte bedraagt hier 0,65	� . Voor het gebruikte golfklimaat, 
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spreekt men hier van “overgangsgebied” (zie paragraaf 3.1.1). GHM2 is binnen deze groep 
gefixeerd op 3,00	� voor het begin van het voorland (zie Figuur 2-2).  

De tweede groep: GHM4, GHM5 en GHM6, is geplaatst nabij de teen van de golfbreker. De 
waterdiepte bedraagt er 0,45	�. Ook hier is, wat betreft het golfklimaat, nog steeds sprake 
van overgangsgebied. In deze groep staat GHM5 gefixeerd op 3,00	� voor de teen van de 
golfbreker (zie Figuur 2-2). 

Golfhoogtes die in het vervolg van deze tekst aan bod zullen komen bij de bespreking van de 
optredende schade, worden steeds geregistreerd als de invallende golfhoogtes nabij de teen 
van de golfbreker. Zij worden dus opgemeten door GHM4 t/m GHM6. 

De invallende golfhoogte wordt d.m.v. een reflectieanalyse bepaald uit de metingen van een 
groep van drie golfhoogtemeters. Hiervoor wordt de driepuntsmethode van (Mansard & 
Funke, 1980) toegepast. Deze methode maakt gebruik van de kleinste kwadraten methode om 
uit de opgemeten golfhoogtes de invallende en de gereflecteerde golven te onderscheiden. 
Deze methode is toepasbaar op zowel regelmatige als onregelmatige monochromatische 
golven en heeft als voordeel dat ze parasitaire golven uit de geregistreerde signalen filtert. 

De drie golfhoogtemeters binnen een groep staan gegroepeerd op de posities x1, x2 en x3. Elke 
golfhoogtemeter meet de tijdsafhankelijke verheffing van het wateroppervlak ten opzichte van 
het stilwaterpeil, ()(+), met - = 1, 2	/"	3. 

De gemeten verheffing is een samenstelling van gereflecteerde en invallende golven in een 
onregelmatig golfklimaat. Deze onregelmatige golven kunnen elk beschouwd worden als een 
som van 0 sinusoïdale termen, of dus als een superpositie van 0	regelmatige golven. 

De verheffing ( van een onregelmatige golf kan beschreven worden als volgt [	2-2	]: 
 ()(+) = 1 23 ∙ 4/5(6) ∙ + − 8))

9
3:�

 [	2-2	] 
Hierin stellen 23 , 63 en 83  respectievelijk de amplitude, de hoeksnelheid en de 

faseverschuiving voor van de samenstellende golven ; = 1 … 0. 

Met behulp van een Fourieranalyse kan de onregelmatige golfverheffing ontleed worden in 
een geheel aantal regelmatige golven. In een dergelijke analyse schrijft men een continu 
periodiek golfsignaal ((+) als een discrete Fourierreeks van de vorm [	2-3	]:  

 ((+) = => + 2 ∙ @ AAC ∙ cos G2H ∙ IJ> ∙ +K + LM ∙ sin G2H ∙ IJ> ∙ +KN	
OP

M:�
 [	2-3	] 

Met de coëfficiënten => , =M  en LM volgens vergelijkingen [	 2-4 	] , [	 2-5 	]  en [	 2-6 	] 
respectievelijk: 
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 => = 1J> ∙ Q ((+)R+ST
>  [	2-4	] 

 =M = 1J> ∙ Q ((+) ∙ cos G2H ∙ IJ> ∙ +K R+ST
>  [	2-5	] 

 LM = 1J> ∙ Q ((+) ∙ sin G2H ∙ IJ> ∙ +K R+ST
>  [	2-6	] 

 
Hierin is J> de golfperiode en I het golfgetal.  

Voor een diepgaandere uitwerking van de achterliggende theorie van de spectraalanalyse, 
wordt verwezen naar de literatuur, e.g. (Troch, 2000).  

Uit de onderlinge afstanden van de golfhoogtemeters en de lokale waterdiepte, R, kunnen de 
onbekenden in bovenstaande vergelijkingen opgelost worden en kan men de invallende 
golven van de gereflecteerde scheiden. (Mansard & Funke, 1980) geven een uitgebreide 
bespreking van de praktische toepassing van de driepuntsmethode. Ook worden er op basis 
van onderzoek en ervaring richtlijnen voor de onderlinge afstanden tussen de 
golfhoogtemeters gegeven, ([	2-7	], [	2-8	], [	2-9	] en [	2-10	]):  

 Δ��� = �U/10 [	2-7	] 
 

LU6 < Y��Z < �U3  [	2-8	] 
 	Δ��Z ≠ �U5  [	2-9	] 
 Δ��Z ≠ 3 ∙ �U10  [	2-10	] 

De onderlinge afstanden worden volgens vergelijkingen [	2-7	]  tot [	2-10	]  berekend met 
behulp van de golflengte �U  horend bij de piekfrequentie "U . Overeenstemmend met deze 

richtlijnen wordt de onderlinge afstand Δ��� gelijk gesteld aan �U/10 en Δ��Z aan 0,24 ∙ �U. 

Analoog worden de onderlinge afstanden Δ�\] en Δ�\^ bepaald.  

De gebruikte tussenafstanden tussen de golfhoogtemeters en respectievelijk het golfschot, het 
voorland en de teen van de constructie zijn weergegeven in Tabel 2-1.  
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Tabel 2-1: Tussenafstanden golfhoogtemeters voor de verschillende golfhoogtereeksen 

Hm0,d Tp,d xS-AWA1 xAWA1-2 xGHM1-2 xGHM2-3 xGHM1-3 xGHM2-VL  xGHM4-5 xGHM5-6 xGHM4-6 xGHM5-teen 

[m] [s] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

0,07	 1,164	 3,000	 0,204	 0,204	 0,286	 0,490	 3,000	 0,191	 0,267	 0,458	 3,000	0,10	 1,391	 3,000	 0,273	 0,273	 0,383	 0,656	 3,000	 0,247	 0,345	 0,592	 3,000	
0,13	 1,586	 3,000	 0,331	 0,331	 0,464	 0,795	 3,000	 0,293	 0,410	 0,704	 3,000	
0,16	 1,760	 3,000	 0,382	 0,382	 0,534	 0,916	 3,000	 0,334	 0,467	 0,801	 3,000	
0,19	 1,760	 3,000	 0,382	 0,382	 0,534	 0,916	 3,000	 0,334	 0,467	 0,801	 3,000	
0,22	 1,760	 3,000	 0,382	 0,382	 0,534	 0,916	 3,000	 0,334	 0,467	 0,801	 3,000	

2.2 Schaal 

Een schaalmodel van het strekkend gedeelte van een golfbreker is ingebouwd in de golfgoot. 
De schaal van het model, a#, bedraagt 1/40. Om een lineaire afmeting van het prototype �Ub 

te bekomen, wordt de overeenkomstige lengte van het model, �c , vermenigvuldigd met d# = �ef = 40 ([	2-11	]).  
 �c = a# ∙ �Ub [	2-11	] 

Er bestaan twee gelijkvormigheidswetten die algemeen gebruikt worden: de wet van Froude 
en de wet van Reynolds. De wet van Froude drukt een constante verhouding uit tussen de 
traagheidskrachten en de zwaartekracht in het model en het prototype. De wet van Reynolds 
drukt uit dat de verhouding tussen traagheidskrachten en krachten van viskeuze oorsprong 
constant is in het model en het prototype. Aan deze twee wetten kan niet gelijktijdig voldaan 
zijn. In het vakgebied van de kustwaterbouw wordt algemeen het model van Froude gebruikt 
(Vantorre, 2012). 

De schalingsfactoren van andere grootheden dan de lineaire afmeting zijn gebaseerd op a#. 
Deze worden weergegeven in Tabel 2-2. 

Tabel 2-2: Schalingsfactoren volgens de gelijkvormigheidswet van Froude 

Grootheid Eenheid Schaal 
Schalingsfactor 

(Froude) 
Lengte �	 a# a# 

Oppervlakte �²	 a� a#² 
Volume �³	 ai a#³ 

Massadichtheid Ij/�³	 ak 1 
Massa Ij	 al a#³ 
Tijd 5	 a� a#�/� 

Snelheid �/5 am a#�/�
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2.3 Opbouw model 

Het model van de golfbreker is opgebouwd volgens de aanbevelingen in (US Army Corps of 
Engineers, 2006). Hierin worden de gewichtsklassen van de gebruikte stenen uitgedrukt in 
functie van n, het gewicht van een deklaagelement. De afmetingen zijn overgenomen uit (De 
Rouck, 1991). 

Figuur 2-8 geeft het model van de golfbreker schematisch weer met een klassieke onderlaag 
KO bestaande uit n/10 volgens de aanbevelingen in (US Army Corps of Engineers, 2006). 
Er zijn eveneens modelproeven uitgevoerd met een aangepaste onderlaag AO, bestaande uit 
een n/20 steenklasse. Bij onderstaande figuur moet wel opgemerkt worden dat de dikte van 
de klassieke onderlaag 0,060	� bedraagt, zoals op de figuur aangeduid, terwijl de dikte van 
de aangepaste onderlaag 0,036	� bedraagt.  
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Figuur 2-8: Opbouw golfbreker 
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2.3.1 Voorland 

Een duidelijke weergave van het voorland wordt getoond in Figuur 2-2. De helling van het 
voorland begint op een afstand van  4,83	� vanaf het golfschot en bevindt zich onder een 
helling 1/52. Op 7,89	� van de teen van de golfbreker loopt het voorland vlak door tot aan 
de teen. 

2.3.2 Kern 

De achterzijde van het model is voorzien van een verticale ondoorlatende wand. Het 
binnenste gedeelte van de kern is opgebouwd uit gestabiliseerd zand. Hierop wordt de kern 
voortgebouwd met fijn materiaal van de klasse n/6000  à n/200 . Er wordt wel voor 
gezorgd dat de laagdikte van het werkelijke kernmateriaal voldoende dik is zodat het gedeelte 
uit gestabiliseerd zand nauwelijks een invloed kan uitoefenen op de doorlatendheid van de 
kern.  

Door de aanwezigheid van zeer fijn materiaal zal de kern relatief ondoorlatend zijn. Dit is ook 
de reden waarom ervoor geopteerd is om de kern gedeeltelijk op te bouwen uit gestabiliseerd 
zand. Dit vereenvoudigt tevens de opbouw van het model. Om te vermijden dat het 
gestabiliseerd zand voor een te grote verandering in dichtheid van de kern zou zorgen, is 
bovenop het gestabiliseerd zand een laag normaal zand voorzien.  

Er kan opgemerkt worden dat een minder doorlatende kern nadeliger is voor de stabiliteit van 
de deklaag aangezien de drukken onder de deklaag groter zijn (cfr. supra). Gebruik van 
gestabiliseerd zand als basis voor de kern zal dus geen positieve invloed hebben op de 
golfbrekerstabiliteit. 

2.3.3 Onderlaag 

De onderlaag moet vermijden dat het kernmateriaal wordt uitgespoeld en dient dus als buffer 
tussen de deklaag en de eigenlijke kern. Ook moet deze laag in werkelijkheid bestand zijn 
tegen stormen met een kleine retourperiode om gedurende de constructiefase van de 
golfbreker de stabiliteit van de kern te garanderen in de tijdspanne tussen het aanbrengen van 
deze onderlaag en het aanleggen van de deklaag. 

Voor het leeuwendeel van de proeven wordt gebruik gemaakt van een gewichtsklasse n/10. 
In een later stadium wordt voor de HARO’s nog gekeken naar de invloed van een kleinere 
gewichtsklasse voor de onderlaag, namelijk n/20. Dit fijnere materiaal wordt getest omdat 
het de plaatsing van de deklaagelementen op deze onderlaag vereenvoudigt. Op een fijnere 
onderlaag kunnen de deklaagelementen regelmatiger en stabieler geplaatst worden. De 
eenvoudigere plaatsing impliceert ook een snellere en dus economischere plaatsing.  

Naast deze belangrijke voordelen brengt de fijnere onderlaag ook nadelen met zich mee. Een 
belangrijk nadeel is de kleinere permeabiliteit van de fijnere onderlaag. Door deze kleinere 
permeabiliteit kan het water moeilijker tussen de stenen van de onderlaag dringen. Hierdoor is 
er minder energiedissipatie door middel van turbulentie in de dek- en onderlaag. Het water zal 
meer reflectie op de onderlaag ondervinden in vergelijking met de grovere onderlaag. Er zijn 
dus meer grotere waterdrukken op de onderzijde van de deklaagelementen, waardoor de kans 
dat de elementen uit de deklaag gedrukt worden groter wordt. 
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Bij de fijnere onderlaag wordt ook de laagdikte aangepast. De minimale dikte voor de 
tussenlaag bedraagt twee steendiktes. 

2.3.4 Teen 

De teen moet steun bieden aan de deklaag. Indien de teen wordt beschadigd gedurende een 
storm, bestaat het risico dat de deklaagelementen lokale verzakkingen ondergaan en de 
stabiliteit nadelig wordt beïnvloed. Er wordt steeds gewerkt met stortsteen met een gewicht n/5. 

(van Buchem, 2009) maakt gebruik van een stijve en vaste teen om de invloed van de teen op 
de structuur uit te sluiten. In deze thesis is de teen een onderdeel van de golfbrekerconstructie 
en wordt diens invloed op de algehele stabiliteit meegenomen om een zo reëel mogelijk 
totaalbeeld te krijgen.  

2.3.5 Deklaag 

De deklaag wordt opgebouwd uit één of twee lagen deklaagelementen. In deze masterproef 
wordt gekeken naar Antifer en HARO-deklaagelementen. Het stukgewicht van deze 
elementen wordt genoteerd met n. Op basis hiervan worden de andere onderdelen van de 
golfbreker gedimensioneerd.  

In deze tekst zal regelmatig verwezen worden naar de elementen in de deklaag. Om steeds een 
duidelijke beschrijving te kunnen geven over de positie van de elementen in de dubbele of 
enkele deklaag, worden hier enkele definities uitgelegd. Op basis van Figuur 2-9 kan men 
deze begrippen duidelijk onderscheiden. 

De dubbele deklaag bestaat uit twee lagen, namelijk de “onderste” en “bovenste” deklaag. Het 
spreekt voor zich dat de elementen in de bovenste deklaag hun steun vinden op de onderste 
deklaag. Beide deklagen bestaan steeds uit een aantal rijen met elementen die boven elkaar 
geschikt staan op het talud. Zij steunen zijdelings op elkaar.  
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Figuur 2-9: Dubbellagige deklaag met HARO elementen 

2.3.6 Vrijboord 

De golfbreker is voldoende hoog zodat overtopping wordt beperkt. Hierdoor wordt meer 
golfenergie opgevangen door de golfbreker zelf, hetgeen de stabiliteit van de 
deklaagelementen negatief zal beïnvloeden gedurende de modelproeven. De formule van 
Hudson om de op-waarden van de deklaagelementen te bepalen, geldt alleen wanneer de 
kruin voldoende hoog is.  

2.4 Gewichtsklassen  

In Tabel 2-4 zijn de stukgewichten van de verschillende lagen uitgedrukt in functie van het 
gewicht van de deklaagelementen, n . De stukgewichten in prototype van de toegepaste 
deklaagelementen bij de modelproeven bedragen 14,2	+ voor Antifer en 14,3	+ voor HARO. 

Deze stukgewichten zijn bekomen door het gewicht van de modelblokken, met een massa van 194	j voor de Antifers en 234,2	j voor de HARO’s, te herschalen. Bij deze herschaling is 
verondersteld dat de elementen in het prototype en model dezelfde stabiliteitseigenschappen 
bezitten en dus eenzelfde op-waarde hebben.  

Zo wordt uiteindelijk het gewicht van de elementen in prototype bekomen volgens formule [	2-12	]:  
 nU = nc ∙ ΔcZ ∙ qb,U ∙ r,UZ

ΔUZ ∙ qb,c ∙ r,cZ  [	2-12	] 
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In deze formule worden volgende termen gehanteerd: 

nU Stukgewicht van de elementen in prototype [0] nc Stukgewicht van de elementen in model [0] qb,U Massadichtheid van de elementen in prototype [Ij/�³] qb,c Massadichtheid van de elementen in model [Ij/�Z] ΔU Relatieve dichtheid in prototype s– u Δc Relatieve dichtheid in model s– u r,U Significante golfhoogte in prototype[�] r,c Significante golfhoogte in model [�]  
De relatieve dichtheid is een dimensieloze grootheid die gegeven wordt door volgende 
formule [	3-21	]:  

 Δ = qb − qvqv  [	2-13	] 
In [	2-12	] worden de waarden gebruikt die vermeld worden in Tabel 2-3:  

Tabel 2-3: Waarden voor [	2-12	] 
Eenheid Antifer HARO nc [0] 1,90	 2,30	ΔU [−] 1,339	 1,339	Δc [−] 1,400	 1,300	qb,U	 [Ij/�³] 2400	 2400	qb,c	 [Ij/�³] 2400	 2300	qv,U	 [Ij/�³] 1026	 1026	qv,c	 [Ij/�³] 1000	 1000	

 

Door de waarden van Tabel 2-3 in te vullen in [	2-12	] en in rekening te brengen dat rc = a ∙rU, wordt het stukgewicht van de elementen bekomen. Dit bedraagt voor de Antifer en de 

HARO respectievelijk 14,2	+ en 14,3	+.  

Vertrekkende van deze deklaagelementen, zijn de steenfracties van de overige onderdelen van 
de golfbreker bepaald. Deze stukgewichten en gewichtsklassen zijn weergegeven in Tabel 
2-4.  
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Tabel 2-4: Gewichtsklassen prototype (US Army Corps of Engineers, 2006) 

Weinig tot geen 
overtopping 

Aanbevolen secties in 
3 lagen 

Aanbeveling Steenklasse 

H
A

R
O

 

Deklaag n	 14344	Ij	 14,3	+	
Onderlaag W/10 n/10	 1434,4	Ij	 1 − 3	+	
Onderlaag W/20 n/20	 717,2	Ij	 300 − 1000	Ij	

Kern n/200	 71,7	Ij	 2 − 300	Ij	
Teen n/5	 2868,9	Ij	 3 − 6	+	

A
nt

ife
r 

Deklaag n	 14190	Ij	 14,2	+	
Onderlaag W/10 n/10	 1419,0	Ij	 1 − 3	+	
Onderlaag W/20 n/20	 709,5	Ij	 300 − 1000	Ij	

Kern n/200	 70,9	Ij	 2 − 300	Ij	
Teen n/5	 2837,9	Ij	 3 − 6	+	

 

2.5 Zeeffracties  

De geselecteerde steenklassen in prototype (Tabel 2-4) worden verschaald om de benodigde 
gewichtsklassen van de stortsteen in het model te bekomen. Het model heeft een schaal 1/40.  

Uitgaande van de grenswaarden van de gewichtsklassen van het prototype, worden de 
grenswaarden voor de diameter van de stortsteen van het model, wc, bepaald via [	2-14	] en [	2-15	]. Deze diameters kunnen op de zeefkrommen, waarop de doorval is uitgedrukt in 
functie van de zeefdiameter, worden afgelezen bij een doorval van 	0% en 100%.   

 wc = 1000 ∙ x ∙ a# ∙ ΔUΔc ∙ y�Uqb,U
z

 [	2-14	] 
Met:  

 Δ = qb − qvqv  [	2-15	] 
Waarin:  

x  Vormfactor [−] ΔU  Relatieve massadichtheid in prototype [−] Δc Relatieve massadichtheid in model [−] �U  Massa van stortsteen in prototype [Ij] qb  Massadichtheid van stortsteen [Ij/�³] qb,U  Massadichtheid van stortsteen in prototype [Ij/�³] qb,c  Massadichtheid van stortsteen in model [Ij/�³] qv  Massadichtheid van water [Ij/�³] 
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qv,U Massadichtheid van water in prototype [Ij/�³] qv,c Massadichtheid van water in model [Ij/�³] 
De waarden van voorgaande grootheden die gebruikt zijn in [	2-14	], worden weergegeven in 
Tabel 2-5. De massadichtheid van water in het prototype is deze van zout water, terwijl in het 
model in de golfgoot zoet water gebruikt is.  

Tabel 2-5: Waarden voor [	2-14	] 
Eenheid Waarde qb,U	 [Ij/�³] 2650	qb,c	 [Ij/�³] 2650	qv,U	 [Ij/�³] 1026	qv,c	 [Ij/�³] 1000	x		 [−] 1,15	a# 	[−]	 [−] 1/40 

	 

De mediaan, w]> , is de diameter die kan worden afgelezen op de zeefkrommen bij een 
doorval van 50%. De nominale diameter, w{,]> , is de diameter die overeenstemt met de 

mediaan van het gewicht van de stortsteen, n]>. Deze mediaan kan worden afgelezen op de 
zeefkrommen waarop de doorval wordt weergegeven in functie van het gewicht van de stenen 
bij een doorval van 50%. De nominale diameter komt overeen met de ribbe van een kubus 
waarvan het gewicht hetzelfde is als n]> . De verhouding tussen w]>  en w{,]>  bedraagt [	2-16	]:  

 w{,]>w]> = 0,87 [	2-16	] 
De karakteristieken van de gebruikte stortsteen zijn weergegeven in Tabel 2-6. Figuur 2-10 
toont de verschillende materialen die zijn gebruikt in het model. 

Figuur 2-11 t/m Figuur 2-14 stellen de zeefkrommen van de gebruikte steenklassen voor. Om 
de benodigde hoeveelheden van de verschillende lagen te bepalen, werd een volumetrische 
porositeit van 40% aangenomen voor de stortsteen. 
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Figuur 2-10: Verschillende materialen in het model 

 

Tabel 2-6: Karakteristieken stortsteen 

Toepassing 

Prototype Model 

Steenklasse Dmin Dmax D50 Dn50 D15/D85 ρs 

[kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [kg/m³]  

Teen 3000	 − 	6000	 28,74	 36,22	 32,26	 28,07	 0,85	 2650	
Onderlaag 

W/10 1000	 − 	3000	 19,93	 28,74	 23,93	 20,82	 0,77	 2650	
Onderlaag 

W/20 300	 − 	1000	 13,34	 19,93	 16,31	 14,19	 0,75	 2650	
Kern 2	 − 	300	 2,51	 13,34	 5,79	 5,04	 0,31	 2650	
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Figuur 2-11: Zeefkromme stortsteen 3000-6000 kg in model 

 

 

Figuur 2-12: Zeefkromme stortsteen 1000-3000 kg in model 
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Figuur 2-13: Zeefkromme stortsteen 300-1000 kg in model 

 

 

Figuur 2-14: Zeefkromme stortsteen 2-300 kg in model 
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2.6 Beschrijving modelblokken 

2.6.1 Algemeen  

De hydraulische stabiliteit van een golfbreker wordt getest door modelproeven uit te voeren 
op een fysisch golfbrekermodel in de golfgoot. De deklaag van dit model bestaat uit één of 
twee lagen deklaagelementen. De deklaagelementen die in deze thesis getest worden, zijn 
Antifer en HARO elementen. De modelblokken hebben dezelfde vorm als in prototype. Ook 
het volumegewicht en het zwaartepunt van de modelblokken zijn hetzelfde als in prototype.  

2.6.2 Antifer 

De Antifer werd voor het eerst ontworpen voor de haven van Antifer, Frankrijk, in 1976. Dit 
element kent intussen wereldwijde toepassingen, o.a. in Zeebrugge en Sines (Portugal). 

Antifer-elementen (zie Figuur 2-15) worden gekenmerkt door hun quasi-kubische vorm. In 
werkelijkheid vormen zij afgeknotte piramiden met zijden die onder een helling van 0,04	}2R 
geheld staan ten opzichte van de verticale. Door deze lichte helling neemt de porositeit van de 
deklaag toe ten opzichte van blokken met recht opstaande wanden. De gehelde kanten zijn 
echter voornamelijk bedoeld om een vlottere ontkisting toe te laten.  

Antifers beschikken ook over vier quasi half cilindervormige uitsparingen in hun zijflanken. 
Het doel van deze uitsparingen is tweeledig. Enerzijds verhoogt de porositeit van de deklaag, 
anderzijds zorgen zij voor een zekere interlocking tussen twee geroteerde Antifers. Er bestaat 
bijgevolg iets meer ineenhaking dan bij normale kubussen. 

De hydraulische eigenschappen van de Antifer zijn quasi volledig afhankelijk van de 
zwaartekracht, hoewel er dus ook een beperkte interlocking optreedt. 

De karakteristieke afmetingen van de Antifer die gebruikt worden in het model, zijn 
schematisch weergegeven in Tabel 2-7. De Antifer elementen worden gekenmerkt door een 
nominale breedte [	2-17	]:  

 L = 2 + ~2  [	2-17	] 
Dit is de breedte van het element gemeten op halve hoogte en bedraagt 0,044	� . De 
modelblokjes bezitten een stukgewicht van	0,194	Ij. De massadichtheid, q, van de Antifers 
bedraagt 2424	Ij/�³. Het volume van één element bedraagt 80,032 ∙ 10�^	�³. Dit volume 
wordt van belang van zodra de porositeit van de deklaag bepaald wordt aan het begin van elke 
testreeks (cfr. infra). Voor de uitgevoerde modelproeven is steeds getracht een porositeit van 44% te behalen door een gemiddelde tussenafstand gelijk aan L/2 te respecteren. Dit aspect 
wordt in sectie 5.2 uitvoerig behandeld. In de literatuur vindt men voor de schadecoëfficiënt op-waarden van 7 terug.  
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Figuur 2-15: Antifer: zijdelings zicht, planzicht, doorsnede 

 

Tabel 2-7: Bematingen Antifer 

Karakteristieke 
afmeting 

Symbool Theoretische 
waarde 

Model waarde 
[mm] of [°] 

Bodembreedte 1 2 G n0,8 ∙ �K�Z
 45,89	

Topbreedte ~ 0,9176 ∙ 2 42,11	
Hoogte ℎ 0,921 ∙ 2 43,98	

Straal quasi halve cirkel } 0,1089 ∙ 2 5,00	
Hoek afschuining met 

bodemvlak Ω 87,5 87,5	
 

Gedurende de modelproeven in het kader van deze masterproef worden de Antifer 
deklaagelementen toegepast in enkele en dubbele deklagen. In het geval van een dubbele laag 
deklaagelementen wordt louter gekeken naar de werfplaatsing. Voor elementen in één laag 
wordt zowel gekeken naar de werfplaatsing als de regelmatige plaatsing. Deze begrippen 
worden in paragraaf 3.2.3 verduidelijkt. 

2.6.3 HARO 

Het HARO element behoort, net zoals de Antifer en de kubus, tot de deklaagelementen die 
hun stabiliteit uit de zwaartekracht halen. 

Het HARO element (zie Figuur 2-16) werd ontworpen door prof. dr. ir. Julien De Rouck in 
1984 en werd onder andere gebruikt in de havens van Zeebrugge en Oostende, de haven van 
Tanger in Marokko en Gwadar Port in Pakistan. Het blok is over de jaren heen reeds uitvoerig 
getest in twee lagen, maar de vraag stelt zich nu wat de prestaties ervan zijn wanneer het in 
één laag wordt geplaatst. 

                                                 
1 (Yagci & Kapdalsi, 2003) 
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HARO deklaagelementen hebben een rechthoekig grondvlak met taps lopende hoeken. Deze 
zijn bedoeld om zijdelingse golfinval op te vangen. Door hun tapse vorm (asymmetrische 
afschuining) zullen zijdelingse bewegingen van het blok er immers voor zorgen dat het 
betreffende blok naburige elementen wil verdringen. Deze zijdelingse krachten worden 
doorgegeven aan omringende elementen, waardoor de kracht wordt gedissipeerd in de 
deklaag en de blokken minder makkelijk een zijdelingse beweging ondergaan dan 
bijvoorbeeld kubussen of Antifers. 

 

 

Figuur 2-16: HARO: zijdelings zicht, planzicht, doorsnede 

De tapse hoeken van de HARO’s zorgen er tevens voor dat wanneer de elementen met een 
onderlinge tussenafstand van L/2 worden geschikt, verschillende rijen in elkaar “hangen” en 
ze in zekere mate een rechtend effect op elkaar uitoefenen. Dit wil zeggen dat elementen de 
neiging hebben om een regelmatige schikking na te streven bij hun plaatsing. Uit labo-
ervaringen is geconstateerd dat de HARO elementen makkelijker te plaatsen zijn op een 
onregelmatige onderlaag dan de Antifers, die voor tussenafstanden van L/2 sneller de neiging 
vertonen om tussen lager gelegen rijen te zakken. 

De HARO wordt, naast zijn tapse hoeken en rechthoekig grondvlak, vooral gekenmerkt door 
de grote centrale holte die in planzicht elliptisch is. Mocht de holte hoekig zijn, vergroot de 
kans op scheurvorming aanzienlijk daar scherpe overgangen in materialen steeds voor 
spanningsconcentraties zorgen. De holte verloopt conisch naar het grondvlak toe en vervult 
een dubbele functie. Enerzijds zorgt de holte in het grondvlak voor een significante 
vermindering van de oppersende waterdrukken onder de deklaagelementen. Hierdoor kan een 
kleiner stukgewicht worden gehanteerd voor een bepaalde golfhoogte, wat dan weer leidt tot 
een reductie aan bouwmaterialen. Dit is een fenomeen dat eveneens wordt besproken in 
(Kubota, et al., 2008). Naar boven toe is de holte conisch met toenemende opening. Deze 
zorgt voor sterkere turbulenties van het water van invallende golven, waardoor meer 
golfenergie gedissipeerd wordt in de deklaag en de run-up en golfovertopping verminderen 
door de verhoogde porositeit van de deklaag. 

De grote holte zorgt, naast bovenstaande eigenschappen, eveneens voor een beperking van de 
thermische spanningen bij de fabricatie van de blokken. In massieve elementen, zoals de 
Antifer en de kubus, is er een groot volume beton aanwezig. Door temperatuurverschillen 
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tussen het inwendige van de elementen en de buitenschil, ontstaan residuele spanningen die in 
een latere fase kunnen leiden tot scheurvorming en het structureel falen van de 
deklaagelementen. Door de aanwezigheid van de centrale holte wordt dit effect tijdens het 
hydratatieproces beperkt en mogelijks zelfs vermeden. 

Naast de centrale holte zorgt het feit dat de basis breder is dan de top, ervoor dat de 
hoeveelheid beton en dus de pakkingsdichtheid, verder wordt gereduceerd. Onderaan is het 
blok breder, wat de stabiliteit van de HARO en de onderlaag ten goede komt, terwijl naar de 
top toe het overtollige materiaal is weggenomen. Deze verbredingen worden ook “handjes” 
genoemd. (De Rouck, 1991). 

Dankzij deze materiaalbesparende eigenschappen, zal de HARO zelfs in het meest nefaste 
geval van dichtst gepakte toestand een porositeit van 35% behalen. In het geval van de kubus 
ligt dit op 0% en voor de Antifer met een licht (±4%) hellend zijvlak, op 11%. 

De nominale breedte wordt bij de HARO, net zoals bij de Antifer, gemeten op halve hoogte 
en volgens de korte rechthoekszijde. De waarde hiervoor bedraagt bij de modelblokken 0,05135	� . De massa van de modelblokken bedraagt 234,2	j  en de massadichtheid is 2300	Ij/�³.  
Tabel 2-8 geeft een overzicht van de karakteristieke afmetingen van de HARO. 

Tabel 2-8: Bematingen HARO 

Karakteristieke 
afmeting Symbool 

Theoretische 
waarde 

Model waarde 
[mm] of [mm³] 

Lange rechthoekszijde 
bovenaan 2	 1,1 ∙ L	 56,49	

Karakteristieke breedte L	 L	 51,35	
Lange zijde aan de basis 4	 1,3 ∙ L	 66,76	

Hoogte ℎ	 0,8 ∙ L	 41,08	
Volume �	 0,752 ∙ LZ	 101,82 ∙ 10³ 

 

Er wordt opgemerkt dat de gebruikte HARO’s groter en zwaarder zijn dan de gebruikte 
Antifers. Verder in de thesis wordt er dan ook voor geopteerd om beide blokken met elkaar te 
vergelijken aan de hand van de schadecoëfficiënt op  omdat in deze coëfficiënt rekening 
gehouden wordt met het gewicht van de elementen.  

Voor het “no-damage”-criterium adviseert (De Rouck, 1991) op-waarden van 15 à 20 voor 
niet brekende golven. In de praktijk wordt op voor HARO’s maximaal op 12 gesteld.  

Zoals reeds vermeld, worden de HARO’s gekenmerkt door hun grote centrale opening en 
“handjes” die zorgen voor een toename in porositeit. In deze masterproef wordt, net zoals bij 
de Antifers, gewerkt met een onderlinge tussenafstand gelijk aan L/2 , wat leidt tot een 
gemiddelde porositeit van 46%.    
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Daar de focus van dit eindwerk vooral draait rond de HARO, worden hiervoor vele 
verschillende configuraties uitgetest. Allen met  als doel een duidelijk beeld te krijgen van de 
prestaties van het element in éénlagige deklagen. De HARO wordt uitgetest in enkel- en 
dubbellagige configuraties. De steenklasse van de onderlaag wordt gewijzigd van n/10 naar  n/20 en er wordt een alternatieve teen getest. Bovendien wordt gekeken naar de invloed van 
methodes om de HARO elementen een ruwheid mee te geven die de gemiddelde ruwheid van 
beton benadert. 

