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Samenvatting
Dit rapport is het concept ‘Technisch Rapport macrostabiliteit bij Dijken’ (TRMD). In dit technisch rapport
worden benodigde stappen gegeven die nodig zijn om een uitspraak over de macrostabiliteit van dijken en
dammen ‘dijk’ te kunnen geven.
Hierbij wordt ingegaan op de verschillende faalmechanismen, bepaling van de belastingen. Tevens wordt
ingegaan op schematiseringen van de (onder)grondopbouw bij dijken en de hierin optredende waterspanningen.
Diverse rekenmodellen komen aan de orde waarbij ook ingegaan wordt op ‘de nieuwe manier van rekenen’
waarbij in veel gevallen wordt voorgestaan om met ongedraineerde sterkte-eigenschappen ongedraineerde
stabiliteitsanalyses uit te voeren.
In de huidige Nederlandse adviespraktijk wordt namelijk voor de beoordeling van de taludstabiliteit van een
grondconstructie veelal gebruik gemaakt van een gedraineerde analyse met effectieve schuifsterkteparameters c’ (= effectieve cohesie) en ’ (= effectieve hoek van inwendige wrijving).
Een ongedraineerde analyse met effectieve schuifsterkteparameters wordt in de Nederlandse adviespraktijk
vaak toegepast op de uitvoeringsfase. De voorspelde of gemeten wateroverspanning kan daarbij direct in de
berekening worden ingevoerd of met behulp van aanpassingspercentages.
Bovengenoemde stabiliteitsanalyses zijn geen betrouwbare analyses in situaties met slecht of minder goed
doorlatende gronden. In dit technisch rapport wordt een ongedraineerde analyse met ongedraineerde
schuifsterkteparameters nog niet voorgestaan.
In hoofdstuk 6 wordt een nieuwe methodiek van rekenen met het vrije glijvlak in Spencer geïntroduceerd. De
daarvoor te hanteren modelfactoren (zie hoofdstuk 9) zijn echter nog onvoldoende zeker en dienen door
nader onderzoek en een brede discussie nader te worden onderbouwd.
Voor het uitvoeren van ongedraineerde stabiliteitsanalyses met ongedraineerde parameters is de
parameterbepaling erg belangrijk. Hierop wordt in hoofdstuk 7 en 8 ingegaan. Ten behoeve van de
gedraineerde stabiliteitsanalyse wordt tevens ingegaan op de zogenaamde pseudo karakteristieke waarden
van de sterkte.
De veiligheidsbenadering is in hoofdstuk 9 weergegeven. In het addendum behorende bij het TRWG zaten
onvolkomenheden die hiermee worden opgelost. Zo ook aangaande de differentiatie van de schadefactor
afhankelijk van de ligging van het glijvlak (ofwel zonering). Sinds het verschijnen van het TR Actuele sterkte
(waarin de diverse methoden zijn beschreven) zijn onduidelijkheden en onjuistheden geconstateerd waarvoor
in het voorliggende TR in hoofdstuk 10 oplossingen worden geboden.
Zeker voor het bepalen van de macrostabiliteit van een talud komt er veel bij kijken en dienen veel keuzes te
worden gemaakt. Hiervoor zijn stappenplannen gemaakt. Een stap voor stap uitgewerkt voorbeeld is dan ook
in dit TR weergegeven in hoofdstuk 12.
De handreikingen in dit TR zijn zowel geschikt voor gebruik bij het toetsen van dijken, conform het wettelijk
toetsinstrumentarium (Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV) als voor gebruik bij het ontwerpen van
(primaire) dijken of dijkversterkingen. Hoewel veel van de hier beschreven handreikingen ook gelden voor
regionale keringen wordt hier niet specifiek op ingegaan. Voor deze keringen specifieke problematiek bij
droogte bijvoorbeeld maakt geen onderdeel uit van dit TR.
Bij dit technisch rapport behoren o.a. een achtergrondrapport (SBW werkelijke sterkte van dijken) met meer
detailinformatie.
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1 Inleiding
1.1

Context
Macro-instabiliteit is een faalmechanisme dat de stabiliteit van een dijk of dam ernstig kan
bedreigen. Als gevolg van een hoge (of juist lage) waterstand voor de waterkering of extreme
neerslag (of juist droogte), in combinatie met andere belastingen, neemt de sterkte af. Als de
sterkte (in feite de schuifweerstand van de (onder)grond) onvoldoende is kunnen grote delen
van het grondlichaam langs rechte en/of gebogen glijvlakken, afschuiven. Dit zowel
binnenwaarts als buitenwaarts waarna de dijk of dam zijn functie verliest.
In het kader van het ontwerp van een nieuwe dijk of dijkversterking enerzijds of toetsing van
een bestaande dijk of dam anderzijds dient de veiligheid tegen het optreden van macroinstabiliteit te worden geverifieerd.
In het Voorschrift Toetsen op Veiligheid [ref. 6] komt dit tot uiting in het toetsen van het
faalmechanisme macrostabiliteit
Voor de verificatie van de veiligheid zijn verschillende methoden beschikbaar, variërend van
een eenvoudige geometrische toets, tot geavanceerde rekenmodellen om scherper te kunnen
ontwerpen of toetsen.
De aanpak en rekenmodellen voor het verifiëren van de veiligheid tegen macro-instabiliteit bij
primaire waterkeringen zijn vastgelegd in diverse TAW/ENW Leidraden, richtlijnen en andere
publicaties, onder andere:
De Leidraad voor het ontwerpen van Rivierdijken (deel 1) uit 1987 [ref.9].
De Handreiking Constructief Ontwerpen uit 1994 [ref.12].
Het Voorschrift Toetsen op Veiligheid uit 2007 [ref. 6].
Het TR Waterkerende grondconstructies uit 2002 [ref. 3].
Het Addendum bij het TRWG uit 2007 [ref. 4].
Het Technisch Rapport Actuele Sterkte uit 2009 [ref. 11].
De aanbevolen aanpakken en rekenregels in deze publicaties zijn, gezien de ontwikkelingen
op dit gebied in de afgelopen jaren, niet meer 'State of the Art'. Hierbij kan onder andere
worden gedacht aan de nieuwe ontwikkelingen m.b.t. ongedraineerd rekenen met
bijbehorende parameterbepalingen, nieuwe rekenmodellen als Spencer met vrijglijvlak,
modelfactoren en schematiseringsfactor.
Nieuwe ontwikkelingen zijn vastgelegd in diverse onderzoeksrapportages, die moeilijk
toegankelijk zijn voor de dagelijkse ontwerp- en toetspraktijk. Al met al is derhalve de voor de
praktijk aanwezige kennis versnipperd vastgelegd.
Dit TR vervangt delen van de hierboven genoemde TAW/ENW Leidraden, richtlijnen en
andere publicaties voor zover dit betrekking heeft op macrostabiliteit:
Het TR Waterkerende grondconstructies uit 2002 [ref. 3]: Hoofdstuk 3 Belasting; § 4.3 t/m
4.6; § 5.3; § 10.5; § 11.3.4 en 11.3.5
Het Addendum bij het TRWG uit 2007 [ref. 4]: deel A
Het Technisch Rapport Actuele Sterkte uit 2009 [ref. 11]: Hoofdstuk 3, Methode
‘Restbreedte bij Overhoogte’
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1.2

Doel, kader en toepassingsgebied
Doel van het onderhavige technische rapport is om de verschillende aspecten die
samenhangen met macrostabiliteit in één samenhangend rapport weer te geven. Het gaat
daarbij om glijvlakken (macro-instabiliteit) in dijken en dammen die veroorzaakt worden door
MHW (Maatgevend HoogWater) of juist een val vanaf dit peil en extreme neerslag, en andere
belastingen (bv verkeer). Ook de beschikbare rekenmodellen, schematisering van de
ondergrond en waterspanningen en rekenregels voor ontwerp en toetsing, de hiervoor
benodigde modellering van het grondgedrag en parameters alsmede de wijze van gebruik
van rekenmodellen.
Opmerkingen voor Review team dijken:
In dit TR wordt vooralsnog niet ingegaan op mogelijke oplossingen in het ontwerpstadium en te nemen eventuele
noodmaatregelen in bedreigende hoogwatersituaties en aandachtspunten voor het beheer om gesteld te staan voor
eventuele noodsituaties. Het lijkt zinvol om hier in een volgende versie aandacht aan te besteden. Vraag aan het review
team dijken is hoe zij dit ziet.

De doelgroep van het technische rapport is ontwerpers en beheerders van (primaire)
waterkeringen en hun technische adviseurs. Uitgangspunt is dat de doelgroep aan de hand
van dit TR in staat is berekeningen of controles van ontwerpen of toetsingen (in het kader van
de periodieke veiligheidstoetsing van primaire waterkeringen) uit te voeren dan wel
uitbestede ontwerpen of toetsingen te begeleiden.
Dit Technisch Rapport kan, evenals de leidraden, niet als 'wet' worden gezien. In alle
gevallen zal de gebruiker voldoende kennis van de materie moeten hebben om een goede
afweging van keuzes te maken. In dit rapport wordt basiskennis van de waterbouwkunde en
de geotechniek bij de lezer aanwezig verondersteld, bij voorkeur aangevuld met enige
ervaring op het gebied van periodieke veiligheidstoetsing en dijkverbetering.
1.3

Plaats Technisch Rapport in Toetsproces
De toets op macrostabiliteit van het binnentalud, het buitentalud en het voorland volgens het
VTV verloopt van eenvoudig en indien nodig naar gedetailleerd en geavanceerd . In dit TR
wordt de gedetailleerde toets behandeld. In hoofdstuk 11 en 12 wordt de eenvoudige toets
slechts in het stappenplan en de voorbeeldcase behandeld en waar nodig verwezen naar het
VTV waar deze eenvoudige toets is uitgewerkt. Verder zijn aanwijzingen gegeven voor een
mogelijke invulling van de toets op maat.
Dit Technisch Rapport is een op zichzelf staand rapport waarin zo min mogelijk verwijzingen
naar relevante overige leidraden zijn opgenomen. In sommige gevallen wijkt dit rapport af van
hetgeen in eerdere leidraden is vermeld, omdat recenter inzichten en informatie is gebruikt.
Het VTV beperkt zich tot de veiligheidstoetsing. Dit TR heeft een breder toepassingsgebied
omdat dit ook kan worden gebruikt voor het ontwerp van een nieuwe of de versterking van
een bestaande dijk of dam.
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1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 worden de verschillende faalmechanismen voor macrostabiliteit beschreven
waarbij wordt ingegaan op macrostabiliteit binnenwaarts (STBI), macrostabiliteit buitenwaarts
(STBU) en afschuiven van het voorland (STVLaf).
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op bepaling van de belastingen op de waterkering bestaande
uit permanente belastingen, hydraulische belastingen en overige zoals bijvoorbeeld verkeer.
Hoofdstuk 4 gaat in op de schematisatie van de ondergrond en het dijklichaam waarbij de
schematiseringtheorie en het stappenplan ter bepaling van een veilige schematisatie, zoals
volgt uit het TRGS [ref. 18], wordt behandeld. Hierin wordt ook ingegaan op de opzet van
grondonderzoek ter bepaling van de grondlaagopbouw, waterspanningen en
grondparameters.
In hoofdstuk 5 wordt, het in de adviespraktijk vaak onderbelichte aspect van de bepaling van
de waterspanningen, behandeld. Onderscheid wordt gemaakt in waterspanning in het
dijklichaam en in de ondergrond. Belangrijk aspect bij waterspanningen in de ondergrond
betreft het al dan niet opdrukken van het pakket slappe lagen binnendijks.
De verschillende rekenmodellen voor macrostabiliteit worden in hoofdstuk 6 gegeven. Hierbij
worden de bekende modellen van Bishop, Spencer en LiftVan behandeld. Tevens wordt een
nieuwe methodiek van rekenen met het vrije glijvlak in Spencer geïntroduceerd. De daarvoor
te hanteren modelfactoren (zie hoofdstuk 9) zijn echter nog in discussie en dienen door nader
onderzoek en een brede discussie nader te worden onderbouwd.
Ook wordt ingegaan op het toepassen van de Eindige-Elementenmethode en wordt
opdrukken van het pakket slappe lagen behandeld. De rekenmethode voor horizontaal
evenwicht is genoemd in dit hoofdstuk maar aangezien dit meer met de droogteproblematiek
heeft te maken en nauwelijks of niet met primaire waterkeringen, wordt dit niet in detail
behandeld.
Hoofdstuk 7 gaat in op modellen voor grondgedrag waarbij naast de vigerende werkwijze
(van gedraineerde en ongedraineerde stabiliteitsanalyses met (of effectieve) parameters) ook
wordt ingegaan op het uitvoeren van een ongedraineerde macrostabiliteit analyses met
ongedraineerde schuifsterkteparameters. Voor deze manier van rekenen is de
parameterbepaling erg belangrijk. Hierop wordt in hoofdstuk 7 en 8 ingegaan. Ten behoeve
van de gedraineerde stabiliteitsanalyse wordt tevens ingegaan op de zogenaamde pseudo
karakteristieke waarden van de sterkte.
Voor een stabiliteitsanalyse zijn meer parameters nodig dan alleen de schuifsterkte en deze
worden ook in hoofdstuk 8 behandeld.
De veiligheidsbenadering is in hoofdstuk 9 weergegeven. In het addendum behorende bij het
TRWG zaten onvolkomenheden die hiermee worden opgelost.
Zo ook aangaande de differentiatie van de schadefactor afhankelijk van de ligging van het
glijvlak (ofwel zonering). Sinds het verschijnen van het TR Actuele sterkte (waarin de diverse
methoden zijn beschreven) is een aantal onduidelijkheden en onjuistheden geconstateerd
waarvoor in het voorliggende TR in hoofdstuk 10 oplossingen worden geboden.
Voor het bepalen van de macrostabiliteit van een talud komt er veel bij kijken en dienen veel
keuzes te worden gemaakt. Hiervoor zijn stappenplannen gemaakt die in hoofdstuk 11 zijn
weergegeven.
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In de recente TR’en is het een goede gewoonte geworden om één of enkele uitgewerkte
voorbeelden weer te geven. Een stap voor stap uitgewerkt voorbeeld is dan ook in dit TR
weergegeven in hoofdstuk 12.
1.5

Totstandkoming van dit Technisch Rapport
Het TRMD (Technisch Rapport Macrostabiliteit bij Dijken) is het eindproduct en eindresultaat
van het SBW-project Macrostabiliteit en Waterspanningen bij dijken en is opgesteld in
opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat. Dit onder begeleiding van het reviewteam
dijken en ter goedkeuring van het Expertise Netwerk Waterveiligheid.
Aan de totstandkoming van het TRMD hebben de volgende personen van Deltares
meegewerkt:
Cor Zwanenburg.
Alexander van Duinen
Ed Calle
Raymond van der Meij
Meindert Van (interne reviews)
Arno Rozing (Projectleider en hoofdauteur).
Bianca Harderman (Projectleider namens Rijkswaterstaat Waterdienst).

Tevens dient te worden opgemerkt dat aan de totstandkoming van onderliggende
onderzoeksrapporten door diverse ingenieursbureaus en Deltares direct of indirect is
meegewerkt.
1.6

Verklarende lijst van gebruikte afkortingen en termen
Gebruikte afkortingen:
HW
Hoogwater
MHW
Maatgevend HoogWater
GHW
Gemiddeld HoogWater
GGA
Gemiddelde Getij-amplitude
VTV
Voorschrift Toetsen op Veiligheid
TR
Technisch Rapport
STBI
Macrostabiliteit binnenwaarts
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STBU
Macrostabiliteit buitenwaarts
STVL
Stabiliteit van het voorland
STVLaf
Stabiliteit van het voorland met betrekking tot afschuiven
STVLzt
Stabiliteit van het voorland met betrekking tot zettingsvloeiing
NWO
Niet Waterkerende Object

EEM
Eindige-elementenmethode

Gebruikte termen:
Levensduurfactor
Factor om de invloed van het gecorreleerd zijn van faalkansen in afzonderlijke jaren binnen
de levensduur op de faalkans voor de gehele levensduur in rekening te brengen.
Normfrequentie of Norm
De gemiddelde herhalingstijd van de Maatgevend Hoogwater (MHW).
Schadefactor
Partiële veiligheidsfactor die verband houdt met schade, die in rekening brengen in welke
mate de vereiste betrouwbaarheid afwijkt van het basisbetrouwbaarheidsniveau.
Schematiseringsfactor
Partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het schematiseren van de ondergrond en de
waterspanningen.
Modelfactor
Partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het gebruikte rekenmodel en de manier
waarop de berekening is uitgevoerd.
Stabiliteitsfactor
De maatgevende waarde voor de

MSF die uit een sterkte-reductieberekening volgt.

Stabiliteitsnorm
De minimale waarde van de stabiliteitsfactor, waaraan een waterkering moet voldoen.
Verwachtingswaarde
De parameterwaarde, die gemiddeld genomen, kan worden aangehouden. Conform
[CUR162 1992] is bij een aangenomen normale verdeling het rekenkundige gemiddelde van
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een steekproef een maat (zuivere schatting) voor de verwachtingswaarde.
Karakteristieke waarde
Volgens de definitie in [CUR162 1992], de parameterwaarde die in 5% van de gevallen wordt
onder- of overschreden.
Standaardafwijking
Maat voor de spreiding van de proefresultaten.
Rekenwaarde
Volgens de definitie in [CUR162 1992], de parameterwaarde die wordt berekend door de
karakteristieke waarde te delen door of, in het geval dat dit ongunstiger is, te
vermenigvuldigen met een partiële veiligheidsfactor.
Het nieuwe rekenen
Het uitvoeren van een ongedraineerde macrostabiliteitsanalyse met ongedraineerde
schuifsterkteparameters
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2 Faalmechanismen
2.1

Algemeen
Onder de stabiliteit van een grondlichaam wordt de weerstand bedoeld tegen afschuiving van
grote delen van het grondlichaam langs rechte of gebogen glijvlakken, dan wel het
evenwichtsverlies ten gevolge van het ontstaan van grote plastische zones. Met andere
woorden: ‘Het vermogen om belastingen te weerstaan zonder functieverlies ten gevolge
van te grote vervormingen’.
Voor analyse van de macrostabiliteit zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
Geometrie, dat wil zeggen het ingemeten dwarsprofiel van de waterkering.
Laagopbouw van de ondergrond en het dijklichaam.
Volumiek gewicht en de (representatieve) sterkte-eigenschappen voor elke laag.
Belasting: maatgevende ligging van de freatische lijn en waterspanningsverloop in de
ondergrond.
Macro-instabiliteit
Buitendijks

Binnendijks

glijvlak
zand

Figuur 2.1 Macro-instabiliteit

Voor de macrostabiliteit zijn verschillende belastinggevallen te onderscheiden (zie ook het
stappenplan in Figuur 11.1). Zo dient zowel de stabiliteit van het binnentalud als de stabiliteit
van het buitentalud en het voorland te worden beschouwd. Een ander onderscheid dat
gemaakt kan worden is dat tussen de stabiliteit tijdens de uitvoering (de bouwfase) en de
stabiliteit in de eindfase.
Er kan sprake zijn van verschillende vormen van instabiliteit namelijk:
STBI: macro-instabiliteit binnenwaarts (richting de polder) (zie § 2.2.1).
STBU: macro-instabiliteit buitenwaarts.(richting de rivier) (zie § 2.2.2).
STVL: stabiliteit van het voorland (zie § 2.2.3).
Stabiliteit tijdens de uitvoering (bouwfase (zie § 2.2.4).
De sterkte-eigenschappen en de waterspanningen in en onder de grondconstructie bepalen
de weerstand tegen afschuiven.
Een hoge buitenwaterstand leidt tot een verhoging van het freatisch vlak in het grondlichaam
en een verhoging van waterspanningen in de ondergrond, waardoor de weerstand tegen
afschuiven reduceert. Een bijzondere situatie kan optreden wanneer een watervoerende
zandlaag in de ondergrond wordt afgedekt met een slecht doorlatend klei- en veenpakket. Bij
hoge buitenwaterstanden zal de waterspanning in de zandlaag relatief snel oplopen waardoor
aan binnendijkse zijde het bovenliggende slecht doorlatende klei- en veenpakket door
opwaartse waterdruk omhoog wordt gedrukt. Dit fenomeen wordt wel aangeduid met
opdrijven en heeft een ongunstig effect op de macrostabiliteit.
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Een bijzonder faalmechanisme is horizontale afschuiving. Op basis van de huidige kennis
mag worden verondersteld dat dit faalmechanisme niet maatgevend is voor de Nederlandse
dijken en dammen van het primaire waterkeringensysteem in hun huidige opbouw, maar wel
voor regionale keringen.
De mate van vervorming speelt een belangrijke rol, vanwege de vaak grote
stijfheidverschillen tussen enerzijds de bekleding en de grondlagen daaronder en anderzijds
de grondlagen achter de kering.
Voor de stabiliteitsbeoordeling zijn er 2 opties:
a. Glijvlakberekeningen.
b. Eindige-elementenmethode.
In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan.
2.2
2.2.1

Faalmechanismen / Belastinggevallen
Macrostabiliteit Binnenwaarts, STBI
Voor de stabiliteit van het binnentalud is de situatie bij Toetspeil of maatgevend hoogwater
enerzijds of de situatie bij extreme neerslag anderzijds bepalend. In § 5.5.5 is aangegeven
dat het tijdsafhankelijke karakter van de grondwaterstroming in rekening moet worden
gebracht. Hierbij kan als randvoorwaarde gebruik worden gemaakt van het
waterstandsverloop bij maatgevende belasting zoals in § 3.3.3 is weergegeven. Met name
langs de kust en in het benedenrivierengebied kan dit van grote invloed zijn. Bij het
beschouwen van de macrostabiliteit van het binnentalud tijdens de situatie van Toetspeil of
maatgevend hoogwater (MHW) dient onderscheid te worden gemaakt tussen het geval dat
afdekkende klei- en veenlagen op een ondergrond door hoge potentialen in het
watervoerende pakket al dan niet worden opgedrukt (zie § 6.2.4en § 6.2.5).
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Macro-instabiliteit
binnentalud
Binnendijks

glijvlak
zand

Figuur 2.2 Macro-instabiliteit binnentalud (geen opdrukken) (foto bron HHNK)

Macro-instabiliteit binnentalud
bij opdrijven
Binnendijks

glijvlak
zand

Figuur 2.3 Macro-instabiliteit binnentalud (bij opdrijven) (foto afschuiving te Streefkerk bron WSRL)

Voor het stappenplan ter beoordeling van de macrostabiliteit binnenwaarts wordt verwezen
naar § 11.2.
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2.2.2

Macrostabiliteit Buitenwaarts, STBU
Voor de stabiliteit van het buitentalud is een ongunstige combinatie van hoge
grondwaterstand in de dijk bij een snelle daling van de waterstand voor de dijk, of de situatie
bij extreme neerslag, bepalend. De relatie tussen de macrostabiliteit van het buitentalud
enerzijds en zettingsvloeiing en afschuiven van de vooroever anderzijds wordt behandeld
in § 2.2.3.
Voor het waterspanningsbeeld wordt verwezen naar § 5.6
Voor het stappenplan ter beoordeling van de macrostabiliteit buitenwaarts wordt verwezen
naar § 11.3.