Al deze aspecten worden uitvoerig behandeld in hoofdstuk 3.2.3. 

2.6.3.1 Productie van de HARO’s 

In het kader van deze masterproef zijn de gebruikte HARO deklaagelementen nieuw 
aangemaakt. In het verleden zijn voor andere modelproeven reeds betonnen HARO’s en 
composiete HARO’s op andere schalen aangemaakt. De aanwezige betonnen HARO’s hebben 
dezelfde buitenafmetingen als degene die in deze masterproef zullen gebruikt worden. Maar 
deze elementen zijn voorzien van een holte waarvan de hoeken gekant zijn, wat niet langer 
overeenstemt met de huidige manier van ontwerpen. Daarom is ervoor geopteerd om een 
reeks HARO elementen in huis aan te maken waarbij de holte afgeronde hoeken bezit.  

Figuur 2-17 toont de verschillende fasen in de productie van de HARO’s. Links wordt het 
basismodel van de HARO getoond. Het modelblokje wordt vervolgens gebruikt om een mal 
te maken die zal dienen om meerdere identieke elementen in kunststof aan te maken. Rechts 
op de foto wordt het uiteindelijke HARO element getoond. 

In tegenstelling tot bepaalde andere onderzoeken, is ervoor geopteerd om de elementen aan te 
maken met een kunststof in plaats van mortel. Een van de voordelen van het gebruikte 
materiaal, is dat de krimp beperkt blijft ten opzichte van elementen uit beton en dat de 
benodigde tijd voor een volledige uitharding beperkt is. Een bijkomend aspect dat in acht 
genomen wordt bij de keuze voor kunststoffen, is dat de ervaring leert dat bij betonelementen 
een aanzienlijke spreiding ontstaat in massadichtheid door insluiting van lucht. Dit heeft 
uiteraard zijn invloed op de kwaliteit van de deklaagelementen en het voegt een bijkomende 
onzekerheidsfactor toe aan de stabiliteitsresultaten van de modelproeven. Dit probleem wordt 
sterk gereduceerd bij gebruik van kunststoffen. 

Omdat de massadichtheid van kunststoffen aan de lage kant is, worden de elementen 
verzwaard door toevoegingen, tot de dichtheid van de elementen 2300	Ij/�³ bedraagt. 

In hoofdstuk 4 wordt een vergelijking gemaakt tussen de ruwheden van de betonnen en 
kunststof deklaagelementen. Bovendien worden twee methoden besproken die ervoor moeten 
zorgen dat de kunststof elementen een ruwheid krijgen die vergelijkbaar is met de ruwheid 
van beton. 
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Figuur 2-17: Productiefasen HARO 

2.6.4 Kubus 

Aangezien het aantal beschikbare Antifer en HARO elementen aan de UGent beperkt is, is 
ervoor geopteerd om de deklaag tussen de teen en het begin van de actieve zone (cfr. infra) bij 
een deel van de modelproeven op te vullen met kubussen. Ook worden ze gebruikt op de 
kruin van de golfbreker buiten de actieve zone om te vermijden dat het kernmateriaal wordt 
weggespoeld door overtoppende golven. 

De kubus (zie Figuur 2-18) is een element dat wereldwijd gebruikt wordt als deklaagelement. 
Een groot nadeel van deze elementen is de mogelijkheid tot afspringen van hoeken en vooral 
van hydratatiescheuren in het beton door temperatuurverschillen gedurende de 
hydratatiereactie van het beton. 

De zijde van de kubussen ligt vast op 0,051	�, met een volume van 132,651 ∙ 10�^	�³. De 
massa  van de elementen bedraagt 0,3048	Ij. De dichtheid van de elementen bedraagt aldus 
ongeveer 2300	Ij/�². De kubussen worden steeds met een onderlinge tussenafstand van L/2 geplaatst. 

Daar de kubussen in deze masterproef louter dienen als aanvullend materiaal, wordt niet 
dieper ingegaan op hun eigenschappen. 

 

Figuur 2-18: Kubus: Zijdelings- en planzicht



 

3 Proevenprogramma 
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3.1 Golven 

3.1.1 Algemene theorie 

Alvorens dieper in te gaan op de in deze masterproef gebruikte golfcondities, wordt een 
beknopte uiteenzetting gegeven van de toegepaste golftheorie en de bijhorende begrippen. 

Afhankelijk van het soort onderzoek, wordt er rekening gehouden met verschillende soorten 
golven. Golven kunnen ingedeeld worden in windgolven, tijgolven, vloedgolven,… 
naargelang hun periode en hun verstorende kracht. (National Ocean Service, 2006) geeft een 
indeling van de energie-inhoud in functie van de golffrequenties volgens (Kinsman & Blair, 
1965). Deze wordt weergegeven in Figuur 3-1. 

 

 

Figuur 3-1: Benaderde energieverdelingen van golven volgens hun periode en verstorende krachten 

Uit Figuur 3-1 blijkt dat gravitaire windgolven de grootste hoeveelheid energie bevatten. 
Daarom wordt het ontwerp van golfbrekers uitgevoerd op basis van dergelijke golven. Deze 
golven worden gekarakteriseerd door periodes van 1 tot 30 seconden.  

Op zich bevatten vloedgolven en tijgolven meer energie per golf dan windgolven, maar 
aangezien zij een kleine frequentie hebben, vertegenwoordigen vloed- en tijgolven slechts een 
kleine fractie van het gehele golfspectrum op zee (De Rouck, 2012). 

Het gebruik van de verschillende golftheorieën is afhankelijk van de golflengte � , de 
waterdiepte �, en de golfhoogte �. Er wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen ondiep 
water, overgangsgebied en diep water ([	3-1	], [	3-2	] en [	3-3	]): 

 	�� < 125 : �����	����� [	3-1	] 
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125 < �� < 12 : overgangsgebied [	3-2	] 

   

 
12 < �� : ����	����� [	3-3	] 

   

Bij het naderen van de kust met afnemende waterdiepte zijn achtereenvolgens volgende 
parameters belangrijk: in diep water � en �/�, in het overgangsgebied �/� en �/� en in 
ondiep water �/� en �. (De Rouck, 2012) 

De golven gebruikt bij het modelonderzoek voor deze thesis voldoen op basis van hun 
golflengte bij de piekfrequentie aan de voorwaarde voor het overgangsgebied. Dit wil zeggen 
dat de golfsnelheid zowel afhangt van de waterdiepte als van de golflengte en dus van de 
golfperiode (zie [	3-5	]). Indien de golven zouden voldoen aan het criterium voor diep water, 
zou de snelheid enkel afhankelijk zijn van de golflengte, terwijl in ondiep water enkel de 
waterdiepte een invloed zou hebben op de celeriteit. 

Volgens de lineaire golftheorie van Airy, kan een golf beschreven worden door de 
golfverheffing, !, op een bepaalde plaats " en op een bepaald tijdstip � ([	3-4	]):  

 !(", �) = �2 ∙ cos )2* ∙ "� − 2* ∙ �, - [	3-4	] 
Hierin stelt , de golfperiode voor en wordt de golflengte, �, beschreven door [	3-5	]: 

 � = �. ∙ tanh )2* ∙ �� - [	3-5	] 
�. is de diep water golflengte volgens [	3-6	]:  

 �. = 1 ∙ ,22*  [	3-6	] 
De golflengte � kan bijgevolg op iteratieve wijze worden bepaald.  

Golven kunnen eveneens beschreven worden in functie van de golffrequentie, 3. Deze is 
omgekeerd evenredig met de golfperiode volgens [	3-7	]: 

 3 = 1, [	3-7	] 
3.1.2 Karakteristieken van de golfbeweging 

Golven komen in werkelijkheid vrijwel steeds voor als onregelmatige golven. De 
golfbeweging is een stochastisch verschijnsel. Het is, in tegenstelling tot regelmatige golven 
in laboratoriumomstandigheden, niet mogelijk om een volledige golftrein te beschrijven door 
middel van één golfhoogte en –periode. Onregelmatige golven worden bijgevolg beschreven 
aan de hand van een maatgevende golfhoogte en –periode die eigen zijn aan een bepaald 
gebied dat onderhevig is aan golfwerking. 
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De onregelmatige golfbeweging die in de natuur heerst, kan beschreven worden als een 
samenstelling van verschillende sinusoïdale (regelmatige) golven. Deze ontleding gebeurt aan 
de hand van een Fourieranalyse. Dit aspect van de golfanalyse wordt besproken in paragraaf 
2.1.3.2. 

Het golfklimaat wordt, binnen het tijdsdomein, beschreven aan de hand van de significante 
golfhoogte, �4. De significante golfhoogte stemt overeen met het gemiddelde van het hoogste 
derde van alle golfregistraties horend bij een bepaalde storm. Op deze manier wordt vermeden 
dat een vertekend beeld wordt verkregen door enkel te kijken naar de maximale golfhoogte. 
Deze maximale golfhoogte veroorzaakt slechts een lokale piek in de golfregistratie. Met de 
golfhoogte �4  stemt de significante golfperiode ,4  overeen. Deze is gelijk aan het 
rekenkundig gemiddelde van de golfperiodes van het hoogste derde van de golfhoogten van 
een bepaalde registratie (De Rouck, 2012). 

Golfspectra geven de energie-inhoud van golven weer in functie van de optredende 
golffrequenties. Deze energie-inhoud van een golftrein vormt de essentie voor de opstelling 
van de tijdreeksen die in paragraaf 3.2.1 worden besproken. 

De golfenergie, 5, binnen een bepaald frequentie-interval, Δ3, wordt gegeven door [	3-8	]: 
 

5 = 7 ∙ 1 ∙ 8(3) ∙ Δ3 [	3-8	] 
Voor een golfhoogte �(3) wordt de energie per 9² uitgedrukt door [	3-9	]:  

 E = 18 ∙ 7 ∙ 1	 ∙ �2(3) [	3-9	] 
Uit [	3-8	] en [	3-9	] volgt dat het energiedichtheidsspectrum, of kortweg het golfspectrum, 
gegeven wordt door [	3-10	]:  

 8(3) = 18 ∙ �2(3)Δ3  [	3-10	] 
De totale energie per 92 van een volledig golfspectrum wordt gegeven door [	3-11	]:  

 5=>= = 7 ∙ 1 ∙ ? 8(3)�3@
.  [	3-11	] 

Om te vermijden dat ongewenste frequenties, zoals ruis en lange golven, een invloed 
uitoefenen op het golfspectrum, worden de grenzen van [	3-11	]  beperkt tot het domein ABC ∙ 3D; 3 ∙ 3DG. 
De significante golfhoogte kan benaderend berekend worden aan de hand van de oppervlakte, 9., onder de 8(3)-curve [	3-12	]:  

 �H. = 4 ∙ J9. [	3-12	] 
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�H.  is aldus de geschatte significante golfhoogte berekend volgens de analyse in het 
frequentiedomein. De eerder vermelde �4  staat voor de exact berekende significante 
golfhoogte in het tijdsdomein (De Rouck, 2012). 

3.1.3 Golfspectra 

Voor ontwerpdoeleinden wordt vaak gebruik gemaakt van twee soorten golfspectra, namelijk 
het spectrum van Pierson-Moskowitz (PM) en het JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) 
spectrum. Beide formules zijn opgesteld op basis van metingen van windsnelheden en hun 
invloed op het golfklimaat. Ze kunnen benaderd worden omgevormd naar vergelijkingen in 
functie van de golfhoogte en –periode. 

Het PM spectrum is opgesteld aan de hand van metingen op de noordelijke Atlantische 
Oceaan, in diep water en bij volledig ontwikkelde zeegang. Dit betekent dat de strijklengte en 
de duur van een storm voldoende groot zijn opdat de golven hun hoogst mogelijke hoogtes 
bereiken die bij de betreffende windsnelheid hoort. 

Het PM spectrum wordt beschreven volgens [	3-13	]:  
 8(3) = 0,205 ∙ �L2 ∙ 34M3N ∙ exp Q−0,75 ∙ )343-

MS [	3-13	] 
Hierin stelt 34 de golffrequentie voor die overeenstemt met de significante golfhoogte. Men 
kan deze frequentie benaderd schrijven in functie van de piekfrequentie, [	3-14	]: 

 34 = 1,1 ∙ 3D [	3-14	] 
De maximale waarde voor het energiedichtheidsspectrum wordt behaald ter hoogte van 3D, [	3-15	]: 

 8T3DU = 0,449 ∙ �4
N2 [	3-15	] 

Het nadeel van het PM spectrum is dat het ontwikkeld is voor de Atlantische Oceaan. Voor de 
Belgische kust is de toepasbaarheid van het spectrum beperkt tot golven met �4 < 2	9. 

Voor golfcondities op de Noordzee, waarbij �4 > 4	9, voldoet het JONSWAP spectrum het 
best. Het JONSWAP spectrum wordt gegeven door [	3-16	]:  

 

8(3) = XY ∙ �42 ∙ 3DM3N ∙ expZ−1,25 ∙ Q3D3 S
M[ ∙ \

]^_
`
abc)

ddecB-f2∙gf
h
ij

 
[	3-16	] 

De optredende factoren XY, k en \ worden beschreven door respectievelijk [	3-17	], [	3-18	] en [	3-19	]:  



  

  Proevenprogramma 52 

 XY = 0,06240,23 + 0,0336 ∙ 	γ − 0,185 ∙ (1,9 + \)cB ∙ (1,094 − 0,01915 ∙ ln(\)) [	3-17	] 

 k = p0,07	�qr	3 ≤ 3D0,09	�qr	3 > 3D 
[	3-18	] 

 \ = 3,3	(t����u��) [	3-19	] 
Indien \ = 1 , benaderen het JONSWAP en PM spectrum elkaar. In geval van 
Noordzeecondities, \ = 3,3, is het PM spectrum aanzienlijk vlakker. De piekwaarde van het 
JONSWAP spectrum is in dit geval 2,1 keer hoger dan deze van het Pierson-Moskowitz 
spectrum (Goda, 2000).  

3.1.4 Toegepaste golfkarakteristieken 

Het ontwerp van een golfbreker gaat uit van de golfhoogte van de belastende golven om het 
nodige gewicht van de deklaagelementen te bepalen om te voldoen aan een zeker toelaatbaar 
schadepercentage. Hiervoor wordt de formule van Hudson gebruikt [	3-20	]: 

 v = 7w ∙ 1 ∙ �4CΔC ∙ xy ∙ cot(z) [	3-20	] 
In deze formule worden volgende termen gebruikt: 

v Stukgewicht van de elementen [t] 7w Massadichtheid van de elementen [{1/9C] 1 Valversnelling, 9,81	9/r2 �4 Significante golfhoogte [9] Δ Relatieve dichtheid [−] xy Schadecoëfficiënt [−] z Helling talud [°]  

De relatieve dichtheid is een dimensieloze grootheid die gegeven wordt door volgende 
formule [	3-21	]:  

 
Δ = 7w − 7}7}  [	3-21	] 

met 7} = 1000	{1/9³, de massadichtheid van water. 

De schadecoëfficiënt xy is een factor die effecten zoals porositeit, vorm van de elementen, 
het aantal lagen in de deklaag,… in rekening brengt. Een uitgebreide bespreking van deze 
coëfficiënt volgt in 5.4. 

Op basis van het gewicht, de massadichtheid en de schadecoëfficiënten xy van de gebruikte 
deklaagelementen Antifer en HARO, wordt de significante ontwerpgolfhoogte berekend. 
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Tabel 3-1 geeft een overzicht van de benodigde waarden om deze ontwerpgolfhoogte te 
berekenen. 

Tabel 3-1: Waarden voor formule [	3-20	] 
 Eenheid Antifer HARO v [t] 1,90 2,30 7w [{1/9³] 2400 2300 Δ [−] 1,40 1,3 xy [−] 10 12 cot(z) [−] 1,5 1,5 

 

Via de omgevormde formule van Hudson [	3-22	]:  
 �4 = �v ∙ Δ ∙ xy ∙ cot(z)7w ∙ 1�

 [	3-22	] 
resulteert dit voor deklagen met Antifers in een significante golfhoogte van 0,151	9 en voor 
deklagen bestaande uit HARO’s in 0,171	9. Er is aldus besloten om te werken met �4 =0,160	9  als ontwerpgolfhoogte. De ontwerpgolfhoogte wordt genoteerd als �� . Hiermee 
wordt dus steeds de significante ontwerpgolfhoogte bedoeld. 

Op basis van de berekende ontwerpgolfhoogte, kan vervolgens een proevenprogramma 
opgesteld worden, representatief voor een opbouwende storm in het model. 

In soortgelijke onderzoeken aan de UGent wordt een storm gesimuleerd met behulp van 
golfhoogtes die bepaalde fracties voorstellen van de ontwerpgolfhoogte ��. Naar deze laatste 
wordt dan ook gerefereerd als zijnde de 100	%-golf. 

De gebruikelijke golfhoogtes van de stormreeks worden weergegeven in Tabel 3-2. 

Tabel 3-2: Gebruikelijke golfhoogtes i.f.v. Hd 

Golfhoogtes 0,50 − 0,60 ∙ �� 0,70 ∙ ��	 0,85 ∙ �� 1,00 ∙ ��	 1,10 ∙ ��	 1,20 ∙ ��	 
 

Dit stramien zou, rekening houdend met de ontwerpgolfhoogte van 0,16	9, resulteren in 
onpraktische golfhoogtes. Daarom is ervoor geopteerd om met een vaste stapgrootte de 
golfhoogtes ten opzichte van de ontwerpgolf te kiezen. De gebruikte stapgrootte bedraagt 0,03	9 en corresponderende reeks van de significante golfhoogtes wordt vermeld in Tabel 
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3-3. In deze tabel zijn eveneens de verhoudingen ten opzichte van de ontwerpgolfhoogte 
weergegeven. 

Tabel 3-3: Toegepaste golfhoogtes in model 

���	[�] ���/��	[−] 0,070	 0,44	0,100	 0,63	0,130	 0,81	0,160	 1,00	0,190	 1,19	0,220	 1,38	
 

De eerste golfhoogte, namelijk 0,070	9, wordt toegepast als zettingsproef. Deze zettingsproef 
wordt in paragraaf 6.3 besproken. De toegepaste storm vertrekt dus bij een golfhoogte gelijk 
aan 63	% van de ontwerpgolf en bouwt op tot de golfbreker als gefaald wordt bestempeld of 
tot wanneer de golftreinen met een relatieve hoogte van 138	% van de ontwerpgolfhoogte zijn 
gepasseerd. 

Na de keuze van de golfhoogtes worden de golfperiodes, –lengtes en –steilheden vastgelegd. 
De piekperiode corresponderend met de ontwerpgolfhoogte �4,� = �� wordt bepaald door de 

formule [	3-23	]: 
 ,D = 4,4 ∙ J�4 [	3-23	] 

Bovenstaande formule werd vastgelegd voor het JONSWAP spectrum en is eigen aan de 
golfcondities op de Noordzee. 

Voor golfhoogtes lager dan de ontwerpgolfhoogte wordt een constante diep water 
golfsteilheid r.  gelijk aan 0,033  aangenomen. Deze steilheid correspondeert met de diep 
water golfsteilheid van de ontwerpgolfcondities ( �� = 0,160	9 en  ,D,� = 1,760	r ). 

Op basis van de gegeven steilheid en de gekende significante golfhoogtes uit Tabel 3-3, kan 
de diep water golflengte, �D,. , berekend worden, waaruit de piekperiode, ,D , volgt, [	3-24	] 
en [	3-25	]:  

 �D,. = �4r.  [	3-24	] 
 ,D = �2 ∙ * ∙ �D,.1  [	3-25	] 

Gebruik makend van deze piekperiode kan de werkelijke golflengte, �, volgens de theorie van 
Airy iteratief berekend worden (zie paragraaf 3.1.1), waaruit de golfsteilheid aan de teen van 
de golfbreker kan afgeleid worden, [	3-26	]: 
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 r = �4�  [	3-26	] 
De golfsteilheden nabij de teen nemen waarden aan van 0,037 tot 0,044 voor golfhoogtes 
kleiner dan de ontwerphoogte. 

Van zodra de golfhoogtes groter  worden dan de ontwerpgolf, worden de golven steiler dan r = 0,05. Vanaf hier wordt ervoor gekozen om de golfpiekperiode vast te houden op een 
waarde van ,D = 1,760	r. Op deze manier wordt vermeden dat de golflengtes te groot zouden 

worden voor de capaciteiten van de golfgoot. Hieruit volgt dat uit de gekende piekperiode de 
bijhorende (diep water) golflengte kan bepaald worden, met de bijhorende (diep water) 
golfsteilheid. 

Op deze manier worden nabij de teen van de structuur golfsteilheden bereikt van 0,066 voor 
de grootste significante golfhoogtes in de testreeksen. 

(Partenscky, et al., 1986) wezen in hun studie reeds op het feit dat steilere en kortere golven 
meer schade veroorzaken aan structuren dan minder steile en langere golven, daar deze 
langzamer op de golfbreker lopen. (van Buchem, 2009) beschreef dat bij steilheden r =0,04	à	0,05 minimale stabiliteit van de golfbreker optreedt. 

Er kan dus reeds besloten worden dat volgens de bevindingen van (van Buchem, 2009) de 
gebruikte golven zich in het gebied van “minimale golfbrekerstabiliteit” bevinden. 

In paragraaf 5.4 van deze masterproef worden de xy-waarden via de formule van Hudson 
bepaald. Hiervoor is het van belang te weten of de golven nabij de structuur al dan niet 
brekend zijn. Dit kan worden nagegaan door de gegenereerde golfsteilheden te toetsen aan de 
grenssteilheid, r�w��4, van golven. De grenssteilheid is afhankelijk van de golflengte en de 

waterdiepte en wordt in overgangsgebied berekend met de formule van Miche [	3-27	]:  
 r�w��4 = 0,142 ∙ tanh )2 ∙ *� ∙ �- [	3-27	] 

Golven zijn niet-brekend zolang voldaan wordt aan [	3-28	]:  
 r ≤ r�w��4 [	3-28	] 

Voor alle golfhoogtes met bijhorende golflengtes die gehanteerd worden in de modelproeven 
van deze masterproef is steeds voldaan aan het niet-brekingscriterium. 

De golfsteilheden, –piekperiodes en –lengtes van de modelproeven op diep water en aan de 
teen van de golfbreker zijn terug te vinden in Tabel 3-4.  

  



  

  Proevenprogramma 56 

Tabel 3-4: Golfcondities van de modelproeven in diep water en aan de teen van de golfbreker 

���	[�] ��	[�]				 �	[�]				 ��,�	[�]				 ��	[−]				 ��	[�]				 �	[−]				0,070	 1,164	 0,450	 2,116	 0,033	 1,909	 0,037	0,100	 1,391	 0,450	 3,023	 0,033	 2,468	 0,041	0,130	 1,586	 0,450	 3,930	 0,033	 2,932	 0,044	0,160	 1,760	 0,450	 4,836	 0,033	 3,336	 0,048	0,190	 1,760	 0,450	 4,836	 0,039	 3,336	 0,057	0,220	 1,760	 0,450	 4,836	 0,045	 3,336	 0,066	
 

3.1.5 Golftreinen 

Waar het gebruikelijk is om voor overtoppingonderzoek te werken met golftreinen van 1000 
golven, raadt J.W. Van der Meer 3000 golven aan per golfhoogte in het geval van een 
schadeonderzoek. (Civil Engineering Office, 2003) stelt dat de formules van Van der Meer 
geldig zijn voor golftreinen van 1000 à 7000 golven, waarbij voor onderzoek wordt 
aangeraden om 3000 à 5000 golven te gebruiken. De eerste drie testreeksen in deze 
masterproef werken effectief met 3000 golven, opgesplitst in drie golftreinen van elk 1000 
golven. Na deze testreeksen is gebleken dat de grootste schade zich telkens voordoet tijdens 
de eerste 2000 golven. De laatste 1000 golven hebben telkens slechts een beperkte invloed op 
de totale schade aan de deklaag. Dit wordt in paragraaf 6.4 verder besproken. 

Gezien de beperkte invloed van de derde set van 1000 golven op de totale schade aan de 
golfbreker, is ervoor geopteerd om de testreeksen te beperken tot 2000 golven per golfhoogte.  

In hetgeen volgt, wordt dieper ingegaan op de gebruikte golfcondities en de manier waarop 
deze werden gekozen. 

3.2 Proevenmatrix  

3.2.1 Indeling testreeksen 

Een testreeks bestaat uit 12000 golven met oplopende golfhoogtes. Bij deze reeksen zijn er 
telkens 2000 golven met dezelfde golfhoogte alvorens over te gaan naar een grotere 
golfhoogte. In het geval van de eerste drie testreeksen met Antifers is echter geopteerd om 
telkens 3000 golven te hanteren per golfhoogte. De bedoeling hiervan was om na te gaan in 
welke mate de “extra” 1000 golven nog een significante invloed hadden op de stabiliteit van 
de golfbreker (zie paragraaf 6.4). Aldus komt men daar tot 18000 golven.  

In het kader van deze thesis wordt meestal gewerkt met drie testreeksen per golfbrekermodel. 
In het geval van de testreeksen met HARO’s met een aangepaste teen (zie paragraaf 3.2.3), 
wordt gewerkt met vijf testreeksen omdat dit onderzoek geen precedenten kent. 

Per 1000 golven is een andere tijdreeks opgesteld. Een tijdreeks is het signaal dat van de 
besturende computer naar het golfschot wordt gestuurd. Dit signaal bepaalt welke golfhoogtes 
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op welk tijdstip moeten gegenereerd worden door het schot en bepaalt aldus hoe groot de 
uitwijking van het schot moet zijn. Naast dit signaal wordt er ook rekening gehouden met de 
output van de AWA’s die eveneens als input wordt meegegeven aan het schot. Tijdreeksen 
worden opgesteld aan de hand van de waterdiepte ter hoogte van het schot, de gewenste 
golfpiekperiode, de significante golfhoogte en het gewenste golfspectrum. Bovendien worden 
bijkomende signalen gegenereerd om het golfschot langzaam in beweging  te krijgen 
gedurende vijf seconden en om het schot af te remmen en het golfklimaat in de goot langzaam 
te laten uitsterven gedurende 60 seconden. Een visuele weergave van de gebruikte interface is 
weergegeven in Figuur 3-2. 

 

 

Figuur 3-2: Generatie tijdreeksen 

Voor elke golfhoogte worden dus twee of drie, naargelang er gewerkt wordt met 2000 of 3000 
golven, tijdreeksen opgesteld met dezelfde golfkarakteristieken. Het enige waar de tijdreeksen 
voor een bepaalde golfhoogte in verschillen, is het tijdssignaal zelf. De gegenereerde 
golftreinen zullen allen dezelfde energie-inhoud bevatten, maar zullen in de tijd verschillend 
zijn.  

Samengevat worden dus zesmaal twee of zesmaal drie tijdreeksen aangemaakt per testreeks. 
Daar er gewoonlijk drie of vijf testreeksen worden uitgevoerd per modelopbouw, wordt er 
gebruik gemaakt van drie of vijf reeksen van zesmaal twee (of drie) verschillende tijdreeksen. 
Van zodra een nieuw soort model wordt ingebouwd, worden dezelfde tijdreeksen gebruikt in 
dezelfde volgorde als in een voorgaande testreeks. Ter illustratie wordt dit alles voor één 
modelreeks schematisch weergegeven in Figuur 3-3. Op basis van deze figuur zal men voor 
een nieuwe modelreeks aldus exact dezelfde indeling met exact dezelfde tijdreeksen 
overnemen. Op deze manier wordt de vergelijkbaarheid en repetitiviteit van de proeven 
gegarandeerd.  
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Figuur 3-3: Schematische indeling proevenreeksen 

Na afloop van een tijdreeks van 1000 golven wordt het water uit de golfgoot gepompt naar 
ondergrondse opslagtanks zodat een foto kan genomen worden van het golfbrekertalud met de 
deklaagelementen. Om een foto te nemen, moet het waterniveau zakken tot onder de onderste 
begrenzing van de actieve zone (cfr. infra). Als het waterniveau hoger zou zijn dan dit niveau, 
zou er lichtbreking optreden doorheen het water waardoor de posities van de markeringen op 
de deklaagelementen niet overeenstemmen met hun correcte locaties op het talud. Dit zou 
vervolgens zorgen dat de verplaatsingen van de elementen niet exact kunnen bepaald worden.  

Na het nemen van de foto wordt het water terug in de golfgoot gepompt tot op het niveau van 
het stilwaterpeil en kan de volgende tijdreeks opgestart worden.  

3.2.2 Beschrijving testreeksen 

De eerste 2000 (of 3000) golven met een golfhoogte van 0,07	9  worden gebruikt als 
zettingsproef. Bij deze proef ondervinden de elementen kleine verplaatsingen die niet als 
schade worden meegeteld. In werkelijkheid treden deze kleine verplaatsingen ook op. Ze zijn 
het resultaat van zettingen van de gehele golfbreker als gevolg van kleine golven die op de 
golfbreker terecht komen tijdens de constructiefase. In sectie 6.3 wordt de invloed van de 
zettingsproef op de resultaten besproken aan de hand van de resultaten van enkele testen 
waarbij de zettingsproef een invloed heeft gehad. Een ander aspect dat eveneens wordt 
behandeld, is de invloed van de “extra” 1000 golven wanneer gebruik wordt gemaakt van 
testreeksen met 3000 golven per golfhoogte ten opzichte van de testreeksen met 2000 golven. 

De foto na de zettingsproef wordt gebruikt als referentiefoto. De foto’s na alle volgende 2000 
(of 3000) golven, dus na elke reeks met een verschillende golfhoogte, worden met deze 
referentiefoto vergeleken om de schade te kunnen bepalen. Dit wordt verder uitgewerkt onder 
paragraaf 6.4. 
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Eén van de schadecriteria, die later besproken worden, dat steeds direct toepasbaar is tijdens 
de modelproeven, is het uitwerpen van een deklaagelement uit de deklaag, waardoor dit 
element op de teen belandt. Van zodra dit schadeverschijnsel optreedt met meerdere blokken, 
typisch > 3	à	4, wordt de testreeks afgebroken. In enkele gevallen is er ook sprake van 
significante schade aan de deklaag die de stabiliteit van de onderlaag en de kern in het 
gedrang brengt. In dergelijke gevallen wordt zelfs de actieve tijdreeks afgebroken. In alle 
gevallen van vroegtijdig afbreken van de proeven, wordt de structuur beschouwd als zijnde 
gefaald en wordt dit ook expliciet vermeld in de bespreking van de betreffende modelproef. 

In het kader van deze masterproef zijn 42  testreeksen uitgevoerd. Hiervan zijn er 11 
uitgevoerd met Antifer deklaagelementen. De overige 31 maken gebruik van de HARO als 
deklaagelement. In wat volgt, worden de testcondities van de verschillende reeksen 
besproken. 

Van sommige opstellingen zijn maar twee gelijkaardige reeksen uitgevoerd (HARO 9 en 
HARO 10) of zelfs maar één (Antifer 1, Antifer 2). Bij HARO 9 en HARO 10 trad steeds zeer 
weinig schade op. Hierdoor werd besloten om geen derde reeks meer uit te voeren en over te 
gaan naar de volgende modelreeks. Bij Antifer 1 is de porositeit slechts 39%  omdat de 
elementen te dicht op elkaar geplaatst werden. Bij Antifer 2 stonden de elementen dan weer te 
ver van elkaar. Dit resulteert in een porositeit van 47%. Deze plaatsing was praktisch zeer 
moeilijk. Om deze grote porositeit te behalen, moesten de blokken te ver van elkaar staan 
waardoor vele blokken reeds bij de plaatsing tussen de blokken van een lagere rij zakten 
waarop ze eigenlijk moesten steunen. Deze porositeiten zijn dus respectievelijk te laag en te 
hoog waardoor telkens maar één testreeks is uitgevoerd. Bij de volgende reeksen met Antifers 
is gestreefd naar een porositeit van ongeveer 44%.  

Van de opstelling met de aangepaste teen zijn vijf reeksen uitgevoerd omdat in de literatuur 
nog geen ervaring is opgedaan met deze opstelling.  

3.2.3 Bespreking mogelijkheden opstelling 

Hieronder wordt de proevenmatrix besproken. Eerst wordt een algemene bespreking gegeven 
van wat de verschillende mogelijkheden zijn qua opstelling.  

- Antifer:  De deklaagelementen die gebruikt worden in het model zijn Antifer 
modelblokken. Deze deklaagelementen werden reeds besproken in paragraaf 2.3.6. 
Een afbeelding van een modelblok is weergegeven in Figuur 3-4.  
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Figuur 3-4: Model Antifer 

- HARO:  De gebruikte deklaagelementen zijn schaalmodellen van de HARO. Voor 
verdere informatie hierover wordt verwezen naar sectie 2.6.3. Van de HARO worden 
twee labo-varianten gebruikt. Eerst werden elementen gebruikt die met een grof 
schuurpapier licht opgeschuurd voor de modelproeven. Om een tweede manier uit te 
testen voor het ruwer maken van de oppervlakken, werd fijn zand van 100	μ9 tegen 
de wanden van de deklaagelementen verlijmd. De proeven met geschuurde elementen 
zullen vanaf nu benoemd worden met “Geschuurd”, terwijl elementen die werden 
voorzien van fijn zand zonder bijvoegsel zullen benoemd worden.  
 