Macro-instabiliteit
buitentalud
Buitendijks

glijvlak

Figuur 2.4 Macro-instabiliteit buitentalud ( foto instabiliteit buitentalud Kanaaldijk Wilhelminakanaal 1986 (foto:
bron https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Jan Koolen)

2.2.3

Afschuiven Voorland, STVL
Bij dijken en dammen, die met al dan niet een aanwezig voorland van beperkte breedte zijn
gelegen langs een onderwatertalud, dient rekening te worden gehouden met het optreden
van instabiliteit van dit onderwatertalud. Dit zou van invloed kunnen zijn op de stabiliteit van
de dijk of dam zelf en dus op het waterkerend vermogen.
Voorland is het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied wordt
ook wel vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder
de definitie van voorland. Voor de definities en begrippen wordt verwezen naar Figuur 2.8.
Het voorland kan zowel onder als boven water liggen, en zelfs boven Toets- of ontwerppeil.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de mechanismen afschuiving en zettingsvloeiing. Deze
begrippen zijn in onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 2.5 Princiepschets afschuiving en zettingsvloeiing voor een dijk

Indien een vooroever is opgebouwd uit slappe klei- en veenlagen of verwekinggevoelig zand,
dient rekening te worden gehouden met grootschalige afschuivingen en zettingsvloeiing van
de vooroever met mogelijke invloed op de veiligheid van de waterkering.
Afschuiving (STVL af) is een mechanisme dat optreedt indien de kritieke schuifspanning in
een bepaald vlak (al dan niet recht) in de grond wordt overschreden. Afschuivingen kunnen
optreden bij een vooroever die is opgebouwd uit samenhangende grond zoals klei en veen,
maar ook bij al dan niet zettingsvloeiinggevoelig zand en zelfs bij gestorte oevers.
Aanleidingen voor een afschuiving zijn:
Een versteiling of verdieping in het dwarsprofiel, ontstaan door erosie van de geul of
geulwand of sedimentatie op het voorland.
Vermindering van de weerstand tegen afschuiving door snelle val van de
buitenwaterstand of hogere belasting bij gedeeltelijk droogvallen van het voorland tijdens
extreem laagwater.
Het aanbrengen van een bovenbelasting.
In Figuur 2.6 is een principeschets van afschuiven van het voorland weergeven.

Afschuiven / macro-instabiliteit
voorland

glijvlak

Buitendijks

Figuur 2.6 Princiepschets afschuiving / macro-instabiliteit voorland
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Zettingsvloeiing (STVLzv):
Er is een duidelijk verschil tussen een zettingsvloeiing en een afschuiving, hoewel er zich
tussen beide verschijnselen een grijs gebied bevindt. Grondmechanisch gezien ontstaat een
zettingsvloeiing door een wateroverspanning in de grond oftewel door verweking.
De verweking wordt veroorzaakt doordat zandlagen met een losse pakking belast worden
door schuifspanningen en daardoor gedwongen worden tot volumeverkleining (contractantie).
Door deze neiging tot volumeverkleining ontstaan wateroverspanningen en neemt de
schuifsterkte van de grond af.
Een afschuiving is het gevolg van overschrijding van de schuifweerstand van de grond. Een
afschuiving kan wel de aanleiding zijn tot het ontstaan van een zettingsvloeiing. Een groot
verschil tussen een zettingsvloeiing en een afschuiving is de mogelijke omvang van de
schade, bij een zettingsvloeiing is de schade doorgaans veel groter.
Voor het beoordelen van zettingsvloeiing wordt naar een separaat TR verwezen namelijk
‘Concept Technisch Rapport Voorland Zettingsvloeiing’ (ref. 42). (Over de status van dit
rapport wordt opgemerkt dat dit als handreiking ten behoeve van de verlengde derde
toetsronde per november 2012 openbaar is gemaakt).
In dit TRMD wordt alleen afschuiving (ofwel de macrostabiliteit) van het voorland behandeld.
Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten, randvoorwaarden en modellen als voor
beoordeling van de macrostabiliteit van het buitentalud.
Verder wordt benadrukt dat afschuiving in alle gevallen moet worden beoordeeld, óók als
vaststaat dat het voorland verwekingsgevoelig materiaal bevat. Ook in dat geval is het
mogelijk dat het mechanisme afschuiving maatgevend is boven het mechanisme
zettingsvloeiing.
Voor het stappenplan ter beoordeling van afschuiven van het voorland buitenwaarts wordt
verwezen naar § 11.4.
Begrippen en definities:
Kenmerkende onderdelen van een dijkprofiel en het aansluitende voorland zijn navolgend
weergegeven (zie ook Figuur 2.7). In de schets zijn twee lokale taludhoogtes (Hlok) en één
totale taludhoogte (Htot) te onderscheiden. Als er een tussenplateau aanwezig is dat
voldoende breed is, zal alleen de bovenste lokale geuldiepte criteria geven die van invloed
zijn op de stabiliteit van de dijk. Als het tussenplateau niet voldoende breed is, geeft de totale
geuldiepte de criteria voor de stabiliteit van de dijk. Zowel de lokale als de totale taludhoogte
moeten worden getoetst.
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Figuur 2.7 Princiepschets voorland met definities

Voorland:
Het gebied aansluitend aan de buitenzijde van de waterkering. Dit gebied wordt ook wel
vooroever genoemd. Ook een diepe steile stroomgeul bij een schaardijk valt onder de
definitie van voorland. Het voorland kan zowel onder als boven water liggen, en zelfs boven
Toetspeil /MHW.
Inscharingslengte:
De lengte gerekend vanaf de geulrand waarover het voorland wordt aangetast (afschuiven of
vloeien) in het geval van een afschuiving of zettingsvloeiing. Dit is de variabele Ls uit Figuur
2.8

Figuur 2.8 Princiepschets met definitie inscharingslengte

Talud:
Het talud is het gedeelte van een dijkprofiel met een helling tussen 1:1 en 1:10.
Buitenteen:
Onderrand van het dijklichaam aan de buitendijkse zijde van de dijk (de overgang van dijk
naar maaiveld en/of voorland).
2.2.4

Stabiliteit tijdens de uitvoering
Naast beoordeling van een dijkversterkingsontwerp voor de volledig geconsolideerde
eindsituatie, dient ook de stabiliteit gedurende de verschillende uitvoeringsfasen te worden
berekend. Dat is om twee redenen van belang. Ten eerste dient te worden nagegaan of de
veiligheid tegen dijkdoorbraak als gevolg van instabiliteit gedurende de uitvoeringsfase
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voldoende gewaarborgd is. Ten tweede dient te worden nagegaan of het beoogde ontwerp
inderdaad technisch realiseerbaar is, en in welk tempo de diverse ophogingslagen kunnen
worden aangebracht. De uitvoeringsstabiliteit wordt verder behandeld in § 5.4.5 en § 2.6.
Men moet zich realiseren dat de eindsituatie, zijnde 100% consolidatie, pas na lange tijd
wordt bereikt. Dus gedurende een langere periode heeft de waterkering een lagere veiligheid.
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3 Belastingen
3.1

Inleiding
De meeste belastingen op waterkerende grondconstructies zijn van permanente of
veranderlijke aard. In dit rapport zijn ze als volgt onderverdeeld:
Permanent (zie § 3.2):
o Eigen gewicht en gronddruk (bij bijzondere constructies).
o Onttrekking van stoffen (water, olie, zout, aardgas) uit de ondergrond /
bodemdaling.
Veranderlijk:
o Hydraulische belastingen (zie § 3.3).
Overige belastingen (zie § 3.4).

3.2

Permanente belastingen

3.2.1

Eigen gewicht en gronddruk
Het eigen gewicht van het dijklichaam is een belasting. Het aandrijvend moment in de
analyse van de macrostabiliteit wordt in hoge mate door dit eigen gewicht bepaald. Het eigen
gewicht hangt af van het volumiek gewicht van de in het grondlichaam aanwezige materialen
(zand, klei wegverharding (zie § 8.1)) alsmede van de mate van verzadiging met water van
deze materialen.
Opgemerkt wordt dat het gewicht ook een bijdrage levert aan de sterkte: de schuifweerstand
langs het glijvlak door en onder het eigenlijke dijklichaam neemt toe bij toenemende
effectieve spanning.

3.2.2

Onttrekkingen uit de grond / bodemdaling
Door grondwater onttrekking (bijvoorbeeld het aanpassen van het polderpeil) treedt oxidatie
van organische bestanddelen, in bijvoorbeeld veen, op hetgeen vervolgens bodemdaling tot
gevolg heeft.
Een andere vorm van verticale vervorming kan bodemdaling door wateronttrekking zijn.
Onttrekking van water, olie, zout, aardgas en dergelijke op grote of minder grote diepte kan
als
belasting
worden
beschouwd.
Ondiepe
wateronttrekking
zal
door
waterspanningsverlaging, en dus korrelspanningsverhogingen, in de ondergrond gepaard
gaan met zetting. Winning van olie, zout of aardgas zal door compactie in het winmassief
aanleiding geven tot bodemdaling.
Effecten hiervan kunnen dermate grote vormen aannemen dat, als dit is te voorzien, het
noodzakelijk is deze mee te nemen bij de vaststelling van de aanleghoogte van het
grondlichaam, in het bijzonder de kruin. Er zal extra overhoogte nodig zijn om de lagere
ligging van de kruin te compenseren.
Een concreet geval is de bodemdaling in de Provincie Groningen. Hier vindt sinds 1963
aardgaswinning plaats waarvan de invloed (in de vorm van bodemdaling) zich voordoet tot
onder de zeedijk. Gebaseerd op de meest recente gasproductieverwachting voor het
Groningerveld, wordt voorzien dat omstreeks het jaar 2050 de bodemdaling als gevolg van
gaswinning in het centrum van het veld een waarde van naar verwachting 40 cm zal

Technisch Rapport Macrostabiliteit

15 van 136

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

bereiken. Ter plaatse van de zeewering betekent dit bijvoorbeeld bij Delfzijl een zakking van
circa 30 cm (van dijk én achterland).
De prognoses worden per 5 jaar op grond van metingen geactualiseerd en openbaar
gemaakt. De prognoses houden géén rekening met andere vormen van maaivelddaling.
Indien bijvoorbeeld een polderpeil wordt verlaagd om de gevolgen van bodemdaling voor de
drooglegging van landbouwgronden te compenseren, wordt met de extra daling die daarvan
het gevolg is, géén rekening gehouden.
Een ander concreet geval is de bodemdaling die optreedt door oxidatie van organische
bestanddelen in veen in combinatie met polderpeilverlagingen in Zuid Holland (bijvoorbeeld
Alblasserwaard en Krimpenerwaard) waardoor dijk- en achterlandverlagingen van meer dan
50cm per 100 jaar optreden.
Bodemdaling heeft ook consequenties voor de macrostabiliteit van dijken bij maatgevende
omstandigheden. Dit hangt nauw samen met de beschouwde planperiode. Voor ontwerp met
een planperiode van in het algemeen 50 jaar zal dit aanmerkelijk ongunstiger kunnen zijn dan
voor Toetsing waarbij de zichtperiode 5 -12 jaar is. Effect is dus mogelijk een zwaardere
dijkversterking.
3.3
3.3.1

Hydraulische belastingen
Inleiding
De hydraulische belastingen zijn gerelateerd aan de wettelijke veiligheidsnorm met betrekking
tot overstroming, zoals die is gegeven in de Waterwet. In deze wet is de veiligheidsnorm voor
de primaire waterkeringen aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans per jaar van
de hoogste hoogwaterstand waarop elke keringsectie afzonderlijk moet zijn berekend. Bij
bepaling van deze hoogste waterstand worden ook andere factoren in acht genomen die het
waterkerend vermogen bepalen. Deze factoren zijn onder andere: lagere waterstanden,
golven, stromingen, slingeringen in de waterstand, stormduur, sterkte-eigenschappen van
kering en ondergrond, bodemdaling en zeespiegelstijging. Figuur 3.1 geeft een globaal
schematisch overzicht van de relatie tussen respectievelijk belastingen en
schadeontwikkeling.
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Figuur 3.1 Relatie tussen belasting en schadeontwikkeling

De volgende paragrafen leggen de verbinding met ‘Hydraulische randvoorwaarden voor
primaire waterkeringen’ [ref. 39] en geven, waar nodig, aanvullingen op de hydraulische
randvoorwaarden. Voor het ontwerpen en toetsen op macrostabiliteit, zijn de volgende
hydraulische parameters van belang:
Maatgevende hoogwaterstand (MHW) / Toetspeil (§ 3.3.2).
Waterstandsverloop tijdens maatgevende belasting (§ 3.3.3).
Hoogwaterstijging (§ 3.3.4).
Lokale waterstandverhogingen (§ 3.3.5).
Golfoverslaghoogte (§ 3.3.6).
Hydraulische belasting door schepen (§ 3.3.7).
Golfrandvoorwaarden bij een lagere waterstand dan MHW (§ 3.3.8).
Extreme neerslag (§ 3.3.9).
Stroming (§ 3.3.10).
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3.3.2

Maatgevende hoogwaterstand (MHW) / Toetspeil
In het rapport Grondslagen voor waterkeren [ref. 37] (Hoofdstuk 3) is een overzicht van
waterkeringen en de daaraan gerelateerde systemen gegeven. Hierbij is een onderscheid
gemaakt tussen categorieën (de plaats in de beveiliging van dijkringgebieden) en typen
(verschijningsvormen).
Primaire waterkeringen
Het toetspeil staat in het randvoorwaardenboek en geeft alleen informatie voor primaire
waterkeringen categorie 1 (i.e. keringen die behoren tot het stelsel dat direct het
dijkringgebied omsluit en buitenwater keert). Aan de toevoeging van MHW is te zien voor
welk referentiejaar de MHW is vastgesteld (bijvoorbeeld: MHW 2005 geldt voor het jaar
2005). De randvoorwaarden zijn gebaseerd op de veiligheidsnorm uit de Waterwet en worden
eens per zes jaar geactualiseerd en uitgebracht in een nieuw randvoorwaardenboek. Voor
het eerste randvoorwaardenboek geldt MHW 2000 = Toetspeil 2000. In de nabije toekomst
zal deze veiligheidsnorm van waterstandsnorm (dus gebaseerd op overschrijdingsfrequenties
van het hoogwater) worden verlaten en zal worden overgegaan op een inundatienorm. Zodra
deze veiligheidsnorm van waterstandsnorm zal zijn vertaald in een inundatienorm zal dit
worden uitgebreid naar de overige categorieën keringen; tot die tijd moet hiervoor worden
verwezen naar Grondslagen voor waterkeren [ref. 37] en de uitwerking daarvan in het
beheersplan van de waterkeringbeheerder.

Figuur 3.2 Primaire waterkeringen
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Niet-primaire keringen
Voor een aantal gebieden in Nederland is naast de primaire keringen een stelsel van
regionale keringen in gebruik. Er zijn 3 groepen regionale keringen:
1 Zomerkades en voorlandkeringen (Dit zijn keringen die buitenwater keren maar die geen
primaire keringen zijn)
2 Boezem- en polderkaden, dijken langs regionale rivieren, langs kanalen en dijken/kaden
langs wateropslagbekkens. (dit zijn keringen die ander water keren dan genoemd onder 1)
3 Secundaire dijken, slaperdijken, compartimenteringsdijken, landscheidingen. (Dit zijn
zogenaamde droge keringen)
Het vaststellen van het veiligheidsniveau van de regionale waterkeringen valt onder de
verantwoordelijkheid van de provinciale overheid. Bepalingen met betrekking tot deze (nader
aan te wijzen) waterkeringen staan in de provinciale ‘verordeningen waterkering’. Voor het
bepalen van randvoorwaarden voor boezemkaden, die ook tot de regionale waterkeringen
worden gerekend, wordt verwezen naar het Technisch Rapport voor het toetsen van
boezemkaden [ref.38] en de IPO-richtlijn ter bepaling van het veiligheidsniveau van
boezemkaden [ref.43].
Overige keringen:
Tevens zijn er keringen die door het waterschap kunnen worden aangewezen, maar die niet
door de provincie worden aangewezen en genormeerd.
3.3.3

Waterstandsverloop tijdens maatgevende belasting
Toetsen conform VTV:
Achtereenvolgens wordt behandeld het bij het
waterstandsverloop tijdens maatgevende belasting:

toetsen

in

rekening

te

brengen

Bij rivieren.
Bij zeedijken.
In het merengebied.
In de delta’s.
In de estuaria.
Rivierdijken
Voor boven- en benedenrivieren kan het verloop van de hoogwatergolf worden toegeleverd
door het HIS-R (Hoogwater Informatie Systeem - Regionaal), te bereiken via
his@dww.rws.minvenw.nl.
Zeedijken
Bij dijken langs zee gelden de volgende aannamen:
Tijdens de maatgevende belasting is de vorm van het waterstandsverloop van de
stormopzet (zie Figuur 3.3) langs de kust gelijk, ook in het Waddengebied.
De stormduur ts is in het Waddengebied 45 uur, en langs de gladde kust 35 uur.
De top van de opzet ligt op MHW - GGA, waarin GGA (= Gemiddelde Getij-amplitude)
voor die locatie is.
De basis ligt op de gemiddelde waterstand (GWS). Op deze opzet wordt het getijverloop van
de betreffende locatie (deze is bekend bij de beheerder) gesuperponeerd, zodanig dat het

Technisch Rapport Macrostabiliteit

19 van 136

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

tijdstip van een top van de getijkromme samenvalt met dat van de top van de opzet. De
maximale waterstand wordt hiermee gelijk aan MHW.
Meerdijken
Voor meerdijken bestaat de maatgevende belasting uit een combinatie van een hoog
meerpeil en harde wind. Voor het bepalen van de kruinhoogte is met name de windinvloed
van belang, voor de grondmechanische aspecten is met name het verhoogde meerpeil
dominant, een verhoogd meerpeil kan gedurende een periode van meerdere weken optreden
zie rapport ‘Analyse duur van extreme meerpeiltoppen Markermeer’ [ref. 48]. Zolang uit de
(op stapel staande) rekenmodellen als HYDRA_M geen andere regels volgen, wordt met de
volgende aannamen volstaan:
De stormduur ts is 35 uur.
De opzet verloopt volgens de dikke getrokken lijn in Figuur 3.3.
Dijken in de delta’s
In de delta’s wordt de aanpak als bij de dijken langs zee gevolgd, met een stormduur van 35
uur. De maximale waterstand (top) ligt op SP + (MKH - SP)/3, waarin SP het streefpeil van
het meer is (bekend bij de beheerder) en MKH de maatgevende kruinhoogte. De basis ligt op
SP.
Dijken in de estuaria
Aan de buitenzijde van de Oosterschelde en in de Westerschelde wordt de aanpak zoals bij
de zeedijken gevolgd. Het waterstandsverloop tijdens maatgevende belasting is hier voor
zowel Westerschelde als aan de buitenzijde van de Oosterscheldekering gelijk aan wat geldig
is voor de gehele kust. De stormduur bedraagt 35 uur.
Voor de resulterende waterstanden op de Oosterschelde is de aanwezigheid van de
stormvloedkering een complicerende factor. Het meest negatieve verloop van de
waterstanden ten aanzien van de macrostabiliteit zal optreden wanneer een hoge waterstand
gedurende lange tijd weinig verandert. Dit zal optreden bij een gesloten kering. Uitgaande
van een waterstandsverloop aan de buitenzijde van de kering met eerdergenoemde
uitgangspunten zal de kering enkele malen achtereen gesloten worden. Hierbij kan ervan
uitgegaan worden dat tijdens de eerste hoogwatertop de stormvloedkering gesloten is op een
bekkenpeil van NAP + 1,00 m (centrum bekken) en dat de waterstand op het bekken zich
gedurende de twee daaropvolgende getijden op ongeveer een peil van NAP +2,00 m zal
bevinden. Dit wordt veroorzaakt door de te volgen sluitingstrategie van de stormvloedkering
waarbij getracht wordt bij sluiting steeds afwisselend een bekkenpeil van NAP +1,00 m
respectievelijk NAP +2,00 m in te stellen. Bij sterk verhoogd laagwater tijdens een
stormperiode zal teruggaan van een peil van NAP +2,00 m naar een peil van NAP +1,00 m
niet altijd mogelijk zijn. Daardoor moet worden gerekend op een waterstand van NAP + 2,00
m gedurende een periode van 20 uur. De top van het opzetverloop ligt dan op MHW -GGA.
Het opzetverloop is hier rechthoekig (zie Figuur 3.3). Superpositie van dit verloop en de
gemiddelde getijkromme levert het waterstandsverloop onder maatgevende omstandigheden.
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Figuur 3.3 Verloop van de stormopzet

Ontwerpen van dijken of dijkversterking:
Bij de vorige dijkversterkingsronden werden in Zui-Holland de waterstandverlooplijnen voor
het ontwerp beschikbaar gesteld door Provincie Zuid-Holland. Omdat de provincie deze
service niet meer verleent, zijn er geen waterstandverlooplijnen beschikbaar voor de lopende
en komende dijkversterkingsplannen. Het bepalen van de waterstandverlooplijnen is een
specialistische aangelegenheid, waarvoor de waterschappen zelf in het algemeen geen
kennis in huis hebben. Dit betekent dat er een hiaat is ontstaan in de beschikbaarheid van
ontwerprandvoorwaarden. In Figuur 3.4 is een voorbeeld van een waterstandverlooplijn
gegeven.
Steurgat, km.raai 963
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Figuur 3.4 Voorbeeld waterstandverlooplijn Steurgat km 963
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In [ref. 30] zijn verschillende opties voor de bepaling van waterstandverlooplijnen onderzocht
(voor macrostabiliteit binnenwaarts ten behoeve van dijkversterking in Zuid-Holland) en
worden de volgende twee opties voorgesteld 1:
1. Te ontwikkelen methodiek (voorkeursoptie uit het rapport [ref. 30]), die aansluit bij de
ontwikkeling van het WTI en voor het ontwerp waterstandsverlopen per km-raai
oplevert. Deze methodiek dient te worden vastgelegd in een addendum bij het
Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het Rivierengebied. [ref. 22], waarbij
voor de ontwerpers tevens een database met waterstandverlooplijnen per km-raai
beschikbaar wordt gesteld.
2. In afwachting van het beschikbaar komen van de resultaten van optie 1 zal voorlopig
vereenvoudigde robuuste interim-methode (terugvaloptie 6b uit het rapport voor de
actuele en urgente dijkversterkingsplannen) worden toegepast. De interim-methode,
die staat beschreven in [ref. 30] is reeds toegepast bij voor een aantal
dijkversterkingsplannen (w.o. Werkendam, Kinderdijk-Schoonhoven, Steurgat en
Krimpen a/d/ Lek).
3.3.4

Hoogwaterstijging
De hoogwaterstijging is samengesteld uit de mondiale stijging van de zeespiegel, NAP-daling
en de eventuele lokale wijzingen van de getij-amplitude; de laatste factor is het gevolg van
menselijk ingrijpen in lokale situaties en de daarmee gepaard gaande morfologische
ontwikkelingen.

3.3.5

Lokale waterstandverhogingen
In vrijwel gesloten bekkens kunnen zich slingeringen voordoen bij het plotseling wegvallen
van de windbelasting; hierdoor kan een waterstandverhoging, ten gevolge van opwaaiing,
veranderen in een even grote verlaging, en een verlaging, ten gevolge van afwaaiing,
veranderen in een even grote verhoging. In langgerekte bekkens, die aan één zijde zijn
afgesloten en in verbinding staan met het buitenwater, zoals havens, kunnen opslingeringen
(‘seiches’) optreden. Hierbij treedt een sterke vergroting op van laagfrequente variaties van
de buitenwaterstand. Significante effecten van seiches zijn alleen te verwachten bij
langgerekte en grote bekkens. Voorbeelden zijn de bekkens in het Europoortgebied
(golfperiodes tussen 10 en 180 minuten), de havens van Vlissingen (golfperiode kleiner dan
10 minuten), en de haven van IJmuiden (periode circa 10 minuten).