Figuur 3-5 stelt het gebruikte model van een HARO in de licht opgeschuurde toestand  
voor.  

 

 

Figuur 3-5: Model “HARO Geschuurd” 

- 1 laag: De deklaagelementen worden in één laag geplaatst bovenop de filterlaag. De 
tussenafstand die telkens wordt gerespecteerd is een halve karakteristieke breedte. Een 
laag wordt opgebouwd uit rijen elementen. Deze rijen staan geschrankt t.o.v. elkaar. 
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Dit wil zeggen dat een element op de volgende rij geplaatst wordt zodanig dat het net 
in het midden boven de opening tussen de twee blokken in de onderliggende rij ligt.  
 

- 2 lagen: De deklaagelementen worden in twee lagen op elkaar geplaatst bovenop de 
filterlaag. Elke laag is op dezelfde manier geplaatst als hierboven beschreven. De twee 
lagen staan ook nog eens geschrankt ten opzichte van elkaar. Dit wil zeggen dat de 
bovenste laag een halve blokbreedte naar omhoog is geschoven ten opzichte van de 
onderste laag. Deze plaatsingswijze krijgt de naam ‘dubbel geschrankt’. Deze 
plaatsingswijze wordt verduidelijkt in Figuur 3-6 en Figuur 3-7.  
 

 

Figuur 3-6: Geschrankte configuratie Antifers in twee lagen (regelmatige plaatsing) 

 

 

Figuur 3-7: Geschrankte configuratie HARO's in twee lagen (werfplaatsing) 

- Regelmatige plaatsing: Bij een regelmatige plaatsing staan de deklaagelementen 
allemaal op dezelfde manier opgesteld. Ze staan geschrankt in regelmatige horizontale 
en verticale rijen met overal dezelfde tussenafstand. Er zijn geen elementen die 
geroteerd zijn, schuin staan of tussen een onderliggende rij of laag zijn gezakt.  De 
tussenafstand bedraagt steeds ongeveer een halve karakteristieke breedte. Deze 
plaatsingswijze is voorgesteld in Figuur 3-8 en Figuur 3-9. Als er een regelmatige 
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plaatsing in twee lagen wordt aangewend, staan beide lagen dubbel geschrankt t.o.v. 
elkaar zoals hierboven uitgelegd.  
 

 

 

Figuur 3-8: Regelmatige plaatsing Antifers (éénlagig) 

 

 

Figuur 3-9: Regelmatige plaatsing HARO's (éénlagig) 

- Werfplaatsing: Werfplaatsing van de deklaagelementen houdt in dat voor de blokjes 
in de deklaag gestreefd wordt naar een gemiddelde tussenafstand van een halve 
karakteristieke breedte om op die manier de gewenste porositeit te behalen. 
Werfplaatsing verschilt van de regelmatige schikking in het feit dat de tussenafstand 
tussen de elementen in één rij telkens afwijkt van de halve karakteristieke breedte 
waardoor elementen in hoger gelegen rijen vaak tussen de lagere rij zakken en een 
zekere draaiing ten opzichte van de normale op het talud ondergaan. Figuur 3-10 geeft 
een theoretisch mogelijke schikking, in de veronderstelling dat de onderlaag perfect 
effen is. Figuur 3-11 geeft een mogelijke schikking die meer overeenstemt met de 
werkelijke plaatsing van de elementen op een onderlaag van de steenklasse v/10 
(cfr. infra). Als opmerking kan nog meegegeven worden dat de deklaagelementen in 
alle gevallen, ongeacht het type schikking, soortgelijke gehelde posities innemen op de 
onderlagen v/10. Dit moet men dus in het achterhoofd houden bij het beschouwen 
van de hier bijgevoegde figuren. 
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Figuur 3-10: Werfplaatsing Antifers (éénlagig) 

 

 

Figuur 3-11: Werfplaatsing Antifers (éénlagig), rekening houdend met oneffen onderlaag 

 

 

Figuur 3-12: Werfplaatsing HARO's (éénlagig ) 

- Accidentele plaatsing: Accidentele plaatsing wordt toegepast op enkele testreeksen 
met HARO-elementen. Dit is een soort van werfschikking waarbij bepaalde elementen 
nog onregelmatiger geschikt worden. Deze elementen zijn bijvoorbeeld op hun zij 
gekanteld en tussen twee onderliggende elementen gezakt.  Zij wijzen dus niet met 
hun holte naar de golven zoals de andere blokken. Dit wordt verduidelijkt in Figuur 
3-13.  
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Figuur 3-13: Accidentele plaatsing HARO's (éénlagig) 

- Klassieke onderlaag (KO): De gebruikte onderlaag heeft een gewichtsklasse v/10, 
met v  het stukgewicht van de deklaagelementen. De gebruikte stortsteen is 
weergegeven in Figuur 3-14.  

 

 

Figuur 3-14: Onderlaag W/10 

- Aangepaste onderlaag (AO): De gebruikte onderlaag heeft een gewichtsklasse v/20 , met v  het stukgewicht van de deklaagelementen. Deze gewichtsklasse is 
getest omdat het makkelijker is de deklaagelementen op een fijnere onderlaag te 
plaatsen dan op een grovere. Hierdoor gaat het plaatsen van de deklaag dus sneller, 
hetgeen ook economischer is. Hierbij schuilt wel het gevaar dat deze kleinere stenen 
zullen uitspoelen tussen de deklaagelementen door. De gebruikte stortsteen is 
weergegeven in Figuur 3-15.  

 



  

  Proevenprogramma 65 

 

Figuur 3-15: Onderlaag W/20 

- Klassieke teen: De teen bestaat uit stortsteen met een gewichtsklasse v/5 en is op 
klassieke wijze geplaatst onderaan de golfbreker. De eerste vijf rijen 
deklaagelementen zijn kubussen. Deze kubussen liggen buiten de actieve zone. Boven 
deze vijf rijen beginnen de werkelijk gebruikte elementen, Antifer of HARO. De 
gebruikte stortsteen is weergegeven in Figuur 3-16 en een afbeelding van de klassieke 
teen in Figuur 3-17.  

 

 

Figuur 3-16: Teen W/5 
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Figuur 3-17: Klassieke teen 

- Aangepaste teen: Bij deze opstelling van de teen wordt een stuk van de klassieke teen 
dat tegen de golfbreker ligt weggenomen zodat er plaats gemaakt wordt voor een laag 
deklaagelementen die op de bodem worden geplaatst. Omdat de modelproeven met 
aangepaste teen alleen zijn uitgevoerd met HARO’s, zijn deze elementen dus ook 
HARO’s. De volgende rijen deklaagelementen die hierop  aansluiten staan al op het 
talud van de golfbreker. Dit zijn ook allemaal HARO’s. Hier worden geen kubussen 
gebruikt. Een zijaanzicht van deze aangepaste teen is weergegeven in Figuur 3-18.  

 

 

Figuur 3-18: Aangepaste teen (zijzicht) 
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3.2.4 Proevenmatrix 

De volledige proevenmatrix wordt weergegeven in onderstaande diagrammen. Figuur 3-19 
stelt de uitgevoerde proeven voor waarbij de deklaag bestaat uit Antifer elementen en Figuur 
3-20 stelt de uitgevoerde proeven voor waarbij de deklaag bestaat uit HARO elementen.  

 

 

Figuur 3-19: Proevenmatrix Antifer 



  

  Proevenprogramma 68 

 

Figuur 3-20: Proevenmatrix HARO



 

4 Ruwheid 
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4.1 Algemeen 

Opdat de modelblokjes zich zo realistisch mogelijk zouden gedragen, is het van belang dat 
hun wrijvingseigenschappen overeenkomen met die van de betonnen elementen in prototype. 
Zoals in dit hoofdstuk zal blijken, zijn de HARO blokken in hun oorspronkelijke toestand na 
productie gladder dan betonnen elementen. Voor de Antifers wordt de bespreking niet gedaan. 
Deze bezitten reeds een zekere ruwheid sinds hun productie voor voorgaande modelproeven. 
Er zal voor de HARO dus gezocht worden naar een manier om de elementen te voorzien van 
een ruwheid die deze van beton evenaart. 

De eerste soort elementen zijn licht opgeschuurd met een grof schuurpapier. Dit zijn de 
HARO elementen die gebruikt zijn in de modelreeksen genaamd “HARO geschuurd”. De 
tweede soort elementen zijn voorzien van een fijn zand van 100	μ� dat met behulp van een 
lijmspray egaal is aangebracht op de zijvlakken van de deklaagelementen. De keuze voor de 
korrelgrootte van 100	μ� volgt uit de verschaling met schaal 1/40. In de realiteit zou de 
ruwheid gelijkaardig moeten zijn aan een beton met oneffenheden tot 4	��. De betreffende 
HARO elementen worden benoemd met “HARO” (zie Figuur 3-20). 

Om de ruwheden van de verschillende deklaagelementen te onderzoeken, wordt een 
proevenmatrix opgesteld. Enerzijds worden de HARO elementen in hun oorspronkelijke 
toestand net na de productie beproefd. Anderzijds worden de elementen beproefd die ruw zijn 
gemaakt met beide methodes en vergeleken met betonnen HARO elementen die gebruikt 
werden in de onderste deklaag van proeven met een dubbellagige deklaag. Deze betonnen 
elementen hebben een massa die quasi gelijk is aan de kunststof elementen die voor deze 
masterproef werden gefabriceerd en vormen dus een goede referentie. 

4.2 Opstelling 

Ter voorbereiding van de duwproeven worden de te beproeven elementen enkele minuten 
volledig ondergedompeld in water. Zo wordt de toestand nagebootst van de elementen die nat 
worden tijdens de modelproeven in de golfgoot. Vervolgens worden drie elementen uit het 
water gehaald en opgesteld in een bankschroef. 

De deklaagelementen worden telkens per drie opgesteld overeenkomstig de regelmatige 
schikking in het golfbrekermodel waarbij de tussenafstand van 0,5 ∙ � wordt gerespecteerd en 
de opeenvolgende rijen ten opzichte van elkaar geschrankt staan, zie Figuur 4-1. Naar deze 
opstelling zal in deze tekst gerefereerd worden met “driehoeksopstelling”. 
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Figuur 4-1: Driehoeksopstelling HARO 

De onderste twee blokken worden steeds ingeklemd in een bankschroef die zodanig is 
opgesteld dat het bovenvlak van de ingeklemde deklaagelementen horizontaal is. Dit wordt 
steeds in twee richtingen gecontroleerd met behulp van een waterpas, zodat beide blokken 
steeds op dezelfde lijn staan. Op deze manier wordt vermeden dat het bovenste element, dat 
zal verschoven worden, over een geheld vlak moet geduwd worden. 

Na het installeren van de opstelling worden telkens drie schuifoperaties uitgevoerd waarbij 
het bovenste element in de driehoeksopstelling wordt verschoven over de ingeklemde 
elementen. De manier waarop de duwproeven worden uitgevoerd, wordt in volgende 
paragrafen besproken. 

4.3 Meetapparatuur 

De duwproeven worden steeds manueel uitgevoerd door met een load cell voorzien van een 
puntvormig uiteinde te duwen tegen het bovenste element in de driehoeksopstelling. De 
gebruikte load cell, een toestel dat in staat is om zeer nauwkeurige krachtsmetingen uit te 
voeren, is in staat krachten op te meten tot  30	. Een afbeelding van de gebruikte load cell is 
weergegeven in Figuur 4-2. 

 

 

Figuur 4-2: Load cell tot �	��, met ingeschroefd drukpunt (linksboven) 
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Zoals reeds vermeld, is de load cell voorzien van een puntvormig drukpunt. Dit moet ervoor 
zorgen dat de krachten op de cell steeds puntkrachten zijn die met eenzelfde hefboomsarm 
aangrijpen op het toestel. Het andere uiteinde van de load cell, dat niet voorzien is van een 
ingeschroefd drukpunt, wordt vastgehouden door de gebruiker. 

De load cell is in staat om mechanische krachten om te zetten in een elektrisch signaal dat 
vervolgens wordt versterkt en geregistreerd. Om de krachten van de cell op het 
deklaagelement op te meten, wordt gebruik gemaakt van rekstrookjes, zie Figuur 4-3, die de 
uitbuiging van de load cell opmeten. Zij bevinden zich ter hoogte van de centrale holte die 
zorgt voor een lokale verzwakking van de load cell, zie Figuur 4-2. Rekstrookjes vormen een 
elektrische weerstand, en worden vervaardigd uit een zeer dun geëtst metaal dat is ingebed in 
kunststof dat een eenvoudige bevestiging op een drager, in dit geval het metaal van de load 
cell, toelaat. 

Door het uitoefenen van een kracht op het drukpunt van de load cell, ondergaat de cell een 
zekere uitbuiging waardoor er een verandering in weerstand van het rekstrookje ontstaat. 

 

 

Figuur 4-3: Rekstrookjes 

(Van Paepegem & De Waele, 2009-2010) vermelden het verband tussen de optredende rek in 
de rekstrookjes en de verandering in weerstand, Δ�, voorgesteld wordt door [	4-1	]: 

 Δ�

�
= � ∙ � 

[	4-1	] 

Hierin stelt �  de elektrische weerstand voor die eigen is aan het rekstrookje in zijn 
oorspronkelijke toestand. �  is de gevoeligheidsfactor van de rekstrookjes en �  stelt de 
opgemeten rek in de langsrichting van het rekstrookje voor. 

Om de zeer kleine optredende weerstandsveranderingen te kunnen opmeten, wordt een 
Wheatstone-schakeling, zie Figuur 4-4, gebruikt. Een verdere bespreking van deze theorie 
wordt niet opgenomen in deze masterproef. 
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Figuur 4-4: Wheatstone-schakeling (National Instruments, sd) 

4.4 Metingen 

Voorafgaand aan de ruwheidstesten, wordt een kalibratie van de load cell uitgevoerd door een 
geijkt gewicht van 1,000	�� aan te brengen op het uiteinde van de load cell. De opgemeten 
kracht wordt op 9,81	 gekalibreerd in de beschikbare software. 

Vervolgens worden de duwproeven uitgevoerd met een meetfrequentie van 1000	��. Tijdens 
deze proeven wordt de load cell steeds verticaal vastgehouden zodat het ingeschroefde 
drukelement (cfr. supra) steeds horizontaal is. Op deze manier wordt vermeden dat de load 
cell doorbuigt door zijn eigengewicht. Vervolgens wordt handmatig tegen het onderste kwart 
van het bovenste deklaagelement in de opstelling geduwd (zie de omcirkelde markering in 
Figuur 4-1) tot het blok een eerste beweging ondergaat. De kracht die nodig is voor de 
initiatie van beweging, wordt weerhouden. Dit proces wordt vervolgens tweemaal herhaald in 
dezelfde driehoeksconfiguratie, waarbij het bovenste element steeds terug in de beginstand 
wordt geplaatst. Deze beginstand wordt gekenmerkt door een maximaal contactvlak tussen 
het bovenste en de twee ingeklemde elementen. 

Er wordt nog opgemerkt dat tussen twee duwproeven door de elementen steeds worden 
besprenkeld met water opdat de wrijving tussen de elementen steeds gelijkaardig zou zijn. 

Men zou kunnen opmerken dat de snelheid waarmee tegen het blok geduwd wordt, niet 
constant blijft door de handmatige overbrenging van drukkrachten op het blokje. Door te 
werken met een motor die een spindel aandrijft zou wel met een constante duwsnelheid 
kunnen gewerkt worden. Aangezien in deze metingen eerder gezocht wordt naar grootteordes 
van de wrijvingscoëfficiënten om een onderlinge vergelijking te kunnen maken tussen 
verschillende deklaagelementen, volstaat de nauwkeurigheid die kan behaald worden met 
manuele duwproeven. 

4.5 Resultaten 

Zoals reeds vermeld, wordt steeds de gemeten kracht weerhouden die nodig is om het 
bovenste deklaagelement in de driehoeksopstelling in beweging te krijgen. Aan de hand van 
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het gekende gewicht van de elementen kan de statische wrijvingscoëfficiënt, μ, berekend 
worden via de formule van Coulomb, [	4-2	]: 

 �� = μ ∙ �  [	4-2	] 

Hierin staat ��voor de statische wrijvingskracht. Deze stemt overeen met de kracht die nodig 
is om het bovenste blok in beweging te krijgen. �  staat voor de normaalkracht die gelijk is 
aan het gewicht van het deklaagelement dat verschoven wordt. 

Bovenstaande uitdrukking,[	 4-2 	] , kan ook geschreven worden met behulp van de 
schuifspanning en de normaalspanning. Aangezien de contactoppervlakken van zowel de 
normaalspanningen als de schuifspanningen gelijk zijn, is deze oppervlakte in de gebruikte 
driehoeksopstelling echter niet van belang. 

In onderstaande Tabel 4-1 wordt de vergelijking gemaakt tussen de gemiddelde resultaten van 
de verschillende duwproeven op de blokken voor de wrijvingscoëfficiënt, μ, overeenkomstig 
de krachten benodigd om het element in beweging te krijgen.  

Tabel 4-1: Resultaten wrijvingscoëfficiënt μ 

 μ	[−] 
HARO Onbehandeld 0,491	

HARO Geschuurd 0,648	

HARO Verlijmd zand 0,667	

HARO Beton 0,719	

 

Deze resultaten voor de wrijvingscoëfficiënt μ worden grafisch weergegeven in Figuur 4-5. 

Uit deze testresultaten blijkt dat de HARO elementen in hun oorspronkelijke toestand, i.e. na 
de productie van de elementen, een aanzienlijk lagere wrijvingscoëfficiënt μ bezitten dan de 
betonnen HARO blokjes, welke een μ-waarde bezitten van ongeveer 0,7. Na behandeling van 
de deklaagelementen wordt met beide methodes quasi dezelfde ruwheid bekomen, namelijk 
een coëfficiënt van ongeveer 0,65 . Deze waarde is gelijk aan de gemiddelde 
wrijvingscoëfficiënt (μ = 0,65 ) voor beton volgens (Agboatwala, 2013) en (Beardmore, 
2012). De wrijvingscoëfficiënt voor de betonnen HARO’s neemt dus licht hogere waarden 
aan dan de gemiddelde waarde voor beton. 
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Ruwheidstesten met HARO elementen in driehoeksopstelling
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Figuur 4-5: Wrijvingscoëfficiënten driehoeksopstelling 

Er kan besloten worden dat de elementen na beide behandelingsmethoden dezelfde ruwheden 
vertonen. Bovendien zijn deze waarden gelijk aan de gemiddelde wrijvingscoëfficiënten die 
in de literatuur worden teruggevonden voor wrijving tussen twee betonnen oppervlakken. De 
proeven met de gebruikte modelblokken zijn dus representatief voor het werkelijke gedrag 
van betonnen deklaagelementen.  

In de bespreking van de testresultaten van de modelproeven die in de golfgoot uitgevoerd 
werden, zal steeds duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de test- en modelreeksen met 
de twee verschillende oppervlaktebehandelingen, ondanks de gelijkheid in 
wrijvingseigenschappen tussen de geschuurde en de met zand behandelde elementen. Ook zal 
een bijkomende vergelijking gemaakt worden tussen de testresultaten met de geschuurde 
blokken en met de blokken die met lijm en zand werden behandeld. 

 



 

5 Analyse: methodiek 
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5.1 Verloop analyse 

Gedurende de modelproeven worden de golfhoogtes continu opgemeten door de 
golfhoogtemeters ter hoogte van het begin van het voorland en nabij de teen van de 
golfbreker. Na afloop van elke tijdreeks wordt het waterpeil in de goot verlaagd om een foto 
te nemen van de deklaagelementen. Nadien wordt het waterpeil terug op het gebruikelijke 
niveau (0,650	�) gebracht en wordt een nieuwe tijdreeks gestart. 

De analyse van de resultaten is aldus tweeledig. Enerzijds wordt een golfanalyse uitgevoerd 
om de gereflecteerde golven te scheiden van de invallende (cfr. supra). Anderzijds worden, 
met behulp van tracking software, de verplaatsingen van de deklaagelementen bepaald. Deze 
worden vervolgens getoetst aan in de literatuur gangbare schadecriteria. 

5.1.1 Golfanalyse 

Gedurende de modelproeven worden, met een meetfrequentie van 40	
�, de golfhoogtes in 
de golfgoot opgemeten met de golfhoogtemeters. Met behulp van de software WaveLab wordt 
een reflectieanalyse toegepast op de data afkomstig van de metingen van de golfhoogtemeters. 
Met behulp van de waterdieptes ter hoogte van de golfhoogtemeters en de onderlinge 
afstanden tussen elke drie golfhoogtemeters, worden de invallende golfhoogtes door 
WaveLab gescheiden van de gereflecteerde. 

Het inputsignaal van de computer dat naar het golfschot wordt gestuurd, is voorzien van 5	� 
opbouw- en 60	�  afbouwtijd. Gedurende de opbouwperiode wordt het schot in beweging 
gebracht en worden de golven langzaam opgebouwd tot de gewenste golfhoogte wordt 
behaald. De afbouwperiode van 60	�  wordt gebruikt om het golfklimaat in de goot te 
kalmeren. 

Deze opbouw- en afbouwtijd bestaan aldus uit golven die niet meer voldoen aan het beoogde 
golfspectrum en hebben louter de functie een wijziging van het golfklimaat te veroorzaken 
van hoge golven naar stil water en vice versa. Beide tijdspannes worden aldus niet 
meegerekend in de reflectieanalyse. 

Voor onderzoek aan de UGent wordt bij conventie bij de besproken tijdspannes nog een extra 
buffer van 50	�  in rekening gebracht waarin de golven niet worden meegenomen in de 
reflectieanalyse. Aldus worden de golfhoogtemetingen tot en met 55	� na de start van de 
tijdreeks en vanaf 110	� voor het einde van de tijdreeks niet opgenomen in de analyse. Het 
aantal meetwaarden dat aldus wordt weggelaten, bedraagt, na vermenigvuldiging met de 
meetfrequentie van 40	
�, respectievelijk 2200 en 4400. 

In de reflectieanalyse wordt ook gekeken naar het frequentiespectrum van de golven. Om te 
vermijden dat golven met zeer lage of zeer hoge frequenties hun invloed hebben op de 
analyse, wordt aanvaard dat resultaten buiten het domein [1/3	 ∙ ��	, 3 ∙ ��]  buiten 

beschouwing worden gelaten. 

Via de methodes van (Goda & Suzuki, 1976) en (Mansard & Funke, 1980) berekent WaveLab 
zowel de invallende als de gereflecteerde significante golfhoogtes van de verschillende 
tijdreeksen. 
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Daar deze thesis handelt over de schade die een golfbreker ondervindt door een storm, zijn 
enkel de invallende golfhoogtes van belang. Gereflecteerde golfhoogtes zorgen in de golfgoot 
wel vaak voor breking van invallende golven, maar aangezien het golfklimaat in de haven 
nabij de golfbreker buiten het bestek van deze thesis valt, wordt hier ook geen verdere 
aandacht aan besteed. 

5.1.2 Tracking software 

De schade aan de deklaag van het model wordt opgemeten met behulp van “armour tracking 
software” die aan de UGent werd ontwikkeld. De software vergelijkt telkens twee foto’s met 
elkaar om zo de verplaatsingen van de deklaagelementen te bepalen. 

5.1.2.1 Foto’s 

Na elke golftrein van 1000 golven wordt een foto genomen van de golfbreker. De eerste twee 
of drie golftreinen van een testreeks, die dus bestaan uit 2000 of 3000 golven, worden in dit 
werk, zoals in (Partenscky, et al., 1986), beschouwd als zettingsproef. Gedurende deze 
golftreinen zal het gebouwde model onderworpen worden aan kleine golven die ervoor zorgen 
dat de deklaagelementen zich in zekere mate zullen zetten en meer op elkaar zullen afsteunen. 
De functie van de zettingsproef wordt in het hoofdstuk over de proefresultaten dieper 
uitgewerkt. 

De foto van de structuur, genomen na het beëindigen van de eerste tijdreeks (vb. tijdreeks 1.1, 
1.2 (en 1.3)) wordt beschouwd als referentiefoto. Deze zal in de tracking software steeds 
gebruikt worden als vergelijkingspunt om de absolute verplaatsingen van de 
deklaagelementen te bepalen. 

De foto’s waarvan sprake, worden genomen met een Canon Powershot A620 (7,1 Mpx) die 
vanop afstand wordt bediend. Op deze manier wordt fysisch contact met de camera vermeden 
en wordt gegarandeerd dat het frame van de foto’s niet wijzigt gedurende een testreeks. Een 
ongecontroleerde verschuiving van het beeld zou immers leiden tot verkeerde resultaten en 
verplaatsingen die in werkelijkheid niet aanwezig zijn. 

5.1.2.2 Markering van de elementen 

De tracking software werkt met kleurherkenning, meer bepaald met de kleuren rood (R), 
groen (G) en blauw (B). Dit is de reden waarom alle Antifers en HARO’s zijn voorzien van 
een met permanente lijm gefixeerde vinyl stip in één van deze kleuren. 

Deze stip is bij de Antifers in het middelpunt van het bovenvlak gekleefd en bij de HARO’s 
in de rechterbovenhoek. Bij de Antifers worden hierdoor rotaties van de elementen om een as 
volgens de normale op het talud niet meegerekend als schade. Er kan dus gesteld worden dat 
de gevonden schadepercentages voor de Antifer aan de voorzichtige kant zijn. Mochten de 
stippen immers in een van de hoeken geplaatst zijn, zoals dat bij de HARO’s het geval is, dan 
zou een rotatie om de normale in bepaalde gevallen tot een verplaatsing > � kunnen leiden 
zodat deze rotatie op deze manier ook als schade kan worden gerekend, ook al is de absolute 
verplaatsing van het blok aanzienlijk kleiner. 
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De elementen worden steeds in dezelfde volgorde van RGB geschikt, waarbij rijen ten 
opzichte van elkaar geschrankt zijn om op deze manier gemakkelijk verticaal verplaatste 
blokken te herkennen, Figuur 5-1. 

 

 

Figuur 5-1: Schikking elementen 

Omdat de belichtingskwaliteit van de structuur niet optimaal is en er veel lichtreflectie 
aanwezig is op de natte oppervlakken, is het voor de tracking software niet mogelijk om alle 
stippen zonder problemen te herkennen. Om dit probleem op te vangen, is ervoor geopteerd 
om met beeldbewerkingssoftware consequent alle stippen manueel te markeren met de 
overeenkomstige kleuren volgens het RGB-kleurenschema dat ook wordt gehanteerd door de 
tracking software. Hierbij wordt er steeds voor gezorgd dat de grootte van de geplaatste 
stippen overeenkomt met de werkelijke. De werking van de tracking software wordt op deze 
manier aanzienlijk verbeterd. 

De fout die wordt gemaakt door de manuele plaatsing van de stippen, is in werkelijkheid 
kleiner dan �/10. Bovendien zorgt de willekeurige afwijking in plaatsing van de stippen 
ervoor dat het schadepercentage aan de deklaag niet wordt beïnvloed.  

5.1.2.3 Werking software 

Voor een uitgebreide beschrijving van het gebruikte programma ‘TomTracking’ wordt 
verwezen naar (Verhaeghe, 2001). Hieronder worden de belangrijkste aspecten voor deze 
masterproef besproken. 

De tracking software die door S. Defever en T. Versluys werd ontwikkeld, maakt gebruik van 
kleurherkenning. Er worden telkens twee foto’s met elkaar vergeleken voor één bepaalde 
kleur (R, G of B). Wanneer de positie van een bepaalde stip verandert, berekent de software 
de afstand in pixels. Met behulp van een schaling, die afhankelijk is van de resolutie van de 
foto’s, is voor de gebruikte opstelling met de camera op een vaste positie en vaste instellingen 
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bepaald dat één pixel overeenstemt met 0,0011	�  in werkelijkheid. De schaling die 
gehanteerd wordt, bedraagt dus 1,1	�� per pixel. 

Het vervolg van de analyse gaat als volgt. De gebruiker laadt twee foto’s in die door de 
software met elkaar zullen vergeleken worden. Deze foto’s moeten de extensie “.bmp” 
hebben om ingelezen te kunnen worden door de tracking software. Dit is telkens gebeurd 
nadat de stippen manueel zijn aangebracht. Vervolgens legt men vast binnen welk domein 
[0	, 255] de software moet zoeken naar een bepaalde kleur. Aangezien in dit werk ervoor 
gekozen is om te werken met de kleuren rood, groen en blauw, volstaat het om het 
programma steeds te laten zoeken binnen het domein [245	, 255] voor de te detecteren kleur 
en het domein [0	, 10] aan te nemen voor de overige kleuren. Omdat bij elke uitvoering van 
het programma slechts één kleur kan worden gedetecteerd, moet iedere foto drie keer 
geanalyseerd worden in de tracking software: eens voor rood, groen en blauw.  Figuur 5-2 
toont de verplaatsingen die optreden bij reeks “Antifer 7” voor de rode elementen. De 
gebroken lijnen vormen de stapsgewijze verplaatsingen die de elementen zijn ondergaan 
tijdens de gehele testreeks. Zij stellen echter niet de gemeten verplaatsingen van de elementen 
voor. De verplaatsingen worden steeds absoluut gemeten als de kortste afstand tussen de 
positie van de elementen na de zettingsproef en de stand na iedere 2000 (of 3000) golven van 
de volgende golfhoogtes. 

De software legt zelf linken tussen verschillende stippen en geeft op die manier een eerste 
resultaat weer van de verplaatsingen van de elementen. Wanneer nodig, is het mogelijk om 
foutief gemaakte linken handmatig te corrigeren alvorens de verplaatsingen weg te schrijven. 

De foto’s die met elkaar vergeleken worden, zijn steeds de referentiefoto en een 
momentopname na 2000 golven met een bepaalde golfhoogte. Op deze manier worden de 
verplaatsingen dus steeds berekend ten opzichte van de toestand na de zettingsproef en niet 
ten opzichte van de toestand na de voorgaande 2000 golven (zoals Figuur 5-2). Aldus is het 
mogelijk dat bepaalde blokken aanvankelijk over een bepaalde afstand verplaatsen, om nadien 
terug dichter naar de oorspronkelijke positie terug te kantelen. Dit komt echter slechts zelden 
voor. 

In het geval een blok de deklaag verlaat en op de teen terecht komt, wordt dit blok gekoppeld 
met de oorsprong van het assenstelsel van pixelcoördinaten. Op die manier wordt een 
verplaatsing groter dan 10 ∙ � toegekend aan dat blok. 

5.1.2.4 Uitlezen van verplaatsingen 

Na het vastleggen van de relaties tussen de stippen in de referentietoestand en de 
momentopname, wordt een bestand weggeschreven dat de coördinaten in pixels en in �� van 
de stippen in beide foto’s vastlegt. Tevens wordt de afgelegde afstand zowel in coördinaten 
als in �� weergegeven voor ieder element. 

Gebruik makend van de schadecriteria (zie 5.1.3), is een geautomatiseerde toetsing mogelijk 
die nagaat of het betreffende blok zich oorspronkelijk binnen het schadegebied bevindt en of 
de berekende verplaatsing voldoet aan een bepaald schadecriterium.  
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Figuur 5-2: Verplaatsingen TomTracking voor de rode elementen van Antifer 7 

5.1.3 Schadecriteria 

Om de optredende schade aan de deklaag te identificeren en te kwantificeren, wordt gebruik 
gemaakt van schadecriteria. Deze laten toe om een zekere classificatie toe te kennen aan de 
schade en om in een verder stadium schadecoëfficiënten, ��, te bepalen met de formule van 
Hudson. 

5.1.3.1 Gangbare criteria 

Er zijn verschillende gangbare schadecriteria in de literatuur terug te vinden. (Verhaeghe, 
2001) vermeldt de meest gebruikte. (De Rouck, 1991) onderscheidt onder andere: 

- Oscillatie van de deklaagelementen, zonder afwijking van de oorspronkelijke positie. 
- Oscillatie met beperkte positiewijzigingen. 
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- Begin van beweging van de deklaagelementen waarbij de eerste permanente 
positiewijzigingen optreden, vergelijkbaar met plaatsingsonnauwkeurigheden van 
0,30 à 0,40	� op de werf. Verschaald naar het model in dit werk, vertaalt dit zich naar 
7,5	à	10	��. Dit zijn verplaatsingen kleiner dan een kwart van de karakteristieke 
blokafmetingen �  van de HARO’s en Antifers. In deze masterproef wordt het 
criterium > �/4 gebruikt ter aanvulling van de volgende twee criteria. Het criterium 
> �/4	wordt louter gebruikt om een beter beeld te bekomen van de beperkte schade 
die optreedt bij de HARO’s. (> �/4) 

- Verplaatsing van de deklaagelementen groter dan een halve karakteristieke afmeting � 
van de elementen. (> �/2) 

- Verplaatsing van de deklaagelementen groter dan een volledige karakteristieke 
afmeting �. (> �) 

- Blokken die uit de deklaag worden geslagen en op de teen belanden. 
- Bijplaatsing van deklaagelementen. Er kunnen gaten ontstaan in de deklaag door 

golfwerking. Deze gaten kunnen het gevolg zijn van het herschikken van de elementen 
in een dichtere pakking of van het uit profiel slaan van één of meerdere elementen. De 
openingen die zo ontstaan, moeten dan terug opgevuld worden zodat de onderlaag 
noch de kern worden blootgesteld aan directe golfaanvallen. Als schade gekoppeld 
wordt aan onderhoudskosten, kan dit criterium ook als schade beschouwd worden.  

(De Rouck, 1991) hanteert de criteria “begin van beweging”, “verplaatsing > �/2 ” en 
“bijplaatsing”, terwijl (Verhaeghe, 2001) gebruik maakt van “begin van beweging”, 
“verplaatsing > �/2”, “verplaatsing > �” en “bijplaatsing”. 

5.1.3.2 Gebruikte criteria 

In deze masterproef zal voornamelijk gewerkt worden met de criteria “verplaatsing > �/2” 
en “verplaatsing > �”. Blokken die uit de deklaag worden geslagen en op de teen belanden, 
worden na iedere tijdreeks geteld. Daar er geen criterium zoals bijvoorbeeld “verplaatsing 
> 5 ∙ �” wordt gebruikt, worden deze elementen in dit werk beschouwd als “verplaatsing >
�”. 

Zoals reeds eerder vermeld, wordt een proevenreeks steeds afgebroken van zodra er meerdere 
deklaagelementen uit de deklaag zijn geslagen. 

De vermelde schadecriteria worden toegepast op proefresultaten die vergeleken worden met 
de referentiefoto na 2000, of 3000 in het geval van de eerste proeven met Antifers, golven. 
Deze methode van de “zettingsproef” wordt ook gehanteerd in (Partenscky, et al., 1986) en 
(Verhaeghe, 2001). 

5.1.3.3 Actieve zone 

De besproken schadecriteria worden toegepast op de deklaagelementen die zich binnen de 
zogenaamde “actieve zone” bevinden. Deze zone is schetsmatig weergegeven in Figuur 5-3. 
Ze wordt enerzijds afgebakend door een marge van 15,0	�� vanaf de wanden te nemen, 
anderzijds wordt ze in hoogte beperkt door het peil 1,5 ∙ 
� boven het SWP en 1 ∙ 
� onder 
het SWP. Hierin staat 
� voor de ontwerpgolfhoogte van 0,160	�. Hoewel sommige werken, 
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zoals (De Rouck, 1991), gelijke hoogtes boven en onder het SWP hanteren, is deze 
afbakening de gangbare manier van werken aan de UGent. Ze kan tevens gestaafd worden aan 
de hand van (Yamamoto, et al., 1988), waarin men stelt dat de meeste schade zich voordoet 
ter hoogte van het SWP. Bovendien stelt men dat de kans op schade boven dit peil iets hoger 
is dan net onder het SWP. 

Deklaagelementen die zich in de referentietoestand binnen dit frame bevinden, worden tijdens 
de tracking gevolgd naar hun eindposities. Blokken die dus van buiten het frame afkomstig 
zijn, worden niet meegerekend in de schadeanalyse. 

 

 

Figuur 5-3: Actieve zone van de golfbreker 

5.1.4 Verwerking resultaten 

5.1.4.1 Automatisatie 

Om de analyse van de resultaten die worden weggeschreven door de tracking software te 
versnellen en te standaardiseren, is ervoor gekozen om met behulp van Visual Basic een script 
op te stellen voor de dataverwerking in een rekenblad. 

De voordelen van dergelijk script zijn enerzijds dat de tijd vereist voor het repetitieve werk 
van de analyses wordt gereduceerd tot een minimum. Anderzijds worden alle resultaten op 
een uniforme manier behandeld, worden schadecriteria steeds correct toegepast en worden 
gegevens snel en gemakkelijk in- en uitgelezen om uiteindelijk schadegrafieken op te stellen 
volgens eenzelfde stramien. Tenslotte kunnen makkelijk nieuwe aspecten worden toegevoegd 
of aangepast in het script, waardoor aanpassingen in de analyse relatief snel kunnen 
doorgevoerd worden. Door bovendien de menselijke tussenkomst in de analyses te beperken 
tot een minimum, worden fouten gemakkelijk vermeden. 
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Het nadeel van deze automatisatie is dat van zodra een foutieve toetsing gebeurt in de code, 
vele resultaten verkeerd zijn of foutief geïnterpreteerd kunnen worden. Er is dan ook veel 
aandacht besteed aan de goede werking van de gebruikte scripts en de daaruit voortvloeiende 
resultaten. 

5.1.4.2 Toetsing schadecriteria 

Om de eerder vermelde schadecriteria toe te passen op de testresultaten, gebeurt steeds een 
dubbele toetsing voor alle deklaagelementen in de bovenste laag. Deze beide toetsingen 
worden hieronder besproken.  

Vooreerst wordt gekeken of het betreffende deklaagelement zich in de referentietoestand, i.e. 
de toestand na de zettingsproef, binnen het de actieve zone bevindt. Dit schadegebied wordt in 
het rekenblad opgesteld door middel van lineaire vergelijkingen die een frame vastleggen in 
functie van de pixelcoördinaten. Het voordeel van deze werkwijze is de mogelijkheid tot een 
volledig automatische en uniforme toetsing. 

Van zodra de camera echter is afgeweken van zijn positie, bijvoorbeeld door menselijk 
contact tijdens de opbouw van een nieuw model, moeten deze vergelijkingen worden 
aangepast. Doordat er in de golfgoot een referentiestip op een vaste positie is gefixeerd, kan 
op eenvoudige wijze de relatieve beweging van deze stip bepaald worden, waarna een lineaire 
transformatie van de vergelijkingen kan toegepast worden. Rekening houdend met een 
mogelijke schuinte van het invallende beeld op de camera, blijft de gemaakte fout op deze 
manier minimaal. 

Zodra het beschouwde blok binnen het schadegebied ligt, wordt gekeken aan welke 
schadecriteria de verplaatsing, bepaald door de tracking software, voldoet. 

Per schadecriterium wordt geteld hoeveel elementen eraan voldoen. Vervolgens wordt dit 
aantal bekeken ten opzichte van het totaal aantal blokken in de deklaag. Voor tweelagige 
deklaagelementen wordt het aantal elementen in de onderste laag gelijk genomen aan het 
aantal in de bovenste laag.  

Ter bepaling van de ��-waarden voor de verschillende modelopstellingen en schadecriteria 
wordt in het geval van tweelagige deklagen gewerkt met het aantal elementen in twee lagen 
voor de bepaling van het percentage schade. Wanneer echter de resultaten van de 
deklaagelementen in enkel- en dubbellagige deklagen met elkaar vergeleken moeten worden, 
wordt steeds de schade berekend ten opzichte van het aantal blokken in één laag. Hierdoor 
ontstaat als het ware een verdubbeling van de schadepercentages ten opzichte van de 
tweelagige varianten. Dit wordt verder besproken in paragraaf 6. 

In een volgende fase wordt de schade per schadecriterium uitgezet ten opzichte van de 
gemiddelde golfhoogtes bekomen uit de reflectieanalyse. Om vervolgens de vergelijking te 
kunnen maken tussen Antifer en HARO, worden de schadepercentages weergegeven in 
functie van de �� -waarden horende bij de betreffende golfhoogtes en gewichten van de 
elementen. 
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5.2 Berekening porositeit 

5.2.1 Theoretische porositeit  

5.2.1.1 Antifer 

De Antifer elementen worden op het talud geplaatst in rijen met een theoretische 
tussenafstand van 0,5 ∙ � , Figuur 5-4. De theoretische porositeit bij deze plaatsing wordt 
hieronder bepaald voor een éénlagige deklaag. Er wordt verondersteld dat bij een deklaag 
bestaande uit twee lagen elementen, beide lagen evenveel elementen bevatten dus dat de 
porositeit gelijk is bij één en twee lagen.  

 

Figuur 5-4: Plaatsing Antifer 

Het aantal elementen per �²,  , in een éénlagige deklaag bedraagt [	5-1	]: 

 
 =

"

(# + 0,5 ∙ �) ∙ # ∙ 1,04
 

[	5-1	] 

Hierin is "  het aantal lagen elementen in de deklaag. Zoals hierboven vermeld, wordt er 
slechts één laag in rekening gebracht zodat " gelijk is aan de eenheid. # is de bodembreedte  
van de Antifer, zoals bepaald in paragraaf 2.6.2.  

Het betonverbruik per �² wordt als volgt bepaald [	5-2	]: 

 
 ∙ %&'&(&)* =

%&'&(&)*
(# + 0,5 ∙ �) ∙ # ∙ 1,04

 [	5-2	] 

De laagdikte is gelijk aan [	5-3	]:  

 + = ,- ∙ ℎ = 1,075 ∙ 0,921 ∙ # 
[	5-3	] 

Het percentage vaste materie, [	5-4	], in de deklaag wordt bepaald uit [	5-2	] en [	5-3	]: 



  

  Analyse: methodiek 86 

 

%1.�.=

23+451362678,
�9

+
=
%&'&(&)*
1,523 ∙ #³

 [	5-4	] 

De porositeit is dus gelijk aan [	5-5	]:  

 5 = 1 −%1.�. = 0,47 [	5-5	] 

De theoretische porositeit bij een deklaag bestaande uit één of twee lagen Antifers waarbij de 
elementen geschikt staan in horizontale rijen met tussenafstand 0,5 ∙ �, bedraagt 47%. De 
uitdrukkingen [	5-3	], [	5-4	] en [	5-5	] worden geschreven in functie van #. De verbanden die 
hiervoor gebruikt zijn, zijn te vinden in Tabel 2-7.  

5.2.1.2 HARO 

De HARO elementen worden theoretisch geplaatst in rijen met een tussenafstand van 0,5 ∙ �, 
Figuur 5-5. De afstand # bedraagt 0,918 ∙ �.  

 

 

Figuur 5-5: Plaatsing HARO 

Het aantal blokken per �² in één laag bedraagt, [	5-6	]: 

 
 =

"

(1,332	� + 0,5	�) ∙ 0,918 ∙ � ∙ 1,04
=

"

1,749 ∙ �²
 

[	5-6	] 

De porositeit wordt, net zoals bij de Antifer, berekend voor een éénlagige deklaag. De lengte 
van de langste rechthoekszijde onderaan het blok is gelijk aan 1,332 ∙ �, zie Figuur 5-6. De 
factor 1,04 brengt een imperfecte plaatsing in rekening.  
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Figuur 5-6: Afmetingen HARO 

Het betonverbruik per �² kan als volgt bepaald worden [	5-7	]:  

 
 ∙ %&'&(&)* =

%&'&(&)*
1,749 ∙ �9

 [	5-7	] 

En de laagdikte als volgt [	5-8	]:  

 + = ,∆ ∙ ℎ = 1,075 ∙ 0,8 ∙ � [	5-8	] 

Uit [	5-7	] en [	5-8	] kan het percentage vaste materie in de deklaag bepaald worden [	5-9	] :  

 

%	1.�. =

23+451362678,
�9

+
=
%&'&(&)*
1,504 ∙ �>

 [	5-9	] 

Zoals vermeld in paragraaf 2.6.3, is het volume van een HARO element gelijk aan 0,752 ∙ �³. 
De porositeit kan hiermee als volgt berekend worden [	5-10	]:  

 5 = 1 −%1.�. = 0,50 [	5-10	] 

De theoretische porositeit die moet behaald worden wanneer de elementen in rijen met een 
tussenafstand van 0,5 ∙ � geplaatst worden, bedraagt 50%.  

5.2.2 Praktische porositeit 

Bij de modelproeven is ernaar gestreefd om de theoretische porositeiten zo goed mogelijk te 
benaderen. De werkelijke porositeiten worden voor elke testreeks bepaald na het plaatsen van 
de deklaagelementen. Hiervoor wordt steeds een houten kader op de deklaag gelegd dat quasi 
de volledige actieve zone omvat. Door dit kader wordt langs de zijkanten 0,10	�  buiten 
beschouwing gelaten.  

Voor de berekening van de porositeit wordt slechts één rij elementen in rekening gebracht. Er 
wordt verondersteld dat bij een dubbellagige deklaag beide lagen evenveel elementen 
bevatten en dus beide lagen een zelfde porositeit bezitten.  

Vervolgens wordt een foto genomen volgens de normale aan het oppervlak van de deklaag. 
Deze foto, Figuur 5-7, wordt nadien gebruikt om het aantal deklaagelementen binnen het 
frame te tellen. De telling houdt zo goed mogelijk rekening met het werkelijke aantal 
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aanwezige elementen door een visuele schatting te maken van de zichtbare volumefracties 
van onvolledige elementen. Om een zekere uniformiteit te verkrijgen in de tellingen, worden 
deze dan ook steeds door dezelfde persoon uitgevoerd. 

 

 

Figuur 5-7: Frame ter bepaling van de porositeit 

Aan de hand van het gekende volume van een deklaagelement, %&'&(&)*, wordt het volume 
vaste materie, %?.(., in één laag elementen berekend volgens [	5-11	]:  

 %?.(. = %&'&(&)* ∙   
 

[	5-11	] 

Hierin is   een rationaal getal dat het aantal elementen voorstelt, bepaald door de manuele 
telling. Het volume van de verschillende soorten deklaagelementen werd reeds besproken in 
paragraaf 2.6. 

Om het totale volume, %*@*, van één laag binnen het referentieframe te bepalen, wordt de 
oppervlakte binnen het referentieframe vermenigvuldigd met de dikte van één laag 
deklaagelementen.  

 %*@* = ABCD(& ∙ + [	5-12	] 

Omdat de deklaagelementen niet perfect vlak liggen op de onderlaag, zie Figuur 5-8, wordt 
deze dikte forfaitair vermeerderd met een laagcoëfficiënt, ,-, die bij conventie gelijk is aan 
1,075 voor HARO’s en Antifers. Dit werd reeds uitgewerkt in paragraaf 5.2.1.  
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Figuur 5-8: Illustratieve schikking van Antifers op de onderlaag (niet weergegeven) 

De dikte van de deklaag (één laag) kan dus berekend worden met de formule [	5-13	]:  

 + = ,- ∙ ℎ [	5-13	] 

Hierin is ℎ de hoogte van een deklaagelement. Zie paragraaf 2.6 voor de bepaling van deze 
hoogte.  

De porositeit, 5, wordt bepaald met volgende formule [	5-14	]:  

 5 =
1 − %?.(.
%*@*

∙ 100 [	5-14	] 

De gemiddelde porositeit bij deklagen met Antifers bedraagt in dit werk 44	%, terwijl dit voor 
de HARO’s gemiddeld 46	%  is. De porositeiten bij elke testreeks afzonderlijk worden 
vermeld in  hoofdstuk 6 en in Bijlage A. 

Hieruit kan reeds bevestigd worden wat in paragraaf 2.6 reeds werd vermeld, namelijk dat bij 
gelijkaardige schikkingen met gemiddelde tussenafstand gelijk aan �/2 , de deklagen 
opgebouwd uit HARO’s een grotere porositeit bezitten dan deklagen met Antifers. 

5.3 Weergave in grafieken 

Nadat de analyse door de tracking software is gebeurd en de resultaten verwerkt zijn, kunnen 
de schadegrafieken worden opgesteld. Van elke testreeks wordt de schade bepaald in functie 
van de gemiddelde golfhoogte aan de teen van de structuur waarbij deze schade is opgetreden, 
zie Bijlage B. Deze punten worden uitgezet in een grafiek. Per modelreeks wordt één figuur 
voorgesteld waarop de verschillende testreeksen worden weergegeven, samen met de 
gemiddelde schade. Op deze manier kunnen spreidingen in de resultaten gecontroleerd 
worden. 

Eenzelfde schadeweergave wordt gegenereerd in functie van de ��-waarden horend bij de 
betreffende gemeten significante golfhoogtes en de deklaagelementen, zie Bijlage C. 

Tenslotte worden vergelijkende figuren opgesteld die, in functie van �� , de gemiddelde 
waargenomen schades van verschillende modelreeksen met elkaar vergelijkt, zie Bijlage D. 
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5.4 Bepaling schadecoëfficiënten KD 

Eenmaal de grafieken van de schadepercentages t.o.v. de golfhoogtes bepaald zijn, kunnen de 
schadecoëfficiënten, �� , bepaald worden. Hierin zit de invloed vervat van alle factoren die 
niet rechtstreeks in de formule van Hudson zijn opgenomen (De Rouck, 2012):  

- De vorm van het deklaagelement 
- De plaatsingswijze van de elementen 
- Het onderdeel van de golfbreker (strekkend gedeelte of ‘kop’ van de golfbreker) 
- De natuur van de golven (brekend of niet-brekend) 
- De invalshoek van de golven 
- Het aantal lagen waaruit de deklaag is opgebouwd 
- Het kruintype: met of zonder kerende muren of parapet 
- De hoogteligging van de kruin boven het stilwaterpeil (verhouding vrijboord tot 

golfhoogte) 
- De oppervlakteruwheid en hoekigheid van de deklaagelementen (de graad van 

ineenhaking) 
- De afmetingen, porositeit en doorlatendheid van de onderlagen 
- De afstand onder het stilwaterpeil waarover de deklaagelementen zich uitstrekken op 

het zeewaarts talud 
- De kruinbreedte 
- De hoogteligging van de kern ten opzichte van het stilwaterpeil 
- De schaal van de modelproeven (meer bepaald het getal van Reynolds in het model) 
- Het beschouwde schadepercentage aan de deklaag 
- Het gehanteerde schadecriterium 
- De porositeit van de deklaag 
- De massadichtheid, EF , van de deklaagelementen, ondanks het feit dat deze 

rechtstreeks in de formule van Hudson zit 
- … 

De �� -waarden worden bepaald voor 1%, 2% en 5% schade. Deze percentages komen 
volgens (US Army Corps of Engineers, 1984) overeen met het “no-damage” criterium 
waarvoor de formule van Hudson van toepassing is. Er wordt hierbij bovendien onderscheid 
gemaakt tussen brekende en niet-brekende golven. De manier waarop dit onderscheid wordt 
gemaakt, is uitgewerkt in paragraaf 5.5.  

De ��-waarden zijn bepaald op drie verschillende manieren, met elk hun voor- en nadelen. 
Deze manieren worden hieronder besproken, evenals de uiteindelijk gekozen methode.  

5.4.1 1e methode  

In de grafieken wordt, per schadecriterium, de schade uitgezet in functie van de golfhoogte 
met behulp van punten. Deze punten worden met elkaar verbonden door middel van een 
spreidingsgrafiek. Hierna wordt per testreeks de golfhoogte afgelezen waarbij de schade de 
grenzen van 1%, 2% en 5% overschrijdt. Deze golfhoogtes van elke reeks worden omgezet in 
een ��-waarde met de herschikte formule van Hudson [	5-15	]:  
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�� =

EF ∙ G ∙ 
F
>

H ∙ Δ> ∙ cot(M)
 

[	5-15	] 

Deze formule is enkel geldig wanneer de kruin van de golfbreker voldoende hoog is zodat 
quasi alle energie wordt opgenomen door de deklaag en bijvoorbeeld niet ‘verdwijnt’ via 
overslaande golven. Tot en met de ontwerpgolfhoogte treedt er geen overtopping op. Bij de 
grotere golfhoogtes treedt er, desondanks het feit dat de golfbreker is opgebouwd met een 
grote vrijboord, toch een zekere overtopping op.  

Tenslotte wordt van de ��-waarden van de testreeksen binnen een modelreeks het gemiddelde 
genomen. Er wordt hierbij ook nog een onderscheid gemaakt tussen brekende golven en niet-
brekende golven. Deze bekomen waarden zijn dan de aanbevolen �� -waarden voor die 
bepaalde testcondities, voor brekende of niet-brekende golven.  

Het voordeel van deze methode is dat ze relatief snel en zonder omwegen verloopt. Het 
nadeel ervan is dat, wanneer bij de testen minder schade optreedt dan de vooropgestelde 1%, 
2% of 5%, geen ��-waarden kunnen gevonden worden voor die schadepercentages. Indien in 
dat geval een gemiddelde moet genomen worden van de ��-waarden, worden de reeksen 
waarbij er geen ��-waarde kan opgesteld worden niet meegerekend in dit gemiddelde. Maar 
dit zijn net testreeksen met weinig schade die eigenlijk hoge ��-waarden zouden moeten 
opleveren. Deze methode leidt dus tot een te lage ��-waarde en wordt niet gebruikt.  

5.4.2 2e methode 

Bij deze methode wordt de schade uitgezet in functie van de ��-waarden. Er wordt dus als het 
ware een nieuwe horizontale as bepaald waarbij de oorspronkelijke golfhoogtes worden 
omgezet in ��-waarden door middel van de formule van Hudson. In deze formule wordt 
gebruik gemaakt van het gewicht en de massadichtheid van de deklaagelementen. Deze 
voorstelling van de schade maakt het visueel mogelijk om een vergelijking te maken tussen de 
Antifer en de HARO omdat het resultaat niet langer afhankelijk is van het gewicht en de 
massadichtheid van beide deklaagelementen. Deze grootheden zijn namelijk verschillend voor 
beide elementen.  

Elke grafiek bestaat dus uit verschillende punten voor de verschillende testreeksen binnen een 
modelreeks. Door al deze punten wordt vervolgens één trendlijn, zijnde “de best passende 
kromme” getrokken. Deze trendlijn is bij elke grafiek een polynoom van de tweede graad 
omdat deze het beste blijkt aan te leunen bij de individuele schaderesultaten.  

Het gebruik van trendlijnen heeft het voordeel dat met de bijhorende vergelijkingen op 
eenvoudige wijze de �� -waarden kunnen bepaald worden door het oplossen van deze 
vergelijkingen. Door de gekende vergelijkingen kan altijd een ��-waarde bepaald worden, 
ook al is er tijdens de proef minder dan 1%, 2% of 5% schade opgetreden. Dit is te wijten aan 
het feit dat het domein van deze polynomen tot oneindig doorloopt. Als de schade tijdens de 
testen laag blijft, levert deze methode zeer grote ��-waarden op. Hiermee moet dus kritisch 
worden omgesprongen.  



  

  Analyse: methodiek 92 

Indien er bijvoorbeeld aan het einde van de reeks, dus bij de grootste golfhoogtes, een blok uit 
de deklaag geworpen wordt, gaat dit gepaard met een plotse toename van de schade. Het 
gebruik van een trendlijn bij deze gevallen geeft geen goed resultaat. Door de grote schade op 
het einde van de reeks wordt de trendlijn, al vanaf punten met kleine absciswaarden, omhoog 
getrokken terwijl de werkelijke schade hier slechts heel lage waarden aanneemt. Als de ��-
waarden bepaald worden door het oplossen van de vergelijking van deze trendlijn, resulteert 
dit in te kleine waarden. Bij deze waarden is eigenlijk nog geen 1%, 2% of 5% schade 
opgetreden. Een voorbeeld van een dergelijk geval is weergegeven in onderstaande grafiek, 
Figuur 5-9.  

 

Figuur 5-9: Methode via trendlijn 

5.4.3 3e methode  

Bij deze methode wordt de schade ook uitgedrukt in functie van de ��-waarden. Voor de 
testreeksen binnen een modelreeks wordt een ‘gemiddelde lijn’ opgesteld met behulp van de 
gemiddelden van de waargenomen schadepercentages. De abscissen, dus de ��-waarden, van 
de punten van de verschillende testreeksen worden uitgemiddeld. Deze gemiddelden vormen 
de abscissen voor de punten van de ‘gemiddelde lijn’. Met de ordinaten, dus de 
schadepercentages, wordt hetzelfde gedaan. Deze nieuwe punten worden verbonden door een 
spreidingsgrafiek, ‘Gemiddelde’ genaamd.  

Deze methode heeft het voordeel dat ze met elke waarde rekening houdt door het gemiddelde 
te nemen. Het probleem dat optreedt bij de vorige methode, namelijk het ‘omhoog trekken’ 
van de grafiek, treedt bij deze methode niet op. Ook het probleem van de eerste methode 
wordt hierbij afgezwakt. Dit probleem was namelijk dat er geen gemiddelde kon worden 
genomen en dus ook geen ��-waarde bepaald vanaf het moment dat minstens één individuele 
reeks minder dan 1%, 2% of 5% schade vertoont.  

Deze methode blijkt dus de beste om de ��-waarden te bepalen. Het enige nadeel dat hierbij 
optreedt, is dat er voor sommige modelreeksen geen ��-waarden kunnen opgesteld worden 
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wanneer de ‘gemiddelde lijn’ minder dan 1% , 2%  of 5%	 schade vertoont. Voor deze 
modelreeksen wordt dan een ��-waarde aangenomen “≥ ⋯” waarbij “…” staat voor de ��-
waarde overeenkomstig de grootste golfhoogte.  

De ��-waarden kunnen nu eenvoudig bepaald worden door bij de ‘Gemiddelde’ grafiek de 
abscissen af te lezen bij ordinaten 1%, 2% en 5% schade. Een bespreking van de resultaten 
volgt in paragraaf 6.8. 

5.5 Brekend of niet-brekend 

De oorspronkelijke bedoeling van de golfcondities die werden toegepast in de modelproeven, 
was om met niet-brekende golven te werken. Reflectie van de golven op de structuur en 
andere fenomenen hebben ertoe geleid dat de gereflecteerde golven zich gaan superponeren 
met de invallende golven. Hierdoor neemt de golfhoogte lokaal sterk te, waardoor 
verschillende golven breken alvorens de structuur te bereiken. Dit treedt vooral op bij de 
grootste golfhoogtes.  

Om na te gaan bij welke golfhoogtes de golven breken, worden de golfhoogtes opgemeten aan 
de teen van de structuur (GHM4-6) uitgezet in functie van de golfhoogtes opgemeten aan het 
begin van het voorland (GHM1-3). Door deze punten wordt een trendlijn getrokken zodat op 
eenvoudige wijze kan gevonden worden vanaf welke golfhoogte de golven breken. Dit is 
vanaf het punt waar de golfhoogtes aan de teen van de structuur significant lager zijn dan de 
golfhoogtes aan het begin van het voorland. Op de grafieken, te vinden in Bijlage G, wordt dit 
weergegeven als een knik in de trendlijn. Bij de lagere golfhoogtes is ook te zien dat de 
golfhoogte aan de teen significant hoger is dan de golfhoogte aan het begin van het voorland. 
Dit is te wijten aan het ondiep-watereffect of shoaling.  

De knik bevindt zich voor alle reeksen ongeveer bij een golfhoogte van quasi 0,17	� aan het 
begin van het voorland. Aan de teen van de constructie wordt dit een golfhoogte van quasi 
0,16	�. Dit komt overeen, via omzetting met de formule van Hudson, met een ��-waarde 
van 11 à 13. De exacte �� -waarden waar breking optreedt voor de verschillende 
gelijksoortige reeksen, zijn weergegeven in tabelvorm in Bijlage G. Deze waarden kunnen 
dan gebruikt worden om te bepalen of de ��-waarden, die bepaald zijn uit de schadegrafieken 
via de methode uit paragraaf 5.4, gelden voor brekende of voor niet-brekende golven (cfr. 
paragraaf 6.8). 



 

6 Resultaten 
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6.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende resultaten van de modelproeven die werden 
uitgevoerd in het kader van deze masterproef. Zoals reeds eerder vermeld, wordt in deze 
proeven gewerkt met Antifer en HARO deklaagelementen, al dan niet in combinatie met 
kubussen ter aanvulling van de deklaag buiten de actieve zone tot aan de teen van de 
golfbreker. 

In wat volgt, worden verschillende testreeksen gegroepeerd in modelreeksen. De 
gegroepeerde testreeksen hebben steeds dezelfde karakteristieken wat betreft hun opbouw. 
Het enige verschil tussen deze testreeksen zit in de tijdreeksen die gehanteerd werden voor de 
golfgeneratie. Dit wil zeggen dat de gebruikte tijdssignalen verschillen tussen de testreeksen 
onderling. Tevens is er steeds een verschil in de plaatsing van de elementen in de deklaag. 
Binnen een modelreeks verschillen de onderlinge testreeksen dus zowel qua tijdreeks van de 
golven als qua plaatsing van de blokken. Wel werd er steeds naar gestreefd om een zo gelijk 
mogelijke porositeit te bekomen voor alle testreeksen binnen een modelreeks. 

In de bespreking van de resultaten worden eerst de waargenomen resultaten van de 
individuele testreeksen en modelreeksen besproken naargelang hun karakteristieken. 
Vervolgens wordt een onderlinge vergelijking gemaakt tussen de testreeksen met 
respectievelijk Antifer en HARO elementen. In het geval van de HARO wordt tevens 
onderscheid gemaakt tussen de twee oppervlaktebehandelingen, namelijk de licht 
opgeschuurde deklaagelementen en de elementen voorzien van fijn zand dat op de wanden 
van de elementen werd verlijmd. Tenslotte worden prestaties van de Antifer en HARO 
deklaagelementen met elkaar vergeleken. 

De individuele resultaten worden in functie van de gemeten significante golfhoogtes, �� , 
getoond in de grafieken in Bijlage B. Deze grafieken zijn gebaseerd op de resultaten in 
Bijlage E. Bijlage C stelt analoge figuren voor, met als verschil dat de horizontale as werkt 
met ��-waarden die met behulp van de massadichtheden en gewichten van de Antifers en 
HARO’s werden berekend via de formule van Hudson. Om te vermijden dat voor de 
individuele testreeksen steeds moet verwezen worden naar deze figuren, wordt hier reeds 
meegegeven dat de figuren in functie van de golfhoogte en van de ��-waarden de volgorde 
van de tekst volgen. De nummering van de behandelde testreeksen is ook steeds opgenomen 
in de bijschriften van de figuren en in de bijhorende legendes. De titels verwijzen telkens naar 
de karakteristieken van de opbouw van de modelreeks. Bijlage F bevat alle foto’s die na 
iedere 2000 (of 3000) golven van een testreeks werden genomen. De eerste foto, “Opbouw”, 
werd genomen vlak na de opbouw van het model in de golfgoot en nog vóór enige golven de 
structuur hebben aangevallen. De overige foto’s worden steeds benoemd met de beoogde 
significante golfhoogtes zoals ze besproken werden in Tabel 3-3. De foto met de hoogste 
waarde voor de golfhoogte is steeds de eindtoestand, ook voor gevallen waarbij de proeven 
voortijdig werden beëindigd. In het geval voor een bepaalde golfhoogte minder dan 2000 
golven werden gegenereerd, wordt dit uitdrukkelijk vermeld boven de betreffende figuur. De 
foto’s van Bijlage F zijn allen in hun oorspronkelijke resolutie raadpleegbaar in de 
bijgevoegde DVD. 
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De vergelijkingen tussen verschillende modelreeksen gebeuren aan de hand van de grafieken  
die zich in Bijlage D bevinden. De titels van de verschillende figuren verwijzen steeds naar de 
gemeenschappelijke karakteristieken van de vergeleken modelreeksen. Tevens vermelden zij 
welke aspecten met elkaar worden vergeleken. De krommen in de grafieken werden bekomen 
door de gemiddelden per modelreeks, zoals steeds aanwezig in de figuren van de individuele 
resultaten, uit te zetten in functie van de overeenkomstige ��-waarden die de stukgewichten 
en massadichtheden in rekening brengen. De legendes van de figuren vermelden telkens 
welke specifieke testreeksen worden beschouwd. 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat voor de onderlinge vergelijking van tweelagige deklagen 
steeds het aantal elementen in twee lagen wordt gehanteerd. Wordt een vergelijking gemaakt 
tussen enkel- en dubbellagige modelreeksen, dan wordt steeds het aantal elementen in één 
laag gehanteerd. Op deze manier “verdubbelt schijnbaar” de schade aan de dubbellagige 
modelreeksen. Dit komt doordat, wanneer wordt gerekend met het aantal elementen in twee 
lagen, verondersteld wordt dat de onderste deklaag uit evenveel elementen bestaat als de 
bovenste deklaag. Maar de onderste elementen worden, zoals in (Verhaeghe, 2001), 
verondersteld niet te bewegen, waardoor het totale schadepercentage maximaal 50%  kan 
bedragen. Wanneer enkel de elementen in de bovenste laag worden geteld, kan de schade 
echter wel oplopen tot 100% . De modelproeven van deze masterproef op dubbellagige 
deklaagelementen bevestigen de veronderstelling dat de onderste deklaag quasi niet beweegt. 
De bewegingen van de onderste deklaag zijn verwaarloosbaar klein, ook wanneer de bovenste 
deklaag beschadigd wordt. 

6.2 Grafieken 

Voor elke modelreeks met Antifer elementen worden negen grafieken weergegeven, waarvan 
de eerste vijf afkomstig zijn uit Bijlage B en de overige vier uit Bijlage C. Deze negen 
grafieken zijn:  

1. Het % elementen uit de deklaag geslagen i.f.v. �� 
 

2. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (maximum verticale as 80%) 
3. Schadecriterium B i.f.v. �� (maximum verticale as 80%) 
4. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 
5. Schadecriterium B i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 

 
6. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (maximum verticale as 80%) 
7. Schadecriterium B i.f.v. �� (maximum verticale as 80%) 
8. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 
9. Schadecriterium B i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 

Voor elke modelreeks met HARO’s worden er elf grafieken weergegeven in onderstaande 
volgorde, waarbij de eerste zes worden opgenomen in Bijlage B en de overige vijf in Bijlage 
C: 
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1. Het % elementen uit de deklaag geslagen i.f.v. �� 
 

2. Schadecriterium B/4 i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
3. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
4. Schadecriterium B i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
5. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 
6. Schadecriterium B i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 

 

7. Schadecriterium B/4 i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
8. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
9. Schadecriterium B i.f.v. �� (maximum verticale as 60%) 
10. Schadecriterium B/2 i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 
11. Schadecriterium B i.f.v. �� (verticale as ingezoomd) 

Om op een vlotte manier de resultaten voor de verschillende schadecriteria visueel met elkaar 
te kunnen vergelijken, worden de verticale assen telkens tot eenzelfde maximale waarde 
weergegeven. Hierna wordt telkens, waar mogelijk, een close-up weergegeven zodat de 
resultaten van de reeksen met weinig schade ook duidelijk zichtbaar worden weergegeven.  