1

Ten behoeve van de lopende en urgente dijkversterkingstrajecten is door Deltares in opdracht van WSHD en

WSRL een onderzoek uitgevoerd naar methodieken voor de bepaling van waterstandverlooplijnen voor de
beoordeling van de binnenwaartse macrostabiliteit voor de dijkversterkingsplannen, die in het kader van het HWBP
in het Benedenrivierengebied moeten worden uitgevoerd.
De bevindingen zijn vastgelegd in het Rapport “Bepaling waterstandverlooplijnen voor macrostabiliteit binnenwaarts
t.b.v. dijkversterkingsplannen in het Benedenrivierengebied” [ref. 30]. Dit rapport is afgestemd met de Provincie
Zuid-Holland, vertegenwoordigers van RWS Waterdienst en met de opstellers van het nieuwe wettelijke
toetsinstrumentarium (WTI) en de werkgroep Evaluatie Grondmechanisch Onderzoek.
In november 2011 is dit rapport aan de orde geweest in ENW-Rivieren en aldaar onderschreven. Deze heeft
daarmee ingestemd en geconcludeerd dat het hiaat van de waterstandverlooplijnen in het TROR [ref. 27] nader zou
moeten worden ingevuld voor geheel Nederland. Nu heeft dit rapport pas een officiële status als ENW–Rivieren het
onderschrijft en ENW-Kern vraagt e.e.a. vast te stellen. In het nog uit te brengen Technisch Rapport Macrostabiliteit
bij Dijken (TRMD) dient dit dan ook te worden opgenomen.
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Als Hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen [ref. 39] geen uitsluitsel
geeft, kan de grootte van een seiche op twee wijzen worden bepaald:
Op grond van registraties; daar, waar significante seiches op kunnen treden, zijn in het
algemeen ook registraties beschikbaar.
Op grond van numerieke berekeningen door hierin gespecialiseerde diensten.
Naast seiches kunnen zich dwars-slingeringen en kortere langs-slingeringen voordoen. Deze
zullen ook uit bestaande registraties bekend zijn. Voor de berekening van lokale
waterstandverhogingen door lokale opwaaiing, buistoten en buioscillaties kan aan zee en
delta’s, tenzij in het randvoorwaardenboek anders wordt geadviseerd, gebruik worden
gemaakt van § 5.5 van de Leidraad Benedenrivieren en het rapport van de Deltacommissie
deel 4.
3.3.6

Golfoverslaghoogte
Voor het berekenen van macrostabiliteit zijn waterstandfluctuaties als gevolg van kortdurende
golven zoals windgolven niet relevant. Voor de volledigheid wordt de onderstaande tekst
gegeven:
De golfoverslaghoogte is gerelateerd aan een ontwerp-golfoverslagdebiet. De
golfoverslaghoogte is de kruinhoogte ten opzichte van de waterstand MHW, waarbij een
bepaald opgegeven gemiddeld overslagdebiet optreedt. Afhankelijk van de
erosiebestendigheid en stabiliteit van het binnentalud kan meer of minder overslag worden
getolereerd en daarmee een lagere of hogere kruinhoogte worden aangehouden. Hierbij
moet rekening worden gehouden met de gewenste begaanbaarheid bij extreme condities. Als
een kruin onbegaanbaar is voor lopende dijkwachten kan hij nog wel toegankelijk zijn voor
bijvoorbeeld een terreinauto of een vrachtauto. Ook moet er rekening mee worden gehouden,
dat in gebieden met bebouwing direct achter de kering het gevoel van veiligheid sterk
afneemt bij een grotere overslag.
De relatie tussen golfoverslag en kruinhoogte voor dijken en dammen is behandeld in het
Technisch Rapport Golfoploop en golfoverslag bij dijken [ref. 40].

3.3.7

Hydraulische belasting door schepen
De belasting door schepen is sterk locatie bepaald. Een afwijking van belang van het
gemiddelde jaarlijkse beeld is niet te verwachten. De uitwerking van deze belasting op
grondconstructies is bij de beheerder bekend. Stroomsnelheden zullen meestal kleiner zijn
dan 2 m/s. De opgewekte golven zijn in het algemeen kleiner dan 0,5 m met een enkele
uitschieter naar 1 m met een periode van 2 tot 5 s. Ook kunnen kortdurende
waterstandsverlagingen door een passerend schip ontstaan. In het algemeen zal een
scheepsgeïnduceerde belasting dan ook geen rol spelen bij het ontwerp of toetsing op
macrostabiliteit. Mocht een beheerder hierover in twijfel verkeren, dan wordt aanbevolen
contact op te nemen met de Helpdesk Waterkeren.

3.3.8

Golfrandvoorwaarden bij een lagere waterstand dan MHW
In Hydraulische randvoorwaarden voor primaire waterkeringen [ref. 39] zijn naast de
toetspeilen langs de kust de bijbehorende golven gegeven. Deze combinatie van waterstand
en significante golfhoogte is echter afgeleid voor het bepalen van de benodigde kruinhoogte.
Voor het beschouwen van andere schademechanismen kunnen andere combinaties, met
name die van lagere waterstanden, maatgevend zijn. Deze combinaties moeten door nader
onderzoek worden vastgesteld. Zo lang deze niet bekend zijn kan ook bij lagere
waterstanden de in het hydraulische randvoorwaardenboek gegeven golfhoogte worden
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aangehouden, met een maximum van 0,7h, waarin h (in m) de waterdiepte op voorland is.
Dezelfde redenering geldt voor de in rekening te brengen golven bij de
veiligheidsbeschouwing met betrekking tot de uitvoering van werken in de zomerperiode.
Wanneer de buitenwaterstand een rol speelt in de stabiliteitsanalyse moet worden uitgegaan
van veilige schattingen hiervoor. Er moet worden gerekend met een extreme waterstand,
gebaseerd op de hoogwaterstatistiek voor de zomerperiode, met een overschrijdingskans
gelijk aan de voor het gebied vigerende MHW-overschrijdingsfrequentie Zie hiervoor
Zomerrandvoorwaarden [ref. 49].
3.3.9Extreme neerslag
Bij toetsing wordt, in tegenstelling tot bij ontwerp, niet het belastinggeval beschouwd met
extreme neerslag en bijbehorende waterstand.
Bij ontwerp dient dus wel een situatie tijdens extreme neerslag te worden beschouwd. Een 7daagse neerslagsom van 155 mm wordt in het algemeen als extreme neerslag beschouwd)
In § 5.3.3 is aangegeven hoe met de invloed van neerslag op de waterspanningen in de
macrostabiliteitsberekening moet worden omgegaan.
3.3.10

Stroming
Stroming langs dijken en dammen kan onder andere erosie van het voorland en/of de
onderwateroever veroorzaken Het water zelf, maar ook meegevoerde materialen of objecten
kunnen een eroderende werking hebben op de bekleding; stroomkrachten kunnen losse
stortstenen meevoeren en de randen van kraagstukken en/of matten kunnen worden
opgelicht en omgeklapt waardoor de onderliggende lagen worden blootgesteld aan erosie.
Natuurlijke stroming ten gevolge van de afvoer van water uit bovenstroomse gebieden en
getij is vaak als hydraulische randvoorwaarde voor het ontwerpen van waterkeringen van
ondergeschikt belang. Op plaatsen waar stroming erosie veroorzaakt onder frequent
voorkomende omstandigheden zijn meestal al maatregelen genomen door de
waterkeringbeheerder. Voorbeelden zijn schaardijken en vooroevers van grondconstructies
langs de rand van een getijgeul. Bij vooroevers moet de ontwikkeling van de stroomgeul in de
gaten worden gehouden: te steile en te diepe taluds van de vooroever kunnen als inleidend
mechanisme voor een zettingsvloeiing of afschuiving optreden. Bij instabiliteiten spelen zowel
geotechnische aspecten (sterkte) als wel de hydraulisch en morfologische condities
(belasting) een rol.

3.3.11

Hydraulische belasting tijdens uitvoering van dijkversterkingswerkzaamheden
Randvoorwaarden met betrekking tot de buitenwaterstand:
Wanneer de buitenwaterstand een rol speelt in de stabiliteitsanalyse moet worden uitgegaan
van veilige schattingen hiervoor. Als een hoge buitenwaterstand een rol speelt bij de
stabiliteit, dan moet worden gerekend met een extreme waterstand. Voor werkzaamheden in
de zomerperiode kan deze zijn gebaseerd op de hoogwaterstatistiek voor de zomerperiode,
met een overschrijdingskans gelijk aan de vigerende gebiedsfrequentie. Voor zee- en
meerdijken is hierover enige informatie opgenomen in de Leidraad Zee- en Meerdijken. [ref.
51]. Voorlopig dient een rivierpeil te worden aangehouden dat door de dijkring op het moment
van verbetering kan worden gekeerd. Als praktische waarde wordt een waterstand
aanbevolen die 0,50 m lager ligt dan de laagste bestaande kruinhoogte in de dijkring aan het
begin van de versterkingsronde, rekening houdend met het daarbij optredende rivierverhang.
Bij zee- en meerdijken kan een waterstand worden aangehouden die ongeveer gelijk is aan
de kruinhoogte, verminderd met de waakhoogte die volgens het ontwerp nodig is.
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3.4
3.4.1

Overige belastingen
Inleiding
Overige belastingen kunnen worden omschreven als invloeden of processen die de stabiliteit
van de kering bedreigen, anders dan hydraulische of grondmechanische belastingen.
In het volgende komen aan de orde:
Wind (§ 3.4.2).
IJs (§ 3.4.3).
Verkeer (§ 3.4.4).
Aardbevingen (§ 3.4.5).
Bodemonderzoek en explosies (§ 3.4.6).
Aanvaringen en drijvende voorwerpen (§ 3.4.7).
Biologische aantasting (§ 3.4.8).
Chemische aantasting (§ 3.4.9).
Klimatologische aantasting (§ 3.4.10 ).

3.4.2

Wind
Voor windgegevens wordt verwezen naar Eurocode [ref. 34]. De indirecte invloed van wind
op de waterkeringen via waterstand en golven is behandeld in § 3.3.5.
Invloed wind
De directe invloed van wind is aanwezig in de volgende gevallen:
Als voor de buitenteen van de dijk een zandstrand aanwezig is, kan dit aanleiding zijn tot
het verstuiven en verstikken van grasbekleding. Tevens kunnen open
glooiingsconstructies hierdoor inzanden. Dit aspect moet bij het dimensioneren worden
meegenomen.
Begroeiing (bomen en struiken) brengen windbelasting over op grondconstructies. Deze
krachten kunnen een nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het grondlichaam, met
name onder maatgevende omstandigheden en dienen in de statische controle van de
macrostabiliteit te worden meegenomen. Geval voor geval kan worden nagegaan hoe
groot deze krachten zijn, en wat het effect op de grondconstructie zal zijn, ervan
uitgaande dat de verankering van de bomen zodanig is dat omwaaien uitgesloten is. In
het benedenrivierengebied en langs de kust moet ook het effect van ontworteling c.q.
bezwijken van de fundering worden meegenomen; daarbij moeten zodanige
voorzieningen worden aangebracht, dat ontworteling niet zal leiden tot schade aan het
waterkerende deel van het grondprofiel Hoe hiermee moet worden omgegaan in de
macrostabiliteitsanalyse is voor de eenvoudige toets voor primaire keringen weergegeven
in het concept van het VTV2011 Technisch Deel 2) en wel in hoofdstuk 18. [ref. 44].
Voor de beoordeling van Begroeiing bestaat geen Gedetailleerde toets. 3). Hoe de toets
voor regionale keringen dient plaats te vinden is in § 4.9 van het Addendum op de

2

Dit is een conceptversie van het VTV Algemeen deel behorende bij het Concept WTI2011. Als gevolg van de
beleidsmatige beslissing om de vierde toetsronde uit te stellen en het WTI2011 niet vast te stellen, is dit concept
niet met de opdrachtgever besproken en is de uitvoerbaarheidstoets niet uitgevoerd. Het concept WTI2011 moet
worden beschouwd als input voor verdere uitwerking in het kader van het SBW-WTI2017 programma.
Deze verwijzing zal bij het definitief maken van dit TRMD worden aangepast in het vigerende VTV'.

3

De gedetailleerde toets voor primaire keringen is nog niet beschikbaar maar is onderdeel van de SBW-studie
betreffende (Niet Waterkerende Objecten) die vermoedelijk in 2013 zal worden uitgevoerd.
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Leidraad Toetsen op veiligheid regionale keringen betreffende boezemkaden beschreven
[ref. 32].
Grondconstructies liggen bij uitstek op locaties die qua windaanbod zeer geschikt zijn
voor solitaire windmolens of in het bijzonder voor windmolenparken. De plaatsing van
windmolens binnen de waterkeringzone moet echter zoveel mogelijk worden voorkomen.
Alleen bij uitzondering kan plaatsing op, of binnen de stabiliteitszones van het
grondlichaam in beeld komen. Voor deze constructies moeten alle denkbare belastingen
worden bepaald, afgewogen en in het ontwerp van de dijk worden meegenomen. Daarbij
moet ook worden bedacht, dat draaiende windmolens trillingen veroorzaken met mogelijk
gevolgen voor het zettinggedrag en de stabiliteit van de kering. De kennis hierover is op
dit moment nog uiterst beperkt en vergt veel onderzoek.
Het directe windeffect op golfoverslag (spray) speelt een rol bij zowel taluds als bij
verticale constructies. Dit effect is bij het opstellen van de rekenregels in de Technische
Rapporten verdisconteerd.
3.4.3

IJs
Nederland behoort niet tot de landen met regels en voorschriften omtrent de wijze waarop bij
het ontwerpen en beoordelen van constructies met ijsbelasting rekening moet worden
gehouden. De temperatuur en het zoutgehalte van het water van de Noordzee aan de kust
geven geen aanleiding tot het ontstaan van ijsvorming van enige betekenis. In de zeearmen,
en zeker in de meren, zijn wel situaties uit het verleden bekend van significante ijsvorming; de
afsluiting van de zeearmen in Zeeland heeft invloed op de mate van ijsvorming langs de
Zeeuwse oevers. Op de rivieren kan ijsvorming leiden tot beïnvloeding van de waterstand op
de rivier. Ondanks de schade die ijs kan veroorzaken is voor de Nederlandse situatie de kans
op inundatie van het achterland hierdoor toch erg laag. Hiervoor zou de ijsbelasting gepaard
moeten gaan met hoge waterstand en zware golfaanval, zodat het grondlichaam onder de
beschadigde bekleding verder kan eroderen en bezwijken. Een dergelijke samenloop van
omstandigheden is onwaarschijnlijk, omdat de golfhoogte door het ijs op het water sterk wordt
beperkt.
Bij ijsdamvorming in de rivieren zal men naar verwachting ingrijpen met bijvoorbeeld
explosieven om hoge waterstanden te voorkomen.

3.4.4

Verkeer
Er dient rekening te worden gehouden met een verkeersbelasting op het dijklichaam. Hierbij
worden er drie mogelijkheden onderscheiden in stabiliteitsanalyses:
•

•

De eerste mogelijkheid is dat er een verkeersweg op de kruin van het dijklichaam
aanwezig is. In dat geval dient er een belasting van 15 kN/m 2 op één rijstrook, breedte
2,5 m te worden aangebracht. Indien meerdere rijstroken op de kruin van de dijk
aanwezig zijn dient de verkeerbelasting op de, voor macrostabiliteit meest ongunstigste
rijstrook te worden aangebracht. Voor de binnenwaartse stabiliteit zal het hier de
rijstrook betreffen die het dichtst bij de binnenkruinlijn gelegen is. Voor de buitenwaartse
stabiliteit zal het gaan om de rijstrook die het dichtst bij de buitenkruinlijn gelegen is. De
waarde van 15 kN/m 2 is ontleend aan Eurocode [ref. 34].
De tweede mogelijkheid is dat er geen verkeersweg op het dijklichaam aanwezig is. In
dat geval dient er toch rekening te worden gehouden met een verkeerslast. De
gedachte hier achter is dat er tijdens maatgevende omstandigheden bij een dreigende
calamiteit transport over het dijklichaam noodzakelijk is. Uitgaande van vrachtverkeer
ten behoeve van zandtransport dient een belasting van 13 kN/m 2 op de kruin van het
dijklichaam te worden aangebracht over een breedte van 2,5 m. Deze belasting dient op
de meest ongunstigste locatie te worden aangebracht. Voor binnenwaartse stabiliteit
houdt dit in dat de verkeersbelasting langs de binnenkruinlijn wordt aangebracht. Voor
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•

de buitenwaartse stabiliteit geldt dat de verkeersbelasting langs de buitenkruinlijn wordt
aangebracht. De genoemde belasting is ontleend aan een gewicht van 400 kN per 12
m.
De derde situatie is een situatie met een verkeersweg op de berm. In dit geval zou het
in rekening brengen van een verkeerslast bij binnenwaartse stabiliteit een positieve
invloed kunnen hebben op de berekende stabiliteit. Hierdoor zou niet de maatgevende
situatie berekend kunnen worden. In dat geval dient de grootte van de verkeersbelasting in rekening te worden gebracht zoals die in het tweede geval, de groene dijk.
Dit geldt zowel voor de binnenwaartse als voor de buitenwaartse stabiliteit.

In het VTV is zoals hierboven aangegeven dat met de verkeersbelasting rekening dient te
worden gehouden. In het Addendum bij de Leidraad Toetsen Regionale keringen betreffende
boezemkaden [ref. 32] is een redenering opgesteld waardoor hier eventueel de
onderbouwing, afgezien of de grootte van de belasting, kan worden aangepast. Tevens is
een mogelijkheid geboden om de mate van aanpassing van de wateroverspanning
onderbouwd te verlagen. Deze redenering is weergegeven in bijlage D van dit rapport en kan
ook worden toegepast voor primaire keringen.
Er is een ontwikkeling gaande om tijdens extreme situaties meer overslag toe te staan. Het is
mogelijk dat vanwege de toelaatbare overslag transport over de kruin ondenkbaar is. Voor die
gevallen hoeft er geen verkeersbelasting op de kruin in rekening te worden gebracht. In dat
geval dient wel een onderbouwing van het achterwege laten van de verkeersbelasting aan de
berekeningen te worden toegevoegd.
Achtergronden over de wijze waarop de verkeersbelasting in rekening wordt gebracht zijn
beschreven in Handreiking constructief ontwerpen [ref. 12].
3.4.5

Aardbevingen
De kans op schade aan dijken door een aardbeving is in Nederland zeer klein (< 10-4 per
jaar). Omdat aardbevingen en extreem hoog water twee onafhankelijke gebeurtenissen zijn,
is de bijdrage aan de kans op falen van grondconstructies geheel te verwaarlozen.

3.4.6

Bodemonderzoek en explosies
Door het uitvoeren van bodemonderzoek, boringen en sonderingen kan lokaal de
geohydrologie verstoord raken. Om dit te voorkomen dienen boorgaten van boringen die in
de directe nabijheid van waterkeringen worden uitgevoerd, goed te worden afgedicht. Het
betreffende waterschap dient dit te controleren. Van sondeergaten mag worden aangenomen
dat deze, door de horizontale gronddruk zelf weer sluiten. Indien er aanwijzingen zijn dat er
slecht afgedichte boorgaten in de directe omgeving van het dijklichaam aanwezig zijn dienen
deze evt. negatieve effecten in de schematisatie van de waterspanningen te zijn
verdisconteerd, zie hoofdstuk 5. Voor achtergronden omtrent grondonderzoek inde nabijheid
van waterkeringen wordt verwezen naar de Leidraad bij bodemonderzoek in en nabij
waterkeringen [ref. 41].
Indien langs de waterkering een industrieterrein is gelegen waar chemische industrie
onderdeel van uitmaakt dient na te worden gegaan of mogelijke explosies invloed hebben op
de stabiliteit van het dijklichaam. Dit kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een
explosiekrater in de directe nabijheid of het starten van een zettingsvloeiing. Het
verdisconteren van explosies in en stabiliteitsanalyse voor waterkeringen is specialistisch
onderzoek dat buiten het kader van dit Technisch Rapport valt.
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3.4.7

Aanvaringen en drijvende voorwerpen
Onder normale omstandigheden zal een aanvaring van een schip met een dijk zelden
voorkomen. Echter, juist als het stormt kan een schip stuurloos of op drift raken en de
waterkering treffen. De mogelijke gevolgen zijn op dat moment ook het grootst. Ten eerste is
de kracht waarmee het schip de dijk treft groot, ten tweede is er een hoge waterstand en zijn
er hoge golven, zodat een eventueel opgetreden initiële schade zich snel kan uitbreiden.
Hierdoor kan een stranding van een schip een reëel gevaar vormen voor een dijkdoorbraak.
Als voorbeeld van een dergelijke aanvaring kan het schip ‘Limbourg’ dienen, dat in 1955
strandde op de Hondsbossche Zeewering. In het rivierengebied is de situatie tijdens storm
minder maatgevend. Als een schip stuurloos is, is de mogelijkheid dat het op een dijk loopt
aanwezig. De massa, snelheid en de hoek waarmee het schip de dijk raakt, zijn dan
bepalend voor de schade. Overigens zal op de rivieren bij een zeer hoge waterstand de
scheepvaart worden stilgelegd. De beheerder moet zelf nagaan of in zijn specifieke situatie
een combinatie van een scheepsaanvaring met bepaalde hydraulische randvoorwaarden een
voor het ontwerp of toetsing maatgevende situatie oplevert. In dat geval is specialistische
ondersteuning gewenst. Een op deze wijze uitgevoerde risicoanalyse is onder andere
toegepast bij het ontwerp van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg.
Drijvend vuil en wrakhout hebben in het algemeen te weinig massa om serieuze schade aan
een harde bekleding te veroorzaken; beschadiging van grasmatten is wel mogelijk.

Figuur 3.5 Aanvaring van een schip met een dijk( bron bij auteur onbekend)

3.4.8

Biologische aantasting
Waterplanten en dieren kunnen zich op en tussen de bekleding hechten maar richten hier in
het algemeen weinig schade aan. Wel kunnen de fysische eigenschappen veranderen. De
doorlatendheid van open bekledingen kan verminderen. Aangroei op een gladde bekleding
kan de ruwheid vergroten waardoor de belasting door golven en stroming kan toenemen.
Bitumineuze bekledingen zijn licht gevoelig voor aantasting door uitwerpselen van schapen
en runderen. Dieren die gangen of holen graven, zoals ratten, muskusratten en mollen,
kunnen een talud ondermijnen of een afdekkende kleibekleding aantasten of doorgraven. Dit
laatste kan tot gevolg hebben dat de freatische lijn in het grondlichaam hoger komt te liggen,
met nadelige gevolgen voor macrostabiliteit. Ook is het niet ondenkbaar dat zand uit de kern
zal wegspoelen. Gevaar voor ondermijnende activiteiten van de muskusrat komt vooral voor
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bij langs de dijken gelegen waterpartijen, zoals wielen en strangen, en bij schaardijken. Niet
goed gedoseerde beweiding kan schade aan grastaluds veroorzaken.
Indien er aanwijzingen zijn dat als gevolg van biologische aantasting de doorlatendheid van
de bekleding is aangetast, dient dit bij de schematisatie van de waterspanningen in het
dijklichaam te worden meegenomen (zie hoofdstuk 5).
3.4.9

Chemische aantasting
Constructiematerialen kunnen door oxidatie, zoutwater en door stoffen die in vervuild water
voorkomen, worden aangetast. Bitumineuze bekledingen zijn gevoelig voor
olieverontreiniging. Gras en geotextielen zijn gevoelig voor chemische aantasting.

3.4.10

Klimatologische aantasting
Opgesloten water zal door bevriezing uitzetten en kan daardoor constructiematerialen
aantasten. Door langdurige droogte kan een te dunne kleilaag op een talud zodanig uitdrogen
dat een grasmat hier ernstige schade van ondervindt. Bij uitdroging van klei ontstaan
krimpscheuren en neemt de erosiebestendigheid van de klei af. Door deze structuurvorming
bestaat er verschil in de erosiebestendigheid van kleilagen (ook onder steenbekledingen) op
zuid- en noordzijde door verschillende temperatuurontwikkeling en vochtigheid). Geotextielen,
kunststofschermen e.d. moeten worden beschermd tegen ultraviolette straling.
Deze effecten dienen bij het schematiseren van de waterspanning in het dijklichaam te
worden meegenomen. Met name de doorlatendheid van de afdekkende kleilaag zal in de
praktijk hoog zijn als gevolg van de hierboven genoemde processen.
Door langdurige droogte kan een dijk of kade uitdrogen hetgeen een negatief effect op de
macrostabiliteit kan hebben. Dit geldt echter bij zogenaamde veenkaden en zal niet bij de
primaire keringen in Nederland van toepassing zijn. Hiervoor wordt verwezen naar de
Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen [ref. 31].