Er moet worden opgemerkt dat de grafieken die het percentage “elementen uit deklaag” 
weergeven, enkel rekening houden met elementen die zich na de zettingsproef binnen de 
actieve zone bevinden. Dit geldt trouwens voor alle grafieken. De weergegeven percentages 
worden bepaald door het aantal elementen dat uit de actieve zone van de deklaag werd 
geworpen, te delen door het totaal aantal elementen in de actieve zone. Bij de testreeksen met 
twee lagen deklaagelementen wordt dit percentage bepaald ten opzichte van het totaal aantal 
elementen binnen de actieve zone in twee lagen. De tekst die deze grafieken bespreekt, 
vermeldt ook steeds de elementen die buiten de actieve zone uit de deklaag werden geworpen. 
De verwijdering van deze elementen kan immers bijdragen tot de destabilisatie van elementen 
binnen de actieve zone. Ook (Verhaeghe, 2001) beschrijft de elementen zowel binnen als 
buiten de actieve zone. 

In de bespreking van de resultaten van de individuele testreeksen worden wel alle elementen 
in rekening gebracht. Indien er elementen uit de deklaag werden geworpen die zich na de 
zettingsproef buiten de actieve zone bevonden, wordt dit steeds uitdrukkelijk vermeld. Deze 
elementen zijn immers onderhevig aan randeffecten van de golven op de wanden van de 
golfgoot. 

Tenslotte wordt de lezer ook verwezen naar Bijlage F, waar per testreeks de foto’s worden 
weergegeven die na iedere golfhoogte en dus na iedere 2000 (of 3000) golven werden 
genomen. Deze figuren vermelden steeds de karakteristieken van de betreffende testreeks. 
Boven de verschillende foto’s wordt telkens de “target golfhoogte” meegedeeld. Deze target-
waarden werden besproken in paragraaf 3.1.4 en verschillen van de werkelijk behaalde 
significante golfhoogtes die verschillend zijn voor iedere testreeks. In het geval van HARO 19 
en HARO 20 stellen de laatste foto’s de eindtoestanden van de testreeksen voor zoals ze zich 
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presenteerden nadat ze na respectievelijk ongeveer 500 en ongeveer 1500 golven gestopt 
waren. De tekst bij de betreffende foto’s zal het vroegtijdig stoppen duidelijk vermelden. De 
afbeeldingen met bovenschrift “Opbouw” werden genomen vlak na het inbouwen van het 
model en dus vooraleer er sprake was van enige golfaanvallen. De foto’s met bijschrift 
“ �	
 = 0,07” geven de toestand na de zettingsproef weer. Deze toestand wordt steeds 
gebruikt als “begintoestand” voor de bepaling van optredende schadepercentages voor de 
volgende golfhoogtes. 

6.3 Zettingsproef 

In verschillende bronnen zoals (Partenscky, et al., 1986) en (Suh, et al., 2012) wordt er 
gesproken van een zettingsproef die de effectieve modelproeven voorafgaat. Zettingsproeven 
worden bij modelonderzoek uitgevoerd om kleine stormen te simuleren die kunnen 
voorkomen tijdens de constructie van golfbrekers. Tijdens deze stormen ondergaan de 
deklaagelementen beperkte verplaatsingen die gewoonlijk leiden tot een stabielere deklaag. 
Vlak na de plaatsing van blokken in de deklaag, zullen de elementen immers niet allemaal 
volledig op elkaar steunen of zal onvoldoende interlocking optreden zoals bijvoorbeeld bij de 
Accropode. 

In deze masterproef wordt ook steeds gebruik gemaakt van een zettingsproef. Dit wil zeggen 
dat na de opbouw van een golfbrekermodel in de golfgoot een golftrein van 2000 (of 3000) 
golven wordt gegenereerd met een beoogde golfhoogte van 0,07	�. Deze golven zullen voor 
een beperkt percentage aan schade zorgen. Hierdoor ondergaat de deklaag een zekere 
herschikking. De toestand van de deklaag na deze zettingsproef wordt gebruikt als 
referentietoestand voor de bepaling van de schadepercentages die optreden bij de volgende 
golftreinen. 

Om het effect van de zettingsproef aan te tonen, wordt voor deze paragraaf eenmalig een 
schadeverloop opgesteld waarbij de toestand van de deklaag vlak na de opbouw als 
referentietoestand wordt gebruikt. Voor de schadebesprekingen in volgende paragrafen wordt 
dus steeds de toestand na de eerste 2000 (of 3000) golven van een testreeks gebruikt als 
referentietoestand. 

Het effect van de zettingsproef zal aangetoond worden op basis van de resultaten van Antifer 
6, Antifer 7 en Antifer 8. Deze testreeksen worden gekenmerkt door een enkellagige deklaag 
waarin de elementen zijn geplaatst volgens de werfschikking met klassieke teen en klassieke 
onderlaag. Tabel 6-1 vermeldt de waargenomen schadepercentages ten opzichte van de 
toestand vlak na de opbouw van de deklaag. Figuur 6-1 geeft hiervan een grafische 
voorstelling voor de schadecriteria > �/10,	> �/4 en > �/2.  

Deze bespreking focust zich vooral op het verschil in schadepercentages tussen de golven met 
respectievelijke beoogde golfhoogtes van 0,070	�  en 0,100	� . Alle schadepercentages 
vinden hun oorsprong bij een fictieve golfhoogte van 0	� en een bijhorend schadepercentage 
van 0%. Dit wijst erop dat er vóór de zettingsproef nog geen golven op de structuur zijn 
ingevallen en dat de “as built”-toestand geldt als referentietoestand.   
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Uit de grafieken van Figuur 6-1 blijkt dat de zettingsproef vooral zorgt voor kleine 
verplaatsingen van de deklaagelementen. De verplaatsingen volgens de schadecriteria 
> �/10	  en > �/4  zijn meer uitgesproken dan die volgens het criterium > �/2 . Bij de 
verplaatsingen volgens het criterium > �/2   is het verschil in schadetoename tussen de 
zettingsproef en de eerstvolgende golfhoogte zeer klein. 

Tabel 6-1: Schadepercentages bij vergelijking met de toestand na opbouw 

 
�� 
[�] 

> �/�� 
[%] 

> �/� 
[%] 

> �/� 
[%] 

> � 
[%] 

Antifer 6 

0,07	 28,57	 10,71	 0,60	 0,00	

0,10	 47,62	 16,67	 3,57	 0,00	

0,14	 75,60	 57,74	 33,33	 2,98	

0,17	 76,79	 58,93	 39,29	 8,93	

0,20	 79,76	 65,48	 48,81	 14,29	

0,21	 81,55	 65,48	 51,79	 16,07	

Antifer 7 

0,07	 64,24	 35,15	 6,67	 0,00	

0,10	 73,94	 40,00	 12,12	 0,00	

0,14	 83,64	 60,61	 28,48	 0,61	

0,16	 87,27	 70,91	 49,09	 10,30	

0,19	 90,91	 86,06	 78,79	 40,61	

0,19	 92,73	 86,06	 83,64	 49,09	

Antifer 8 

0,07	 39,16	 12,65	 2,41	 0,60	

0,10	 56,02	 29,52	 8,43	 0,60	

0,13	 74,10	 60,84	 40,36	 11,45	

0,16	 76,51	 62,05	 49,40	 16,27	

0,18	 75,90	 62,65	 52,41	 25,90	

0,18	 80,12	 64,46	 53,61	 34,94	

Gemiddelde 

0,07	 43,99	 19,51	 3,22	 0,20	

0,10	 59,19	 28,73	 8,04	 0,20	

0,13	 77,78	 59,73	 34,06	 5,01	

0,16	 80,19	 63,96	 45,92	 11,83	

0,19	 82,19	 71,40	 60,00	 26,93	

0,20	 84,80	 72,00	 63,01	 33,37	



   

  Resultaten 100 

Schadepercentages t.o.v. toestand na opbouw >B/10

Hs [m]

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

100

Antifer 6 
Antifer 7 
Antifer 8 
Gemiddelde 

Schadepercentages t.o.v. toestand na opbouw  >B/4

Hs [m]

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

100

Antifer 6 
Antifer 7 
Antifer 8 
Gemiddelde 

Schadepercentages t.o.v. toestand na opbouw  >B/2

Hs [m]

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

100

Antifer 6 
Antifer 7 
Antifer 8 
Gemiddelde 

 

Figuur 6-1: Schaderesultaten bij vergelijking met de toestand na opbouw 
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Voor het criterium > �/10 wordt een gemiddeld schadepercentage van 44,0% waargenomen 
na de zettingsproef. De schade na de 2000 golven van de volgende golfhoogte bedraagt 
volgens dit schadecriterium 59,2% , wat slechts 15%  groter is dan de schade na de 
zettingsproef. Volgens het criterium > �/4 bedraagt de schade na de zettingsproef gemiddeld 
19,5%, terwijl de schade na de volgende golfhoogte waarden aanneemt tot een gemiddelde 
van 28,7%. Dit leidt tot een toename van 9,2%. Voor deze twee schadecriteria blijkt de 
zettingsproef dus zeker van belang. De schade die optreedt bij de kleinste golfhoogte, die 
ongeveer de helft bedraagt van de ontwerpgolfhoogte, is voor kleine verplaatsingen volgens 
de schadecriteria > �/10 en > �/4 significant groter dan de bijdrage van de golftreinen met 
een golfhoogte van 0,100	�. De verplaatsingen volgens het criterium > �/2 bedragen 3,2% 
en 8,0% respectievelijk na de zettingsproef en na de golven met hoogte 0,100	�. Het verschil 
in schade is volgens dit criterium aldus duidelijk kleiner dan voor de criteria > �/10 en 
> �/4. 

De waargenomen schadepercentages na de golven met een golfhoogte van 0,070	�  zijn 
volgens de schadecriteria > �/10 en > �/4 aanzienlijk hoger dan de bijkomende schade die 
optreedt bij golven van 0,100	�. Dit kan verklaard worden door vele kleine herschikkingen 
van de deklaagelementen op de onderlaag tijdens de zettingsproef met golven van 0,070	�. 
De groottes van deze herschikkingen zijn vergelijkbaar met praktische plaatsingsfouten van 
0,30	� tot 0,40	� op een werf. 

Er kan dus besloten worden dat het uitvoeren van een zettingsproef vóór de effectieve 
schaderegistraties zeer nuttig kan zijn. Door de toestand na de zettingsproef als 
referentietoestand te gebruiken, vertrekt men van een stabielere en realistischere toestand van 
de deklaag dan wanneer men de “as-built”-toestand zou gebruiken. Een golfbreker die in 
werkelijkheid wordt opgebouwd, zal immers tijdens de constructiefase ook aan een zeker 
stormklimaat worden blootgesteld waarin de eerste kleine herschikkingen van de 
deklaagelementen zullen optreden. 

6.4 Aantal golven per testreeks 

Alvorens de bespreking van de resultaten van de modelproeven met de verschillende soorten 
deklaagelementen te voeren, wordt de invloed van het aantal golven per golfhoogte op de 
stabiliteit van de deklaag bekeken. 

Figuur 6-2 toont de individuele schaderesultaten na iedere 1000 golven voor de testreeks 
Antifer 3. Op de abscis worden de gemiddelde gemeten significante golfhoogtes 
weergegeven. 

Uit de figuur kan worden afgeleid dat het verschil in schade tussen 2000 en 3000 golven klein 
is, vooral bij golfhoogtes vanaf de ontwerpgolfhoogte. In het geval van de grootste golfhoogte 
wordt zelfs een kleine daling van de schade waargenomen na 3000 golven ten opzichte van na 
2000 golven. Dit is echter te wijten aan een element dat terug in de richting van zijn 
beginpositie is geduwd door de golven. Er moet hierbij worden opgemerkt dat dit een 
toevallig verschijnsel is en niet mag veralgemeend worden  voor andere testreeksen.  
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In bepaalde gevallen wordt een grotere schadetoename genoteerd na de tweede tijdreeks 
horend bij een bepaalde golfhoogte dan na de eerste tijdreeks van 1000 golven. Deze toename 
wordt mogelijks veroorzaakt doordat een zekere herschikking van de deklaag optreedt na 
1000 golven, waardoor bij de volgende tijdreeks van 1000 golven een verdere en grotere 
verzakking van de elementen ontstaat. Na een totaal van 2000 golven ontstaat blijkens de 
resultaten een nieuw evenwicht, waardoor het effect van een bijkomende 1000 golven (totaal 
= 	3000) quasi verwaarloosbaar wordt. 

Er kan dus gesteld worden dat het uitvoeren van golftreinen van 3000 golven eerder kleine 
bijkomende schade veroorzaakt in vergelijking met de schade na 1000 of 2000 golven. 
Daarom is in deze masterproef na de testreeksen Antifer 1, Antifer 2 en Antifer 3 dan ook 
geopteerd voor het uitvoeren van 2000 golven per golfhoogte in plaats van 3000. 

 

Antifer 3, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur 6-2: Invloed van het aantal golven per golfhoogte binnen een testreeks voor Antifer 3 
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6.5 Antifer  

6.5.1 Algemeen 

In wat volgt, wordt de bespreking van de verschillende testreeksen met Antifers weergegeven. 
Als basis voor deze bespreking wordt de modelreeks met een dubbellagige deklaag genomen 
waarbij de blokken geschikt zijn volgens een werfplaatsing.  

De werfschikking wordt tweemaal herhaald, maar eens met een kleinere porositeit (39%) en 
eens met een grotere porositeit (47%) van de deklaag. Zo kan geverifieerd worden wat de 
invloed van de porositeit is en of de algemeen gebruikte porositeit (±44%) optimaal is. 

Om te onderzoeken of er een verschil is in stabiliteit tussen een deklaag die bestaat uit één 
laag deklaagelementen en een deklaag bestaande uit twee lagen, wordt de opbouw met 
porositeit ±44% en werfplaatsing herhaald, maar met een laag deklaagelementen minder.  

Bij de modelreeksen die hierboven werden besproken, worden de deklaagelementen steeds 
geplaatst volgens een werfschikking. Bij de laatste modelreeks met Antifer elementen wordt 
een regelmatige schikking gehanteerd. Zo kan ook de invloed van de schikking van de 
elementen worden nagegaan.  

Doordat de Antifer elementen een vierkant grondvlak bezitten, vertonen zij een vrij sterke 
neiging om gedurende de golfaanvallen te roteren om de normale op het talud. Hierdoor 
zakken ze gemakkelijk in de openingen tussen twee elementen in de onderliggende rij, 
waardoor elementen uit hogere rijen zullen verzakken langs het talud en op hun beurt zullen 
roteren tot zij een stabiele toestand bereiken. Er ontstaat regelmatig een zekere boogvorming 
tussen elementen waardoor een element onder deze “boog” geen drukken meer ondervindt 
van elementen die erop afsteunen. Deze blokken worden dan ook vaak uit de deklaag 
geworpen door de oppersende drukken in het talud afkomstig van het water dat uit de 
structuur stroomt.  

Figuur 6-3 toont links het water dat van tussen de dek- en onderlaag naar de buitenzijde van 
het talud stroomt voor het geval van HARO deklaagelementen. Voor de Antifer werden geen 
vergelijkbare opnames gemaakt. De bovenzijden van de witte markeringen op de figuur 
markeren de scheidingen tussen het materiaal in de kern en onderlaag en de onder- en 
deklaag. De rechterzijde van deze foto toont duidelijk de golfafloop. 
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Figuur 6-3: Water dat uit de golfbreker terugstroomt tijdens de run-down 

6.5.2 Resultaten 

6.5.2.1.1 Deklaag bestaande uit 2 Lagen 

Werfplaatsing 

- Antifer 
- 2 lagen 
- Werfplaatsing  
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- Antifer 3: 3000 golven per golfhoogte, Antifer 4 en 5: 2000 golven 
- Porositeit: 

• Antifer 3: 43% 

• Antifer 4: 44% 

• Antifer 5: 45% 

Antifer 3:  Bij deze reeks moet opgemerkt worden dat voor elke golfhoogte met 3000 
golven werd gewerkt. De volgende reeksen werkten met 2000 golven, daar de 
invloed van de extra 1000 golven zeer beperkt is. 

Er werd één element uit de deklaag geworpen gedurende de eerste 1000 golven 
bij een golfhoogte van 0,190	�. Dit element bevond zich binnen de actieve 
zone, boven het SWP.  

 De schade in deze testreeks neemt geleidelijk toe. Voor het criterium > �/2 
begint de schade bij een golfhoogte van 0,098	� en leidt tot een maximale 
schade, i.e. de uiteindelijke schade na de laatste golven van de grootste 
golfhoogte, van 12,58% bij een golfhoogte van 0,195	�. Voor het criterium 
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> �  treedt de eerste schade pas op bij een golfhoogte van 0,133	� . De 
maximale schade voor dit criterium treedt op bij een golfhoogte van 0,186	� 
en bedraagt 4,72%.  

Antifer 4:  Er werd één blok uit de deklaag gegooid tijdens de laatste 1000 golven met een 
golfhoogte van 0,184	�. Doordat dit de allerlaatste 1000 golven zijn van deze 
testreeks, kan de schade niet verder negatief beïnvloed worden. Dit element 
bevond zich tegen de wand, net boven het SWP, waardoor het buiten de actieve 
zone was gelegen en niet in rekening wordt gebracht bij de bepaling van het 
schadepercentage. De oorzaak van de verwijdering van dit element kan gezocht 
worden in het feit dat verplaatsingen, te wijten aan randeffecten, van de 
elementen in lager gelegen rijen ervoor hebben gezorgd dat het betreffende 
element kwam los te liggen en niet langer onder druk stond. 

De schade voor het criterium > �/2 begint bij een golfhoogte van 0,13	� en 
voor het criterium > � bij een golfhoogte van 0,176	�. De maximale schade 
bij beide criteria bedraagt respectievelijk 14,9% en 1,0% bij een golfhoogte 
van 0,186	�.  

Antifer 5:  Er werd één element uit de deklaag geworpen tijdens de eerste 1000 golven 
met golfhoogte 0,185	� . Dit element bevond zich binnen de actieve zone 
zodat dit zeker een invloed uitoefent op de berekende schadepercentages. Deze 
invloed is echter klein doordat de verwijdering pas optrad bij de voorlaatste 
1000 golven van deze testreeks.  

 Voor het criterium > �/2 begint de schade bij een golfhoogte van 9,7	'�. De 
maximale schade, bij �� = 0,189	�, voor dit criterium bedraagt 14,7%. Voor 
het criterium > �  treedt de eerste schade pas op bij een golfhoogte van 
0,157	�. De maximaal opgetreden schade is 4,3%.  

Op de grafieken is duidelijk te zien dat bij de testreeksen in deze modelreeks een sterke 
repetitiviteit aanwezig is. Het grootste deel van de optredende schade wordt veroorzaakt door 
elementen die tussen lager gelegen rijen zakken doordat de golfaanvallen kleine rotaties om 
de normale op het talud veroorzaken. 

Werfplaatsing, aangepaste porositeiten (grotere en kleinere porositeit) 

- Antifer 
- 2 lagen 
- Werfplaatsing  
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- Beide 3000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• Antifer 1: 39% 

• Antifer 2: 47% 
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Antifer 1:  De porositeit in deze testreeks is lager dan bij de volgende reeksen met Antifer 
elementen, en bedraagt 39%. Bij deze reeks is één element van de bovenste 
laag van de deklaag in de onderste laag van de deklaag gezakt na 3000 golven 
bij een golfhoogte van 0,159	� (ontwerpgolfhoogte 0,16	�). Doordat dit geen 
verplaatsing is in het vlak evenwijdig aan het talud van de golfbreker, wordt dit 
niet gedetecteerd door de tracking software en dus ook niet als schade 
gerekend. 

Na de eerste 1000 golven met golfhoogte 0,190	�, werden twee elementen uit 
de deklaag geworpen. Deze elementen bevonden zich echter nabij de rand, 
waardoor ze onderhevig waren aan randeffecten.  

De schade neemt in deze testreeks geleidelijk toe. Voor het criterium > �/2 
treedt de eerste schade op vanaf een golfhoogte van 0,133	� en bedraagt de 
maximale schade 15,9% bij �� = 0,206	�. Voor het criterium > � treedt de 
schade-initiatie op bij dezelfde golfhoogte en neemt de schade toe tot 3,5%. Er 
zijn dus weinig elementen die over een afstand > �  worden verplaatst. De 
twee elementen die uit de deklaag werden geworpen, hebben hier geen invloed 
op omdat deze afkomstig zijn van buiten de actieve zone.  

Antifer 2:  Bij deze testreeks treedt de eerste schade voor het criterium > �/2 op bij een 
golfhoogte van 0,099	�  en voor het criterium > �  bij een golfhoogte van 
0,133	�.  

 De eerste elementen die uit de deklaag werden geworpen, bij een golfhoogte 
van 0,133	�, bevonden zich nabij de wand, buiten de actieve zone. Er is dus 
opnieuw sprake van randeffecten. De schadezone breidde zich echter snel uit 
naar de actieve zone. 

Vanaf de ontwerpgolfhoogte van 0,160	�  werden er acht blokken uit de 
deklaag geworpen, waarvan vijf binnen de actieve zone, waardoor de schade 
sterk toenam. Doordat er al meerdere blokken uit de deklaag waren verwijderd 
kon de golfbreker reeds bij deze golfhoogte als gefaald worden beschouwd.  

De testreeks werd alsnog voortgezet om het verdere verloop van de schade te 
kunnen bekijken. Bij de volgende golfhoogten kwamen er telkens nog 
tientallen elementen uit de deklaag. Hierbij was ook schade waarneembaar in 
het midden van de structuur, ter hoogte van het SWP. Door de ontstane 
leemtes, verzakten de hoger gelegen elementen. Dit verklaart dan ook het hoge 
schadepercentage voor beide schadecriteria. Het grootste aantal elementen 
werd uiteindelijk nabij de wand verwijderd omdat hier de schade-initiatie 
plaatsvond. 

Aan het einde van de testreeks bedroeg het totaal aantal uit de deklaag 
geworpen elementen 76. Door dit grote aantal verwijderde elementen was het 
niet meer mogelijk om de analyse uit te voeren met de trackingsoftware. 
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Hierdoor treedt de maximale schade in de grafieken reeds op bij een golfhoogte 
van 0,123	�. Voor het criterium > �/2 bedraagt de maximale schade 34,6% 
en voor het criterium > � 14,4%.  

Deze grote schade is te wijten aan de grote porositeit (47%). 

Bij de andere testreeksen met Antifer elementen is er telkens gestreefd naar een porositeit van 
(44,0%). Deze porositeit wordt vrijwel automatisch bekomen wanneer de elementen telkens 
op een onderlinge tussenafstand gelijk aan �/2 worden geplaatst.  In paragraaf 6.5.3 zal de 
vergelijking gemaakt worden tussen de porositeiten 39%, 44% en 47%. 

6.5.2.1.2 Deklaag bestaande uit 1 Laag 

- Antifer 
- 1 laag 
- Werfplaatsing  
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit Antifer 6-8: 44% 

Antifer 6:  Tijdens deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen. 
Hierdoor blijft de schade beperkt. 

 Voor het criterium > �/2 treedt de eerste schade op bij een golfhoogte van 
0,097	�  en voor het criterium > �  bij een golfhoogte van 0,131	� . De 
maximale schade voor beide criteria bedraagt respectievelijk 42,4% en 11,2% 
bij een golfhoogte 0,199	�. 

De opgetreden schade aan de deklaag, is voor beide schadecriteria te wijten aan 
roterende elementen die tussen de lager gelegen rijen zakken, waardoor hoger 
gelegen elementen hun steun verliezen en langs het talud naar beneden 
schuiven. 

Antifer 7:  De schade is voor de criteria > �/2 en > �  begonnen bij golfhoogtes van 
respectievelijk 0,095	'� en 0,132	'�.  

Bij de eerste 1000 golven met de voorlaatste golfhoogte van 0,179	'� 
verzakken er plots een aantal elementen onder het SWL waardoor de elementen 
die hierop steun vinden, ook verzakken. Hierdoor treedt er bij deze golfhoogte 
een sterke toename van de schade op. Voor het criterium > �/2 neemt de 
schade hierdoor toe van 24,6	% naar 62,9%  en voor het criterium > �  van 
2,4% naar 23,4%.  

Bij de eerste 1000 golven met een golfhoogte van 0,188	�  werd er één 
element uit de deklaag verwijderd binnen de actieve zone en bij de volgende 
1000 golven nog drie. Deze elementen bevonden zich respectievelijk boven het 
SWP en ter hoogte van het SWP. Hierdoor neemt de schade nog toe tot een 
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maximum van 70,1%  voor het criterium > �/2  en tot een maximum van 
35,9% voor het criterium > � bij een golfhoogte van 0,198	�.  

De elementen die uit de deklaag werden geworpen, waren tijdens eerdere 
golfaanvallen reeds hun ondersteuning verloren of zodanig verzakt dat er geen 
sprake meer was van een enige voorspanning tussen omringende elementen. 

De structuur kan als gefaald worden beschouwd omdat er meerdere elementen 
uit de deklaag zijn verwijderd.  

Antifer 8: Er werden geen elementen uit de deklaag verwijderd tijdens deze testreeks.  

De eerste schade voor de criteria > �/2 en > � treedt op vanaf een golfhoogte 
van respectievelijk 0,096	�  en 0,129	� . De maximale schade voor deze 
criteria bedraagt respectievelijk 51,5%  en 29,1%  bij een golfhoogte van 
0,186	�.  

De schade die hierbij optreedt, is ook het gevolg van elementen die roteren 
rondom de normale op het talud van de golfbreker en hierdoor tussen 
elementen in de onderliggende rij kunnen zakken. Dit is een algemeen 
optredend fenomeen bij Antifer elementen.  

De grafieken voor beide criteria bij Antifer 8 vertonen hetzelfde verloop als deze voor Antifer 
6. De schade bij Antifer 8 ligt voor beide criteria hoger dan bij Antifer 6.  

De resultaten voor Antifer 7 zorgen voor een zekere spreiding op de resultaten die kan 
toegeschreven worden aan het willekeurige karakter van de werfplaatsing met een constante 
porositeit. Via deze spreiding wordt het belang aangetoond van het uitvoeren van ten minste 
drie gelijksoortige testreeksen. 

6.5.2.1.3 Regelmatige plaatsing 

- Antifer 
- 1 laag 
- Regelmatige plaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit  

• Antifer 9: 45% 

• Antifer 10: 44% 

• Antifer 11: 44% 

Antifer 9:  Er werden gedurende de hele reeks geen elementen uit de deklaag geworpen.  

De eerste schade voor het criterium > �/2 treedt op bij een golfhoogte van 
0,131	�  en voor het criterium > �  bij een golfhoogte van 0,162	� . De 
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maximaal opgetreden schade voor deze criteria bedraagt respectievelijk 23,2% 
en 8,5% bij �� = 0,209	�.  

Antifer 10:  Voor het criterium > �/2 treedt de eerste schade op bij een golfhoogte van 
  0,133	� en voor het criterium > � bij een golfhoogte van 0,184	�. 

Bij de eerste 1000 golven met golfhoogte 18,4	'� verschoven er plots enkele 
elementen net boven het SWP. Hierdoor verschoven alle bovenliggende 
elementen drastisch, waardoor enkele elementen los kwamen te liggen. Bij de 
volgende 1000 golven met deze golfhoogte werd één van deze elementen dan 
ook uit de deklaag geworpen. De deklaag werd hierdoor zichtbaar zodat het 
model als gefaald kon worden beschouwd.  

De testreeks werd toch nog voortgezet om het verdere verloop van de schade te 
kunnen waarnemen. Bij de allerlaatste 1000 golven met golfhoogte 0,192	� 
 werd nog één extra element, dat zich in hetzelfde gebied als het andere 
verwijderde element bevond, uit de deklaag verwijderd. Doordat dit pas optrad 
bij de laatste 1000 golven, bracht dit weinig gevolgen voor de 
schadepropagatie met zich mee. Uiteindelijk werden twee elementen uit de 
deklaag geworpen. 

De maximale schade voor de criteria > �/2 en > � bedraagt respectievelijk 
13,8%	en 6,3% bij een golfhoogte van 0,212	�.  

Antifer 11:  Er werden gedurende de hele reeks geen elementen uit de deklaag verwijderd.  

De eerste schade voor het criterium > �/2 treedt op bij een golfhoogte van 
0,163	� . De maximale schade voor dit criterium bedraagt 5,42%  bij �� =

0,207	�. Voor het criterium > � treedt er bij geen enkele golfhoogte schade 
op.  

De resultaten van deze drie testreeksen zijn vrij overeenstemmend voor wat betreft hun 
verloop in functie van de golfhoogte. Voor het criterium > �/2 liggen de schadepercentages 
van Antifer 9 hoger dan voor de andere testreeksen, ondanks het feit dat er geen elementen uit 
de deklaag werden verwijderd.  

De waargenomen schade bij Antifer 9 en 11 is te wijten aan enkele Antifer elementen die 
onder invloed van de golfaanval kantelen op stenen in de onderlaag met als gevolg dat de 
afstand tussen twee naburige elementen vergroot. Hierdoor verliezen elementen uit hoger 
gelegen rijen hun steun, waardoor zij kleine rotaties ondergaan en tussen twee elementen in de 
lager gelegen rij zakken. Hierdoor ontstaat vervolgens een domino-effect bij de hogere rijen, 
dat gepaard gaat met relatief grote verplaatsingen zonder dat er elementen uit de deklaag 
verwijderd worden. 

In het geval van Antifer 10 geldt hetzelfde schademechanisme als bij de andere testreeksen, 
met als extra factor dat enkele elementen werden verwijderd die in geen enkel opzicht nog 
onderhevig waren aan enige voorspanning tussen andere elementen. 
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6.5.3 Vergelijkende grafieken 

De figuren die de onderlinge vergelijkingen maken voor de Antifer, maken steeds gebruik van 
een verticale as met schadepercentages die oplopen tot 60	% en dit zowel voor het criterium 
> �/2 als > � . Tot hiertoe werden steeds grafieken besproken die de schadepercentages 
uitdrukken in functie van de gemeten significante golfhoogte ��. Om echter de prestaties van 
de Antifer later te kunnen vergelijken met deze van de HARO, wordt voor de vergelijkende 
grafieken het schadepercentage uitgedrukt in functie van de ��-waarden die berekend worden 
met de formule van Hudson. Bijlage C geeft de schadegrafieken per modelreeks weer voor de 
individuele resultaten van de testreeksen. Bijlage D bevat alle vergelijkende grafieken die in 
onderstaande bespreking zullen beschouwd worden. De grafieken in de bijlage volgen tevens 
de volgorde van de tekst. 

6.5.3.1.1 1 Laag vs. 2 Lagen 

De vergelijking tussen enkel- en dubbellagige Antifer elementen kan gebeuren tussen de 
respectievelijke resultaten van Antifer 6-8 en Antifer 3-5. Zoals reeds werd aangehaald, wordt 
de berekening van de schadepercentages bij de vergelijkende grafieken uitgevoerd door enkel 
het aantal elementen in de bovenste deklaag te beschouwen. 

De ervaring leert dat “gravity based” deklaagelementen beter presteren wanneer zij in een 
dubbele laag worden geplaatst dan wanneer zij in één laag op de onderlaag worden 
aangebracht. 

In het geval van de Antifer wordt dit bevestigd in Figuur D-1. De schaderesultaten, zowel 
voor het criterium > �/2 als > �, liggen aanzienlijk hoger in het geval van een enkellagige 
deklaag dan in het geval van een dubbele deklaag.  

Het verschil in schade is tijdens de betreffende proeven ook gebleken uit het aantal 
deklaagelementen dat uit de structuur geworpen werd. In het geval van de enkellagige deklaag 
werd tot quasi 2,5	% van de elementen in de actieve zone uit de deklaag geworpen bij de 
grootste golfhoogte. In het geval van de dubbellagige modelproeven bleef dit beperkt tot quasi 
0,8% indien slechts het aantal elementen van de bovenste deklaag beschouwd wordt. 

Een mogelijke verklaring voor de betere prestaties van de dubbellagige deklaag is dat 
oppersende drukkrachten van het water onder de deklaag worden verdeeld over twee lagen 
deklaagelementen. Hierdoor wordt de waterdruk die normaal gezien door één element zou 
opgevangen moeten worden, overgedragen op vier elementen van de bovenste laag elementen 
die steunen op het besproken element. Bovendien vinden de elementen in de bovenste deklaag 
zowel steun op lager gelegen rijen van deklaagelementen als op elementen van de onderste 
deklaag. Van zodra een element van de bovenste deklaag een zekere verplaatsing ondergaat, 
is het waarschijnlijk dat hoger gelegen rijen hiervan geen directe invloed ondervinden indien 
zij hun steun vinden op de onderste deklaag. Tenslotte kan ook nog opgemerkt worden dat 
tijdens de opbouw van de modellen in de golfgoot, de plaatsing van de bovenste 
deklaagelementen op de onderste eenvoudiger gaat dan de rechtstreekse plaatsing van 
elementen op de onderlaag. Dit vormde een aanleiding om over te stappen op een fijnere 
onderlaag bij de HARO deklaagelementen. 
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6.5.3.1.2 Regelmatige plaatsing vs. Werfplaatsing 

De vergelijking van de invloed van het type plaatsing bij Antifer elementen kan uitgevoerd 
worden op de modelreeksen Antifer 9-11 en Antifer 6-8 (Figuur D-2). 