Technisch Rapport Macrostabiliteit

29 van 136

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

30 van 136

Technisch Rapport Macrostabiliteit

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

4 Schematisatie ondergrond en dijklichaam
4.1

Grondmechanische schematiseringen
Grondonderzoek en het schematiseren van de opbouw van de ondergrond en van
waterspanningen is een belangrijke component van de controle van de grondmechanische
veiligheid van waterkeringen. Dit geldt zowel voor de toetsing van bestaande waterkeringen,
in het kader van de periodieke toetsing op veiligheid, als voor de controle van ontwerpen van
nieuwe waterkeringen of versterkingen van waterkeringen. In ontwerpleidraden en
toetsvoorschriften worden, voor wat betreft de grondmechanische controleberekeningen,
richtlijnen gegeven hoe onzekerheden over de (sterkte-)eigenschappen van grond moeten
worden verdisconteerd door veiligheidsfactoren (zie ook hoofdstuk 9). Over hoe omgegaan
moet worden met onzekerheden van de schematisering van de opbouw van de ondergrond,
of onzekerheden over optredende waterspanningen bij ontwerp- of toetsbelastingen, laten de
ontwerp- en toetsrichtlijnen zich niet uit. Niettemin is het effect van deze onzekerheden
minstens even groot als het effect van onzekerheden van de mechanische of fysische
grondeigenschappen. Deze onzekerheden hangen in sterke mate af van kennis van de
opbouw van de ondergrond en de geohydrologische processen die hierin kunnen optreden.
Naast inzicht in de geologie en de algemene geohydrologische kenmerken van een gebied, is
grondonderzoek de bron van plaatsgebonden informatie, aan de hand waarvan
schematiseringen moeten worden gemaakt.
In het Technisch Rapport Grondmechanische Schematisering bij Dijken’ (TRGS) [ref. 18] zijn
handvatten te geven waarmee adequate en voldoende veilige schematiseringen kunnen
worden gemaakt van de opbouw van de ondergrond en de waterspanningen, ten behoeve
van de controle van dijken op veiligheid tegen bezwijken. In dit hoofdstuk van het TR
Macrostabiliteit bij dijken worden de belangrijkste onderdelen met betrekking tot
grondmechanisch schematiseren voor macrostabiliteit weergegeven.
Hiermee wordt beoogd dat schematiseringen voor grondmechanische ontwerp- en
toetsanalyses op transparantere wijze tot stand komen dan tot nu toe gebruikelijk is. Daarbij
worden onzekerheden die een rol spelen systematisch expliciet meegewogen bij de keuze
van de schematiseringen die voor ontwerp- of toetsanalyses worden gebruikt. Onderdeel
hiervan is de zogenaamde schematiseringfactor, een partiële veiligheidsfactor waarmee
onzekerheden in de gekozen schematiseringen voor grondmechanische ontwerp- of
toetsanalyses worden verdisconteerd. (zie ook hoofdstuk 9).
De schematiseringen, die uiteindelijk als invoer dienen voor de grondmechanische
berekeningen, zijn afbeeldingen van de dwarsdoorsnede van de dijk en de ondergrond,
waarin de laagopbouw van de (onder)grond, de materialen en materiaaleigenschappen
binnen de lagen, en de waterspanningen zijn weergegeven. Zo’n schematisering moet
representatief zijn voor een bepaalde strekking van de dijk. Gegeven het feit dat de opbouw
van de dijk en de ondergrond doorgaans erg variabel is, zowel in de richting dwars op de dijk
als in de lengterichting, is het samenstellen van de uiteindelijke schematiseringen voor
grondmechanische berekeningen al met al een erg complex proces.
In het TRGS worden de verschillende stappen en afwegingen in dat proces beschreven.
Daarnaast is een overzicht gegeven van de hierbij meest gebruikelijke
grondonderzoekstechnieken en overwegingen bij het opzetten van grondonderzoek. Het
oogmerk hierbij is niet een diepgaande beschrijving van grondonderzoekstechnieken en
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algemene opzetten voor grondonderzoek. Daarin is immers al voorzien in het Technisch
Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG, [ref. 3]).
In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de relatie tussen grondonderzoek en het schematiseren van
de bodemopbouw. Hoewel ook het schematiseren van de waterspanningen wordt
weergegeven wordt hier in hoofdstuk 5 nader op ingegaan. Voor de rekenmodellen waarmee
de veiligheidsanalyses (in dit geval macrostabiliteit) worden uitgevoerd en de hiervoor
benodigde grondparameters wordt verwezen naar hoofdstuk 6 respectievelijk 7. Wat betreft
de toe te passen veiligheidsbenadering wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
4.2

Benodigde schematiseringen voor analyses van de taludstabiliteit
De benodigde schematiseringen voor controle op het faalmechanismen macro-instabiliteit
worden in TRGS [ref. 18] is hoofdstuk 2 beschreven. Er wordt ingegaan op het proces bij het
opstellen van deze schematiseringen en de verschillende stappen die daarbij doorlopen
worden. Een belangrijk kenmerk van dit proces is dat eerst een beeld van ondergrondopbouw
en geohydrologie in de omgeving van de dijk moet worden verkregen, van waaruit naar de
gewenste schematisering van dijk en directe ondergrond wordt toegewerkt.
Vaak wordt schematiseren opgevat als het interpreteren van grondonderzoek in de dijk zelf
en de directe omgeving ervan. Zonder goed beeld van hoe de (wat wijdere) omgeving in
elkaar zit (qua grondopbouw en vooral ook qua geohydrologie) brengt zo’n enge
schematiseringaanpak risico’s met zich mee, omdat voor de te onderzoeken
faalmechanismen relevante verschijnselen over het hoofd kunnen worden gezien.
Globale werkwijzen bij schematiseren betreft 4 te doorlopen stappen. Dit om voor
macrostabiliteit te komen tot schematiseringen van een of meer representatieve
dwarsprofielen van de dijk in een beschouwde dijkstrekking. Deze stappen zijn:
1)
2)
3)
4)

4.3

Karakterisering van de ondergrondopbouw in de omgeving van de dijk.
Geohydrologische karakterisering.
Geotechnische schematisering.
Keuze maatgevende dwarsprofielen.

Schematiseringtheorie en stappenplan bij het schematiseren
In het TRGS [ref. 18] wordt in hoofdstuk 3 eerst de schematiseringtheorie inleidend
beschreven. Een meer mathematische uitwerking is in bijlage B van het TRGS [ref. 18]
gegeven; deze uitwerking is bedoeld voor gebruikers van het TRWG die de wiskundige
(probabilistische) benadering willen toepassen. Aan de hand van bijlage B kunnen zij de
theorie implementeren in een spreadsheet of eenvoudig computerprogramma, waarmee de
benodigde schematiseringfactor voor stabiliteitsanalyses kan worden berekend. Voor het
eenvoudiger, maar ook iets minder nauwkeurig bepalen van de benodigde
schematiseringfactor is een stappenplan ontwikkeld, gebaseerd op het onderzoek ‘SBW
Faalmechanismen; Grondonderzoek’.
In het tweede deel van hoofdstuk 3 is dit stappenplan beschreven, ontleend aan de
rapportage ‘Stappenplan Schematiseringfactor’ [ref. 5].

4.4

Opzet van grondonderzoek
Om te komen tot geschikte schematiseringen van ondergrondopbouw en waterspanningen is
een goede opzet van het grondonderzoek nodig. Dit wordt behandeld in H4 van TRGS [ref.
18]. Er wordt summier ingegaan op grondonderzoeksmethoden zelf. Deze zijn voldoende
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beschreven in het TRWG [ref. 3]. De nadruk hier ligt op het verwerken van informatie uit
grondonderzoek in schematiseringen voor stabiliteitsanalyses ten behoeve van het
ontwerpen of toetsen van dijken. Het wordt duidelijk dat er geen eenduidige recepten bestaan
voor het opzetten van grondonderzoek en de benodigde dichtheid van
grondonderzoekpunten. Wel worden indicaties gegeven voor een eerste opzet. Nader
grondonderzoek volgt dan uit onderkende onzekerheden over ondergrondopbouw of
waterspanningen, tijdens het schematiseren. Daarmee wordt ook duidelijk dat het opzetten
van grondonderzoek en schematiseren een iteratief proces is. Uit een eerste grondonderzoek
volgen indicatieve schematiseringen en tegelijkertijd onzekerheden over die
schematiseringen. Het reduceren van die onzekerheden kan via gericht extra
grondonderzoek. Maar of dit zinvol is, hangt mede af van het (verwachte) effect van deze
onzekerheden in de faalmechanisme analyses.
Om de dijk op macrostabiliteit te beoordelen is bepaalde informatie nodig. Hieronder is
aangegeven welke informatie (grond-, laboratoriumonderzoek of gebiedsdekkende
informatie) benodigd is om de toetsing of beoordeling van het ontwerp uit te voeren:
Geometrie: een landmeetkundige meting of het genereren van dwarsprofielen op basis
gebiedsdekkende hoogte-informatie. Op basis van een analyse van variaties in
profieltypen (met/ zonder berm) en variaties binnen typen (taludhelling, bermhoogte,
hoogte voor- en/of achterland) wordt een indeling in dijkvakken gemaakt, waarbij per vak
een maatgevend profiel wordt geselecteerd.
Laagopbouw van de ondergrond en het dijklichaam: een sondeeronderzoek, ter plaatse
van kruin, binnen- en buitenteen en voor- en achterland, eventueel te combineren met al
beschikbaar grondonderzoek. In § 4.4 van het TRGS wordt nader ingegaan op het
gebruik hiervan.
Op basis van de indeling in laagopbouw wordt een geotechnische vakindeling gemaakt.
Deze moet op dusdanige wijze met de geometrische vakindeling gecombineerd worden,
dat geen niet-reële combinaties gevormd worden en dat evenmin wel-reële combinaties
verloren gaan.
Geotechnische eigenschappen grondlagen: booronderzoek, voor het verzamelen van
(on)geroerde grondmonsters. Op basis van het sondeeronderzoek (of bestaande
informatie) worden de te bemonsteren grondlagen aangegeven. Hierbij dient tevens gelet
te worden op de locatie in het dwarsprofiel in relatie tot de meest waarschijnlijke locatie
van de maatgevende glijcirkel.
Model: voor het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen (bijvoorbeeld met D-Geo-Stability)
zijn benodigd: volumiek gewicht en sterkteparameters (te bepalen met triaxiaalproeven).
Indien een ander model wordt toegepast, hangt de keuze van het uit te voeren
laboratoriumonderzoek af van de modelvereisten.
Belasting: de ligging van de freatische lijn en waterspanningsverloop in de ondergrond
kunnen op basis van de samenstelling van dijk en ondergrond conservatief worden
ingeschat. Voornamelijk wanneer dit leidt tot afkeuren van het profiel bij het uitvoeren van
de toetsberekeningen, wordt aanbevolen tijdreeksen van het werkelijk verloop te
verzamelen. Indien geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot gemeten
waterspanningen, dienen peilbuizen of –filters en waterspanningsmeters geïnstalleerd te
worden om de betreffende gegevens te verzamelen.
De sterkte-eigenschappen en de waterspanningen in en onder grondconstructies bepalen de
weerstand tegen afschuiven. In § 8.2 wordt hierop ingegaan op de methoden waarmee
sterkte kan worden bepaald.
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Bij grondconstructies, die met al dan niet een aanwezig voorland van beperkte breedte zijn
gelegen langs een onderwatertalud, dient rekening te worden gehouden met het optreden
van instabiliteit van dit onderwatertalud.
Bij instabiliteiten spelen zowel geotechnische aspecten (sterkte) als wel de hydraulisch en
morfologische condities (belasting) een rol.
Naast de aanwezigheid van een kritieke vooroever, is de aanwezigheid van afschuivings- (of
zettingsvloeiings-)gevoelige grondlagen voorwaarde voor mogelijke instabiliteit van de
vooroever. Veelal is dit op basis van (geologische) gebiedskennis al dan niet uit te sluiten. De
beoordeling op potentieel risico op instabiliteit door afschuiving (of zettingsvloeiing) geschiedt
in eerste instantie op basis van de geometrie van de vooroever. De betreffende gegevens
kunnen verkregen worden met behulp van echolodingen. In geval van migrerende
getijdengeulen is het verstandig gegevens van meerdere jaren met elkaar te vergelijken om
het eventuele minimaal aanwezige voorland profiel (maatgevend) te selecteren.
Indien op basis van deze analyse het risico op afschuiven (of zettingsvloeiing) van het
voorland niet kan worden uitgesloten, moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om
de stabiliteit van de grondconstructie te waarborgen.
Het uitvoeren van specialistisch onderzoek van de betreffende grondlagen behoort tot de
mogelijkheden, maar wordt gezien het specialistische karakter van de modellering in dit kader
niet nader uitgewerkt.
In het TRGS [ref. 18] worden toets- en ontwerprecepten gegeven voor macrostabiliteit
binnenwaarts. In hoofdstuk 11 zijn deze verwerkt in de stappenplannen.

34 van 136

Technisch Rapport Macrostabiliteit

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

5 Bepaling waterspanningen
5.1

Belang waterspanningen voor macrostabiliteit
Dit hoofdstuk beschrijft de wijze waarop de waterspanningen ten behoeve van een
stabiliteitsberekening moet worden geschematiseerd. Dit hoofdstuk geeft een
samenvatting van het TR waterspanningen bij dijken [ref. 7], van die delen die relevant
zijn voor de macrostabiliteitsanalyse met aanvullingen uit het TR waterkerende
grondconstructies. Voor achtergronden wordt verwezen naar deze Technische
Rapporten. Tevens is gebruik gemaakt van de notitie ‘Richtlijn/aanbeveling stationair en
niet-stationair rekenen (grondwaterstroming) bij Dijkversterking volgens HWBP’ die in mei
2012 in opdracht van TM HWBP is opgesteld [ref. 28].

In de grond is er altijd evenwicht tussen het grondskelet van korrels en het grondwater.
Dit evenwicht wordt uitgedrukt in spanningen. Zo zijn de aanwezige waterspanning u en
korrelskeletspanning ’ (effectieve spanning of korrelspanning) tezamen in balans met de
spanningen die ontstaan door eigen gewicht en belasting
(de grondspanning of
totaalspanning), in formule: = ’+ u (de wet van Terzaghi). Dit evenwicht verandert in
principe niet als het grondwater stroomt. Bij stroming van grondwater zijn de
waterspanningen anders dan bij stilstaand grondwater. Als de stroming instationair is
(d.w.z. veranderend in de tijd) zijn ook de waterspanningen instationair (of niet-stationair).
In het algemeen zijn de waterspanningen op, in en onder een waterkering dan ook altijd
tijdsafhankelijk. Afhankelijk van het geohydrologische systeem reageren de waterspanningen
in dijken echter meer of minder direct op veranderingen van buitenaf zoals bijvoorbeeld
hoogwater. Als de doorlatendheden hoog zijn zal het systeem (de waterkering) snel reageren
op de veranderingen. Als de belastingen (hoogwater) langdurig zijn zal het systeem de tijd
krijgen zich hierop aan te passen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Als de belastingen kortdurend
en de doorlatendheden laag zijn zal het systeem minder snel reageren op veranderingen van
buitenaf.
Bij gelijkblijvend grondgewicht en belasting moet de korrelspanning dan de veranderende
waterspanning compenseren. Als korrelspanningen veranderen, verandert het effectieve
krachtenspel in de grond, dat de sterkte en de vervorming bepaalt. Een dijk staat immers
dankzij de schuifweerstand van grond, want water kan geen schuifspanning weerstaan.
Waterspanningen bepalen direct (het vormt ook een belasting die tegen de dijk staat) en
indirect, via intern spanningsevenwicht, de standzekerheid van een dijk. Samengevat
wordt gesteld dat een verhoging van de waterspanning in het dijklichaam of ondergrond
en afname van de sterkte tot gevolg heeft. Hieruit volgt dat het goed schematiseren van
de waterspanningen in het dijklichaam of ondergrond van groot belang is voor het
uitvoeren van een betrouwbare stabiliteitsanalyse.
Dit hoofdstuk gaat in op de aspecten die van belang zijn bij het schematiseren van de
waterspanningen in het dijklichaam en ondergrond ten behoeve van de
stabiliteitsanalyse. Hierbij wordt in § 5.2 eerst ingegaan op de algemene geologische en
geohydrologische schematisering van het zogenaamde Hollandprofiel. Daarna worden in
de § 5.3 en 5.4 en waterspanningen in het dijklichaam en ondergrond behandeld. In § 5.5
wordt aangegeven hoe dit moet worden geschematiseerd ten behoeve van de
stabiliteitsanalyse en in § 5.6 wordt ingegaan op de schematisatie ten behoeve van de
buitenwaartse stabiliteit.
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5.2

Geohydrologische schematisatie; het Hollandprofiel
In principe is een dijk een weinig doorlatend element, dat in Nederland gewoonlijk rust op
een watervoerend en onsamendrukbaar zandpakket (Pleistoceen) dat meestal is
afgedekt met een semi-doorlatende toplaag (Holoceen). Het Holoceen en Pleistoceen
vormen samen het Hollandprofiel (zie Figuur 5.1a). De belasting van buitenwater
veroorzaakt in het algemeen een directe verandering van de stijghoogte in het
watervoerend pakket en geleidelijk van de stijghoogte in de kering zelf (freatische lijn,
waterspanningen in de toplaag en de dijk). Bovenbelasting (dijkversterking) veroorzaakt
juist direct veranderingen van de waterspanningen in de kering zelf. Soms zijn ook
diepere watervoerende lagen van invloed op het stromingsbeeld.

Berging
In de dijk kan water worden opgeslagen boven de grondwaterspiegel (freatische
berging). In slappe grondlagen kan water worden geborgen in extra poriënruimte die
ontstaat bij gronddeformatie (consolidatie) en in de zandlaag kan door (verticale)
compactie ook waterberging optreden. Berging betekent dat effecten van
grondwaterbeweging worden vertraagd en uitdempen. In principe is dit een
tijdsafhankelijk proces dat bestaat omdat de belasting zelf tijdsafhankelijk is (hoogwater)
of geleidelijk ontstaat (dijkversterking, bodemdaling).

Figuur 5.1 a: Hollandprofiel en bergingsmechanismen b: Grondwaterstroming in dijkprofiel en ondergrond

Schematisering grondwaterstroming in Hollandprofiel
Vanwege de gebruikelijke eigenschappen in het Hollandprofiel kan de
grondwaterstroming globaal als volgt worden ingedeeld (zie Figuur 5.1b): A. een
tweedimensionale langzame stroming in een verticaal vlak door het dijklichaam (klei en /
of zand met afdekking); B. een langzame verticale één-dimensionale stroming (infiltratie
buitendijks en kwel binnendijks) door de afdekkende lagen (Holoceen); C. een ééndimensionale horizontale stroming van grondwater in de zandondergrond (Pleistoceen).
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Deze drie aspecten, de waterspanning in het dijklichaam, de waterspanning in het
slappelagenpakket onder en achter de dijk en de waterspanningen in de zandlaag onder
het slappelagenpakket worden in de navolgende paragrafen besproken.
Stationaire dan wel niet-stationaire grondwaterstroming in het Hollandprofiel:
Afhankelijk van het bergend vermogen en de doorlatendheid is de grondwaterstroming
overwegend stationair of niet-stationair. De doorlatendheid kan worden uitgedrukt in de
consolidatietijd of hydrodynamische periode, ten opzichte van de duur van de belasting. In
het watervoerende zandpakket is de consolidatietijd maximaal een uur. In het slappelagenpakket is dit weken tot maanden. Bij een hoogwaterbelastingduur van enkele dagen
moet derhalve in het slappelagenpakket met niet-stationaire grondwaterstroming
(consolidatie) rekening worden gehouden en in het watervoerend zandpakket met stationaire
stroming. Omdat beide lagen met elkaar communiceren, veroorzaakt de niet-stationaire
stroming in de toplaag toch ook een tijdsafhankelijk gedrag van de stroming in het
zandpakket. Stijghoogten gemeten in het zandpakket tijdens hoogwater vertonen derhalve
een tijdsafhankelijk gedrag, dat niet wordt veroorzaakt door de berging in het zand, maar door
de berging in de omliggende slappe lagen. In de geohydrologie wordt dit meestal niet
onderkend. Men hanteert daar een stationaire stroming in de toplaag (de hydraulische
weerstand) en schrijft het niet-stationaire gedrag toe aan berging in de watervoerende laag.
Deze geohydrologische aanname is fundamenteel onjuist en men dient in basis dus rekening
te houden met niet-stationaire grondwaterstroming zowel in het slappelagenpakket
(consolidatie) en in het watervoerend zandpakket.
5.3
5.3.1

Waterspanning in het dijklichaam
Initiële condities
Bij het schematiseren van waterspanningen in het dijklichaam is de eerste stap het maken
van het onderscheid tussen dijken met een kleikern en dijken met een zandkern. Voor dijken
met een kleikern zal in veel gevallen door opbolling (als gevolg van normale neerslag en
verdamping) de freatische lijn in het dijklichaam hoger liggen dan bijvoorbeeld het binnendijks
polderpeil. Indien hoog in de ondergrond een zandlaag aanwezig is, kan het dijklichaam
relatief goed draineren waardoor een lagere opbolling wordt gevonden dan voor een situatie
met een dik slappelagenpakket.