Wanneer men de vergelijking maakt tussen de regelmatige en de werfplaatsing, valt op dat de 
regelmatige plaatsing aanzienlijk stabieler is. Waar het percentage elementen dat een 
verplaatsing > �  ondergaat, uiteindelijk groter is dan 25	%  voor werfplaatsing bij een 
gemiddelde �� = 19,4, blijft dit bij de regelmatige schikking beperkt tot 5% bij �� = 20,9. 

Dit resultaat is logisch daar de stabiliteit van elementen in werfplaatsing sterk afhankelijk is 
van kleine verplaatsingen van elementen in lager gelegen rijen waarop deze steun vinden. 
Kleine rotaties kunnen er immers reeds voor zorgen dat andere elementen uit hogere rijen 
tussen de betreffende rij zakken en bijgevolg verplaatsingen met > �/2	ondergaan. Dit 
fenomeen werd reeds eerder aangehaald. 

Regelmatig geschikte Antifer elementen staan onder een grotere voorspanning in het vlak dan 
de elementen in werfschikking, daar zij steeds op eenzelfde manier op elkaar afsteunen. 
Hierdoor treden er minder kleine verplaatsingen en rotaties op, waardoor het geheel stabieler 
blijft. 

6.5.3.1.3 Lage vs. hoge porositeit 

Een derde aspect dat voor de Antifer elementen kan vergeleken worden, is de invloed van de 
porositeit op de stabiliteit van de deklaag. Daar er telkens slechts één testreeks werd 
uitgevoerd per porositeit, kan slechts een voorzichtig besluit getrokken worden. De 
vergelijking gebeurt tussen de reeksen “Antifer 1” en “Antifer 2”. 

Uit de resultaten van Figuur D-3 blijkt dat de opstelling met een porositeit van 47% slechter 
presteert dan de opstelling met een porositeit van 39%. Dit kan mogelijks als volgt verklaard 
worden. 

Naarmate de porositeit van de deklaag toeneemt, kan meer energie opgevangen worden door 
de deklaagelementen en wordt minder energie gereflecteerd of vertaald in een hogere 
golfoploop. Bovendien zijn er meer openingen aanwezig die de opbouw van waterdrukken 
onder de deklaag verhinderen. Vanaf een bepaalde waarde wordt de porositeit echter te groot, 
waardoor de elementen bij kleine bewegingen reeds hun steun op lager gelegen rijen 
verliezen. Dit is nefast voor de stabiliteit van de deklaag.  

Dit laatste fenomeen wordt waargenomen in de besproken figuur. Naarmate de porositeit 
toeneemt, wordt het moeilijker om de deklaagelementen zo te plaatsen dat ze voldoende steun 
vinden op elkaar. Daardoor wordt de structuur gevoeliger voor grote schade door 
golfaanvallen dan in het geval van een lagere porositeit, waar de elementen over grotere 
contactvlakken beschikken. Indien echter de porositeit te klein wordt, gedragen kubussen zich 
volgens (Vanden Bosch, et al., 2002) als een “block revetment” en neemt de stabiliteit van de 
deklaag af bij afnemende porositeit. Bij vergelijking van de resultaten van Antifer 1 met 
gelijkaardige proeven met een porositeit van 44% (cfr. infra) blijkt eveneens dat de schade bij 
een porositeit van 39% iets hoger ligt dan bij 44%. 
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De proeven met een porositeit van 47% leidden tot een totale faling van de structuur, waarbij 
quasi 50	% van de bovenste laag deklaagelementen uit de structuur werd geworpen bij een 
��-waarde groter dan 12,3. 

Zoals reeds eerder werd gesteld, zou volgens (van Buchem, 2009) de kubus in enkellagige 
deklagen het beste presteren wanneer deze wordt geplaatst met een porositeit van 28%.  De 
waargenomen schade in (van Buchem, 2009) resulteert voor de configuratie met ( = 28% en 
een helling van 1/1,5, in 0% schade voor alle toegepaste golfhoogtes. Deze, eerder dichte, 
configuratie werd in deze masterproef echter niet getest met de Antifers aangezien hier steeds 
de nadruk wordt gelegd op een plaatsing met tussenafstand van �/2 tussen de elementen in 
eenzelfde rij. 

6.5.3.1.4 Lage vs. hoge vs. gemiddelde porositeit 

Wanneer men de gemiddelde resultaten van Antifer 3-5 vergelijkt met de resultaten van de 
testreeksen Antifer 1 en Antifer 2 (zie Figuur D-4), ziet men dat de modelproeven met een 
porositeit van 47% aanzienlijk minder stabiel blijken te zijn dan de modelreeks met een 
gemiddelde porositeit van 44%. De stabiliteit van de opstelling met een porositeit van 39% 
blijkt gelijkaardig te zijn aan die van 44%. 

6.5.4 Samenvatting 

Op basis van bovenstaande vergelijkingen kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

- Deklagen met Antifer elementen in twee lagen zijn aanzienlijk stabieler dan deze 
in één laag. 

- Antifer elementen in regelmatige plaatsing vormen een stabieler geheel dan in 
werfplaatsing. 

- Een porositeit van 47% zorgt voor een moeilijke plaatsing van de elementen in 
werfschikking en zorgt voor een grotere instabiliteit dan een porositeit van 39%. 

- Wanneer van een porositeit van 47%  overgestapt wordt naar 44% , wordt een 
stabiliteit bekomen die gelijkaardig is aan deze van een deklaag met een porositeit 
van 39%. 

6.6 HARO 

6.6.1 Algemeen  

Hieronder worden de resultaten besproken voor de testreeksen met HARO elementen. Er is 
een onderscheid gemaakt tussen “HARO Geschuurd” en “HARO Zand”. Om de ruwheid van 
het model zoveel mogelijk te laten overeenkomen met de ruwheid van het prototype, worden 
de geproduceerde elementen opgeschuurd met ruw schuurpapier. Deze opgeschuurde 
elementen worden in het vervolg van dit werk “HARO Geschuurd” genoemd. 

Er zijn ook testen uitgevoerd met “HARO Zand”. Hierbij wordt de werkelijke ruwheid niet 
nagestreefd door de blokken op te schuren maar door de elementen in te spuiten met een lijm 
en deze daarna te omhullen met zeer fijn zand met korrelgrotte 100	)�. De blokken die met 
zand werden behandeld, worden in de proevenmatrix (zie Figuur 3-20) benoemd zonder 
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achtervoegsel, dus met “HARO”. In de bespreking van de resultaten zal het achtervoegsel 
“Zand” wel gebruikt worden. 

Er zijn testen uitgevoerd met beide types zodat ook een vergelijking kan gemaakt worden 
tussen beide. Voor de duidelijkheid worden eerst per modelreeks de individuele resultaten van 
de proeven besproken, waarbij de schade wordt uitgedrukt in functie van de significante 
golfhoogte, ��. 

De aandachtige lezer zal opmerken dat er geen testreeksen “HARO 1” en “HARO 2” zijn 
opgenomen in deze masterproef. Deze modelproeven zijn immers niet gebruikt bij het 
modelonderzoek. 

6.6.2 Resultaten  

6.6.2.1 HARO Geschuurd 

De proeven die zijn uitgevoerd met deze modelblokken zijn allen uitgevoerd met een 
aangepaste teen. 

De modelreeks die bij deze modelblokken als uitgangspunt wordt genomen, is een modelreeks 
waarbij de deklaag bestaat uit twee lagen deklaagelementen gecombineerd met een klassieke 
onderlaag. 

Om de vergelijking te kunnen maken tussen een deklaag bestaande uit één laag en twee lagen 
deklaagelementen, wordt dezelfde opbouw behouden, maar wordt de deklaag aangepast door 
slechts één laag deklaagelementen te gebruiken.  

Vervolgens wordt de klassieke onderlaag vervangen door de aangepaste onderlaag. De 
deklaag blijft hier bestaan uit één laag elementen. Zo kan de invloed van de onderlaag worden 
onderzocht.  

6.6.2.1.1 Deklaag bestaande uit 2 Lagen 

- HARO 
- 2 lagen 
- Werfplaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Aangepaste teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 29: 46% 

• HARO 30: 46% 

• HARO 31: 47% 

• HARO 32: 47% 

• HARO 33: 44% 

HARO 29:  Gedurende deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen. 
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Vanaf een golfhoogte van 0,193	� wordt de eerste schade waargenomen voor 
de criteria > �/4	 en > �/2. Deze schadepercentages lopen voor deze criteria 
op tot respectievelijk 6,9%  en 2,7%  bij een golfhoogte van 0,199	� . Het 
schadecriterium > � blijft gedurende de volledige testreeks gelijk aan nul. 

HARO 30:  Ook bij deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen. 

Vanaf de ontwerpgolfhoogte, bij deze testreeks werkelijk �� = 0,173	�, treedt 
de eerste schade op volgens het criterium > �/4. Deze loopt uiteindelijk op tot 
5,9% bij een golfhoogte van 0,197	�. Het criterium > �/2 ondervindt pas bij 
deze grootste golven de eerste schade die 1,1% bedraagt. Ook in deze testreeks 
blijft de schade volgens > � onbestaand. 

HARO 31: Deze testreeks ondervindt volgens geen van de schadecriteria enige schade. 
Zelfs > �/4 blijft gelijk aan nul tijdens de gehele reeks. 

HARO 32: Bij deze testreeks worden geen elementen verwijderd door de inwerkende 
golven. 

Bij een golfhoogte van 0,100	�  treedt voor het criterium > �/4  tijdelijke 
schade op van 0,5% die evenwel bij de volgende golfhoogte terug 0% wordt. 
Deze schade is te wijten aan een element dat een tijdelijke kanteling had 
ondergaan. Vanaf �� = 0,188	� treedt vervolgens opnieuw schade op voor het 
criterium > �/4 en bereikt voor �� = 0,198	� een maximum van 3,3%. De 
overige schadecriteria blijven gelijk aan 0%. 

HARO 33: Gedurende de testreeks HARO 33 werden geen elementen uit de deklaag 
geworpen. 

 De eerste schade aan de deklaag doet zich voor de criteria > �/4 en > �/2 
voor bij een golfhoogte van 0,187	�. Bij de grootste golfhoogte, 0,196	�, 
loopt de totale schade uiteindelijk op tot 5,9% voor > �/4, 3,2% voor het 
criterium > �/2 en 1,1% voor het criterium > �. 

De schade blijft voor de gehele modelreeks dus zeer beperkt en komt zelfs voor de grootste 
golfhoogte niet boven de 4% uit voor de criteria > �/2	en > �. De eerste schade treedt voor 
alle testreeksen pas op vanaf een gemiddelde golfhoogte van 0,192	�, i.e. de op één na 
hoogste golfhoogte. 

6.6.2.1.2 Deklaag bestaande uit 1 Laag 

- HARO 
- 1 laag 
- Werfplaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Aangepaste teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 
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• HARO 24: 46% 

• HARO 25: 46% 

• HARO 26: 47% 

• HARO 27: 46% 

• HARO 28: 45% 

HARO 24: Er werden geen elementen uit de deklaag geworpen bij deze testreeks.  

Er is zelfs helemaal geen schade, zelfs niet voor het criterium > �/4.  

HARO 25: Er werden geen elementen uit de deklaag geworpen.  

Ook bij deze reeks is er zeer weinig schade. De enige schade die optreedt, 
situeert zich bij de grootste golfhoogte, namelijk 0,195	� . Deze schade 
bedraagt 1,03% voor het criterium �/4.  

HARO 26: Er werden geen elementen uit de deklaag geworpen tijdens deze testreeks. 

Er treedt wel beperkte schade op aan de deklaag voor de criteria > �/4, > �/2 
en > �. Voor het criterium > �/4 begint de schade bij een golfhoogte van 
0,167	� en bereikt een maximale waarde van 5,94% bij golven van 0,194	�. 
Voor het volgende criterium initieert de schade zich ook bij een golfhoogte van 
0,167	�. Hier wordt een maximaal schadepercentage van 2,97% bereikt. Voor 
het criterium > � treedt de eerste schade op bij een golfhoogte van 0,194	� en 
wordt een maximale schade van 1,00% bereikt.  

HARO 27: Voor het criterium > �/4 treedt de eerste schade op bij een golfhoogte van 
0,136	�	 en bereikt de schade een maximale waarde van 42,11% bij golven 
van 0,196	�. Voor de criteria > �/2 en > � treedt er schade op vanaf een 
golfhoogte van 0,189	� en bereikt een maximum van respectievelijk 31,58% 
en 18,95%. De schade blijft dus lang gelijk aan nul om dan plots toe te nemen.  

 Bij de eerste 1000 golven met een golfhoogte van 19,6	'� werd één element 
uit de deklaag gestoten. Bij de laatste 1000 golven volgden er nog negen. De 
deklaag kan dus als gefaald worden beschouwd.  

HARO 28:  Voor het criterium > �/4 treedt de eerste schade op bij een golfhoogte van 
0,166	�. De maximale schade voor dit criterium is 26,21% bij een golfhoogte 
van 0,195	�. Voor de criteria > �/2 en > � begint de schade op te treden 
vanaf een golfhoogte van 0,188	�  en bereikt maxima van respectievelijk 
19,42%	 en 8,74%.  

 Bij de laatste 1000 golven met golfhoogtes van 0,188	� en 0,195	� werden 
respectievelijk één en twee elementen uit de deklaag geslagen. Hierdoor neemt 
de schade bij deze laatste golfhoogten nog zeer sterk toe.  
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6.6.2.1.3 Aangepaste onderlaag 

- HARO 
- 1 laag 
- Werfplaatsing 
- Aangepaste onderlaag 
- Aangepaste teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 19: 46% 

• HARO 20: 45% 

• HARO 21: 46% 

• HARO 22: 46% 

• HARO 23: 47% 

HARO 19: In deze testreeks treedt aanvankelijk geen schade op. Bij de golfhoogte van 
 0,168	'�  treedt een zeer beperkte schade op voor het criterium > �/4  en 
> �/2  met waarden van respectievelijk 8,00%  en 2,00% . Deze schade is 
ontstaan doordat er net onder het SWP, maar nog binnen de actieve zone, een 
element gedeeltelijk uit de deklaag werd geduwd. Hierdoor hebben enkele van 
de bovenliggende elementen een verplaatsing > �/2 kunnen ondergaan.  

 Bij de volgende golfhoogte van 0,184	�  werd dit gedeeltelijk uitgeduwde 
element uit de deklaag geslagen. Hierdoor verloren de bovenliggende 
elementen systematisch hun steun en zijn er vele elementen op de teen beland. 
Deze plots optredende zeer grote schade boven en rond het SWP heeft geleid 
tot volledig falen van de golfbreker. Een groot deel van de deklaag is op de 
teen van het model beland. Hierdoor zijn ook de onderlaag en delen van de 
kern weggespoeld.  

 De testreeks werd stopgezet tijdens de eerste 1000 golven met een golfhoogte 
van 0,184	�. Doordat de opgetreden schade aanzienlijk was, is deze testreeks 
niet meer kunnen worden geanalyseerd. De resultaten in de grafiek zijn dan 
ook maar weergegeven tot en met een golfhoogte van 0,168	�.  

HARO 20: Deze reeks vertoont na ±  1500 golven met een golfhoogte van 0,195	� 
dezelfde verschijnselen als HARO 19. Door tijdig ingrijpen kon vermeden 
worden dat ook hier de volledige structuur zou falen. 

 Gedurende de eerste 1000 golven met deze golfhoogte werd een element ter 
hoogte van het SWP deels uit de deklaag geduwd, waardoor bij de volgende 
golftrein het blok werd verwijderd en bovenliggende elementen eveneens 
werden weggeslagen. Bijgevolg werd de onderlaag blootgesteld aan de golven 
en werd ook deze aangetast, met voortschrijdende schade in de deklaag als 
gevolg. Na 1500 golven werd aldus de proef beëindigd om een totale faling van 
het model te vermijden. 
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 Wanneer men de schadegrafieken van deze testreeks bekijkt, ziet men bij 
�� = 0,195	� een plotse schadepiek die voor de criteria> �/4, > �/2 en > � 
oploopt tot respectievelijk 35,71%, 32,65	% en 26,53	%. Mocht de proef niet 
vroegtijdig gestopt zijn, zou dit schadepercentage vanzelfsprekend aanzienlijk 
hoger liggen. Bij de vorige golfhoogte van 0,188	� was nog geen schade voor 
elk van de criteria. 

Doordat de schade na de laatste 1500 golven van 0,195	�	 nog analyseerbaar 
was, is de analyse dan ook uitgevoerd. Dit punt is op de grafieken aangeduid in 
de vorm van een kruisje om de lezer er attent op te maken dat er voor dat punt 
slechts 1500 golven op de deklaag zijn terecht gekomen in plaats van 2000.  

HARO 21: Deze testreeks is reeds in een vroeg stadium, namelijk gedurende de eerste 
1000 golven bij een golfhoogte van 0,133	�, onderworpen aan schade door de 
verwijdering van één element onder het SWP. Dit element bevond zich op 
quasi dezelfde hoogte als het element dat in HARO 19 voor volledige faling 
heeft gezorgd. Ondanks de vroege uitwerping van het element in HARO 21, 
hebben bovenliggende elementen alsnog een stabiele structuur kunnen vormen. 
Hierbij traden beperkte bijkomende verzakkingen van elementen boven het 
uitgeworpen element op bij de golven met golfhoogte 0,167	�. Dit is eveneens 
waarneembaar in de schadecurve. 

  Deze testreeks bereikt voor de criteria > �/4 , > �/2  en > �  maximale 
waarden van respectievelijk 27,08% , 8,33%  en 2,08%  bij een golfhoogte 
0,195	�.  

De reeks toont dus aan dat het al dan niet volledig falen van de golfbreker 
berust op een samenloop van omstandigheden, waarbij de, in zekere mate 
toevallige, plaatsing van bovenliggende rijen in dezelfde laag een grote invloed 
kan hebben. Wat in de opstelling van HARO 21 opviel, was dat de onderlaag 
minder beschadigd was dan in het geval van HARO 19 en HARO 20. Dit kan 
deels verklaard worden doordat er slechts één deklaagelement uit de deklaag 
geworpen werd. Ook bevindt het “gat” zich onder het SWP, waardoor de 
invloed van de rundown kleiner is dan voor locaties boven het SWP. 

HARO 22: Bij deze reeks is er geen schade opgetreden. Er zijn ook geen elementen uit de 
deklaag geworpen. 

HARO 23: Ook bij deze reeks is er geen schade opgetreden en zijn er geen elementen uit 
de deklaag geworpen.  

6.6.2.2 HARO Zand 

Het uitgangspunt bij deze modelproeven is de modelreeks waarbij de deklaag bestaat uit twee 
lagen deklaagelementen, gecombineerd met een klassieke onderlaag en een klassieke teen. 
Om ook met deze modelelementen het verschil tussen één en twee lagen te kunnen 
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onderzoeken, is er overgegaan naar een deklaag die bestaat uit slechts één laag HARO 
elementen. De onderlaag en de klassieke teen blijven hierbij behouden.  

Met dit model, dat bestaat uit één laag HARO elementen, zijn twee varianten getest. Bij de 
eerste variant zijn de deklaagelementen, net zoals bij de modelproeven in twee lagen, 
geplaatst in een werfschikking. Bij de tweede variant worden de elementen geschikt in een 
accidentele schikking.  

Het volgende aspect dat onderzocht wordt, is een aangepaste onderlaag. Hiervoor wordt 
hetzelfde model gebruikt als bij de eerste variant van voorgaande opstelling, namelijk met de 
elementen in een werfschikking, maar wordt de klassieke onderlaag vervangen door een 
aangepaste onderlaag met kleinere gewichtsklasse.  

Als laatste wordt bij deze opstelling de teen aangepast van de klassieke versie naar de 
aangepaste versie. Op deze manier kan de invloed van de aangepaste teen onderzocht worden. 
Ook kan er hierdoor een vergelijking gemaakt worden tussen de twee types gebruikte HARO 
elementen, namelijk de geschuurde variant en de variant die bewerkt is met zand.  

6.6.2.2.1 Deklaag bestaande uit 2 Lagen 

- HARO 
- 2 lagen 
- Werfplaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 3: 47% 

• HARO 4: 46% 

• HARO 5: 45% 

HARO 3:  Gedurende deze testreeks treedt er geen schade op tot voor een golfhoogte van 
0,163	� voor het criterium > �/4 en 0,186	� voor de criteria > �/2 en > �. 

Na de laatste 1000 golven met de golfhoogte 0,186	� is de testreeks stopgezet 
omdat er vijf elementen uit de deklaag geworpen waren, waarvan slechts één 
binnen de actieve zone. De schade is ontstaan nabij de wanden ter hoogte van 
en onder het SWP en werd mogelijks beïnvloed door randeffecten, hoewel het 
gebrek aan voorspanning door de uitgeworpen elementen lokaal ook een rol 
heeft gespeeld.  

HARO 4: Bij deze testreeks is er zeer weinig schade. Voor het criterium > �/4 treedt er 
toch een minimale schade op vanaf een golfhoogte van 0,163	�. Deze schade 
bereikt een maximum van 2,78% bij de golfhoogte 0,194	�. Ook voor het 
criterium > �/2 is er een minimale schade. Deze treedt pas op bij de laatste 
golfhoogte en bereikt meteen haar maximale waarde van 0,46%.  
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  Er werden geen elementen uit de deklaag geworpen.  

HARO 5: Bij deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen. De schade 
is voor alle criteria gelijk aan nul.  

Zoals ook voor de volgende modelproeven met HARO elementen zal blijken, blijkt hier dat 
de optredende schade zeer beperkt is. HARO 3 vertoont een iets hoger schadepercentage bij 
de golfhoogte van 0,186	�. Dit was reeds te verwachten uit de visuele waarnemingen. De 
testreeksen HARO 4 en HARO 5 blijven (quasi) vrij van schade voor de criteria > �/2 en 
> �. 

HARO 5 vertoont absoluut geen schade. Deze testreeks werd iets regelmatiger opgebouwd 
dan gebruikelijk voor een werfschikking. Hierdoor neigde de opstelling in zekere mate naar 
de regelmatige schikking. 

De minieme verplaatsingen in HARO 4 zijn louter te wijten aan randeffecten net boven het 
SWP.  

6.6.2.2.2 Deklaag bestaande uit 1 Laag 

Werfplaatsing 

- HARO 
- 1 laag 
- Werfplaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 6: 46% 

• HARO 7: 45% 

• HARO 8: 45% 

HARO 6: De gehele testreeks resulteert in een totale schade gelijk aan nul voor alle 
criteria. 

HARO 7: Net zoals HARO 6, resulteert HARO 7 in een volledig schadevrij resultaat. 

HARO 8: HARO 8 vertoont bij een golfhoogte van 0,163	�  een tijdelijk 
schadepercentage van 0,9	% voor het criteruim > �/4. Deze schade was echter 
te wijten aan één element dat na de betreffende golftreinen een zekere 
kanteling heeft ondergaan, waarna deze in de volgende tijdreeksen is 
teruggekanteld. 

De gehele modelreeks is volledig schadevrij voor alle schadecriteria. 
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Accidentele plaatsing 

- HARO 
- 1 laag 
- Accidentele plaatsing 
- Klassieke onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 9: 44% 

• HARO 10: 44% 

HARO 9: Gedurende de proeven in deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag 
geworpen.  

De eerste schade treedt voor alle criteria op bij een significante golfhoogte van 
0,129	� . Voor het criterium > �/4  neemt ze toe tot slechts 11,1	%  bij 
�� = 0,194	�, terwijl voor de criteria > �/2 en > � respectievelijk 8,5	% en 
1,7	% worden gehaald. 

HARO 10: Ook in deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen.  

De eerste schade volgens het criterium > �/4  doet zich voor vanaf de 
ontwerpgolf, bij een significante golfhoogte van 0,164	�. Voor dit criterium 
loopt de schade uiteindelijk op tot 6,0	% bij een golfhoogte van 0,191	�. Het 
criteruim > �/2 vertoont uiteindelijk slechts 0,9	% schade, terwijl criterium 
> � geen schade geeft. 

De grootste schade bij HARO 9 werd veroorzaakt door één element boven het SWP dat na de 
eerste 1000 golven van 0,129	� is omgekanteld en bijgevolg schade > �/2 en zelfs > � 
heeft veroorzaakt. Uiteindelijk is de totale schade aan beide structuren miniem. De schade 
voor het criterium > � wordt niet groter dan 2	%. 

6.6.2.2.3 Aangepaste onderlaag 

- HARO 
- 1 laag 
- Werfplaatsing 
- Aangepaste onderlaag 
- Klassieke teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 11: 48% 

• HARO 12: 47% 

• HARO 13: 46% 
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HARO 11: Gedurende deze testreeks werden geen elementen uit de deklaag geworpen. De 
schade voor de drie schadecriteria blijft gedurende de volledige reeks gelijk aan 
nul. 

HARO 12: Na de eerste 1000 golven met een golfhoogte van 0,193	� , werden twee 
elementen ter hoogte van het SWP uit de deklaag geworpen. De verwijdering 
van deze elementen gebeurde zonder grote voorafgaande schade. Enkel voor 
het criterium > �/4 was reeds 5,0	% schade aanwezig na de golftreinen met 
hoogte 0,164	�, terwijl de schade onbestaande was voor de overige criteria. 

 Uiteindelijk loopt de totale schade op tot 40,5	%, 30,6	% en 5,0	% voor de 
respectievelijke criteria > �/4 , > �/2  en > � , bij een golfhoogte van 
19,3	'�. 

HARO 13: Deze reeks vertoont weinig schade gedurende de gehele reeks. Er werden geen 
elementen uit de deklaag geslagen en de eerste schade volgens > �/4 treedt op 
vanaf een golfhoogte van 0,131	� . Voor > �/2  begint ze bij 0,186	�  om 
vervolgens constant te blijven. Uiteindelijk loopt de schade slechts op tot 
10,0	%  voor > �/4 en tot 0,9	% voor het criterium > �/2, om volledig nul te 
blijven voor > � bij een significante golfhoogte van 0,192	�. 

De enige significante schade die in deze modelreeks optreedt, is volledig te wijten aan de 
twee elementen die in HARO 12 uit de deklaag werden geslagen door de grootste 
golfhoogtes. Aangezien de uiteindelijke schade ook hier slechts 5	%  bedraagt voor het 
criterium > �, kan besloten worden dat de prestaties van de aangepaste onderlaag bij deze 
modelreeks zeer goed zijn. 

6.6.2.2.4 Aangepaste teen 

- HARO 
- 1 laag 
- Werfplaatsing 
- Aangepaste onderlaag 
- Aangepaste teen 
- 2000 golven per golfhoogte 
- Porositeit: 

• HARO 14: 44% 

• HARO 15: 47% 

• HARO 16: 46% 

• HARO 17: 46% 

• HARO 18: 46% 

HARO 14: Eén element ter hoogte van het SWP werd zonder voorgaande 
schadeverschijnselen uit de deklaag geworpen na 2000 golven van de 
ontwerpgolfhoogte, met name bij een golfhoogte van 0,163	�. Deze 
verwijdering zorgde voor een plotse schadetoename voor alle schadecriteria. 
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Nadien nam de schade stelselmatig toe tot 33,3	%, bij �� = 0,194	�, voor het 
criterium > �/4 , tot 27,5	% voor het criterium > �/2 en tot 1,7	% voor het 
criterium > �. Bij dit laatste criterium traden er overigens geen veranderingen 
op vanaf een golfhoogte van 0,163	�. 

HARO 15: In deze testreeks werd eveneens één element uit de deklaag geworpen nadat het 
tijdens de golftreinen van de ontwerpgolf, �� = 0,164	�, reeds deels uit de 
deklaag werd geduwd. Na 2000 golven met significante golfhoogte 0,186	� 
werd het uiteindelijk uit de deklaag geworpen. De schade aan de deklaag werd 
reeds ingeleid bij een golfhoogte van 0,130	� voor het criterium > �/4. Later, 
namelijk bij de golfhoogtes van 0,164	� en 0,186	�, wordt aan de criteria 
> �/2 en > � voldaan om vervolgens gestaag toe te nemen. 

De uiteindelijke schade bereikt bij een golfhoogte van 0,192	� een maximale 
waarde van 32,7	%, 8,6	% en 1,7	% voor de respectievelijke criteria > �/4, 
> �/2, > �. De totale schade voor dit laatste criterium is dus gelijk aan de 
schade in reeks HARO 14, waar eveneens een element uit de deklaag werd 
geduwd. 

HARO 16: Deze testreeks bleef vrijwel volledig schadevrij. Enkel voor het criterium 
> �/4 werd vanaf een golfhoogte van 0,186	� een beginnende schade van 
2,5	% genoteerd, die uiteindelijk oploopt tot 5,8	% voor golven met hoogte 
0,192	�. 

HARO 17: De optredende schade in deze testreeks ligt iets hoger dan in het geval van 
HARO 16. De schade begint zich voor het criterium > �/4 voor te doen vanaf 
een significante golfhoogte van 0,164	� , om uiteindelijk op te lopen tot 
53,8	%. Wanneer echter wordt gekeken naar het criterium > �/2, doet zich 
pas na 2000 golven met hoogte 0,194	� 3,4	% schade voor. Voor het criterium 
> � treedt geen schade op.  

 Op basis van de opnames na iedere 1000 golven, worden bovenstaande 
resultaten bevestigd. Er vindt een algemene zetting van de deklaag plaats, 
zonder zeer grote verstoringen. 

HARO 18: De schade die optreedt in deze testreeks is vergelijkbaar met deze van HARO 
16. Er worden geen elementen verwijderd. De schade volgens criterium > �/4 
begint vanaf een golfhoogte van 0,162	�  en vanaf 0,185	�  voor > �/2 . 
Uiteindelijk worden schadepercentages van respectievelijk 9,6	%  en 1,7	% 
gehaald, terwijl de schade volgens > �  onbestaand blijft bij de golven met 
hoogte 0,194	�. 

6.6.3 Vergelijkende grafieken 

De grafieken horend bij de onderlinge vergelijkingen van de HARO elementen, worden steeds 
per drie voorgesteld. Enerzijds wordt ter informatie het criterium > �/4 weergegeven met 
schadepercentages tot 60	% , terwijl de overige criteria > �/2 en > �  worden uitgezet in 



   

  Resultaten 123 

grafieken met een verticale as gaande tot 20	%. Op deze manier wordt steeds een uniform en 
duidelijk beeld gegeven van de schadeverlopen. Net zoals het geval was bij de vergelijkende 
grafieken voor de Antifers, wordt ook hier gebruik gemaakt van figuren die de gemiddelde 
schadepercentages per modelreeks uitzetten in functie van de ��-waarden overeenkomstig de 
waargenomen golfhoogtes en blokkarakteristieken. Voor een overzicht van de individuele 
resultaten van de testreeksen in functie van de ��-waarden, wordt de lezer verwezen naar 
Bijlage C. De vergelijkende grafieken, die in deze paragraaf zullen behandeld worden, zijn te 
vinden in Bijlage D.  

6.6.3.1 Geschuurd vs. Zand 

De invloed van de ruwheid van de HARO elementen kan direct bestudeerd worden door de 
resultaten van HARO 14-18 te vergelijken met HARO 19-23 in Figuur D-5. 

Daar één testreeks (HARO 19) met de geschuurde elementen reeds volledig faalde bij de 
ontwerpgolfhoogte (�� = 14,0), kan geen volledige vergelijking worden gemaakt tussen de 
opstellingen met verschillende ruwheden voor grote ��-waarden. Indien men echter kijkt naar 
de individuele resultaten die in bovenstaande paragrafen werden besproken, blijken de 
resultaten voor het criterium > � gelijk te lopen. Het criterium > �/2 is onderhevig aan een 
zekere fluctuatie in de resultaten. 

De invloed van de ruwheid van de elementen blijkt aldus gering te zijn. Deze conclusie komt 
overeen met wat in paragraaf 4.5 reeds werd waargenomen. Significante schade die leidt tot 
faling van de golfbreker was in alle gevallen steeds te wijten aan het falen van de onderlaag 
dat werd ingeleid door de uitwerping van één of meerdere deklaagelementen. 

6.6.3.2 Geschuurd 

6.6.3.2.1 1 laag vs. 2 lagen, beiden met aangepaste teen 

Wanneer men de vergelijking maakt tussen de prestaties van de dubbellagige 
deklaagelementen (HARO 29-33) met de aangepaste teen en de éénlagige deklaag (HARO 
24-28) met aangepaste teen, blijkt dat de dubbele deklaag beter presteert dan de enkellagige 
variant. Dit was reeds te verwachten daar dit ook wordt waargenomen in paragraaf 6.6.3.3.1.  