Freatisch vlak, ondoorlatend dijklichaam
De freatische lijn in een ondoorlatend dijklichaam wordt doorgaans aan de hand van
metingen bepaald. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belastingen
die de dijk onder maatgevende condities zal ondergaan. De meting zal in de praktijk nooit
onder maatgevende omstandigheden kunnen plaatsvinden.
Onder dagelijkse normale omstandigheden zal zich een bepaald waterspanningsbeeld
instellen (de referentie of de “nul-waarde”). Uiteraard is dit niet elke dag van het jaar
gelijk omdat dit waterspanningsbeeld continu wordt beïnvloed door belastingen van
buitenaf. Door bijvoorbeeld neerslag/droogte of fluctuerende buitenwaterstanden. Naast
het meten van de ‘nul-situatie’ is het dus van belang om fluctuaties te meten zodat ook
het (tijdsafhankelijke) verband tussen de belasting en de waterspanning in de dijk
duidelijk wordt. In het Technisch rapport Waterspanningen bij Dijken (TRWD) [ref. 7] zijn
(reken)modellen gegeven en is uitvoerig beschreven hoe hiermee om te gaan. Voor de
nul-situatie kan in het algemeen worden uitgegaan van de gemiddelde waterstand
buitendijks en het polderpeil binnendijks en een normale neerslagsituatie.
De waterspanningen ten gevolge van de belasting (bijvoorbeeld hoogwater of extreme
neerslag) moeten worden opgeteld bij de referentie, de “nul-waarde”. Voor o.a. het
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benedenrivierengebied is het gebruikelijk om de schematisatie van de waterspanningen
te baseren op tijdsafhankelijke (of niet-stationaire) grondwaterstroming. De reden is
eenvoudigweg dat uitgaan van stationaire grondwaterstroming meestal leidt tot een
zwaar overgedimensioneerd en niet-kosteneffectieve dijkversterkingmaatregel.
De hoogte van de freatische lijn in de kruin van een ondoorlatend dijklichaam kan niet
eenvoudig aan de hand van berekeningen alleen worden bepaald. De voornaamste
oorzaak daarvan is dat scheurvorming en verzadigingsgraad in de kleibekleding vaak
een grote rol spelen. De grootte van de doorlatendheid van de bekleding is daarmee een
onzekere factor en bovendien niet op elk moment gelijk. In het algemeen zal de hoogte
van de freatische lijn in de dijk niet hoger zijn dan de maatgevende buitenwaterstand, al
kunnen infiltratie door neerslag en overslag en doorgaande vervormingen tot hogere
waterspanningen en freatische lijn leiden. De meeste dijken zijn niet homogeen
opgebouwd en bestaan niet volledig uit ondoorlatend materiaal, zodat onder invloed van
hevige neerslag of van overslag, water kan binnendringen op plaatsen waar dat niet
wordt verwacht. Water kan zich dan ophopen in bijvoorbeeld de zandige ondergrond
onder een dijkweg of een vroegere dijkweg, of in een zandige aanvulling van een kleidijk.
Wanneer die zandige gedeelten van de dijk zijn afgedekt door een kleilaag, kan, ten
gevolge van verweking na een periode met hevige neerslag, plotseling bezwijken
optreden. In de praktijk heeft dit verschijnsel zich een aantal malen voorgedaan.
Wanneer de opbouw van de dijk minder homogeen is, is er meer kans dat een
schematisering minder veilig is dan in geval van een homogene dijk.
Freatisch vlak, doorlatend dijklichaam
Om water te kunnen keren moet een doorlatend dijklichaam worden voorzien van een
ondoorlatende laag op het buitentalud. Om de stijghoogte in het dijklichaam zo laag
mogelijk te kunnen houden wordt de kerende laag in het algemeen aangebracht op het
buitentalud. Er kan onderscheid worden gemaakt in twee verschillende situaties: een
doorlatende dijk op een ondoorlatende ondergrond en een doorlatende dijk op een
doorlatende ondergrond. Dit laatste type dijk vindt men meer langs de kust en in het
bovenrivierengebied. In geval van een ondoorlatende ondergrond wordt aangenomen dat
de weerstand tegen grondwaterstroming langs het buitenbeloop van de dijk veel groter is
dan de weerstand van het dijklichaam zelf. De freatische lijn vertoont dan een sprong
over het buitenbeloop (zie bijlage A figuur b1.3). In geval van een doorlatende
ondergrond wordt aangenomen dat de grondwaterspiegel geen sprong vertoont over het
buitenbeloop (zie Bijlage A figuur b1.4). In beide gevallen wordt rekening gehouden met
een zekere uittree-weerstand en een bijbehorende sprong in de freatische lijn ter plaatse
van het uittreepunt. Ook bij een doorlatende dijk kunnen zich omstandigheden voordoen
als gevolg waarvan de freatische lijn plaatselijk hoger komt te liggen. Wanneer de dijk
niet homogeen doorlatend is, zal ook het verloop van de freatische lijn niet recht zijn.
Ondoorlatende lagen leiden tot steilere gedeelten van de freatische lijn, terwijl de
freatische lijn elders dan vlakker zal gaan lopen. Plaatselijk worden de waterspanningen
dan hoger, maar elders minder hoog. Verder is de drainage van de binnenteen in
doorlatende dijken altijd een kwetsbaar punt: vaak wordt hiervoor een
drainageconstructie gebruikt die verstopt kan raken. Inspectie naar het functioneren van
de drainage is derhalve van belang, en onderhoud is geboden als deze niet goed lijkt te
functioneren. In een situatie met een niet volledig doorlatend dijklichaam zal rekening
moeten worden gehouden met meer opbolling van de freatische lijn ten gevolge van
neerslag (en van overslag). Dit is in § 5.3.3 weergegeven).
Waterspanningsmetingen tijdens het optreden van hogere buitenwaterstanden maar ook
gevoeligheidberekeningen met bijvoorbeeld Plaxflow kunnen meer inzicht verschaffen in de
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reactie van de waterspanningen in de dijk en ondergrond op de buitenwaterstand waardoor
met meer zekerheid een aanname voor het freatisch vlak tijdens maatgevende
omstandigheden kan worden onderbouwd. Met waterspanningsmetingen kan veelal ook de
werking van de drainageconstructie worden aangetoond.
In de bijlage is de eenvoudige schematisatie van de waterspanningen in een dijk met een klei
of een zandkern overgenomen uit de bijlage van het TR waterspanningen bij dijken [ref. 2].
Deze eenvoudige wijze van schematiseren geeft een inzicht in de verschillen tussen in de
ontwikkeling van waterspanningen in een kleikern of in een zandkern. Echter een aanzienlijke
optimalisatie van de geschematiseerde waterspanningen kan worden gevonden indien deze
op basis van metingen en / of berekeningen worden geschematiseerd.
5.3.2

Invloed indringing buitenwaterstand
In kleigrond boven de freatische lijn vinden rijpingsprocessen plaats. Onder invloed van
zwel- en krimpprocessen en biologische activiteit worden structuren gevormd. Daarbij
kan onderscheid worden gemaakt in een grof continu systeem van scheuren, worm- en
wortelgangen tussen de grotere structuren, en in een fijner minder continu systeem van
kleine poriën in de grotere structuren. De grove structuren hebben een lengte van
maximaal 1 m. Visueel onderzoek van doorsneden van bestaande kleidijken heeft
aangetoond dat de kleilaag boven de gemiddeld laagste freatische lijn globaal in drie
zones is onder te verdelen. Van beneden naar boven betreft dit de volgende zones:

zone 1: Nauwelijks gestructureerde, maar wel gecompacteerde laag in de zone waar de
freatische lijn zich een groot deel van de tijd bevindt.
zone 2: Gestructureerde laag met een dichte pakking.
zone 3: Intensief gestructureerde laag met een losse pakking.
De dikte van de zones 1, 2 en 3 wordt, naast de samenstelling van het dijkmateriaal,
bepaald door de historie, de wijze van aanbrengen van de dijk, en omstandigheden zoals
hoogte en variatie van de freatische lijn en de ligging onder gras of asfalt. De
aanwezigheid van zandlenzen kan het beeld verstoren. Onder de gemiddeld laagste
freatische lijn is de grond vrijwel permanent verzadigd, zodat hier geen rijpingsprocessen
plaatsvinden. De structuurvorming kan wel aanwezig zijn vanuit een periode dat deze
grond zich nog boven de freatische lijn bevond. Door ophoging en zetting van de dijk
door de eeuwen heen komt grond die ooit boven de freatische lijn heeft gelegen en daar
rijpingsprocessen heeft ondergaan onder de freatische lijn te liggen. De oorspronkelijk
gestructureerde grond is onder de freatische lijn meestal gecompacteerd.
Gevolg van deze rijpingsprocessen is dat de doorlatendheid in de genoemde zones vele
male hoger is dan het materiaal onder de laagste freatische lijn. Uit onderzoek volgt dat
de relatieve doorlatendheid van zone 3 die van zand kan benaderen. Hiermee dient
rekening te worden gehouden voor het verloop van het freatisch vlak en de
waterspanningen in het dijklichaam.
5.3.3

Invloed van neerslag en overslag op de waterspanningen
Onder extreme neerslag wordt het optreden van een langdurige regenachtige periode
verstaan. Door infiltratie stijgen de freatische lijn en de waterspanning in en naast de dijk,
waardoor de stabiliteit van een dijk ongunstig beïnvloed wordt. De hoeveelheid neerslag
wordt veelal uitgedrukt als mm/etmaal. Overslag treedt op wanneer golven reiken tot
boven de kruinhoogte. Overslag heeft min of meer hetzelfde effect als extreme neerslag.
Overslag wordt uitgedrukt als een debiet (l/s) per strekkende meter dijk. Overslag speelt
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een rol bij de erosiebestendigheid van de dijk, de afwerking van het binnentalud en de
afvoer van water aan de buitenzijde van op het binnentalud aanwezige panden. Aan de
mate van overslag worden geen afzonderlijke eisen gesteld uit oogpunt van het effect op
de stijghoogte in en onder de dijk. Voor de macrostabiliteit dient met dit effect evenwel
rekening te worden gehouden. De mate waarin de freatische lijn en de waterspanning in
en naast de dijk stijgen als gevolg van een langdurige regenachtige periode en/of
overslag is afhankelijk van een aantal factoren die te maken hebben met de opbouw van
de dijk. Meer specifiek wordt met deze factoren onder andere bedoeld: doorlatendheden,
bergingscapaciteit van water, hoeveelheid verhard oppervlak, helling en begroeiing van
taluds. Een goede berekening van het neerslageffect en overslageffect op de freatische
lijn en de waterspanning in en naast de dijk is niet eenvoudig. Onderstaand wordt wel
een aantal aspecten behandeld die een belangrijke rol spelen.
Invloed van verharde en onverharde oppervlakken op de infiltratie van neerslag en
overslag
De mate waarin het oppervlak van dijken is voorzien van verharde en onverharde
oppervlakken is mede bepalend voor de invloed van neerslag op de waterspanning in
dijken. Daarbij valt te denken aan:
Buitentalud met asfaltbekleding (met name zee- en meerdijken), waarbij het regenwater
over de asfaltbekleding afstroomt naar de buitenteen van de dijk, zodat er ter plaatse
van het buitentalud een verminderde invloed is van neerslag op de waterspanning in de
dijk.
Bebouwd gebied, waar regenwater wordt afgevoerd naar de riolering, waardoor er een
verminderde invloed is van neerslag op de waterspanning in de dijk.
Wegverharding in onbebouwd gebied, waar regenwater wordt afgevoerd naar de
wegbermen, zodat ter plaatse van de wegbermen, afhankelijk van het afschot van de
wegverharding, meer regenwater kan infiltreren in de dijk. Hierbij kan de wegfundering
(zandcunet) een grote rol spelen.

Behalve de invloed van de maatgevende hoogwaterstand op de waterspanningen, dient
ook de invloed van extreme neerslag in een evenwichtsbeschouwing te worden
betrokken. Aanbevolen wordt, om op basis van langdurige neerslag- en
waterspanningsmetingen in de kruin en de teen van de dijk inzicht te krijgen in het effect
van neerslag. Door extrapolatie van het verband tussen de hoeveelheid neerslag en de
verandering van de waterspanning kunnen dan de effecten van extreme neerslag worden
voorspeld.
Effect van neerslag in geval van rivierdijken
Voor het benedenrivierengebied is in het verleden de volgende methode ontwikkeld: Voor
iedere waterspanningsmeting waarmee de freatische lijn wordt bepaald wordt de
gesommeerde hoeveelheid regen bepaald in de 7 dagen voorafgaand aan de
waterspanningsmeting. De hoogte van de freatische lijn wordt dan geëxtrapoleerd naar
een situatie waarbij rekening gehouden wordt met een regenperiode van één week met
een overschrijdingsfrequentie van 2,5 * 10-4 per jaar (22 mm per dag gedurende 7 dagen,
formule van Reinhold). In Figuur 5.2 wordt een voorbeeld gegeven van een verband
tussen gemeten freatische stijghoogtetoenames (horizontaal) ter plaatse van de
binnenkruinlijn versus cumulatieve neerslag (verticaal).

40 van 136

Technisch Rapport Macrostabiliteit

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

Figuur 5.2

Verband tussen gemeten freatische stijghoogtetoenames (horizontaal) versus cumulatieve neerslag
(verticaal) voor verschillende locaties langs een dijktraject

Naderhand is deze methode verlaten en is met een standaard veilige verhoging van de
freatische lijn van 0,8 m voor het neerslageffect gerekend ter plaatse van de binnenkruin
en het binnentalud. De reden van deze standaardisatie was een te grote spreiding in de
meetresultaten vanwege het grote aantal factoren dat de ligging van de freatische lijn
bepaalt. Voor rivierdijken is het gebruikelijk de situatie met extreme neerslag niet bij
maatgevend hoogwater maar alleen bij het optreden van gewoon hoogwater te
beschouwen. Een berekening met een verhoging van 0,8 m voor rivierdijken is
gebaseerd op de overwegingen dat globaal de volgende effecten zullen optreden:
Er wordt bij de evenwichtsbeschouwing van uitgegaan dat het optreden van de
maatgevende hoogwaterstand en het tijdstip van de extreme neerslag niet samenvallen.
De freatische lijn ter plaatse van de binnenkruinlijn en het binnentalud van de kleidijk
stijgt in geval van extreme neerslag met 0,5 tot 1,0 m ten opzichte van de freatische lijn
onder normale omstandigheden.
Het polderpeil stijgt in geval van extreme neerslag tot aan de gemiddelde
maaiveldhoogte ter plaatse van de laagste gedeelten van de polder. Hierbij wordt
verondersteld dat tevens de bemaling van de polder uitvalt; (Toename van de
grondwaterstand aan de passieve zijde is nadelig omdat de effectieve spanning
afneemt en dus ook de sterkte. Bij toename van het waterpeil in binnendijkse sloten kan
dit voor de macrostabiliteit berekening positief kan uitwerken waardoor met dit positieve
effect geen rekening moet worden gehouden).
De invloed van neerslag op de waterspanning van dieper gelegen lagen neemt af tot nul
aan de onderkant van het slappe lagenpakket. In Figuur 5.3 en Figuur 5.4 is
respectievelijk weergegeven een schematisering van de freatische lijn voor een situatie
bij optreden van MHW en bij hevige neerslag.
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Figuur 5.3 Freatische lijn bij optreden MHW voor een rivierdijk

Figuur 5.4 Freatische lijn bij hevige neerslag

Effect van neerslag in geval van boezemkaden
Voor boezemkaden geldt: de opbouw van het kadelichaam bepaalt de ligging van de
freatische lijn (freatische grondwaterstand). Bestaat de boezemkade uit een zandlichaam
met afsluitende deklaag dan zal de freatische lijn in de dijk nagenoeg lineair verlopen van
maatgevend boezempeil naar polderpeil, hierop wordt de invloed van de neerslag
gesuperponeerd. De kleideklaag vertraagt de reactie van de freatische grondwaterstand;
dit wil zeggen dat het lang kan duren voordat een hoge freatische grondwaterstand weer
af is genomen tot een gemiddelde stand. Dit betekent dat er in het kadelichaam nog een
hoge grondwaterstand aanwezig is, terwijl de boezem en polderwaterstand al zijn
gedaald tot het gemiddelde niveau. Dit na-ijleffect heeft een negatief effect op de
stabiliteit van de kade. Bestaat de kade uit klei dan kan de freatische grondwaterstand
hoger liggen dan in de situatie met een zandkern, omdat de capillaire werking in de klei
de grondwaterstand verhoogt. Kaden die uitsluitend uit veen bestaan, zijn meestal
tussenboezemkeringen. Vanwege verwering van het veen door uitdroging, oxidatie en
verwaaiing zijn deze in de loop der tijden voorzien van een kleiige afdekking. De
veenkern zal door consolidatie onder invloed van de ophooglagen zo worden
samengedrukt dat de dikte in de loop der tijden steeds verder zal afnemen. Veenkaden
kunnen in het algemeen zeer gevoelig zijn voor droogte. Bij bovenstaande aanwijzingen
moet de breedte van de kade in beschouwing worden genomen. Er bestaat een reëel
gevaar dat de kade zo smal is dat het grondwater uittreedt uit het binnentalud. Het
binnentalud kan dan eroderen of verweken. Een oplossing voor dit probleem kan het
aanbrengen van een drainage voorziening in de binnenteen van de kade zijn. Deze
drainagevoorziening moet dan zodanig worden aangebracht dat het water niet meer via
het binnentalud uit kan treden. Bij boezemkaden wordt de situatie met de maatgevende
boezemstand en het optreden van extreme neerslag wel gecombineerd beschouwd.
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Globaal zullen bij extreme neerslag de volgende effecten optreden:
Ter plaatse van het intreepunt op het buitentalud ligt de freatische lijn gelijk aan
boezempeil in de situatie met hevige neerslag.
Ter plaatse van de binnenkruinlijn stijgt de freatische lijn met circa 0,3 m ten opzichte
van de freatische lijn onder normale omstandigheden, maar deze wordt nooit hoger dan
boezempeil in de situatie met hevige neerslag.
Ter plaatse van de binnenteen ligt de freatische lijn bij benadering gelijk aan het
maaiveld.
In geval van een inhomogene opbouw van de kade kan het waterspanningsverloop sterk
afwijken. Opgemerkt zij verder nog, dat het effect van extreme neerslag onderwerp vormt
van nadere studie.
Stroming over het taludoppervlak
Neerslag die op het talud van een dijk valt zal voor een deel afstromen over het
oppervlak van het talud. Door de scheepvaart en windopwaaiing kan water over de kruin
van de dijk via het binnentalud de polder instromen (overslag).
Effect van overslag
Golfoverslag kan leiden tot erosie van de kruin en het binnentalud, instabiliteit van het
binnentalud als gevolg van infiltratie en onacceptabele wateroverlast. Indien de dijk wordt
gedimensioneerd op een overslagdebiet van 0,1 l/s per m dan kunnen deze effecten
worden uitgesloten. (Bij een overslagdebiet kleiner of gelijk aan 0,1 l/m/s kan niet genoeg
infiltratie optreden om een verhoogde waterspanning in een potentieel glijvlak te doen
ontstaan.
Het kan aantrekkelijk zijn de dijk minder hoog aan te leggen en te dimensioneren op
bijvoorbeeld 1 of 10 l/s per m. Er dient dan te worden gecontroleerd of de golfoverslag
niet leidt tot de ongewenste effecten. Ten aanzien van erosie en instabiliteit door infiltratie
kan gebruik worden gemaakt van het Technisch Rapport “Toetsen grasbekledingen op
dijken”.
Absorptie in de onverzadigde zone en verdamping
Neerslag die op het talud van een dijk valt, zal voor een belangrijk deel door de
onverzadigde zone worden geabsorbeerd. In de (klei)bekleding zullen onder andere door
de invloed van het klimaat scheuren ontstaan. De door scheuren min of meer gescheiden
elementen noemen we structuurelementen. In de praktijk zullen de scheuren tussen de
structuurelementen dicht worden gedrukt door het zwellen van de structuurelementen. In
droge kleigrond wordt de doorlatendheid van de grond vooral bepaald door de mate van
scheurvorming van de grond. Wanneer het vochtgehalte in de structuurelementen
toeneemt, neemt de doorlatendheid van de structuurelementen met enkele orden toe.
Waarschijnlijk neemt de doorlatendheid van de grond per saldo toe, ondanks het dicht
drukken van de scheuren tussen de structuurelementen. Neerslag die op het talud van
een dijk valt en voor een groot deel door de onverzadigde zone wordt geabsorbeerd, zal
voor een klein deel uitzakken naar de kern van de dijk en voor een groter deel
verdampen (evapo-transpiratie).
Aansluiting kleibekleding op wegverharding
Het is van belang dat de kleibekleding van de dijk goed aansluit op de wegverharding. Bij
een wegverharding in onbebouwd gebied wordt het regenwater vaak afgevoerd naar de
wegbermen, zodat zich ter plaatse van de wegbermen meer regenwater verzamelt,
afhankelijk van het afschot van de wegverharding. Juist op de plaats van de
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wegfundering ontbreekt de kleiafdeklaag. Bovendien zijn ter weerszijden van een
wegverharding in onbebouwd gebied vaak rijsporen aanwezig, die zijn veroorzaakt door
elkaar passerend verkeer op de te smalle wegverharding. Een wegverharding heeft vaak
een fundering van slakken of puin op zand. Bij een ongunstige combinatie van deze
factoren kan regenwater gemakkelijk via de wegberm naar het zand in het cunet van de
weg stromen, en van daaruit infiltreren in de kern van de dijk. Er worden daarom in dit
soort situaties vaak overgangsconstructies toegepast zoals grasbetontegels in de
kleiafdeklaag die moeten voorkomen dat de berm stuk gereden wordt. Een andere
mogelijkheid is het oppervlaktewater af te voeren met behulp van molgoten.
Capillaire spanningen
In de adviespraktijk worden capillaire spanningen gewoonlijk buiten beschouwing gelaten. Dit
is een veilige aanpak. In zeer bijzondere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij monumentale
stadswallen waarvan het aanzicht niet mag worden aangetast, kan rekenen met capillaire
waterspanningen tot winst bij het ontwerp leiden. Capillaire waterspanningen mogen echter
alleen in rekening worden gebracht als er zekerheid bestaat dat deze spanningen onder
maatgevende omstandigheden niet verdwijnen. Dit stelt bijzondere eisen aan de
waterdichtheid van de bekledingslaag en aan het beheer daarvan. Het in rekening brengen
van deze spanningen is uitermate specialistisch werk en valt buiten de reikwijdte van dit
rapport.

Waterleidingen in dijken:
In veel dijken liggen (nog) waterleidingen veelal in de kruin langs de wegverharding.
Waterleidingen zijn zogenaamde niet waterkerende objecten (NWO’s). Als waterleidingen
gaan lekken als gevolg van bijvoorbeeld corrosie van de leiding of breuk na
vervormingen van het dijklichaam kan dit schade of erger afschuiven van het dijktalud
geven. Dit is dan ook de reden dat waterkeringbeheerder er bij dijkversterking de
voorkeur aan geven om leidingen te weren uit de kernzone. In de adviespraktijk wordt
soms ten onrechte geen rekening gehouden met de geschetste mogelijk negatieve
effecten op de macro-stabiliteit. Het berekenen van deze effecten is specialistisch werk
en valt buiten de reikwijdte van dit rapport.
Hoe leidingen moeten worden getoetst (afgezien van macrostabiliteit) is voor de eenvoudige
en gedetailleerde toets voor primaire keringen weergegeven in het VTV.
5.4
5.4.1

Waterspanning in de ondergrond
Waterspanning in het slappelagenpakket
Indringingslengte
Door het van nature vaak aanwezige verschil in stijghoogte in de onder het slappelagenpakket liggende zandlaag en polderpeil zal, voor de Nederlandse situatie het verloop
van de waterspanning in de diepte zelden hydrostatisch zijn (Hydrostatisch wil zeggen dat de
stijghoogten op verschillende diepten gelijk zijn). Daarbij komt dat zich bij een verhoging van
de rivierwaterstand een verhoging van de stijghoogte in de zandlaag zal voordoen. Na enige
tijd zal er, als gevolg van consolidatie en grondwaterstroming, een zone in het slappelagenpakket zijn waarin de waterspanning is aangepast. De grootte van deze zone wordt
aangeduid met indringingslengte. De indringingslengte is tijd afhankelijk. Voor dijken in het
benedenrivieren gebied geldt dat de stijghoogte in de zandlaag het getij volgt. Ook voor deze
dagelijkse fluctuatie wordt een indringingslengte gevonden. Deze indringingslengte wordt ook
gebruikt bij de eenvoudige schematisatie van de waterspanningen in de ondergrond zoals
beschreven in de bijlagen.
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Indien in het slappelagenpakket ook tussenzandlagen aanwezig zijn dient voor deze lagen
(mits hierin geen reactie wordt verwacht als gevolg van veranderingen van de
buitenwaterstand) ook een verhoogde potentiaal in rekening te worden gebracht, inclusief de
invloedzones Indringlengte daar omheen. Voor meer informatie over onderbouwing van de
indringdiepte wordt naast het TRWD ook verwezen naar artikel Indringing van waterspanning
in samendrukbare gelaagde grondpakketten [ref. 27].

Stijghoogte aan de onderzijde van het samendrukbaar pakket juist boven de
indringlengte
In het algemeen zal deze stijghoogte hier niet hoger zijn dan wat uit lineaire interpolatie
tussen de freatische lijn en de stijghoogte in het watervoerend pakket onder dagelijkse
omstandigheden wordt gevonden. Neerslag en overslag zijn aan de onderzijde van een
relatief dikke toplaag niet essentieel. Doorgaande vervormingen kunnen wel een rol
spelen. Een dijk die maar net in evenwicht is kan schuifvervorming ten gevolge van kruip
ondergaan. Door een voortdurende verandering van het poriënvolume ten gevolge van
plastisch vervormen worden steeds opnieuw waterspanningen gegenereerd. In dat geval
is de standaard veilige beschouwing niet adequaat. De stijghoogte ten gevolge van een
ongedraineerde belasting wordt gewoonlijk niet in rekening gebracht in de vorm van een
verhoging van de stijghoogte maar door deze belasting in een stabiliteitsberekening als
ongedraineerd te definiëren. Hier mee worden dan wateroverspanningen in het
samendrukbare pakket gemodelleerd
Opgemerkt wordt dat de stijghoogte in de zandlagen niet (alleen) toenemen als gevolg van
grondwaterstroming, maar met name als gevolg van drukvoortplanting. Zo zal bij een dijk met
voorland het gewicht van het water op het voorland leiden tot en verhoging van niet alleen de
waterspanning in het slappelagenpakket, maar ook in het onderliggende zandpakket.
5.4.2

Potentiaal in onderliggende zandlaag
Zoals in § 5.2 is aangegeven is een dijk in principe een weinig doorlatend element, dat in
Nederland gewoonlijk rust op een watervoerend en onsamendrukbaar zandpakket
(Pleistoceen) dat meestal is afgedekt met een semi-doorlatende toplaag (Holoceen) De
belasting van buitenwater veroorzaakt in het algemeen een directe verandering van de
stijghoogte in het watervoerend pakket
Van nature zal voor de Nederlandse Situatie de stijghoogte in de onder het slappelagenpakket liggende zandlaag hoger zijn dan het polderpeil. Daarbij komt dat zich bij een
verhoging van de rivierwaterstand een verhoging van de stijghoogte in de zandlaag zal
voordoen.

5.4.3

Opdrijven, opbarsten en grenspotentiaal van het afsluitend pakket
In die gevallen waar ter plaatse van het achterland een relatief slecht doorlatend pakket
aanwezig is boven een watervoerende zandige laag dient te worden nagegaan of er een
potentieel gevaar bestaat voor opdrukken van dit slecht doorlatende pakket.
Er moet in de stabiliteitsanalyse rekening worden gehouden met opdrukken indien de
opdrukveiligheid kleiner is dan 1,2. Er dient bij een opdrukveiligheid kleiner dan 1,2
onderscheid te worden gemaakt in twee mechanismen, namelijk opdrijven en opbarsten.
Deze begrippen zijn nader behandeld in § 6.2.5.

Opdrijven of opbarsten zal bij rivierdijken onder ontwerp of toetsomstandigheden - maar
soms ook bij lagere waterstanden - op veel plaatsen voor kunnen komen, vooral in het
benedenrivierengebied. Voor de stijghoogten in het watervoerend zandpakket
binnendijks, onder de toplaag, en dus ook voor de waterspanning onder de dijk kan dit
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een aanzienlijke reductie betekenen. Opdrijven en opbarsten heeft evenwel een groot
effect op de dijkstabiliteit vanwege de afname van de schuifweerstand door de
opdrijfzone. Dit impliceert een extra (interne) randvoorwaarde en dient voor een goede
weergave van het stromingsbeeld in de modellering te worden meegenomen. Bij
opdrijven en opbarsten wordt gesproken van grenspotentiaal g. Een toelichting op dit
begrip alsmede de wijze waarop de grenspotentiaal en de opdrukveiligheid kan worden
berekend is aangegeven § 6.2.5.
5.4.4

Wateroverspanning als gevolg van recent aangebrachte belasting
Dijkversterking:
Naast ongedraineerde belastingen (zoals verkeersbelastingen) zijn er ook gedeeltelijk
ongedraineerde ofwel gedeeltelijk geconsolideerde belastingen. Dit bijvoorbeeld in een
situatie waarin een langdurig aanwezige ophoging (bijvoorbeeld als gevolg van een
dijkverzwaring) een slecht drainerende laag nog niet lang genoeg heeft belast om de
consolidatie tot een einde te brengen. Met een dergelijke gedeeltelijk geconsolideerde
belasting wordt bij de beschouwing van de stabiliteit (bijvoorbeeld na oplevering van een
dijkversterking) gewoonlijk geen rekening gehouden (behalve bij de uitvoering), omdat die
situatie slechts tijdelijk bestaat. Strikt genomen is de schematisering evenwel niet veilig
temeer omdat deze situatie jaren zou kunnen voortduren.
Er moet ook rekening mee worden gehouden dat het consolidatieverloop in weinig
draagkrachtige en sterk samendrukbare grond kan afwijken van de berekeningsmethode
zoals die bijvoorbeeld gegeven wordt in “Construeren met Grond” [ref. 24]. Daarom worden in
de praktijk gewoonlijk waterspanningsmetingen uitgevoerd tijdens het aanbrengen van een
ophoging om daarmee de uitvoering te begeleiden en te voorkómen dat door (te) hoge
wateroverspanningen een afschuiving optreedt.
Ten gevolge van eerdere dijkverhogingen kunnen dus nog initiële wateroverspanningen
aanwezig zijn, die kunnen worden aangetoond met waterspanningsmeters. De sterkte van de
dijk wordt daardoor verkleind. Bij het aanbrengen van ophogingen voor dijkaanleg of
dijkversterking daalt de schuifsterkte in het klei-/veenpakket in, onder en naast de dijk. De
belastingtoename wordt voornamelijk vertaald in wateroverspanningen, waardoor de
korrelspanningen en daarmee de schuifsterkte, afnemen. Ten gevolge van het
consolidatieproces zullen de wateroverspanningen mettertijd afnemen, met als gevolg een
toename van de effectieve spanningen ofwel de schuifsterkte. De initiële schuifsterkte is vaak
onvoldoende om de totale aanvulling/ophoging te dragen. Dan is een gefaseerde uitvoering
noodzakelijk, zodat gebruik kan worden gemaakt van het geleidelijk toenemen van de
effectieve spanningen in de ondergrond, en daarmee van de schuifsterkte. Voor het bepalen
van het uitvoeringstempo, dat afhangt van de stabiliteit tijdens de verschillende
uitvoeringsstadia, moet de grootte van de wateroverspanningen en de consolidatiesnelheid
worden berekend en vergeleken met de metingen. Is op basis van de geometrie en de
grondeigenschappen te verwachten dat de schuifvervormingen beperkt zullen blijven, dan
kan de toename van de waterspanningen worden voorspeld op grond van de
elasticiteitstheorie. Het consolidatieverloop kan globaal worden berekend met de
eendimensionale consolidatietheorie van Terzaghi. Zijn de schuifvervormingen daarentegen
groot (te verwachten bij een lage stabiliteitsfactor), dan zijn de wateroverspanningen groter
dan op basis van de elasticiteitstheorie wordt voorspeld. Dit is een gevolg van de plasticiteit
en de contractie. De grootte van de wateroverspanningen kan in dit geval worden voorspeld
met behulp van een elementenmodel gebaseerd op een elasto-plastisch grondmodel, zoals
het Soft Soil Creep Model.
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Ook voor het uitvoeren van de toets (wettelijke veiligheidstoetsing) geldt dat een recent
aangebrachte belasting op het maaiveld leidt tot een tijdelijke verhoging van de
waterspanning. Deze verhoging dient in rekening te worden gebracht. Een recent uitgevoerde
dijkversterking is in dit verband de meest voor de hand liggende belasting. Echter indien er in
de directe omgeving van het te toetsen dijkvak recent een andere belasting is aangebracht
dient ook de wateroverspanning als gevolg van deze belasting in de stabiliteitsberekeningen
te worden verdisconteerd.
Bij het toetsen van een dijkvak dat recent is verzwaard dient met behulp van
waterspanningsmetingen te worden gecontroleerd of er nog sprake is van
wateroverspanning. Bij recent uitgevoerde dijkversterking wordt in dit verband bedoeld
dijkversterkingen die tot maximaal 10 jaar geleden zijn uitgevoerd. De waterspanningen
dienen onder versterking in het midden van het slappelagenpakket te worden gemeten, tenzij
het effect op de macro-stabiliteit aantoonbaar, door middel van bijvoorbeeld stabiliteit
analyses, beperkt is. Indien wateroverspanning wordt gemeten dient deze bij de
stabiliteitsanalyse in rekening te worden gebracht. Andersom geldt dat indien bij het toetsen
van recent uitgevoerde dijkversterkingen geen wateroverspanning in rekening wordt
gebracht, dat alleen is toegestaan indien dit o.a. door middel van metingen of analyses/
berekeningen wordt onderbouwd.
Daarnaast wordt opgemerkt dat dit effect ook in een apart scenario ter bepaling van de
schematiseringsfactor kan worden meegenomen.
5.4.5

Wateroverspanning tijdens de uitvoering
Ophogingswerkzaamheden in de uitvoeringsfase:
Wateroverspanningen in de uitvoeringsfase hebben in eerste instantie weinig met de
geohydrologische beschrijving te maken. Wel vormt de geohydrologische beschrijving een
‘randvoorwaarde’, waarop de wateroverspanningen ten gevolge van ophoogwerkzaamheden
worden gesuperponeerd. Bij het aanbrengen van ophogingen voor aanleg of versterking van
grondconstructies wordt de sterkteafname in eerste instantie vooral bepaald door de toename
van de waterspanningen. Theoretisch gesproken zullen de wateroverspanningen door het
consolidatieproces mettertijd afnemen met als gevolg een toename van de effectieve
spanningen ofwel de sterkte. De waterspanningen kunnen evenzo in de tijd toenemen door
neerslag of vervormingen, met name in grondconstructies op zeer slappe ondergronden.
Indien de initiële sterkte onvoldoende is om de totale aanvulling te dragen; dan is een
gefaseerde uitvoering gewenst, zodat gebruik kan worden gemaakt van het geleidelijk
toenemen van de effectieve spanningen in de ondergrond, en daarmee van de sterkte.
Indien slappe lagen van enige dikte voorkomen, dient rekening te worden gehouden met
wateroverspanningen die ontstaan doordat een grondophoging wordt aangebracht. Dit is van
belang voor het bepalen van de stabiliteit van de dijk tijdens de uitvoering en om na te gaan
of het ontwerp realiseerbaar is. Indien een ophoging niet in één keer kan worden aangebracht
zonder verlies van stabiliteit, zijn maatregelen nodig. Mogelijkheden zijn:
•
De ophoging in fasen aanbrengen, met een consolidatieperiode tussen de fasen.
•
Verticale drains aanbrengen om het consolidatieproces te verbeteren.
•
Een grondverbetering toepassen.
•
De stabiliteit verbeteren met geotextielen/geogrids.
•
Ophogen met licht materiaal.
•
In uitzonderingsgevallen het ontwerp aanpassen, door bijvoorbeeld grotere bermen of
flauwere taluds te realiseren.
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De berekeningsmethodiek wordt in § 6.2.6 behandeld.
Informatie over de toepassing van verticale drainage is te vinden in Construeren met Grond
[Ref.24]. Het meten en interpreteren van waterspanningen in het geval dat verticale drainage
is aangebracht, vergt speciale deskundigheid.
Opmerkingen betreffende uitvoering:
Een belangrijk gegeven, dat volgt uit de berekening van de stabiliteit tijdens de uitvoering en
de te volgen uitvoeringsmethodiek, is de tijdsduur die in beslag wordt genomen door de
bouw. Hierbij dient te worden bedacht dat in de winter slechts beperkt werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd. In het laatste jaar van de uitvoering dient tijd te worden
gereserveerd voor de afwerking.
Bij buitenwaartse versterking van zeedijken, zeker als die in zand worden uitgevoerd zal bijna
altijd geëist worden dat het werk in één seizoen gereed is. Voor het stormseizoen begint dient
een verdedigd dijklichaam aanwezig te zijn. Hierdoor kan het nodig blijken te zijn om
maatregelen te nemen waardoor de stabiliteit wordt verhoogd.
In sommige gevallen kan, vooruitlopend op het eigenlijke werk, een voorbelasting worden
aangebracht.
Uitvoering en begeleiding:
Indien de wateroverspanningen kritiek zijn voor de stabiliteit tijdens de uitvoering, dan moeten
ze tijdens de werkzaamheden worden gemeten. De berekeningen kunnen namelijk diverse
onnauwkeurigheden bevatten, bijvoorbeeld ten gevolge van onzekerheden in de
grondopbouw of grondeigenschappen of ten gevolge van reeds aanwezige
wateroverspanningen. De begeleiding tijdens de uitvoering is er in hoofdzaak op gericht na te
gaan of de werkelijke wateroverspanning beneden de voor iedere fase geldende maximaal
toelaatbare wateroverspanning blijft. Door goede bewaking kan het tempo van ophogen
worden bijgestuurd. Hiertoe kan de hoogte van de slagen en/of de wachtperiode tussen de
slagen in worden aangepast. Het aantal locaties waar de ondergrond anders kan reageren
dan verwacht, is overigens veel groter dan het aantal locaties waarop redelijkerwijs
waterspanningsmeters kunnen worden geplaatst. Met moet dus goed nadenken over de
keuze van de te bewaken locaties. Naast deze aspecten, dienen bij de keuze van de locaties
tevens de werkzaamheden te worden beschouwd. Enerzijds moet worden voorkomen dat de
aanwezigheid van de meters de werkzaamheden al te veel hinderen en anderzijds moet
worden voorkomen dat de meters of de kabels beschadigd raken.
Ten gevolge van kruip kunnen de waterspanningen hoger blijven dan verwacht. Dit is tevens
het geval indien plastische vervormingen zijn opgetreden. Er dient daarom voor te worden
gewaakt dat de maximale hoogte per slag niet wordt overschreden, ook niet tijdelijk door
bijvoorbeeld een gronddepot.
Stabiliteitsbewaking bij spuitwerk is gecompliceerder dan bij een ophoging in den droge. Bij
een ophoging in den droge zijn de slagen minder dik en is ingrijpen op ieder moment
mogelijk. Bij het spuiten van dikke lagen kan de belastingtoename nabij de
waterspanningsmeters zo snel zijn dat zonder een zeer intensieve bewaking tijdig ingrijpen
niet mogelijk is. De toepassing van bronbemaling kan het proces beter beheersbaar maken.
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5.5
5.5.1

Schematisering in de praktijk
Relatie met TR waterspanningen bij dijken
In de adviespraktijk dienen verschillende belastingsituaties te worden beschouwd. Voor
elke belastingsituatie zal in eerste instantie een veilige schematisering van
waterspanningen door grondwaterstroming moeten worden gemaakt. Veelal zal de
adviseur willen beschikken over waterspanningsmetingen om de gebruikte modellen te
verifiëren, en vervolgens een goede voorspelling van de waterspanningen bij relevante
maatgevende belastingsituaties te kunnen maken. Desgewenst kan de adviseur onder
bepaalde voorwaarden ook zonder waterspanningsmetingen een eerste schematisering
vaststellen. Het Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken geeft verdere
achtergronden hoe met verschillende methoden een veilige schematisatie wordt
uitgevoerd. Bij deze werkwijze wordt onderscheid gemaakt tussen een eerste
schematisatie op basis van vuistregels en wellicht enkele metingen en een tweede
schematisatie op basis van rekenmodellen en veldmetingen. Een eerste schematisatie
kan worden gebruikt bij een eerste toetsronde of een voorontwerpfase. Een tweede
schematisatie hoort bij een meer gedetailleerde toetsronde (als een eerste schematisatie
niet tot goedkeuren leidt) of een definitief ontwerp van een dijkversterking.
Er wordt in de vigerende ENW-Leidraden en Technische Rapporten geen aparte partiële
factor gegeven die zou moeten worden verdisconteerd op de waterspanning. Onzekerheid in
de waterspanning dient echter te worden verdisconteerd in de schematiseringsfactor
(zie § 4.3 en hoofdstuk 9).
Tevens dient met onzekerheid, vanwege de kennis over de grondopbouw en het
geohydrologische systeem op dit moment, en mogelijke veranderingen of onzekerheden in de
planperiode, rekening worden gehouden. De onzekerheden kunnen deels in beeld gebracht
worden door middel van gevoeligheidsberekeningen (scenario’s ter bepaling van de
schematiseringsfactor).
In de hydraulische randvoorwaarden voor ontwerp wordt rekening gehouden met onzekerheid
over de hoogte van het ontwerppeil. In het verloop daarvan in de tijd (waterstandverlooplijn)
dient ook rekening te worden gehouden met onzekerheid. Ook kan worden gesteld dat bij
bepaling van de waterdrukken met een veilige waarde rekening dient te worden gehouden.
Over deze veilige waarde wordt in TRWD [ref. 2] aangegeven dat bijvoorbeeld rekening kan
worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de rivierbodem, voor wat betreft de
ontwikkeling van stijghoogte in de zandlagen onder de dijk.

5.5.2

Eerste schematisering
In eerste instantie kan gebruik worden gemaakt van een eerste schematisering van de
waterspanningen en de ligging van de freatische lijn. In bijlage A Schatting
Waterspanningen zijn aanwijzingen gegeven voor het vaststellen van een eerste
schematisering van de waterspanningen in de ontwerp- of toetssituatie met het oog op de
beoordeling van de binnenwaartse macrostabiliteit.
Men moet zich hierbij realiseren dat deze eerste schematisering volgens bijlage A als
een veilige schatting voor circa 90% van de gevallen kan worden gezien. Consequentie
is dat in circa 10% van de gevallen sprake kan zijn van een onveilige situatie waardoor
deze (rest) onzekerheid middels de schematiseringsfactor kan worden verkleind.
Indien de opbouw van de dijk of ondergrond afwijkt van de in bijlage gegeven
basisgevallen, dan moet deze schematisering voorzichtig of in het geheel niet worden
toegepast. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen in situaties met een niet homogene kern,
of met een afdeklaag van klei op het binnentalud. Het model kan ook niet worden
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toegepast, indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden en uitgangspunten die in de
inleiding van bijlage A zijn beschreven.
5.5.3

Tweede schematisering
De uitkomst van een berekening is sterk afhankelijk van de grondopbouw, de parameters
en de randvoorwaarden en de keuze en het gebruik van het rekenmodel. De
grondwaterstroming is in principe een driedimensionaal tijdsafhankelijk verschijnsel. In
die gevallen waarbij in één richting geen grote wijzigingen optreden in geometrie,
grondparameters en randvoorwaarden, is een tweedimensionale schematisering
verantwoord. Met name voor de regionale geohydrologie is een schematisering tot quasitweedimensionaal horizontaal verantwoord. In veel gevallen volstaat voor de modellering
van de grondwaterstroming onder een dijk een quasi-tweedimensionale verticale aanpak.

Er dienen meerdere keuzen te worden gemaakt:
1
2
3

De keus voor de grondschematisering, de parameterwaarden, randvoorwaarden en
vereenvoudigde processchematiseringen (tijdsafhankelijk gedrag)
De te beschouwen mechanismen en belastingcombinaties
De keus voor het rekenmodel

In veel gevallen komt een conservatieve schatting overeen met een hoge schatting van
de waterspanningen. Dit is echter niet altijd het geval. In geval van onzekerheid is het
verstandig een gevoeligheidsanalyse uit te voeren. Berekeningen kunnen worden
gebaseerd op extrapolatie, op analytische modellen en op numerieke modellen. Er zijn
vele modellen en simulatieprogramma’s beschikbaar met ieder zijn specifieke voor- en
nadelen. Derhalve wordt in de praktijk vaak een combinatie van modellen gebruikt. Voor
een verdere toepassing wordt verwezen naar het Technisch Rapport waterspanningen bij
dijken [ref. 7]. In § 5.5.4 is extra aandacht besteed aan extrapolatiemodellen.
5.5.4

Extrapolatiemodellen voor potentiaal in onderliggende zandlaag
De kracht van berekeningen op basis van extrapolatie is dat de eigenschappen van het
systeem worden bepaald uit dagelijkse omstandigheden. Een nadeel is dat de
omstandigheden tijdens het meten en die tijdens het optreden van toets of ontwerp
randvoorwaarden veelal niet dezelfde zijn. Vaak is het verschil tussen de golf waarbij
gemeten kan worden en de maatgevende golf groot. Om berekeningen te kunnen
uitvoeren op basis van extrapolatie moet er bij voorkeur overeenkomst zijn tussen de
meetsituatie en de te beoordelen situatie: hoogwater, deining of getijde, of er moet een
specifiek verband bestaan tussen de verschillende situaties. Indien uitsluitend metingen
worden gedaan, op basis waarvan de waterspanningen worden bepaald, is een reeks
metingen gedurende verschillende getijperioden of hoogwaterperioden nodig. De relatie
tussen de hoogste waterstanden tijdens de hoogwaterbelasting en de bijbehorende
waterspanningen wordt vervolgens geëxtrapoleerd naar het Maatgevend Hoog Water
(MHW) of het Toetspeil. Extrapolatie is eenvoudig zolang de invloed van afwijkingen
tussen de meetsituatie en de MHW-situatie mag worden verwaarloosd. Zie hiervoor [ref.
7] § 2.3.2. Voor aanvullende achtergrondinformatie over dit model (model 3A) wordt
verwezen naar bijlage b3.3: Model 3A Extrapolatie van peilbuiswaarnemingen zonder
afwijkingen tussen meetsituatie en MHW-situatie.
De stijghoogte in het Pleistoceen / watervoerend pakket kan op basis van extrapolatie worden
bepaald met een tijdsafhankelijke grondwaterstroming model, bijvoorbeeld WATEX (zie [ref.
7] bijlage b3.5). Met dit model wordt rekening gehouden met het tijdsafhankelijke proces van
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consolidatie in het pakket slappe lagen dat juist in deze gevallen bij dijken van groot belang
is. Dit tijdsafhankelijke grondwaterstroming model geniet dus de voorkeur. Met dit model zijn
ook de volledig stationaire oplossingen te berekenen. In het TRWD [ref. 7] zijn ook volledig
stationaire berekeningsmethoden gegeven.
Er zijn ook andere modellen beschikbaar zoals Plaxis (met de Plaxflow module), SeepW,
MicroFEM en Modflow. Niet geheel duidelijk is of in de laatstgenoemde 3 modellen met
consolidatie in het pakket slappe lagen rekening wordt gehouden en zijn daarom in basis
minder geschikt. Het voordeel van MicroFEM is wel dat voor een 3D-situatie de
grondwaterstroming kan worden berekend, zij het dat dit tijdrovende analyses zijn. Indien bij
voorbaat duidelijk is dat een stationaire oplossing volstaat (zie ook § 5.5.5) kunnen de
analytische oplossingen voor het bepalen van de stijghoogte in het watervoerend pakket voor
een situatie met stationaire stroming volgens het TRWD [ref. 7] bijlage b4.4 worden gebruikt.
Omgaan met onzekerheid:
Bij bepaling van de stijghoogten dient met een veilige waarde rekening te worden gehouden.
Over deze veilige waarde wordt in TRWD [ref. 7] aangegeven dat bijvoorbeeld rekening kan
worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen in de rivierbodem. In de hydraulische
randvoorwaarden voor ontwerp wordt ook rekening gehouden met onzekerheid over de
hoogte van het ontwerppeil en het verloop daarvan in de tijd. Er wordt in de vigerende ENWLeidraden en Technische Rapporten geen partiële factor gegeven die zou moeten worden
verdisconteerd op de waterdruk. Daarnaast dient wel te worden opgemerkt dat middels de
schematiseringsfactor o.a. onzekerheden in waterspanningen in het ontwerp (of toetsing)
moeten worden verdisconteerd.