Voor �� -waarden kleiner dan ±14 doet zich voor beide modelreeksen geen schade voor. 
Vanaf �� = 14 begint de eerste schade voor de éénlagige deklaag voor het criterium > �/4. 
Voor het criterium > �/2 wordt voor de modelreeks in één laag slechts vanaf �� = 20 een 
schadepercentage van 4,3% gehaald, terwijl voor > � de schade nul blijft tot �� = 18,9 en 
vanaf dan oploopt tot 5,7% bij �� = 19,6. 

In het geval van de dubbellagige deklaag blijft de schade voor de criteria > �/2	 en > � 
respectievelijk kleiner dan 1,4% en 0,2	% tot en met �� = 19,8. 

De prestaties van de dubbellagige variant zijn aldus beter dan van de éénlagige deklaag, 
hoewel het onderlinge verschil relatief beperkt is. 
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6.6.3.2.2 Klassieke onderlaag vs. Aangepaste onderlaag 

De vergelijking van de klassieke met de aangepaste onderlaag gebeurt aan de hand van Figuur 
D-7, welke de resultaten van respectievelijk HARO 24-28 met die van HARO 19-23 
vergelijkt. 

Door het vroegtijdig falen van bepaalde testreeksen, is het niet mogelijk om de gemiddelde 
schade te berekenen bij grote ��-waarden van de modelreeks met aangepaste onderlaag en 
geschuurde elementen (HARO 19-23). Aldus is ook hier een vergelijking met de prestaties 
van de klassieke onderlaag niet mogelijk voor grote ��-waarden. 

Tot aan de ontwerpgolfhoogte (�� ≅ 14)  zijn de prestaties van de aangepaste onderlaag 
quasi gelijk aan deze van de klassieke onderlaag, zelfs voor het criterium > �/4. Bij grotere 
golfhoogtes zijn de resultaten van de aangepaste onderlaag slechter door de twee gefaalde 
testreeksen. Indien men deze reeksen buiten beschouwing zou laten, blijken de individuele 
resultaten van de klassieke onderlaag zelfs iets minder gunstig te zijn dan die van de 
aangepaste onderlaag. 

Uit deze modelreeksen kan besloten worden dat de aangepaste en klassieke onderlagen 
gelijkaardig presteren voor �� ≤ 14. Voor grotere ��-waarden kan geen eenduidig besluit 
getrokken worden. Wel moet sterk benadrukt worden dat van zodra de deklaag beschadigd 
raakt (> �), de structuur met een klassieke onderlaag steeds stand houdt in alle testreeksen 
met deze onderlaag. In het geval van de aangepaste onderlaag tasten de golven met 
golfhoogtes groter dan de ontwerpgolf, �� ≅ 14, de onderlaag sterk aan van zodra de deklaag 
beschadigd raakt. Bijgevolg verliezen de deklaagelementen, net zoals men beschrijft in (De 
Jong, et al., 2004), hun steun en treedt snel een voortschrijdende faling van de deklaag en de 
gehele structuur op. 

Toepassingen met een onderlaag van de klasse ,/20 in plaats van de gebruikelijke ,/10 
zijn zeker mogelijk en bezitten quasi dezelfde hydraulische stabiliteit als de klassieke 
onderlaag wanneer gebruik wordt gemaakt van een enkellagige deklaag met HARO’s. Er 
treedt pas een significant verschil in hydraulische stabiliteit op tussen de fijnere en de 
klassieke onderlaag van zodra er elementen uit de deklaag worden geworpen. De klassieke 
onderlaag (,/10) zal in dit geval vanzelfsprekend langer standhouden door het grotere 
stukgewicht. 

6.6.3.3 Zand 

6.6.3.3.1 1 Laag vs. 2 Lagen, beiden met klassieke teen 

In het geval van HARO elementen die behandeld werden met zand, kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen enkel- en dubbellagige configuraties van de deklaag. Figuur D-8 geeft 
de vergelijkende resultaten van HARO 6-8 en HARO 3-5 weer. 

Doordat de testreeks HARO 3 werd afgebroken na de tijdreeksen met een ��-waarden van 
19,22, kunnen de resultaten van deze modelreeks voor grotere ��waarden niet vergeleken 
worden met de resultaten van de éénlagige variant. Indien men echter de eerder besproken 
grafieken van de verschillende individuele testreeksen bekijkt, blijkt dat de resultaten van 
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beide modelreeksen quasi gelijk lopen en dat noch bij de dubbellagige deklaag, noch in het 
geval van een enkellagige deklaag met HARO elementen enige significante schade optreedt 
bij de 100	%-golf (�� ≅ 13). Dit geldt voor alle gehanteerde schadecriteria. 

Volgens deze vergelijking blijken de prestaties van de HARO aldus quasi gelijkwaardig voor 
toepassingen in één en twee lagen. Dit werd reeds bevestigd voor het geval met een 
aangepaste teen. 

6.6.3.3.2 Werfschikking vs. Accidentele schikking 

Figuur D-9 geeft de vergelijking tussen de modelreeksen HARO 6-8 en HARO 9-10 voor 
respectievelijk de werf- en accidentele schikking. 

Uit deze figuur blijkt dat de schade in het geval van de accidentele plaatsing, waarbij 
opzettelijk grovere fouten werden aangebracht bij de plaatsing van de elementen, grotere 
waarden aanneemt dan in het geval van de werfplaatsing. In beide modelreeksen bleven alle 
deklaagelementen in de deklaag. Indien men kijkt naar de gebruikelijke �� = 12 voor HARO 
elementen, blijft de schade voor de accidentele plaatsing eerder beperkt tot verplaatsingen 
overeenkomstig het criterium > �/4	, het begin van beweging. Voor een ��-waarde van 20, 
blijft het percentage schade nog steeds onder de 5	% te liggen voor het criterium > �/2. 

Indien men het in de literatuur meest gebruikte criterium, > � , beschouwt, blijken beide 
modelreeksen gelijkwaardig te presteren. 

Op basis van deze figuur kan in zekere mate en naargelang de gehanteerde schadecriteria, 
besloten worden dat de manier waarop de HARO op het talud geplaatst wordt een beperkte 
invloed heeft op de uiteindelijke prestaties bij loodrechte golfinval. Het is pas bij de grootste 
golfhoogtes (�� ≥ 13)  dat schade zich voordoet.  

6.6.3.3.3 Klassieke onderlaag vs. Aangepaste onderlaag 

De vergelijking tussen de prestaties van de deklaag op de klassieke en de aangepaste 
onderlaag in het geval van de deklaagelementen voorzien van zand, wordt getoond in Figuur 
D-10 voor de modelreeksen HARO 6-8 en HARO 11-13.  

De testen met een onderlaag met een steenklasse van grootteorde ,/20  blijkt in deze 
vergelijking globaal gezien resultaten op te leveren die gelijkwaardig zijn aan deze van de 
klassieke onderlaag van het type ,/10 . Gedurende de verschillende tijdreeksen van de 
testreeksen met aangepaste onderlaag, is in twee van de drie gevallen gebleken dat de 
structuur stand houdt tot en met de ontwerpgolfhoogte (�� ≅ 12,8) , maar dat grotere 
golfhoogtes leiden tot meer schade, zeker in het geval van het criterium > �/4 . De 
schadecriteria > �/2  en > �  resulteren in het algemeen echter wel in een sterke 
gelijkwaardigheid voor alle golfhoogtes. 

Dat de deklaag op een aangepaste onderlaag iets meer schadegevoelig blijkt, zou verklaard 
kunnen worden door het feit dat een kleinere steengrootte in de onderlaag leidt tot een minder 
doorlatende onderlaag. Hierdoor kan er minder golfenergie gedissipeerd worden in de 
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structuur en moet meer energie door de deklaag opgenomen worden, met grotere 
waterdrukken onder de deklaagelementen als gevolg. 

(De Rouck, 1991) bestudeerde een gelijkaardig effect van een ondoorlatende kern door een 
plastic afdekking onder de deklaag te plaatsen. Op deze manier werd alle golfenergie 
opgevangen door de deklaagelementen. In het geval van HARO elementen, werd voor het 
criterium 0,5	% bijplaatsingen (zie eerder) een daling in �� genoteerd van 63 naar 44 voor de 
proeven respectievelijk zonder en met plasticfolie. Voor Antifers werd een respectievelijke 
daling van 22 naar 1 genoteerd in hetzelfde geval. De invloed van de doorlatendheid van de 
onderlaag en kern kan aldus een sterke invloed uitoefenen op de stabiliteit van de deklaag. 
Het verkleinen van de steenklasse van de onderlaag heeft zo ook een gelijkaardig effect op het 
gedrag van de deklaag, zij het minder uitgesproken. 

Een voordeel van de fijnere onderlaag is wel dat de plaatsing van de deklaagelementen 
aanzienlijk gemakkelijker gaat in labo-omstandigheden. 

In vergelijking met analoge condities bij de geschuurde HARO elementen, kan ook hier 
besloten worden dat de aangepaste onderlaag vergelijkbare hydraulische prestaties bezit als de 
klassieke onderlaag. 

Tenslotte wordt nog meegegeven dat noch voor deze modelreeks, noch voor andere reeksen 
met een aangepaste onderlaag, elementen uit de onderlaag doorheen de deklaag werden 
gezogen. Er werd geen continue monitoring met videocamera’s uitgevoerd om dit fenomeen 
te bestuderen, maar na afwerking van de verschillende testreeksen werden nooit elementen uit 
de onderlaag op onregelmatige plaatsen ontdekt zolang de deklaag geen te grote schade had 
ondervonden. 

6.6.3.3.4 Klassieke teen vs. Aangepaste teen 

De resultaten voor de vergelijkende studie tussen de klassieke teen (HARO 11-13) en de 
aangepaste teen (HARO 14-18) worden weergegeven in Figuur D-11. 

De testreeksen met de aangepaste teen lijken op het eerste zicht meer schade te ondervinden 
dan de proeven met de teen zoals die wordt beschreven in (US Army Corps of Engineers, 
2006). De optredende schade blijft volgens het criterium > � zeer beperkt en blijft in alle 
gevallen onder de 2	% tot een �� van ongeveer 22. 

Bij vergelijking van de resultaten van de klassieke en de aangepaste teen, blijkt dat er geen 
significante verschillen merkbaar zijn. De gemiddelde resultaten van de aangepaste teen 
liggen een weinig boven de resultaten van de klassieke teen, hoewel dit grotendeels te wijten 
is aan de faling van enkele elementen in HARO 14. Beide opstellingen vertonen quasi 
dezelfde schadepercentages bij dezelfde ��-waarden indien men het criterium > � toepast.  

Er kan besloten worden dat de opstelling met een extra rij HARO elementen tussen het talud 
en de teen van de structuur geen nadelige, noch voordelige impact heeft op de hydraulische 
prestaties van de golfbreker. Daar de plaatsing van deze extra rij HARO’s in de praktijk zorgt 
voor een duidelijke start van de deklaag en dus verder een betere plaatsing van bovenliggende 
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elementen, kan deze opstelling zeker overwogen worden in de kosten-batenanalyse van een 
golfbreker met dit type deklaag. 

6.6.4 Samenvatting 

- De resultaten voor de HARO in enkel- en dubbellagige toepassingen zijn 
vergelijkbaar. 

- Globaal gezien resulteert de accidentele schikking in nadeligere schadepercentages 
dan de werfplaatsing. Wanneer men echter het criterium > �  hanteert, zijn de 
prestaties van de accidentele plaatsing gelijkwaardig aan deze van de 
werfplaatsing. 

- De prestaties van een onderlaag ,/20  zijn vergelijkbaar met deze van de 
klassieke onderlaag ,/10 tot �� ≅ 12,8. 

- Zodra de aangepaste onderlaag (,/20)	 wordt blootgesteld aan de golven, wordt 
deze wel gemakkelijker uitgespoeld dan de klassieke variant. 

- De toepassing van een extra rij HARO elementen tussen de teen en het talud heeft 
geen significante invloed op het schadegedrag van de golfbreker. 

- De invloed van de behandelingswijze voor de ruwheid is zeer beperkt zolang de 
ruwheden quasi overeenstemmen (cfr. supra). De ruwheid is bovendien slechts een 
modeleffect. 

6.7 Antifer vs. HARO 

6.7.1 Deklaag bestaande uit 2 Lagen 

De vergelijkende grafieken voor tweelagige deklagen met Antifer, Antifer 3-5, of HARO 
elementen, HARO 3-5, worden weergegeven in Figuur D-12. 

Bij vergelijking van de prestaties van de HARO en de Antifer in tweelagige opstellingen, 
blijkt de HARO significant beter te presteren dan de Antifer. Dit resultaat was, mede door de 
vorm en de manier waarop HARO elementen steun vinden (cfr. supra), te verwachten. 

De prestaties van de Antifer voor het criterium > �/2 zijn een weinig negatiever dan voor de 
HARO, met meer dan 5%  schade bij een �� -waarde van 8. De schade aan de HARO 
elementen blijft lager dan 1%, zelfs bij een �� van 18. 

Ook voor het schadecriterium > � is de schade bij de HARO kleiner dan bij de Antifer. De 
schade aan de Antifer elementen blijft beperkt tot 3,6% bij een �� van 19, terwijl de HARO 
hier slechts 0,7% schade vertoont. 

Men kan dus besluiten dat de hydraulische prestaties van de HARO beter zijn dan deze van de 
Antifer. 

6.7.2 Deklaag bestaande uit 1 laag 

Antifer 6-8 en HARO 6-8 geven respectievelijk de resultaten weer voor enkellagige deklagen 
met Antifer of HARO elementen in werfschikking met de klassieke onderlaag en klassieke 
teen. 
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Zoals reeds werd besproken in paragraaf 6.5.3, presteert de Antifer beduidend slechter bij 
plaatsing in een enkellagige deklaag ten opzichte van de plaatsing in twee lagen. De HARO 
is, mede dankzij de centrale holte, minder onderhevig aan oppersende drukken onder de 
deklaag. Hierdoor is gebleken dat de stabiliteit in een enkellagige en dubbellagige opstelling 
met klassieke onderlaag gelijkaardig presteert. Deze bemerkingen in acht nemend, zijn de 
resultaten van Figuur D-13 logisch. 

De prestaties van de Antifer zijn in een enkellagige opstelling significant slechter dan die van 
de HARO. Voor het schadecriterium > �/2  wordt reeds bij een ��  van 3 , 2%  schade 
genoteerd, terwijl bij een waarde van 7 de kaap van 20% schade overschreden wordt. Bij de 
HARO blijft de schade zelfs voor een ��-waarde van 21 gelijk aan 0%. 

Het criterium > � resulteert bij een �� van 8 in quasi 5% schade bij de enkellagige Antifer 
elementen. Bij een �� van 19 loopt de schade op tot 25%. De HARO vertoont voor een �� 
van 21 nog steeds 0% schade. 

Men kan uit deze modelproeven besluiten dat de HARO geschikter is voor toepassingen in 
enkellagige deklagen dan de Antifer wanneer men gebruik maakt van de klassieke 
steenklassen voor de onderlaag. 

6.7.3 Samenvatting  

- In dubbellagige schikking presteren Antifer en HARO elementen even goed. 
- Wanneer de enkellagige schikking wordt gebruikt, is de HARO te verkiezen boven 

de Antifer 

6.8 KD-waarden 

De formule van Hudson vormt de basis voor de berekening van de schadecoëfficiënten ��. 
Resultaten voor de ��-waarden zijn sterk afhankelijk van de gehanteerde schadecriteria en de 
bijhorende schadepercentages. Naarmate meer schade toegelaten is aan de deklaag, zal de ��-
waarde van een deklaagelement toenemen en vice versa. Ook wanneer er na een zekere 
zetting van de elementen in de deklaag een stabielere structuur ontstaat, kan men rekenen met 
grotere ��-waarden (US Army Corps of Engineers, 1984). 

Zoals reeds werd besproken in paragraaf 5.4.3, zullen in wat volgt �� -waarden berekend 
worden volgens de schadecriteria > �/2 en > � voor schadepercentages van 1%, 2% en 5%. 
Het spreekt voor zich dat de ��-waarden groter worden naarmate grotere schadepercentages 
gebruikt worden in het schadecriterium. 

6.8.1 Antifer 

De resultaten voor proeven met Antifer elementen worden weergegeven in Tabel 6-2. De 
resultaten worden per modelreeks gegroepeerd en voor de schadecriteria > �/2 en > � wordt 
telkens weergegeven of de bijhorende ��-waarden overeenstemmen met al dan niet brekende 
golven (zie paragraaf 5.5). 
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De waarden voor de schadecoëfficiënt liggen het laagste voor de enkellagige opstellingen met 
werfplaatsing. Reeds bij niet-brekende golven treedt meer dan 5%  schade op voor de 
schadecriteria > �/2  en > � . De enkellagige opstellingen met regelmatige schikking 
vertonen gelijkaardige �� -waarden voor beide schadecriteria als de dubbellagige Antifer 
deklagen die volgens de werfplaatsing op het talud zijn geschikt. 

Tabel 6-2: KD Antifer 

�� 

1% schade 2% schade 5% schade 

Criterium B/2 Criterium B Criterium B/2 Criterium B Criterium B/2 Criterium B 

nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. 

Antifer 1 4,2 11,2 5,3 18,3 8,8 ≥20,6 

Antifer 2 3,1 6,0 3,6 7,1 4,9 8,6 

Antifer 3 

4,1 
  

12,6 6,1 
  

16,8 
 

12,0 
 

≥19,0 Antifer 4 

Antifer 5 

Antifer 6 

2,3 
 

3,7 
 

2,7 
 

4,6 
 

3,4 
 

9,6 
 

Antifer 7 

Antifer 8 

Antifer 9 

6,3 
 

11,3 
 

8,7 
  

14,5 
 

13,8 
 

≥21,0 Antifer 10 
     

Antifer 11 
     

 

6.8.2 HARO 

De bekomen K/-waarden voor de HARO worden gegeven in Tabel 6-3. 

De schadecoëfficiënt zijn voor quasi alle modelreeksen met werfplaatsing groter dan 18 voor 
het criterium > B  en groter dan 14 voor > B/2 . De modelreeksen met een aangepaste 
onderlaag en aangepaste teen vertonen lagere waarden voor criterium > B/2. Dit is te wijten 
aan grote schadepercentages bij enkele testreeksen, die op deze manier de gemiddelde schade 
omhoog trekken en de K/ -waarden aldus verlagen. De lageK/ -waarde voor modelreeks 
HARO 19-23 wordt gekoppeld aan het vroegtijdig falen van HARO 19. Doordat deze 
testreeks reeds bij K/ ≅ 14 totaal faalde, konden geen hogere waarden bepaald worden voor 
deze modelreeks. 

De modelreeks met accidentele plaatsing scoort voor de schadepercentages 1% en 2% lager 
dan de modelreeksen met werfplaatsing. Voor schade tot 5%, de bovengrens voor het “no 
damage”-criterium volgens Hudson, zijn de K/-waarden gelijk aan deze van de modelreeksen 
met werfplaatsing. 
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Tabel 6-3: KD HARO 

�� 

1% schade 2% schade 5% schade 

Criterium B/2 Criterium B Criterium B/2 Criterium B Criterium B/2 Criterium B 

nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. nt-br. br. 

HARO 3 

 
18,4 

 
≥18,7 

 
≥18,7 

 
≥18,7 

 
≥18,7 

 
≥18,7 HARO 4 

HARO 5 

HARO 6 

 
≥21,1 

 
≥21,1 

 
≥21,1 

 
≥21,1 

 
≥21,1 

 
≥21,1 HARO 7 

HARO 8 

HARO 9 
8,2 

  
≥21,4 

 
16,8 

 
≥21,4 

 
≥21,4 

 
≥21,4 

HARO 10 

HARO 11 

 
19,0 

 
20,3 

 
19,3 

 
≥21,3 

 
20,0 

 
≥21,3 HARO 12 

HARO 13 

HARO 14 

8,0 
  

≥21,6 9,3 
  

≥21,6 
 

14,0 
 

≥21,6 

HARO 15 

HARO 16 

HARO 17 

HARO 18 

HARO 19 

 
13,9 

 
≥14,0 

 
≥14,0 

 
≥14,0 

 
≥14,0 

 
≥14,0 

HARO 20 

HARO 21 

HARO 22 

HARO 23 

HARO 24 

 
15,2 

 
18,9 

 
16,8 

 
≥20,0 

 
≥20,0 

 
≥20,0 

HARO 25 

HARO 26 

HARO 27 

HARO 28 

HARO 29 

 
22,7 

 
≥23,2 

 
≥23,2 

 
≥23,2 

 
≥23,2 

 
≥23,2 

HARO 30 

HARO 31 

HARO 32 

HARO 33 



 

7 Economische evaluatie 
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7.1 Economische aspecten van deklaagelementen 

In deze paragraaf worden voor enkele frequent gebruikte deklaagelementen specificaties 
gegeven in verband met de economische aspecten van het gebruik van deze elementen. Deze 
aspecten omvatten onder andere de bekisting, het gieten en ontkisten, het stockeren van de 
elementen,… 

7.1.1 Antifer  

De Antifer kan makkelijk ontkist worden door zijn piramidale vorm. De bekisting dient 
hiervoor opgetild te worden, zonder dat de mal geopend moet worden. Het storten van beton 
gebeurt heel eenvoudig, het kan namelijk rechtstreeks via de bovenzijde van de kist worden 
gestort. Het beton kan verdicht worden door te trillen met krachtige trilnaalden. (De Rouck, 
1991). 

De vorm van de Antifer laat door zijn vorm een gemakkelijke stockage toe. Dit kan in één of 
meerdere lagen indien de ondergrond voldoende draagkrachtig is.  

7.1.2 Tetrapode 

De bekisting van de Tetrapode bestaat uit vier delen die gedemonteerd moeten worden bij het 
ontkisten (De Rouck, 1991). Dit maakt het ontkisten moeilijker en tijdrovend. Ook moet er 
meer aandacht besteed worden aan het reinigen van de bekisting ter hoogte van bijvoorbeeld 
bevestigingspunten van de verschillende delen.  

De specifieke vorm van deze elementen maakt het stapelen voor stockage niet mogelijk.  

7.1.3 Dolos 

De bekisting van dit element bestaat uit minstens twee delen die voor het ontkisten uit elkaar 
gehaald worden. Dit maakt het ontmallen ingewikkelder dan voor de HARO en Antifer (De 
Rouck, 1991). Net zoals in het geval van de Tetrapode, moet ook hier extra aandacht worden 
besteed aan het reinigen van de onderdelen van de bekisting.  

Het storten van deze elementen moet met een betonstortbak gebeuren. Het verdichten gebeurt 
handmatig door gebruik te maken van lichte trilnaalden. Net als bij de Tetrapode, is het 
stapelen van Dolos elementen moeilijk door hun specifieke vorm.  

7.1.4 Accropode  

De bekisting bestaat uit een stalen linker- en rechterhelft die aan elkaar worden bevestigd met 
schroeven. Deze bekisting is bodemloos en de bovenzijde is eveneens open. Zo kan een 
Accropode element langs boven gebetonneerd worden met behulp van een kubel die aan een 
kraan wordt opgehangen. Van zodra het beton voldoende is uitgehard, kunnen de schroeven 
van de mal gelost worden en de twee helften uit elkaar geschoven.  

De elementen worden op de bouwplaats vervaardigd. De bekisting wordt zodanig opgesteld 
dat de bekomen elementen in een vierkant raster staan. De middelpunten van de grondvlakken 
vallen hierbij samen met de hoekpunten van de vierkanten. Op deze manier staan de 
elementen geschrankt ten opzichte van elkaar (SOGREAH, 1992). 
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De productiesnelheid in normale omstandigheden bedraagt voor de Accropode één blok per 
bekisting per dag. De bekistingen kunnen honderden keren hergebruikt worden, op 
voorwaarde dat ze goed worden onderhouden. De elementen kunnen ontkist worden 18 uur 
nadat het beton werd gestort. De vereiste betonsterkte hiervoor is 7	���.  

Eén team, bestaande uit een ploegbaas, vier arbeiders en een kraanman om de bekisting te 
verplaatsen, kan 60	�³  beton per dag verwerken voor de productie van de Accropode 
elementen. Dit team kan gedurende één dag bestaande uit acht werkuren, 15 10-ton blokken 
fabriceren of vijf 30-ton blokken.  

De hoeveelheid elementen die kan gefabriceerd worden op een bepaalde oppervlakte is 
afhankelijk van de grootte van de elementen. Op een vierkant met zijden 10	�, dus met een 
oppervlakte van 100	�² , kunnen bijvoorbeeld 27 10-ton blokken in één laag worden 
gefabriceerd en 13 30-ton blokken. 

Indien er voldoende ruimte beschikbaar is, kunnen de elementen blijven staan op de plaats 
waar ze gegoten werden. Er kan ook nog een tweede laag op worden geplaatst. Indien er te 
weinig plaats is, kunnen de elementen dichter bij elkaar  gestockeerd worden.  

Wat betreft de plaatsing op het talud van de golfbreker, wordt nog het volgende meegegeven. 
De kleinste elementen, tot 6	��, worden met een snelheid van 12 à 18 elementen per uur 
geplaatst. Voor de grotere elementen bedraagt deze snelheid 8 à 12 elementen per dag 
(SOGREAH, 1992). 

De Accropode is een economisch deklaagelement omdat het in één laag geplaatst wordt. Dit 
resulteert in een verminderd betonverbruik van 40 à 50% in vergelijking met conventionele 
deklagen bestaande uit twee lagen deklaagelementen. Ook de helling van het talud die 
gebruikt wordt bij deze elementen draagt hiertoe bij. Deze helling ligt bij voorkeur onder een 
helling van 1/1,33  met de horizontale terwijl deze helling voor andere elementen, zoals 
Antifer, HARO, Kubus, Tetrapode,…, gewoonlijk 1/1,5 bedraagt.  

Het verminderde betonverbruik brengt ook een sterke tijdsbesparing met zich mee. Er moeten 
immers minder elementen geproduceerd worden, maar moet men ook minder elementen 
verhandelen en op de golfbreker plaatsen. Deze tijdsbesparing brengt logischerwijze ook een 
kostenbesparing met zich mee (Denechere, 1992). 

7.1.5 HARO  

De stalen bekisting bestaat uit een inwendig en een uitwendig gedeelte die met elkaar 
verbonden zijn door een stijve dwarsbalk. De elementen kunnen 16 uur na het gieten ontkist 
worden. Hiervoor dient de kist met een kraan te worden opgetild. De licht conische vorm van 
de buiten- en binnenmantel maakt vlotte ontkisting mogelijk. Net zoals de bekisting voor de 
Antifer, is deze bekisting eenvoudig te gebruiken doordat ze gewoon kan opgetild worden. 
Vele andere deklaagelementen vereisen kisten uit meerdere delen die geopend moeten worden 
voor de ontkisting (cfr. supra).  
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Door de kleinere opening in de kist, ten opzichte van bv. de Antifer, moet de chauffeur de 
betonmixer nauwkeuriger plaatsen. Voorts geeft deze kleinere opening geen moeilijkheden. 
De HARO’s kunnen naast elkaar worden gestockeerd en zelfs in meerdere lagen.   

Indien men de bekisting van een HARO element en een Antifer vergelijkt, is de kist van de 
Antifer eenvoudiger. Dit nadeel voor de HARO wordt gecompenseerd door de betere 
hydraulische stabiliteit van de HARO waardoor HARO’s kleiner dienen gedimensioneerd te 
worden dan Antifers om te weerstaan aan dezelfde ontwerpgolf. De kleinere elementen 
vereisen ook kleinere kisten zodat de kostprijs van een bekisting voor een HARO element en 
een Antifer quasi gelijk is. De kleinere elementen zorgen naast een besparing door het kleiner 
betonverbruik en de kleinere kisten voor een bijkomende besparing op rollend materieel. Dit 
komt doordat met kleinere kranen kan gewerkt worden en dus een smallere werfweg en een 
smallere dam volstaan voor de plaatsing van de elementen in de deklaag.  

Een bijkomend aspect waarom de HARO economischer is dan de Antifer, is het 
overtoppingsgedrag. Door de gunstige golfoploopkarakteristieken van de HARO in 
vergelijking met de Antifer mag het kruinpeil van de golfbreker één meter lager zijn bij het 
gebruik van HARO’s (De Rouck, 1991) en (HAECON, sd). 

7.1.6 Core-loc 

De Core-loc is ontwikkeld om in een éénlagige deklaag geplaatst te worden. Hierdoor heeft 
dit element een groot voordeel op vlak van betonverbruik ten opzichte van elementen die in 
twee lagen moeten geplaatst worden.  

Bij vergelijking van het betonverbruik van de Core-loc met andere deklaagelementen, blijkt 
dat, wanneer men een stabiliteitsfactor �� = 13 aanneemt voor brekende golven met een 
pakkingsdichtheid van 0,54, een deklaag bestaande uit Core-loc elementen 47% minder beton 
vereist dan een deklaag bestaande uit Dolossen, 57% minder dan één uit Tetrapodes, 51% 
minder dan één uit Tribars en 24%  minder dan een deklaag bestaande uit Accropode 
elementen (Melby, et al., 1994). 

7.1.7 Xbloc 

Ook het Xbloc is ontworpen om in één laag geplaatst te worden. Hierdoor is ook dit element 
in het voordeel wanneer er naar het betonverbruik wordt gekeken. Zelfs wanneer het 
betonverbruik vergeleken wordt met andere éénlagige deklaagelementen, blijkt dat bij gebruik 
van het Xbloc 10% beton kan bespaard worden.  

De bekisting bestaat uit een stalen mal die op verschillende manieren kan gebruikt worden, 
bv. horizontaal of verticaal. De fabricage van de elementen gebeurt met tweeledige mallen die 
uit elkaar worden geschoven voor te ontkisten.  

De manier waarop de elementen worden gestockeerd is volledig afhankelijk van de 
beschikbare ruimte. Indien er weinig ruimte is, worden de elementen zeer dicht bij elkaar 
geplaatst. Bij voldoende ruimte zullen de elementen verder van elkaar worden geplaatst omdat 
dit minder tijd kost. De elementen steunen tijdens de stockage op twee van de vier benen van 
de ‘X’. Indien de ondergrond voldoende draagkrachtig is, kunnen de elementen zelfs in twee 
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lagen gestockeerd worden. Om bijvoorbeeld 100 elementen met een volume van 4	�³ te 
stockeren in een dubbele laag, is een oppervlakte nodig van ongeveer 13	�	 × 14	�.  

De plaatsing van de elementen in de deklaag gebeurt volgens een willekeurige plaatsing. 
Hiermee wordt tijd en dus ook geld bespaard  (Bakker, et al., 2004). 

7.2 Aangepaste onderlaag 

Het belangrijkste economische voordeel van een aangepaste onderlaag met stortsteen uit de 
gewichtsklasse �/20  in plaats van �/10 , is de eenvoudigere plaatsing van de 
deklaagelementen. Door de fijnere stenen in de aangepaste onderlaag zal deze veel vlakker 
liggen dan de klassieke onderlaag met stortsteen uit de klasse �/10 . Een eenvoudigere 
plaatsing impliceert een efficiëntere en snellere plaatsing, wat ook meteen economischer is.   

7.3 Kwantitatieve vergelijking  

In (De Rouck, 1991) wordt een kwantitatieve vergelijking gegeven voor een golfbreker van 
het type buitenhavendam te Zeebrugge, zie Tabel 7-1. Deze vergelijking wordt opgesteld voor 
een ontwerpstorm met een significante golfhoogte van 6,20	� . Er worden verschillende 
deklaagelementen met elkaar vergeleken, namelijk de Antifer, Tetrapode, Dolos, Accropode 
en HARO. De waarden uit Tabel 7-1 zijn, op de laatste kolom na, afkomstig uit (De Rouck, 
1991).  

De waarden in de laatste kolom zijn toegevoegd om een deklaag bestaande uit één laag 
HARO elementen te kunnen vergelijken met een dubbellagige deklaag bestaande uit HARO’s 
en met deklagen bestaande uit de andere elementen. Uit de modelproeven bij deze 
masterproef is gebleken dat er een groot verschil in stabiliteit optreedt bij een enkellagige en 
een dubbellagige deklaag bestaande uit Antifers. Hierdoor is er in Tabel 7-1 geen vergelijking 
gemaakt met een enkellagige deklaag bestaande uit Antifers.  