Freatisch vlak:
Bij een meting van de freatische lijn zal de invloed van de buitenwaterstand, regenval en
het aanwezige vochtgehalte voor aanvang van een hoogwater in beschouwing moeten
worden genomen om naar MHW-omstandigheden te extrapoleren.
5.5.5

Stationair dan wel niet-stationair
Voor het bepalen van de waterspanningen in dijken dient in basis niet-stationair ofwel
tijdsafhankelijk met de grondwaterstroming worden omgegaan.
Of de waterspanningen in een dijk niet-stationair of stationair reageren is afhankelijk van een
aantal factoren die per locatie kunnen verschillen. Navolgend worden deze behandeld.
Meerdijken:
Bij de meren heeft de wind veel invloed op de hoogte en duur van de waterstanden. De
waterstanden op de meren worden eveneens beïnvloed door de afvoer naar de meren toe en
de spuimogelijkheden naar de zee. De waterstanden kunnen langdurig hoog zijn. Als gevolg
van windopzet kunnen deze waterstanden kortdurend nog hoger worden. Doorlatendheden
van de ondergrond kunnen zowel hoog als laag zijn. Als de doorlatendheden laag zijn
(bijvoorbeeld langs de IJsselmeerdijken in N-H) zijn ze wellicht vergelijkbaar met het
benedenrivierengebied. De dikte van het pakket slappe lagen kan fors zijn. Voor dit deel van
het merengebied betekent dit dat in het algemeen een betrouwbare oplossing wordt
gevonden door uit te gaan van een niet-stationair systeem. IJsselmeerpolderdijken echter zijn
op een grondverbetering gebouwd, dus op zand. Deze dijken vormen een groot deel van de
meerdijken waardoor wellicht een meer betrouwbare oplossing wordt gevonden door uit te
gaan van een niet-stationair systeem.
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Kust:
Voor de zee en Estuaria speelt de belasting, veroorzaakt door de wind en het getij, een rol.
De waterstand is (in relatie tot grondwaterstroming in en onder de dijk) in het algemeen
kortdurend te noemen. Dit betekent dat uitgaan van niet-stationaire grondwaterstroming in
veel gevallen een betrouwbaarder oplossing geeft. Met name als er in de ondergrond
storende (ondoorlatende lagen) lagen zitten.
Benedenrivierengebied:
In het Benedenrivierengebied, de IJsseldelta en de Vechtdelta is naast de afvoer ook de
invloed van de wind en getij (storm op zee) van invloed op de hoogte en de duur van de
waterstand. De waterstand is (in relatie tot grondwaterstroming in en onder de dijk)
kortdurend te noemen. De verschillen in stabiliteit kunnen als gevolg van stationaire dan wel
niet-stationaire grondwaterstroming met name in het benedenrivierengebied erg groot zijn.
Hoewel nooit echt vergelijkende analyses zijn uitgevoerd zag men in het verleden dat het
hanteren
van
stationaire
grondwaterstroming
voor
het
intensief
bebouwde
benedenrivierengebied tot zeer zware dijkversterkingen zou leiden. Met het verschijnen van
LOR 2 (Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 2 Benedenrivierengebied) werd
dan ook aangegeven dat het systeem niet-stationair (=tijdsafhankelijk) moest worden gezien.
Het was duidelijk dat een dijkversterkingsontwerp in het benedenrivierengebied gebaseerd op
volledig stationaire systemen met name voor intensief bebouwde trajecten
onhaalbaar/onacceptabel zou zijn. Onhaalbaar in de zin dat zwaar overgedimensioneerde
versterkingen zouden worden berekend.
Bovenrivierengebied:
Op de Bovenrivieren spelen waterstanden veroorzaakt door de afvoer de grootste rol. De
belastingen zijn langduriger aanwezig dan in het benedenrivierengebied. Doorlatendheden
van de ondergrond zijn (door de zandiger samenstelling) in het bovenrivierengebied in het
algemeen hoger dan in het benedenrivierengebied. De dikte van het pakket slappe lagen zal
in het algemeen ook minder zijn dan in het benedenrivierengebied. De waterstand is (in
relatie tot grondwaterstroming in en onder de dijk) over het algemeen langdurig te benoemen.
Voor het bovenrivierengebied betekent dit dat in het algemeen een betrouwbare oplossing
wordt gevonden door uit te gaan van een stationair geohydrologisch systeem.
Verwacht wordt echter dat er dijken in het bovenrivierengebied (alsmede overgangsgebied)
zijn waarbij niet-stationaire berekeningen een onderbouwd geringer ruimtebeslag voor
dijkversterking zullen geven.
Of de waterspanningen in een dijk in het bovenrivierengebied niet-stationair of stationair
reageren is afhankelijk van een aantal factoren die per locatie verschillen:
Als de dikte van het pakket slappe lagen gering is (stel <4m) en de doorlatendheid groot
(hoge consolidatiecoëfficiënt C’v) zal de indringingslengte groot zijn. Als deze groter is
dan de laagdikte, behoefd met dit effect geen rekening te worden gehouden. Er kan dus
voor dit effect worden uitgegaan van een stationaire situatie.
Indien sprake is van een schaardijk of smal voorland (stel <50m) mag worden verwacht
dat het verschil in stijghoogte tussen de stationaire en niet-stationaire oplossing gering is.
Hierdoor kan voor berekening van de stijghoogte in het zand worden uitgegaan van een
stationaire analyse.
Als volledig opdrijven / opbarsten (opdrijfveiligheid = 1.0) ongeacht ook als zou worden
uitgegaan van een niet-stationaire analyses niet is uit te sluiten, ook als zou worden
uitgegaan van een niet-stationaire analyses , kan voor berekening van de stijghoogte in
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het zand worden uitgegaan van een stationaire analyse. (Ter bepaling van de
opdrijflengte wordt evenwel verwezen naar § 6.2.5).
Als gezien bovengenoemde kan worden aangetoond dat alleen de indringingslengte als nietstationair dient te worden beschouwd kan men een zogenaamde semi-stationaire analyse
uitvoeren. Hiermee wordt bedoeld dat op basis van berekeningen, de potentiaal in het
watervoerende pakket wordt berekend voor een stationaire situatie. Daarbij wordt alleen het
niet-stationaire effect in rekening gebracht door de verticale indringing in rekening te brengen,
over bijvoorbeeld enkele meters. Dit wordt in de adviespraktijk in Nederland wel eens
gehanteerd.
Conclusie:
In benedenrivierdijken treedt vrijwel altijd niet-stationaire grondwaterstroming op. In [ref. 29] is
aanbevolen om in het benedenrivierengebied uit te gaan van niet-stationaire
grondwaterstroming.4). In zee- en meerdijken is de grondwaterstroming meestal eveneens
tijdsafhankelijk. In het bovenrivierengebied is dat minder het geval en kan in het algemeen
van stationaire grondwaterstroming worden uitgegaan. Verwacht wordt echter dat er dijken in
het bovenrivierengebied (alsmede overgangsgebied) zijn waarbij niet-stationaire
berekeningen een onderbouwd geringer ruimtebeslag voor dijkversterking zullen geven of
waar hierdoor een gunstiger toetsresultaat mag worden verwacht.
Niet overal is dus op voorhand eenduidig te stellen waar stationair dan wel niet-stationair
kan/moet worden gerekend. Daar waar dit niet duidelijk is zal door het uitvoeren van enkele
niet-stationaire analyses voor representatieve dwarsprofielen kunnen worden aangetoond of
hiermee wel of niet rekening moet worden gehouden. De analyses betreffen het freatisch
vlak, de stijghoogte in het watervoerende pakket én de verticale indringingslengte.

5.6

Schematisatie waterspanningen voor buitenwaartse macrostabiliteit
De tekst in de voorgaande paragrafen is opgesteld met als doel het schematiseren van
de waterspanningen ten behoeve van een binnenwaartse macrostabiliteit analyse. Voor
een analyse van de buitenwaartse macrostabiliteit kan grotendeels worden uitgegaan
van dezelfde schematisering. Het grote verschil tussen schematisatie voor de buiten- en
binnenwaartse stabiliteit betreft de buitenwaterstand.

In het algemeen is de situatie na de plotselinge val van hoog water bepalend voor de
beschouwing van de buitenwaartse stabiliteit van een dijk. De hiervoor recent gebruikte
belastingsituaties zijn inconsequent en doorgaans van conservatieve aard (Zie [ref. 7]
bijlage b4.9).
In ‘Technisch Rapport Ontwerpbelastingen voor het rivierengebied’ [ref. 22] hoofdstuk 7.5
is voor het rivierengebied de bepaling van de waterstand bij snelle val nader uitgewerkt:
Bovenrivieren:
Voor het bovenrivierengebied wordt aanbevolen uit te gaan van een situatie na een val
van 10 dagen. De bijbehorende waterstand volgt uit het waterstandsverloop zoals
beschreven in § 7.4 van [ref. 22] en is de waterstand die 240 uur na de lokale
topwaterstand optreedt.

4

Dit rapport is besproken in ENW techniek en ENW Rivieren. Hoewel men het eens is over de voorgestelde aanpak
heeft dit nog geen officiële status.
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Benedenrivieren:
Voor het benedenrivierengebied zijn verschillende combinaties van rivierafvoeren,
zeewaterstand en stormopzet bepalend voor de hoogwaterstanden. Voor de bepaling
van de snelle val is het daarom niet voldoende om uit te gaan van één representatief
waterstandsverloop. Er wordt aanbevolen om voor drie verschillende situaties de
waterstandsverlopen af te leiden en hieruit de snelle val te bepalen. De meest ongunstige
van de drie is maatgevend bij de stabiliteitsberekening. Deze werkwijze komt overeen
met de huidige praktijk in Zuid-Holland. De drie situaties zijn:
1:
een belastingsituatie met de maatgevende afvoergolf en gemiddeld getij op zee zonder
wind. De benodigde waterstand volgt uit de situatie na een val van 10 dagen. Deze
situatie sluit aan bij de bepaling voor het bovenrivierengebied. Voor Rijn- en
Maasdominante locaties geldt de bepalende rivier;
2/3:
een waterstandsverloop behorend bij de combinatie van stochasten die de grootste
bijdrage levert aan de overschrijdingsfrequentie. Er dient zowel gekeken te worden naar
de situatie met open als de situatie met dichte keringen. Dit komt overeen met het
waterstandsverloop zoals beschreven in § 7.4 [ref. 22]. Voor deze situatie is de
waterstand maatgevend die optreedt 1 dag na de hoogste waterstand. De
getijcomponent kan hierbij verwaarloosd worden.
IJssel- en Vechtdelta:
Voor de IJssel- en Vechtdelta zijn vele verschillende combinaties van rivierafvoeren,
IJsselmeerpeil en wind bepalend voor de hoogwaterstanden. Daarom wordt aanbevolen
om in analogie met de benedenrivieren drie verschillende situaties te onderscheiden. De
meest ongunstige is maatgevend bij de stabiliteitsberekening. De drie situaties zijn:
1:
Een belastingsituatie met maatgevende afvoer en streefpeil op het IJsselmeer. De
benodigde waterstand volgt uit de situatie na een val van 10 dagen. Deze situatie sluit
aan bij de bepaling voor het bovenrivierengebied. Voor IJssel- en Vechtdominante
locaties geldt de bepalende rivier.
2/3:
Een waterstandsverloop behorend bij de combinatie van stochasten die de grootste
bijdrage levert aan de overschrijdingsfrequentie. Dit komt overeen met het
waterstandsverloop zoals beschreven in § 7.4 [ref. 22] en is nog niet beschikbaar. Voor
deze situatie is de waterstand maatgevend die optreedt 1 dag na de hoogste waterstand.
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6 Rekenmodellen macrostabiliteit
6.1

Algemeen
Er zijn verschillende rekenmodellen beschikbaar om het evenwicht van taluds te beoordelen.
Voor de analyse van de taludstabiliteit kan een glijvlakmodel (zie § 6.2) of een eindigeelementenmodel worden toegepast (zie § 6.3).
Om het grondgedrag en waterspanningsgeneratie te beschrijven tijdens afschuiven zijn een
drietal analyses mogelijk die in hoofdstuk 7 zijn beschreven.

6.2

Beschikbare analytische rekenmodellen
Voor het rekenen aan de taludstabiliteit van grondconstructies staan diverse glijvlakmodellen
(analytische methoden) ter beschikking: onder andere Bishop (1955), Morgenstern en Price
(1965), Spencer (1967) en Janbu (1973). Glijvlakberekeningen geven niet rechtstreeks het
potentieel meest gevaarlijke glijvlak. Het glijvlak wordt als randvoorwaarde aan de berekening
opgelegd. Uit de resultaten van veel berekeningen van verschillende (opgegeven) glijvlakken
kan het potentieel meest gevaarlijke glijvlak, dat is het vlak met de laagste veiligheid tegen
afschuiven, worden bepaald.
De verscheidene berekeningsmethoden zijn te onderscheiden naar de vorm van de
beschouwde glijvlakken en naar de schuifspannings-verdeling die langs het glijvlak in
rekening wordt gebracht. Een aantal glijvlakmethoden gaan uit van cirkelvormige glijvlakken.
In het algemeen zijn de rekenmethoden tweedimensionaal van opzet; in de richting loodrecht
op de doorsnede wordt het glijvlak naar beide zijden oneindig uitgestrekt gedacht. In de
dagelijkse adviespraktijk worden deze rekenmethoden veelal toegepast.

6.2.1

Methode Bishop
In de Nederlandse adviespraktijk is de methode Bishop de meest gebruikte methode. In CUR
162 [ref. 24] (§ 5.9) is beschreven hoe de macrostabiliteit van grondlichamen kan worden
berekend met behulp van cirkelvormige glijvlakken volgens de methode Bishop. Bij een
stabiliteitsanalyse volgens de theorie van Bishop wordt ervan uitgegaan dat de maximaal
mobiliseerbare schuifsterkte langs het glijvlak daadwerkelijk gemobiliseerd is. Met deze
theorie wordt het bereiken van een bezwijktoestand beoordeeld op basis van de
maatgevende belasting tegenover de maximaal beschikbare sterkte.

6.2.2

Methode Spencer
Er kunnen omstandigheden zijn waarbij het afschuiven langs een cirkelvormig glijvlak niet als
meest ongunstige geval kan worden aangemerkt. Indien in de ondergrond een grondlaag van
beperkte dikte aanwezig is met relatief geringe sterkte-eigenschappen zal de stabiliteit niet
alleen moeten worden gecontroleerd op afschuiving langs cirkelvormige glijvlakken maar ook
op afschuiving langs een min of meer horizontaal glijvlak door de genoemde relatief slechte
grondlaag. Dit kan ook optreden indien door een hoge stijghoogte in het watervoerende
pakket het afdichtende slappe lagen pakket opdrijft. Hoewel dit laatste in de meeste
voorkomende gevallen wordt afgevangen door afhankelijk van de opdrukveiligheid (<1,20) te
kiezen voor een niet cirkelvormig glijvlak rekenmodel (methode LiftVan zie § 6.2.4), dient men
er op bedacht te zijn dat ook bij hogere opdrukveiligheden niet-cirkelvormige glijvlakken
maatgevend kunnen zijn. Hier kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie met dijken of
bermsloten met een steil talud. Het grote verschil van de methode Spencer met de
cirkelvormige glijvlakberekeningen volgens de theorie van Bishop is dat naast het
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momentenevenwicht ook het horizontaal en verticaal evenwicht wordt bekeken. Deze
beschouwing wordt de methode Spencer genoemd en wordt onder andere beschreven in
CUR 162.(§ 5.9) Evenals bij een Bishop-analyse wordt bij deze methode het glijvlak als
randvoorwaarde aan de berekening opgelegd.
Vrij glijvlak met de methode Spencer Van der Meij:
De eerder genoemde analytische glijvlakberekeningen geven niet direct het potentieel meest
gevaarlijke glijvlak omdat het als randvoorwaarde aan de berekening wordt opgelegd. Voor
cirkelvormige glijvlakken wordt meestal een middelpuntengrid met tangentlijnen gebruikt om
alle mogelijke afschuivingen te definiëren. Degene met de laagste veiligheidsfactor wordt als
maatgevend beschouwd.
De methode Spencer kan de veiligheidsfactor berekenen van ieder willekeurig glijvlak. Door
de methode Spencer te koppelen aan een zoekmethodiek (methode Spencer Van der Meij)
die de weg van de minste weerstand in een grondlichaam vindt, wordt het middelpuntengrid
met tangentlijnen overbodig. Het vrije glijvlak met de methode Spencer vindt binnen bepaalde
randvoorwaarden de weg van de minste weerstand (zie Figuur 6.1).

Figuur 6.1 Voorbeeld maatgevende afschuiving langs een vrij glijvlak

Omdat het vrije glijvlak de weg van de minste weerstand vindt, zonder een vooraf opgelegd
bezwijkvlak, kan het beter overweg met een inhomogene bodemopbouw.
Bij een lichtgewicht dijklichaam (bijvoorbeeld een veenkade) bestaat de kans dat de
horizontale krachten een relatief grote rol gaan spelen in de evenwichtsbeschouwing. Bishop
controleert het verticale- en het momentenevenwicht maar de horizontale krachten zijn niet
per definitie in evenwicht. Het vrije glijvlak gebruikt de methode Spencer, die wél een
volledige evenwichtsbeschouwing bevat. Hierdoor zal de methode ook in geval van een
droogte-analyse realistische resultaten geven. Het vrije glijvlak zal in een dergelijk geval een
lagere evenwichtsfactor geven dan Bishop, maar een hogere dan wanneer uitsluitend het
horizontale evenwicht beschouwd wordt. (zie bijlage B voor een nadere omschrijving van
‘methode Spencer Van der Meij’)
6.2.3

Horizontaal evenwicht
N.a.v. droogteproblematiek bij Boezemkaden bleek horizontaal evenwicht een belangrijk
mechanisme te zijn voor regionale waterkeringen. Naar aanleiding hiervan is hiertoe een
eenvoudig model afgeleid dat is beschreven in LTV Regionale Waterkeringen [ref. 31]. Dit
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model heeft echter een aantal gebreken. Het verticaal evenwicht en momentenevenwicht
wordt namelijk in dit model niet meegenomen.
In het model Spencer of Spencer Van der Meij is het horizontale evenwicht tezamen met het
verticaal- en momentenevenwicht op een goede manier gemodelleerd. Hierdoor zijn de
eerder genoemde gebreken die het model horizontaal evenwicht heeft niet van toepassing
voor het Spencer-model én zijn voor deze modellen in dit rapport modelfactoren afgeleid.
Hoewel het voor primaire waterkeringen minder van belang is wordt voor analyses van
horizontaal evenwicht bij droogte dan ook geadviseerd model Spencer of Spencer Van der
Meij te hanteren.
6.2.4

Methode LiftVan
In 1999 is een nieuw model ontwikkeld voor het rekenen aan de macrostabiliteit van
dijktaluds bij opdrijven. Het nieuwe model sluit goed aan bij de modellering die volgens de
Bishop-methode voor stabiliteit wordt gehanteerd [ref. 14]. Bij een opdrijflengte
(drukstaaflengte) (zie § 6.2.5) die naar nul gaat en middelpunten van de glijcirkels die aan de
actieve en passieve zijde samenvallen is het resultaat exact gelijk aan de Bishop-berekening.
Evenals bij het Bishop-model wordt de stabiliteitsfactor bepaald door te berekenen door
welke stabiliteitsfactor SF de schuifsterkte langs het glijvlak kan worden gedeeld, zodat er
precies evenwicht is. In overeenstemming met de methode Bishop wordt voor het
cirkelvormige aandrijvende (linker cirkeldeel in Figuur 6.2) en passieve deel van het glijvlak
(rechter cirkeldeel in Figuur 6.2) het momentenevenwicht beschouwd. Voor het rechte deel
van het glijvlak, de zogenaamde drukstaaf met lengte L, wordt horizontaal evenwicht vereist.
Aan de actieve zijde van de drukstaaf zal een resulterende interlamelkracht Ia ontstaan die
door de drukstaaf opgenomen moet worden. Omdat de effectieve grondspanning toeneemt
met de diepte wordt aangenomen dat deze kracht zich op 1/3 van de onderkant van de
drukstaaf bevindt. Dit is een veilige aanname, omdat in werkelijkheid deze kracht iets hoger
aangrijpt (tussen 1/3 en 1/2), waardoor het aandrijvende moment iets kleiner zal zijn. In
Figuur 6.2 is het principe van het nieuw ontwikkelde model weergegeven.
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Figuur 6.2 Principe van het rekenmodel LiftVan voor opdrijven [zie Eurocode 7 ref.7]
Waarbij:
1 Vrij waterniveau
2 Dijklichaam
3 Waterstand in de dijk
4 Grondmoot, die horizontaal en door de opwaartse waterdruk wordt belast ("drukstaaf")
5 Diepe zandlaag
6 Grondwaterstroming
7 Opwaartse waterdruk onder de deklaag

Omdat met dit rekenmodel voor opdrijven andere stabiliteitsfactoren worden berekend,
moeten ook andere modelfactoren worden toegepast. De modelfactoren zijn onderdeel van
de complete veiligheidsfilosofie betreffende het gevaar voor inundatie door macro-instabiliteit.
Het model is geverifieerd middels vergelijking met andere analytische modellen en eindigeelementenmodellen voor een representatief aantal over Nederland verspreide
dijkdwarsdoorsneden. Er zijn vergelijkende berekeningen uitgevoerd met Bishop, Spencer,
LiftVan en Plaxis. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het nieuwe opdrijfmodel consistent
is met de andere modellen. De huidige veiligheidsfilosofie met betrekking tot macrostabiliteit,
inclusief schade, model, materiaal- en schematiseringsfactoren is opgebouwd uitgaande van
jarenlange ervaring op het gebied van dijken, waarbij de stabiliteit is berekend met de
methode Bishop (D-Geo-Stability).
Het model is geïmplementeerd en geïntegreerd in het softwareprogramma D-Geo-Stability
(voorheen MStab). Het is eenvoudig te gebruiken en heeft een relatief korte rekentijd. In het
rekenmodel kunnen meerdere horizontale raaklijnen worden ingevoerd zodat horizontale
glijvlakken op elk niveau kunnen worden doorgerekend. Hierdoor kunnen met hetzelfde
model zowel grote LiftVan-glijvlakken als cirkelvormige glijvlakken worden berekend. Dit
model heeft daarmee ook een grotere vrijheid om een meer maatgevend glijvlak met een
lagere veiligheidsfactor dan Bishop te vinden. In Figuur 6.3 is het resultaat van een LiftVanberekening met meerdere horizontale raaklijnen weergegeven.
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Shear Stress Uplift Van at Design level (3,30 m)
-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

m

60

30

25

20

15

10

T1

5

dijksmateriaal nieuw
dijksmateriaal oud

0

tiel naast
gorkum
licht 13,2

tiel onder

-5

hollandveen 11,2

-10

-15

hollandveen 11,0
gorkum licht onder
hollandveen diep onder
gorkum zandig
gorkum zwaar 16,3
basisveen
gorkum zwaar 15,8
kreftenheye

gorkum licht naast
hollandveen diep naast
gorkum zwaar 14,8

zand

m

-20

Xm : 32,00 [m]
Ym : 20,75 [m]
Probabilistic

Radius : 35,07 [m]
Safety : 1,57 (1,49)
beta : 4,95 (probability of failure = 3,65E-07)

Max. stress : 44,270 [kN/m2]
Min. stress : 3,660 [kN/m2]

Figuur 6.3 Berekeningsresultaat voor locatie Dp. 182+040m van de Lekdijk in de Alblasserwaard van een
berekening met het LiftVan-model met meerdere raaklijnen en met verwachtingswaarden en
standaardafwijkingen van de ongedraineerde schuifsterkte op basis van de eindwaarde van
triaxiaalproeven

6.2.5

Opdrijven en opbarsten
Evenwichtsbeschouwing:
In figuur 6.4 is het uitgangspunt voor de evenwichtsbeschouwing bij de opdrukanalyse
geschetst. Getekend zijn de watervoerende zandlaag die in verbinding staat met het
buitenwater (rivier, meer of zee) met daarboven de afdekkende slecht doorlatende laag of
lagenpakket van klei en/of veen. Opbarsten zal optreden wanneer de waterspanning in de
zandlaag bij hoge buitenwaterstand zo groot is dat de afdekkende laag gaat opdrijven.
De waterspanning in de zandlaag kan nooit groter zijn dan het gewicht van de afdekkende
laag. De potentiaal in de zandlaag waarbij net evenwicht aanwezig is wordt de
grenspotentiaal genoemd. Deze grenspotentiaal is een randvoorwaarde voor het
grondwaterstromingspatroon in de zandlaag. Indien de buitenwaterstand verder stijgt, zal het
effect hiervan zijn dat het gebied waar de grenspotentiaal heerst zich verder uitbreidt in
binnenwaartse richting. Dit gebied, de opdrijfzone, is van belang voor stabiliteitscontrole bij
opdrijven.
Aangenomen wordt dat zich in de opdrijfzone door scheurvorming kanalen vormen waardoor
kwel vanuit de zandlaag kan uittreden aan het maaiveld, Dit verschijnsel wordt opbarsten of
hydraulische grondbreuk genoemd. Van belang is derhalve om na te gaan of bij de
maatgevende buitenwaterstand de grenspotentiaal in de zandlaag wordt bereikt.
Wanneer het mechanisme opdrukken worden beschouwd is het gebruikelijk om de belasting
en sterkte uit te drukken in een stijghoogte.
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Stijghoogte uit grondwaterstromingsberekening (bijvoorbeeld Watex)
Grenspotentiaal
Werkelijke stijghoogte (na opbarsten / opdrijven)
Praktische aanpak (schematisering na opbarsten / opdrijven)

Figuur 6.4 Dijk met voorland en ondergrond; Stijghoogte in zandlaag, grenspotentiaal en opdrijfzone

De grenspotentiaal wordt berekend ter hoogte van de bovenkant van de zandlaag Figuur 6.4.
Ter hoogte van dit vlak werken in neerwaartse richting het gewicht van de afdekkende
grondlaag (en een eventuele waterlaag op deze grondlaag) en in opwaartse richting werkt de
waterdruk vanuit het zand. Het grensevenwicht wordt bereikt als de waterdruk gelijk is als het
gewicht van de erboven liggende grondlaag.
z,g