Bij Tabel 7-1 moet worden opgemerkt dat deze is opgesteld in 1991 en dat de kostprijs van de 
deklaag slechts indicatief is. De prijzen kunnen in de loop der jaren wijzigingen hebben 
ondergaan waardoor de relatieve verhoudingen van de prijzen ten opzichte van de Antifer is 
gewijzigd. 
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Tabel 7-1: Kwantitatieve vergelijking deklaagelementen (De Rouck, 1991) 

Criterium 
Antifer 

(basis) 
Tetrapode Dolos Accropode  

HARO  

2 lagen 

HARO 

1 laag 

Stabiliteitsfactor 

�� 
6,5	 7	 15,8	 12	 11	 11	

Taludhelling 1/1,5	 1/1,5	 1/1,67	 1/1,33	 1/1,5	 1/1,5	

Gewicht per 

blok [��] 
250	 230	 90	 150	 150	 150	

Volume per blok 

[�³] 
10,42	 9,58	 3,75	 6,25	 6,25	 6,25	

Aantal lagen 2	 2	 2	 1	 2	 1	

Dikte van de 

deklaag [�] 
4,75	 4,4	 2,9	 2,4	 3,55	 1,775	

Porositeit [%] 45	 50	 53	 40	 52	 52	

Aantal  

blokken �!  

per �² talud 

0,2539 

	(100)	
0,2305	 
(91)	

0,3661	 
(144)	

0,2300	 
(91)	

0,2720	 
(106)	

0,1360	 
(53)	

Volume beton 

per �² talud 

[�³/�²] 

2,61	 
(100)	

2,21		
(85)	

1,37		
(52)	

1,44		
(55)	

1,70		
(64)	

0,85		
(32)	

Kostprijs van de 

deklaag 
100	 89,7	 73,8	 75	 69,8	 > 	34,9	

 

De kostprijs van een deklaag met Antifers is de grootste. De andere elementen worden 
hiermee vergeleken. Ook een deklaag met Tetrapodes is relatief duur. Deze beide elementen 
hebben de zwaarste kranen nodig, wat leidt tot een brede werfweg. De kostprijs van de 
toepassing van Tetrapodes bedraagt 89,7% van de prijs van een deklaag met Antifers. De 
kostprijs van deklagen bestaande uit Dolos elementen, Accropodes en HARO’s is lager.  

De kostprijs van een deklaag bestaande uit Dolos elementen bedraagt slechts 73,8% van deze 
van een deklaag bestaande uit Antifers. Dit komt doordat de ��-waarde van de Dolos het 
grootste is zodat deze elementen een grotere hydraulische stabiliteit hebben. Hierdoor kunnen 
de elementen dus voor eenzelfde ontwerpgolfhoogte kleiner worden gedimensioneerd zodat 
op deze manier beton kan bespaard worden. Door de kleinere stukgewichten in de deklaag 
zijn de vereiste steenklassen van de onderlaag ook kleiner en neemt de vereiste laagdikte dus 
eveneens af. Dit geldt ook voor de Accropode en Dolos.  

Bovenstaand prijsvoordeel moet wel genuanceerd worden omdat de kostprijs voor de kern en 
onderlaag hoger zal zijn bij het gebruik van Dolossen door de flauwere taludhelling die 
hiervoor wordt aangeraden. De HARO een tweelagige deklaag blijkt de goedkoopste in 
vergelijking met de andere elementen uit de tabel. Indien dit element in een éénlagige deklaag 
geplaatst wordt, zal het prijsverschil nog meer uitgesproken zijn. De enkellagige plaatsing zal 
slechts ongeveer de helft beton vereisen. Bovendien wordt het aantal elementen dat moet 
geplaatst worden eveneens gehalveerd. Door het kleinere aantal benodigde elementen, zullen 
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minder bekistingen nodig zijn, minder stockageruimte, minder manuren om de blokken te 
produceren en te plaatsen, een kortere tijdspanne voor het gebruik van kranen en ander 
materiaal,…  

Een exacte studie van de totale kostprijs van een deklaag bestaande uit één laag HARO’s is in 
het kader van deze masterproef niet uitgevoerd. Maar er kan wel worden geconcludeerd dat er 
een grote prijsbesparing kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van HARO’s in 
éénlagige deklagen. In Tabel 7-1 wordt de kostprijs van een enkellagige deklaag met HARO’s 
aangeduid als " > 34,9%" van de kostprijs van een dubbellagige deklaag met Antifers. Dit 
percentage is bekomen door de helft te nemen van de kostprijs van een dubbellagige deklaag 
met HARO’s. De kostprijs zal groter zijn doordat niet alle kosten gereduceerd worden met 
een factor 2. Er moet immers ook rekening gehouden worden met de vaste kosten. Het 
weergegeven percentage is aldus eerder indicatief bedoeld. 



 

8 Besluit en 

aanbevelingen 
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8.1 Besluit 

De vele modelproeven die werden uitgevoerd in het kader van deze masterproef hebben 
gezorgd voor een brede waaier aan resultaten die verschillende aspecten van het ontwerp van 
stortsteengolfbrekers belichten. Op basis van deze resultaten en waarnemingen wordt nu een 
algemeen besluit gevormd voor aspecten zoals de invloed van het aantal lagen in de deklaag, 
de porositeit, de steenklasse van de onderlaag, … 

8.1.1 Antifer 

Deklagen met Antifer elementen, geplaatst met een porositeit van 44%, hebben tijdens de 
modelproeven vaak de neiging gehad om in elkaar te zakken. Dit gebeurt doordat elementen 
kleine verplaatsingen ondergaan die ertoe leiden dat blokken uit hoger gelegen rijen hun steun 
verliezen en tussen de elementen in lager gelegen rijen zakken. Dit heeft een domino-effect 
als gevolg. Doordat elementen verzakken en nieuwe posities innemen in lager gelegen rijen, 
verhoogt de pakkingsdichtheid ter hoogte van het SWP, waardoor de golfoploop vergroot en 
het schadegebied zich opwaarts op het talud verplaatst. 

De hydraulische prestaties van de Antifer in enkellagige deklagen blijken significant slechter 
te zijn dan wanneer dezelfde elementen in dubbellagige deklagen worden geplaatst. 

Ook de plaatsingsmethode heeft een sterke invloed op het gedrag van de Antifer. Zo blijkt de 
regelmatige plaatsing aanzienlijk stabieler te zijn dan de werfplaatsing. Antifers blijken dus 
gevoelig voor schade-initiatoren in de deklaag. 

8.1.2 HARO 

Door het rechthoekige grondvlak van de HARO, dat bovendien voorzien is van tapse hoeken, 
zakken HARO elementen niet tussen lager gelegen rijen zoals wel het geval blijkt bij de 
Antifers. Schade aan deklagen waarbij HARO’s geplaatst zijn volgens een werfschikking, die 
voldoet aan de criteria > �/2 en > �, is in alle gevallen te wijten aan elementen die uit de 
deklaag werden geworpen, al dan niet voorafgegaan door kleine verplaatsingen volgens het 
criterium > �/4. 

Bij vergelijking van de prestaties van de HARO in een dubbellagige deklaag met de prestaties 
in een enkellagige deklaag, blijkt de HARO in beide gevallen evenwaardig te presteren. In 
tegenstelling tot de Antifer, zijn deklagen met HARO’s aanzienlijk minder gevoelig voor 
schade-initiatoren die aanwezig zijn door de werfplaatsing of de accidentele plaatsing. 

De keuze voor een fijnere onderlaag (�/20) resulteert niet in significant verschillend gedrag 
van de deklaag ten opzichte van wanneer men gebruik maakt van de klassieke �/10. Ook 
wordt de stortsteen in de onderlaag van het type �/20 niet doorheen de deklaagelementen 
uitgespoeld wanneer de HARO’s met een onderlinge tussenafstand van �/2 worden geplaatst 
en dus een theoretische, respectievelijk praktische porositeit van 50% en 46% wordt gehaald. 
Het is wel zo dat wanneer de onderlaag wordt blootgesteld aan directe golfinval, de fijnere 
onderlaag �/20	 logischerwijze gemakkelijker wordt aangetast dan stortsteen van de klasse 
�/10. 
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Wanneer men tussen de onderste rij deklaagelementen en de teen een extra rij HARO 
elementen met de grondvlakken plat op de bodem van de golfgoot plaatst, wordt geen invloed 
op het hydraulische gedrag van de deklaag waargenomen. Al zou deze plaatsingsmethode 
voor de teen kunnen leiden tot een eenvoudigere plaatsing van de eerste rij deklaagelementen. 

Tevens wordt voor labo onderzoek nog meegegeven dat de manier waarop de modelblokken 
worden behandeld om de ruwheidseigenschappen te doen overeenstemmen met die van beton, 
geen invloed heeft op de hydraulische prestaties van de elementen in een deklaag. 

8.1.3 Antifer vs. HARO 

Indien men, onder gelijke randvoorwaarden, de Antifer vergelijkt met de HARO, blijkt de 
HARO even goed inzetbaar in enkellagige deklagen als in dubbellagige deklagen. Voor de 
Antifer is dit zeker niet het geval, tenzij men het stukgewicht van de elementen aanzienlijk 
verhoogt. 

8.1.4 Economisch aspect 

De positieve hydraulische prestaties van de HARO op vlak van plaatsing in éénlagige 
deklagen en bij de toepassing van een fijnere onderlaag, kunnen leiden tot een aanzienlijke 
kostenbesparing ten opzichte van andere één- en tweelagige deklaagelementen. Dit maakt de 
HARO een economisch efficiënt deklaagelement. 

8.2 Aanbevelingen 

Voor toekomstig onderzoek kan het interessant zijn om de prestaties van de HARO in 
éénlagige deklagen te testen voor een taludhelling van 1/1,33 en de vergelijking te maken 
met de helling 1/1,5 . Op deze manier zou de hydraulische stabiliteit van de HARO 
diepgaander vergeleken kunnen worden met de gekende prestaties van de Accropode en het 
Xbloc die bij voorkeur worden gebruikt onder een helling van 1/1,33. 
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Tabel A-1: Overzicht proevenmatrix 

Testreeks 

Type 

deklaag-

element 

# 

lagen 
Plaatsing Onderlaag Teen Opm. 

# 

golven 

Porositeit 

[%] 

Antifer 1 Antifer 2 Werf Klassiek Klassiek 3000 39 

Antifer 2 Antifer 2 Werf Klassiek Klassiek 3000 47 

Antifer 3 Antifer 2 Werf Klassiek Klassiek 3000 43 

Antifer 4 Antifer 2 Werf Klassiek Klassiek 2000 44 

Antifer 5 Antifer 2 Werf Klassiek Klassiek 2000 45 

Antifer 6 Antifer 1 Werf Klassiek Klassiek 2000 44 

Antifer 7 Antifer 1 Werf Klassiek Klassiek 2000 44 

Antifer 8 Antifer 1 Werf Klassiek Klassiek 2000 44 

Antifer 9 Antifer 1 Regelmatig Klassiek Klassiek 2000 45 

Antifer 10 Antifer 1 Regelmatig Klassiek Klassiek 2000 44 

Antifer 11 Antifer 1 Regelmatig Klassiek Klassiek 2000 44 

HARO 3 HARO 2 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 47 

HARO 4 HARO 2 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 46 

HARO 5 HARO 2 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 45 

HARO 6 HARO 1 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 46 

HARO 7 HARO 1 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 45 

HARO 8 HARO 1 Werf Klassiek Klassiek Zand 2000 45 

HARO 9 HARO 1 Accidenteel  Klassiek Klassiek Zand 2000 44 

HARO 10 HARO 1 Accidenteel Klassiek Klassiek Zand 2000 44 

HARO 11 HARO 1 Werf Aangepast Klassiek Zand 2000 48 

HARO 12 HARO 1 Werf Aangepast Klassiek Zand 2000 47 

HARO 13 HARO 1 Werf Aangepast Klassiek Zand 2000 46 

HARO 14 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Zand 2000 44 

HARO 15 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Zand 2000 47 

HARO 16 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Zand 2000 46 

HARO 17 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Zand 2000 46 

HARO 18 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Zand 2000 46 

HARO 19 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 20 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Geschuurd 2000 45 

HARO 21 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 22 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 23 HARO 1 Werf Aangepast Aangepast Geschuurd 2000 47 

HARO 24 HARO 1 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 25 HARO 1 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 26 HARO 1 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 47 

HARO 27 HARO 1 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 28 HARO 1 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 45 

HARO 29 HARO 2 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 30 HARO 2 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 46 

HARO 31 HARO 2 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 47 

HARO 32 HARO 2 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 47 

HARO 33 HARO 2 Werf Klassiek Aangepast Geschuurd 2000 44 



 

Bijlage B  
  



  Bijlage B 149 

B.1 Antifer 
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Figuur B-1: Antifer 3-5, % elementen uit deklaag 
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Figuur B-2: Antifer 3-5, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-3: Antifer 3-5, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-4: Antifer 9-11, % elementen uit deklaag 
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Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Porositeit >B/2
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Figuur B-5: Antifer 1-2, criteria >B/2 & >B 
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Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Porositeit >B/2

Hs [m]

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

S
ch

ad
e 

%
]

0

10

20

30

40

Antifer 1 (39%)
Antifer 2 (47%)

Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Porositeit >B

Hs [m]

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

S
ch

ad
e 

[%
]

0

5

10

15

20

Antifer 1 (39%)
Antifer 2 (47%)

 

Figuur B-6: Antifer 1-2, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Antifer, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, Elementen uit deklaag
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Figuur B-7: Antifer 6-8, % elementen uit deklaag 
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Antifer, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2

Hs [m]

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

Antifer 6 
Antifer 7 
Antifer 8 
Gemiddelde 

Antifer, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B

Hs [m]

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

Antifer 6
Antifer 7
Antifer 8
Gemiddelde 

 

Figuur B-8: Antifer 6-8, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-9: Antifer 6-8, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Antifer, 1 Laag, Regelmatige plaatsing, KO, KT, Elementen uit deklaag
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Figuur B-10: Antifer 9-11, % elementen uit deklaag 
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Antifer, 1 Laag, Regelmatige plaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur B-11: Antifer 9-11, criteria >B/2 & >B 
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Antifer, 1 Laag, Regelmatige plaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur B-12: Antifer 9-11, criteria >B/2 & >B, close-up  
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B.2 HARO 
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HARO,2 Lagen, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, Elementen uit deklaag
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Figuur B-13: HARO 29-33, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-14: HARO 29-33, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-15: HARO 29-33, criteria >B/2 & >B, close-up  
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Figuur B-16: HARO 24-28, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-17: HARO 24-28, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-18: HARO 24-28, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-19: HARO 19-23, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-20: HARO 19-23, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-21: HARO 19-23, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-22: HARO 3-5, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-23: HARO 3-5, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-24: HARO 3-5, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-25: HARO 6-8, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-26: HARO 6-8, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-27: HARO 6-8, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-28: HARO 9-10, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-29: HARO 9-10, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-30: HARO 9-10, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-31: HARO 11-13, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-32: HARO 11-13, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-33: HARO 11-13, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur B-34: HARO  14-18, % elementen uit deklaag, criterium >B/4 
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Figuur B-35: HARO 14-18, criteria >B/2 & >B 
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Figuur B-36: HARO 14-18, criteria >B/2 & >B, close-up 



 

Bijlage C  
  



  Bijlage C 188 

C.1 Antifer 

  



  Bijlage C 189 

Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2

KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

Antifer 3 
Antifer 4 
Antifer 5 
Gemiddelde 

Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B

KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

20

40

60

80

Antifer 3 
Antifer 4
Antifer 5
Gemiddelde 

 

Figuur C-1: Antifer 3-4, criteria >B/2 & >B 
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Figuur C-2: Antifer 4-5, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur C-3: Antifer 1-2, criteria >B/2 & >B 
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Figuur C-4: Antifer 1-2, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur C-5: Antifer 6-8, criteria >B/2 & >B 
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Antifer, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-6: Antifer 6-8, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Antifer, 1 Laag, Regelmatige plaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-7: Antifer 9-11, criteria >B/2 & >B 
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Antifer, 1 Laag, Regelmatige plaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-8: Antifer 9-11, criteria >B/2 & >B, close-up  
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HARO, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, >B/2
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Figuur C-9: HARO 29-33, criteria >B/2 & >B 
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HARO, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, >B/2
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Figuur C-10: HARO 29-33, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, >B/2
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Figuur C-11: HARO 24-28, criteria >B/2 & >B 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, >B/2
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Figuur C-12: HARO 24-28, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, AO, AT, Geschuurd, >B/2
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Figuur C-13: HARO 19-23, criteria >B/2 & >B 
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Figuur C-14: HARO 19-23, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-15: HARO 3-5, criteria >B/2 & >B 
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HARO,2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-16: HARO 3-5, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-17: HARO 6-8, criteria >B/2 & >B 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-18: HARO 6-8, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,1 Laag, Accidentele plaatsing, KO, KT, >B/2
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Figuur C-19: HARO 9-10, criteria >B/2 & >B 
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HARO,1 Laag, Accidentele plaatsing, KO, KT, >B/2

KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

2

4

6

8

10

HARO 10
HARO 9
Gemiddelde 

HARO,1 Laag, Accidentele plaatsing, KO, KT, >B

KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

1

2

3

4

5

HARO 10
HARO 9
Gemiddelde 

 

Figuur C-20: HARO 9-10, criteria >B/2 & >B, close-up 
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HARO,1 Laag, Werfplaatsing, AO, KT, >B/2
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Figuur C-21: HARO 11-13, criteria >B/2 & >B 
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KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

10

20

30

40

HARO 11
HARO 12
HARO 13
Gemiddelde

HARO,1 Laag, Werfplaatsing, AO, KT, >B

KD [-]

0 5 10 15 20 25

S
ch

ad
e 

[%
]

0

1

2

3

4

5

HARO 11
HARO 12
HARO 13
Gemiddelde 

 

Figuur C-22: HARO 11-13, criteria >B/2 & >B, close-up 
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Figuur C-23: HARO 14-18, criteria >B/2 & >B 
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Figuur C-24: HARO 14-18, criteria >B/2 & >B, close-up
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D.1 Antifer 
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Antifer, Werfplaatsing, KO, KT, >B
1 Laag vs. 2 Lagen
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Figuur D-1: Vergelijking Antifer, Werfplaatsing, KO, KT, 1 Laag vs. 2 Lagen 
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Antifer, 1 Laag, KO, KT, >B
Regelmatige plaatsing vs. Werfplaatsing
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Figuur D-2: Vergelijking Antifer, 1 Laag, KO, KT, Regelmatige plaatsing vs. Werfplaatsing 
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Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B
Lage porositeit vs. Hoge porositeit
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Figuur D-3: Vergelijking Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Lage vs. Hoge porositeit 
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Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B
Lage porositeit vs. Hoge porositeit vs. Gemiddelde porositeit
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Figuur D-4: Vergelijking Antifer, 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Lage vs. Hoge vs. Gemiddelde porositeit 
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D.2  HARO 
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HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, AT, >B
Normaal (Zand) vs. Geschuurd
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Figuur D-5: Vergelijking HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, KO, AT, Normaal vs. Geschuurd 
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HARO, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, >B
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Figuur D-6: Vergelijking HARO, Werfplaatsing, KO, AT, Geschuurd, 1 Laag vs. 2 Lagen 
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HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, AT, Geschuurd, >B
Klassieke onderlaag vs. Aangepaste onderlaag
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Figuur D-7: Vergelijking HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, AT, Geschuurd, KO vs. AO 
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Figuur D-8: Vergelijking HARO, Werfplaatsing, KO, KT, 1 Laag vs. 2 Lagen 
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HARO, 1 Laag, KO, KT, >B
Werfplaatsing vs. Accidentele plaatsing
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Figuur D-9: Vergelijking HARO, 1 Laag, KO, KT, Werfplaatsing vs. Accidentele plaatsing 
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HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, KT, >B
Klassieke onderlaag vs. Aangepaste onderlaag
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Figuur D-10: Vergelijking HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, KT, KO vs. AO 
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HARO, 1 Laag, Werfplaatsing, AO, >B
Klassieke teen vs. Aangepaste teen
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Figuur D-11: Vergelijking HARO, 1 Laag, AO, KT vs. AT 
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D.3  Antifer vs. HARO  
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2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, >B
Antifer vs. HARO
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Figuur D-12: Vergelijking 2 Lagen, Werfplaatsing, KO, KT, Antifer vs. HARO 
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1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, >B
Antifer vs. HARO
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Figuur D-13: Vergelijking 1 Laag, Werfplaatsing, KO, KT, Antifer vs. HARO
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Tabel E-1: Gemeten resultaten testreeksen Antifer 1-2 

Testreeks �� 
[�] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

Antifer 1 

0,08 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 

0,13 3,47 0,29 0,00 

0,16 7,80 1,16 0,00 

0,18 11,27 2,02 0,00 

0,19 15,90 3,47 0,00 

Antifer 2 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,65 0,00 0,00 

0,13 11,44 1,96 0,00 

0,16 34,64 14,38 1,63 

0,18 
  

15,03 

0,19 
  

23,86 
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Tabel E-2: Gemeten resultaten testreeksen Antifer 3-5 

Testreeks �� 
[�] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

Antifer 3 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,63 0,00 0,00 

0,13 2,20 0,31 0,00 

0,16 6,25 1,25 0,00 

0,18 9,75 2,52 0,31 

0,19 12,58 4,72 0,31 

Antifer 4 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,99 0,00 0,00 

0,16 2,65 0,00 0,00 

0,18 9,60 0,33 0,00 

0,18 14,90 0,99 0,00 

Antifer 5 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,65 0,00 0,00 

0,13 3,92 0,00 0,00 

0,16 5,88 1,31 0,00 

0,18 12,09 3,27 0,00 

0,18 14,71 4,25 0,33 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 
 0,10 0,43 0,00 
 0,13 2,37 0,10 
 0,16 4,93 0,85 
 0,18 10,48 2,04 
 0,18 14,06 3,32 
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Tabel E-3: Gemeten resultaten testreeksen Antifer  6-8 

Testreeks �� 
[�] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

Antifer 6 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 2,37 0,00 0,00 

0,13 24,55 2,40 0,00 

0,16 33,14 5,33 0,00 

0,18 39,65 10,65 0,00 

0,19 42,35 11,18 0,00 

Antifer 7 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,09 1,80 0,00 0,00 

0,13 5,99 0,60 0,00 

0,16 24,55 2,40 0,00 

0,18 62,87 23,35 0,00 

0,19 70,06 35,93 2,40 

Antifer 8 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 1,82 0,00 0,00 

0,13 30,30 8,48 0,00 

0,16 42,42 12,73 0,00 

0,18 48,48 20,61 0,00 

0,18 51,52 29,09 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 
 0,10 1,99 0,00 
 0,13 20,28 3,83 
 0,16 33,37 6,82 
 0,18 50,33 18,20 
 0,19 54,64 25,40 
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Tabel E-4: Gemeten resultaten testreeksen Antifer 9-11 

Testreeks �� 
[�] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

Antifer 9 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 

0,13 3,05 0,00 0,00 

0,16 9,09 4,24 0,00 

0,18 15,24 6,71 0,00 

0,19 23,17 8,54 0,00 

Antifer 10 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,63 0,00 0,00 

0,16 1,88 0,00 0,00 

0,18 10,00 4,38 0,63 

0,19 13,75 6,25 1,25 

Antifer 11 

0,07 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 

0,16 1,81 0,00 0,00 

0,18 4,22 0,00 0,00 

0,19 5,42 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 
 0,13 1,22 0,00 
 0,16 4,26 1,41 
 0,18 9,82 3,69 
 0,19 14,11 4,93 
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Tabel E-5: Gemeten resultaten testreeksen HARO 3-5 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 3 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 1,32 0,00 0,00 0,00 

0,19 6,36 3,18 1,82 0,45 

     

HARO 4 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 2,31 0,00 0,00 0,00 

0,18 2,78 0,00 0,00 0,00 

0,19 2,78 0,46 0,00 0,00 

HARO 5 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 0,00 0,00 0,00 
 0,16 1,21 0,00 0,00 
 0,18 3,05 1,06 0,61 
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Tabel E-6: Gemeten resultaten testreeksen HARO  6-8 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 6 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARO 7 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARO 8 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,89 0,00 0,00 0,00 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 0,00 0,00 0,00 
 0,16 0,30 0,00 0,00 
 0,18 0,00 0,00 0,00 
 0,19 0,00 0,00 0,00 
  

  



  Bijlage E  238 

Tabel E-7: Gemeten resultaten testreeksen HARO 9-10 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 9 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 2,56 1,71 0,85 0,00 

0,16 5,13 2,56 0,85 0,00 

0,19 10,26 5,13 0,85 0,00 

0,19 11,11 8,55 1,71 0,00 

HARO 10 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 1,74 0,00 0,00 0,00 

0,18 4,35 0,00 0,00 0,00 

0,19 6,09 0,87 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 1,28 0,85 0,43 
 0,16 3,43 1,28 0,43 
 0,18 7,30 2,56 0,43 
 0,19 8,60 4,71 0,85 
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Tabel E-8: Gemeten resultaten testreeksen HARO 11-13 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 11 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARO 12 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,83 0,00 0,00 0,00 

0,16 1,65 0,00 0,00 0,00 

0,19 4,96 0,00 0,00 0,00 

0,19 40,50 30,58 4,96 1,65 

HARO 13 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,85 0,00 0,00 0,00 

0,16 2,56 0,00 0,00 0,00 

0,19 6,84 0,85 0,00 0,00 

0,19 10,26 0,85 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 0,56 0,00 0,00 
 0,16 1,41 0,00 0,00 
 0,18 3,93 0,28 0,00 
 0,19 16,92 10,48 1,65 
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Tabel E-9: Gemeten resultaten testreeksen HARO 14-18 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 14 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 32,50 18,33 1,67 0,83 

0,19 33,33 25,83 1,67 0,83 

0,19 33,33 27,50 1,67 0,83 

HARO 15 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,86 0,00 0,00 0,00 

0,16 12,07 4,31 0,00 0,00 

0,19 18,10 6,90 0,86 0,86 

0,19 32,76 8,62 1,72 0,86 

HARO 16 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 2,50 0,00 0,00 0,00 

0,19 5,83 0,00 0,00 0,00 

HARO 17 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 5,04 0,00 0,00 0,00 

0,19 18,49 0,00 0,00 0,00 

0,19 53,78 3,36 0,00 0,00 

HARO 18 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 2,61 0,00 0,00 0,00 

0,18 6,09 0,87 0,00 0,00 

0,19 9,57 1,74 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 0,17 0,00 0,00 
 0,16 10,44 4,53 0,33 
 0,19 15,70 6,72 0,51 
 0,19 27,05 8,24 0,68 
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Tabel E-10: Gemeten resultaten testreeksen HARO 19-23 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 19 

0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 8,00 2,00 0,00 0,00 

0,18 
   

42,16 

     

HARO 20 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 35,71 32,65 26,53 16,33 

HARO 21 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 3,13 1,04 1,04 1,03 

0,17 23,96 3,13 1,04 1,03 

0,19 27,08 6,25 2,08 1,03 

0,19 27,08 8,33 2,08 1,03 

HARO 22 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARO 23 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,13 0,63 0,21 0,21 
 0,17 6,39 1,03 0,21 
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Tabel E-11: Gemeten resultaten testreeksen HARO 24-28 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 24 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

HARO 25 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,19 1,03 0,00 0,00 0,00 

0,20 1,03 0,00 0,00 0,00 

HARO 26 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 4,95 0,99 0,00 0,00 

0,19 3,96 1,98 0,00 0,00 

0,19 5,94 2,97 0,99 0,00 

HARO 27 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,14 1,05 0,00 0,00 0,00 

0,17 8,42 0,00 0,00 0,00 

0,19 31,58 15,79 3,16 0,00 

0,20 42,11 31,58 18,95 10,53 

HARO 28 

0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,17 0,97 0,00 0,00 0,00 

0,19 13,59 3,88 2,91 0,97 

0,20 26,21 19,42 8,74 1,94 

Gemiddelde 

0,07 0,00 0,00 0,00 
 0,10 0,00 0,00 0,00 
 0,14 0,21 0,00 0,00 
 0,17 2,87 0,20 0,00 
 0,19 10,03 4,33 1,21 
 0,20 15,06 10,79 5,74 
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Tabel E-12: Gemeten resultaten testreeksen HARO 29-33 

Testreeks �� 
[�] 

> �/� 
[%] 

> �/
 
[%] 

> � 
[%] 

Elementen 
verwijderd 

[%] 

HARO 29 

0,07 1,19 0,00 0,00 0,00 

0,10 3,23 0,00 0,00 0,00 

0,14 7,65 0,00 0,00 0,00 

0,17 14,74 0,00 0,00 0,00 

0,19 21,57 3,19 1,06 0,00 

0,20 23,61 6,91 2,66 0,00 

HARO 30 

0,07 1,16 0,00 0,00 0,00 

0,10 3,24 0,00 0,00 0,00 

0,14 7,87 0,00 0,00 0,00 

0,17 15,35 0,54 0,00 0,00 

0,20 22,28 1,61 0,00 0,00 

0,20 22,84 5,91 1,08 0,00 

HARO 31 

0,07 1,21 0,00 0,00 0,00 

0,10 3,40 0,00 0,00 0,00 

0,14 7,93 0,00 0,00 0,00 

0,17 15,77 0,00 0,00 0,00 

0,20 22,70 0,00 0,00 0,00 

0,20 23,93 0,00 0,00 0,00 

HARO 32 

0,07 1,15 0,00 0,00 0,00 

0,10 3,04 0,54 0,00 0,00 

0,13 7,21 0,00 0,00 0,00 

0,16 13,34 0,00 0,00 0,00 

0,19 19,72 2,17 0,00 0,00 

0,20 23,24 3,26 0,00 0,00 

HARO 33 

0,07 1,05 0,00 0,00 0,00 

0,10 3,06 0,00 0,00 0,00 

0,14 7,36 0,00 0,00 0,00 

0,17 13,94 0,00 0,00 0,00 

0,19 19,58 3,72 1,06 0,00 

 0,07 0,00 0,00 0,00  

 0,10 0,11 0,00 0,00  

Gemiddelde 0,14 0,00 0,00 0,00  

 0,17 0,11 0,00 0,00  

 0,19 2,14 0,43 0,00  
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F.1 Antifer 
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Figuur F-1: Antifer 1 
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Figuur F-2: Antifer 2 
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Figuur F-3: Antifer 3 
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Figuur F-4: Antifer 4 
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Figuur F-5: Antifer 5 
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Figuur F-6: Antifer 6 
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Figuur F-7: Antifer 7 
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Figuur F-8: Antifer 8 
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Figuur F-9: Antifer 9 
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Figuur F-10: Antifer 10 
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Figuur F-11: Antifer 11 
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F.2  HARO 
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Figuur F-12: HARO  3 
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Figuur F-13: HARO  4 
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Figuur F-14: HARO  5 
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Figuur F-15: HARO  6 
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Figuur F-16: HARO  7 
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Figuur F-17: HARO  8 
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Figuur F-18: HARO  9 
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Figuur F-19: HARO  10 
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Figuur F-20: HARO  11 
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Figuur F-21: HARO  12 
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Figuur F-22: HARO  13 
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Figuur F-23: HARO  14 
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Figuur F-24: HARO  15 
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Figuur F-25: HARO  16 
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Figuur F-26: HARO  17 
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Figuur F-27: HARO  18 
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Figuur F-28: HARO  19 
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Figuur F-29: HARO  20 
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Figuur F-30: HARO  21 
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Figuur F-31: HARO  22 
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Figuur F-32: HARO  23 
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Figuur F-33: HARO  24 
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Figuur F-34: HARO  25 

  



  Bijlage F  281 

 

Figuur F-35: HARO  26 
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Figuur F-36: HARO  27 
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Figuur F-37: HARO  28 
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Figuur F-38: HARO  29 
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Figuur F-39: HARO  30 
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Figuur F-40: HARO  31 
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Figuur F-41: HARO  32 
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Figuur F-42: HARO  33  
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G.1 Antifer  
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Tabel G-1: Significante golfhoogte en ��-waarden bij breking 

  ������ ��,����� 

Antifer 1 0,159 12,2 

Antifer 2 0,160 12,3 

Antifer 3 

0,158 11,9 Antifer 4 

Antifer 5 

Antifer 6 
0,158 11,9 Antifer 7 

Antifer 8 

Antifer 9 

0,162 12,8 Antifer 10 

Antifer 11 
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Figuur G-1: Vergelijking golfhoogtemetingen Antifer 1 en Antifer 2 
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Golfhoogtemetingen Antifer 3-5
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Figuur G-2: Vergelijking golfhoogtemetingen Antifer 3-5 en Antifer 6-8 
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Golfhoogtemetingen Antifer 9-11
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Figuur G-3: Vergelijking golfhoogtemetingen Antifer 9-11 
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G.2 HARO 
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Tabel G-2: Significante golfhoogte en ��-waarden bij breking 

 
��,����� 

[�] 

��,����� 

[−] 

HARO 3 

0,163 12,9 HARO 4 

HARO 5 

HARO 6 
0,163 12,9 HARO 7 

HARO 8 

HARO 9 
0,164 13,0 

HARO 10 

HARO 11 
0,163 12,8 HARO 12 

HARO 13 

HARO 14 

0,163 13,0 

HARO 15 

HARO 16 

HARO 17 

HARO 18 

HARO 19 

0,167 14,0 

HARO 20 

HARO 21 

HARO 22 

HARO 23 

HARO 24 

0,166 13,7 

HARO 25 

HARO 26 

HARO 27 

HARO 28 

HARO 29 

0,170 14,6 

HARO 30 

HARO 31 

HARO 32 

HARO 33 
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Figuur G-4: Vergelijking golfhoogtemetingen HARO 3-5 en HARO 6-8 
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Golfhoogtemetingen HARO 9-10
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Figuur G-5: Vergelijking golfhoogtemetingen HARO 9-10 en HARO 11-13 
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Golfhoogtemetingen HARO 14-18
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Figuur G-6: Vergelijking golfhoogtemetingen HARO 14-18 en HARO 19-23 
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Golfhoogtemetingen HARO 24-28
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Golfhoogtemetingen HARO 29-33

Hm0, Voorland

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22

H
m

0,
 T

ee
n

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

0,22

 

Figuur G-7: Vergelijking golfhoogtemetingen HARO 24-28 en HARO 29-33 



 