= hp + d ((

nat

-

w)

/

w)

Waarin:
de grensstijghoogte of grenspotentiaal [m ± NAP]
z,g
hp
het niveau van de vrije waterspiegel binnendijks [m ± NAP]
d
de dikte van de afdeklaag [m]
het volumegewicht van de afdekkende grondlaag [kN/m 3]
nat
het volumegewicht van het water [kN/m 3]
w
Het werkelijke verloop van de stijghoogte in de zandlaag (na opdrukken) is niet eenvoudig te
bepalen. Dit kan bijvoorbeeld worden bepaald met grondwaterstromingsmodellen waarbij de
grenspotentiaal als vaste waarde wordt gemodelleerd. In het algemeen kan dit in de
stabiliteitsanalyse praktisch gezien veilig worden geschematiseerd zoals in Figuur 6.4 met de
groene lijn is aangegeven. Hierbij kan de stijghoogte buitenwaarts van de opbarstlocatie als
een rechte worden geschematiseerd vanaf opbarstpunt tot het snijpunt van MHW / toetspeil
met het theoretische intredepunt. Veiligheidshalve dient het theoretische intredepunt te
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worden aangenomen ter plaatse van de buitenteen van de dijk. De stijghoogte binnenwaarts
van de opbarstzone kan als een rechte worden geschematiseerd die vanaf het einde van de
opbarstzone onder een helling van 1:50 naar de stijghoogte verloopt, die onder normale
omstandigheden (bijvoorbeeld tijdens Gemiddeld HoogWater (GHW)) in de zandlaag
aanwezig is.
Indien de grenspotentiaal niet wordt bereikt kan de veiligheid tegen opdrukken (Nopdr) als
volgt worden bepaald:

Nopdr

((hmv hp )

dr

( hp

hzand )

nat

)/(

z

hzand )

w

g

/

w

In deze formule is
De stijghoogte in de zandlaag (m ± NAPD
z
De gronddruk aan de onderzijde van het afdekkende pakket grondlagen
g
De opwaartse waterdruk onder dit afdekkende pakket slappe lagen.
w
hmv
Het niveau van het maaiveld binnendijks [m ± NAP]
hz
Het niveau van de bovenzijde van de watervoerende zandlaag [m ± NAP]
Het volumegewicht van de afdekkende grondlaag boven de grondwaterstand [kN/m 3]
dr
Het volumegewicht van de afdekkende grondlaag onder de grondwaterstand [kN/m 3]
nat

Verschil tussen opdrijven en opbarsten:
Bij het beschouwen van de macrostabiliteit van het binnentalud in de situatie bij hoog
buitenwater moet worden gecontroleerd of afdekkende klei- en veenlagen door hoge
potentialen in een onderliggende, watervoerende zandlaag al dan niet worden opgedrukt.
Indien in de stabiliteitsanalyse rekening moet worden gehouden met opdrukken (als de
veiligheid tegen opdrukken kleiner is dan 1,20), dient onderscheid te worden gemaakt tussen:
Opdrijven (Figuur 6.5). Bij opdrukken kan zich het geval voordoen dat het gehele
afdekkende pakket gaat drijven (opdrijven).
Opbarsten (Figuur 6.6). Bij opdrukken kan zich ook het geval voordoen dat de laag ten
gevolge van de overdruk kapot gaat (opbarsten). Opbarsten kan optreden bij relatief
geringe dikte van het slappe lagenpakket. In het algemeen wordt hiervoor een dikte van
4 m aangehouden.
buitenzijde

stabiliteitsverlies
(opdrijven)

polderzijde

D

zand
D = dikte opgedrukte pakket slappe grondlagen

Figuur 6.5 Opdrijven
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buitenzijde

stabiliteitsverlies
(opbarsten)

polderzijde
D
zand
D = dikte opgedrukte pakket slappe grondlagen

Figuur 6.6 Opbarsten

Opdrijven:
We beschouwen een situatie met ‘opdrijven’ (zie Figuur 6.5) In een normale situatie, met lage
waterstand, ontleent het grondlichaam binnenwaarts een zekere steun aan het
grondlagenpakket. Bij hoogwater zal dit grondlagenpakket gaan opdrijven. De
schuifweerstand in de actieve zone zal dan, als residuele schuifsterkte, vrijwel geheel zijn
gemobiliseerd. Door de opwaartse potentiaal in het zandpakket vermindert de korrelspanning
op het scheidingsvlak tussen slappe lagen en zand, en na enige tijd ook in de onderste zone
van de slappe lagen zelf. Hierdoor neemt de maximaal mobiliseerbare schuifweerstand in
deze zone af. Bij plaatselijk opdrijven (de grenspotentiaal treedt op) gaat de weerstand op het
scheidingsvlak geheel verloren.
De opgedrukte grondlaag achter de dijk gaat zich gedragen als een slappe ‘drukstaaf’, omdat
de horizontale schuifspanningen niet meer kunnen worden afgedragen naar de
zandondergrond. Voor alle duidelijkheid: tot deze categorie behoort ook het geval waarin
weliswaar van opdrijven nog geen sprake is, maar waar wel op het contactvlak tussen het
slappelagenpakket en het diepe zand door potentiaalstijging een aanzienlijke reductie
optreedt van de schuifweerstand. In § 6.2.4 is uiteengezet hoe de stabiliteit in dat geval
berekend kan worden met methode LiftVan.
Opbarsten:
Bij volledig opbarsten (d.w.z. de grenspotentiaal treedt op) van de aan de binnenzijde
aanwezige klei- en/of veenlagen kan ervan uit worden gegaan dat de sterkte van de
opgebarsten laag ernstig is aangetast. Een normale Bishop-analyse met de sterkte
parameters c’ = 0 en ’ = 0 in de opbarstzone is dan een veilige benadering. Aan de passieve
zijde wordt dan alleen rekening gehouden met het eigen gewicht van deze lagen als
tegenwerkende kracht. De schuifsterkte wordt in het passieve deel van het glijvlak gelijk aan
nul. Deze benadering levert een veilig, maar wel enigszins overgedimensioneerd ontwerp op.
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r

r

F

Actieve zone

passieve zone

buitenzijde

polderzijde
F

Slappe lagen
n
zand

Figuur 6.7 Schematisatie bij opbarsten: Bishop met c’ = 0 en ‘ = 0 in passieve zone

Dit is dan ook de reden dat optimalisatie kan worden bereikt door afhankelijk van de mate van
opbarsten een mate van sterktereductie te modelleren. Voor Nopdr. <1,2 kan de waarde voor
c’ en tang ’ daarbij worden daarbij vermenigvuldigd met de factor 5 * (Nopdr.-1,0). De c’ en ’
variëren dus van 0% (bij Nopdr. = 1,0) tot 100% (bij Nopdr. =1,2), van de oorspronkelijke
waarde.
De hier voorgestelde gereduceerde sterkteparameters is fysisch gezien niet onderbouwd,
maar deze factor sluit wel (rekenkundig) goed aan bij de resultaten waarbij de
opdrukveiligheid 1,2 is.
Opmerkingen voor Review team dijken:
Opgemerkt wordt dat de hier voorgestelde nieuwe methode voor het bepalen van gereduceerde sterkteparameters
afhankelijk van de mate van opbarsten niet eerder in leidraden of TR-en zijn weergegeven. Daarnaast wordt opgemerkt dat
dit fysisch gezien niet is onderbouwd maar rekenkundig een goede aansluiting geeft bij de resultaten waarbij de
opdrukveiligheid 1,2 is. Ook belangrijk hierbij is het besef dat conform de in H9 gegeven modelfactoren een hogere
modelfactor is voorgesteld voor model Bishop bij opdrijven (in dit geval opbarsten) namelijk 1,10 i.p.v. de oude 1,00.
hetgeen een normverzwaring betekent voor het hier besproken geval.

Door het hier gepresenteerde voorstel voor

gereduceerde sterkteparameters in (zie ook stap 6c in § 11.2.2) wordt aan de andere kant weer enige optimalisatie
ingebracht.
Voorgesteld wordt de hier gepresenteerde optimalisatiemethode te hanteren. Bij een opbarstveiligheid van 1,0 is er geen
verschil met de oude methode (Bishop c en phi is nul). Bij een opbarstveiligheid van 1,2 wordt optimalisatie bereikt én
goede aansluiting gevonden bij het model LiftVan.

Invloed van sloten en watergangen:
Indien in de stabiliteitszone plaatselijk een duidelijk minder dik afdekkend pakket aanwezig is,
bijvoorbeeld ter plaatse van een watergang (dijk- en bermsloten), kan de veiligheid tegen
opbarsten hier ter plaatse lager zijn. In Figuur 6.8 is aangegeven hoe ter bepaling van de
opdrukveiligheid kan worden gerekend met de gewichtsvermindering van de ondoorlatende
laag onder de sloot uitgaande van een spreiding van 2:1.
Bij een dikte van de samendrukbare laag groter dan B (= slootbreedte op
maaiveldniveau) wordt geen reductie meer toegepast; de in rekening te brengen
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maximale waterspanning tegen de onderkant van de samendrukbare laag is dan gelijk
aan het volumegewicht van de samendrukbare laag vermenigvuldigd met de hoogte H 1.
Bij een dikte van de samendrukbare laag onder de sloot kleiner dan b (= de
slootbodembreedte) is de in rekening te brengen maximale waterspanning tegen de
onderkant van de samendrukbare laag gelijk aan het volumegewicht van de
samendrukbare laag onder de slootbodem vermenigvuldigd met de dikte H2,
vermeerderd met de het volumegewicht van water vermenigvuldigd met de minimale
waterdiepte in de sloot.
Bij een dikte van de samendrukbare laag onder de slootbodem kleiner dan B, maar
groter dan b is de in rekening te brengen maximale waterspanning tegen de onderkant
van de samendrukbare laag gelijk aan het volumegewicht over de hoogte H 3,
vermenigvuldigd met de hoogte H3, vermeerderd met het volumegewicht van water
vermenigvuldigd met de minimale waterhoogte H4 boven H3 in de sloot.

Figuur 6.8

Bepaling effectieve laagdikte voor opbarsten bij sloot

Waarin:
B
Breedte van de sloot op maaiveldniveau [m].
b
Breedte van de slootbodem [m].
H1
Dikte van de samendrukbare laag [m]
H2
Dikte van de samendrukbare laag onder de slootbodem [m]
H3
Dikte van de samendrukbare laag ter plaatse van de sloot op basis van
spreidingshoek 2:1 vanaf onderzijde samendrukbare laag [m]
H4
Waterhoogte in de sloot vanaf bovenzijde van H3
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6.2.6

Stabiliteit tijdens de uitvoering
De algemene gang van zaken bij het bepalen van de uitvoeringsfasering is
als volgt:
1
2
3
4

Berekend wordt bij welk consolidatiepercentage de geplande totale ophoging een
voldoende hoge evenwichtsfactor heeft.
Nadat de hydrodynamische periode is berekend kan worden vastgesteld hoe lang de
uitvoeringsduur is om de totale ophoging te realiseren.
Als de onder 2 berekende uitvoeringsduur te lang blijkt te zijn, wordt nagegaan wat het
effect is van verticale drainage.
Binnen de gevonden totale uitvoeringsduur wordt nagegaan hoe de verschillende fasen
in de tijd zo effectief mogelijk kunnen worden verdeeld.

ad 1:
In de praktijk betekent dit dat bij een aantal consolidatiepercentages (bijvoorbeeld 30, 60 en
90%) de evenwichtsfactor van de totale ophoging wordt berekend. Door interpolatie naar de
vereiste evenwichtsfactor wordt het benodigde consolidatiepercentage gevonden
(bijvoorbeeld 50%).
Ad 2:
Uit berekeningen of uit grondmechanische handboeken kan worden afgeleid hoe lang het
duurt (een gedeelte van de hydrodynamische periode) om het benodigde
consolidatiepercentage te bereiken. (bijvoorbeeld 50% aanpassing wordt bereikt na 10% van
de duur van de hydrodynamische periode).
Ad 3:
Kan het werk volgens berekening niet in de beschikbare periode worden gerealiseerd dan
worden in het algemeen verticale drains toegepast, waarbij indien nodig een kleinere hart op
hart afstand wordt geaccepteerd dan volgens het gebruikelijke stramien. Voor de berekening
van het effect van verticale drainages is inzicht nodig in de horizontale k-waarde
(doorlatendheid). Bijna altijd worden kunststofdrains toegepast. In uitzonderingsgevallen
wordt het ontwerp op grond van de uitvoeringsstabiliteit gewijzigd. Wijzigingen in het ontwerp
kunnen bestaan uit het maken van hogere of bredere bermen of het toepassen van lichter
ophoogmateriaal. Indien een uitvoering in grond op te grote bezwaren stuit in verband met de
bouwtijd dan kan het ontwerp worden aangepast door het toepassen van alternatieve
materialen of constructies (zie § 5.4.5).
Ad 4:
Op basis van berekeningen wordt vastgesteld welk aanpassingspercentage vereist is om de
diverse fasen van het werk te maken met in acht name van de vereiste veiligheid. Vervolgens
kan het gevonden aanpassingspercentage worden vertaald in uitvoeringsduur respectievelijk
wachttijden. De berekende aanpassingen worden meestal als gemiddelde waarden over het
gehele pakket ingevoerd. Beter is, en dat gebeurt in gevallen waarbij optimalisering nodig is,
de aanpassing als functie van de afstand tot de doorlatende randen in te voeren (zie TRWG
[ref. 3] § 4.3.8).
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6.3
6.3.1

Eindige-Elementenmodellen
Wanneer eindige-elementenmethode toepassen?
Als gevolg van technische en maatschappelijk ontwikkelingen komen bij het toetsen op
macrostabiliteit in toenemende mate situaties voor waarbij klassieke rekenmodellen tekort
schieten. Dit is het geval bij waterkeringen met een complexe geometrie en/of grondlaagstratificatie en in situaties waarin constructieve elementen in de waterkering zijn aangebracht.
Bij constructieve elementen moet ten eerste worden gedacht aan niet-waterkerende
constructies, zoals bebouwing. Daarnaast worden waterkeringen in de praktijk steeds vaker
van waterkerende constructies voorzien. Niet alleen van relatief eenvoudige constructies,
zoals damwanden, maar ook van meer complexe constructies, zoals kistdammen en vanuit
bijvoorbeeld het INSIDE-project voorgestelde constructies. In al deze situaties met
constructieve versterkingen is er vaak sprake van een complex bezwijkmechanisme, dat
alleen met behulp van de Eindige-elementenMethode (EEM) goed kan worden getoetst.
Het toepassen van de EEM in het toetsen op de macrostabiliteit heeft als bijkomend voordeel
dat zowel evenwicht van een dijklichaam als de optredende vervormingen worden berekend.
Hiermee kan de toetsing van bestaande dijken, en het ontwerpen van dijkversterkingen, beter
op de Eurocode worden aangesloten.

6.3.2

Toepassen van eindige-elementenmethoden
Het technisch rapport analyse macrostabiliteit dijken met de eindige-elementenmethode,
TREEM [ref. 23], schrijft voor hoe een eindige-elementenberekening ten behoeve van het
toetsen van waterkeringen dient te worden uitgevoerd. Het TREEM geeft hiervoor een
stappenplan. Dit stappenplan dient volledig te worden gevolgd.
Belangrijk bij het toetsen van waterkeringen met eindige-elementenmethode is de inpassing
van de rekentechniek in de veiligheidsfilosofie. De veiligheidsfilosofie zoals beschreven in
hoofdstuk 9 is opgesteld vanuit het oogpunt van analytische rekenmodellen. Deze
veiligheidsfilosofie is dan ook niet direct toepasbaar voor eindige-elementenanalyses.
Daarnaast worden voor de veiligheidsfilosofie van constructies uitgangspunten gebruikt die
afwijken van de uitgangspunten van de veiligheidsfilosofie voor grondconstructies. Het
TREEM geeft aan hoe met beide bovengenoemde punten dient te worden omgegaan.
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7
7.1

Modellen voor grondgedrag
Algemeen
Voor de beschrijving van het grondgedrag kunnen verschillende modellen worden gebruikt.
Om het grondgedrag te beschrijven tijdens afschuiven zijn een drietal analyses mogelijk:
Een gedraineerde analyse met effectieve schuifsterkte parameters (zie § 7.3).
Een ongedraineerde analyse met effectieve schuifsterkte parameters en gemeten of
voorspelde waterspanningen (zie § 7.4).
Een ongedraineerde analyse met ongedraineerde schuifsterkte parameters (zie § 7.5).
In de huidige Nederlandse adviespraktijk wordt voor de beoordeling van de taludstabiliteit van
een grondconstructie veelal gebruik gemaakt van een gedraineerde analyse met effectieve
schuifsterkte parameters. De huidige adviespraktijk wordt beschreven in § 7.6. Uit het SBWonderzoek werkelijke sterkte volgt dat dit niet altijd een betrouwbare keuze is.
De eerste overweging bij het uitvoeren van stabiliteitsanalyses is de afweging tussen een
gedraineerde of ongedraineerde analyse. Dit wordt in § 7.2 behandeld. De huidige
adviespraktijk en de voor de nabije toekomst voorgestelde werkwijze wordt beschreven in
§ 7.6.
Ongedraineerde stabiliteitsanalyses zijn alleen relevant voor slecht waterdoorlatende lagen
zoals klei en veen. Bij het optreden van een afschuiving in waterkeringen zal in de eventueel
aanwezige zandlagen geen ongedraineerd gedrag optreden. Ook in een ongedraineerde
stabiliteitsanalyse zal voor de goed doorlatende lagen, zoals zandlagen gedraineerde sterkte
eigenschappen worden toegepast.

7.2

Gedraineerd versus ongedraineerd grondgedrag
De eerste overweging bij het uitvoeren van de toetsing van macrostabiliteit is de afweging
tussen een gedraineerde of ongedraineerde analyse. Belangrijk hierbij is de snelheid van
afschuiven ten opzichte van de consolidatiesnelheid van de grond. Als het afschuiven snel
gaat ten opzichte van de consolidatiesnelheid zullen er langs het glijvlak water over- of
onderspanningen optreden. Bij verandering van de waterspanningen zal ook de
korrelspanning worden beïnvloed. Deze waterspanningen zullen daarmee ook de sterkte van
de grond beïnvloeden en zouden in de stabiliteitsanalyse dienen te worden verwerkt.
Voor iedere situatie moet worden nagegaan of langzaam of snel optredende taludinstabiliteit
moet worden verwacht. Daarbij moet langzaam of snel afschuiven worden gerelateerd aan de
consolidatiesnelheid van de grond. Het gaat dan om de drainageafstand nabij een potentieel
schuifvlak in de grond. De drainageafstand is dan in de orde van 0,1 à 0,2 m. De
hydrodynamische periode is de tijdsduur waarin de grond zich aanpast aan een
belastingverandering. Bij een typische consolidatiecoëfficiënt van slecht doorlatende kleilagen
is de hydrodynamische periode circa één dag. De hydrodynamische periode kan als volgt
worden berekend: t99 = 4 (D2 / cv). Hierin zijn t99 de hydrodynamische periode [s], D de
drainageafstand [m] en cv de consolidatiecoëfficiënt [m 2/s].
Bij een afschuiving die binnen een dag plaatsvindt zou dus een ongedraineerde
stabiliteitsanalyse moeten worden uitgevoerd. Dit omdat een snel optredende afschuiving niet
kan worden uitgesloten. Wanneer een belastingverandering (hoge buitenwaterstand) snel
optreedt, moet er van worden uitgegaan dat een eventuele taludafschuiving ook snel kan
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optreden. Bij twijfel zou dan zowel een gedraineerde als een ongedraineerde analyse moeten
worden gemaakt en moet worden uitgaan van de laagste evenwichtsfactor.
Voor het toetsen van primaire waterkeringen zijn de snel optredende afschuivingen
maatgevend. Sterkte analyses gebaseerd op gedraineerde sterkte eigenschappen horen bij
het lange termijn gedrag van waterkeringen. Deze analyses kunnen onderdeel uitmaken van
het ontwerp van een dijkversterking of toetsen van boezemkaden.
Bij een stabiliteitsanalyse moet onderscheid worden gemaakt tussen een volledig
geconsolideerde ondergrond en een ondergrond waar de waterspanning en de grootte en
richting van de effectieve spanning nog niet zijn aangepast aan een recent aangebrachte
ophoging (bouwfase). Bij een slecht doorlatende ondergrond en wanneer bij een
dijkverbeteringswerk geen verticale drainage is toegepast kan de bouwfase gemakkelijk tien
jaar duren. Dit betekent dat gedurende de eerste (en mogelijk tweede) toetsperiode na de
oplevering van een dijkverbeteringswerk in rekening moet worden gebracht dat de
ondergrond nog niet is aangepast aan een aangebrachte ophoging. In dat geval zou de ADPmethode moeten worden toegepast (zie bijlage 2 van TRWG [ref. 3]). De ADP-methode is
een ongedraineerde stabiliteitsanalyse (OSA-analyse) ter bepaling van de sterkte van de
ondergrond bij het aanbrengen van ophogingen en wordt veel gebruikt in Scandinavië en de
Engels sprekende landen. Deze methode gaat uit van ongedraineerd bezwijken van de
grond, dat wil zeggen dat de belastingverandering vrij snel plaatsvindt en de tijd ontbreekt dat
de ondergrond aanpast aan de belastingverhoging. De ADP-methode houdt rekening met de
anisotropie van de grond. Om met de anisotropie te kunnen rekenen worden actieve-,
horizontale – en passieve- bezwijkzones onderscheiden. Als gevolg van de anisotropie van
de grond reageert de grond in deze zones verschillend op de spanningsverandering door het
aanbrengen van de ophoging. De ADP-methode is alleen toepasbaar binnen de context van
een ongedraineerde stabiliteitsanalyse met ongedraineerde schuifsterkte parameters (zie
§ 7.5).
Het voorgaande is samengevat in Tabel 7.1. In de tabel is onderscheid gemaakt tussen
verschillende situaties van dijken met de condities van de belasting op de waterkering en de
condities van de ondergrond. Daarbij is ook aangegeven hoe de parameters voor de
stabiliteitsanalyse worden bepaald. Nadere toelichting over de parameterbepaling is
beschreven in hoofdstuk 8.
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Specifieke situatie
Snel optredende taludinstabiliteit bij volledig
geconsolideerde ondergrond
(standaard geval bij toetsing
macrostabiliteit van dijken
volgens VTV)
Snel optredende taludinstabiliteit bij recent
aangebrachte ophoging

Langzame deformatie bij
volledig geconsolideerde
ondergrond
Langzame deformatie bij
recent aangebrachte ophoging

Grondsoort
Klei
Veen ( nat < 12 kN/m3)
Ongedraineerde analyse met
Ongedraineerde analyse met
su eindwaarde volgens
su eindwaarde volgens direct
triaxiaalproef
simple shear proef

Ongedraineerde analyse met
su eindwaarde volgens ADPmethode of direct simple shear
proef (wateroverspanning in
ondergrond door aangebrachte
ophoging meenemen)
Gedraineerde analyse met
eindwaarde volgens
triaxiaalproef
Gedraineerde analyse met
eindwaarde volgens
triaxiaalproef
(wateroverspanning in
ondergrond door aangebrachte
ophoging meenemen)

Ongedraineerde analyse met
su eindwaarde volgens direct
simple shear proef
(wateroverspanning in
ondergrond door aangebrachte
ophoging meenemen)
Gedraineerde analyse met
bij max volgens direct simple
shear proef
Gedraineerde analyse met
bij max volgens direct simple
shear proef
(wateroverspanning in
ondergrond door aangebrachte
ophoging meenemen)

Tabel 7.1 Verschillende situaties van dijken met de condities van de belasting op de waterkering en de condities van
de ondergrond. De aanpak van stabiliteitsanalyses is afhankelijk van de specifieke situatie van een
waterkering

In het achtergrondrapport 1202121-003-GEO-0022 worden zeven cases waarin bezwijken of
sterk deformeren van waterkeringen is opgetreden, geanalyseerd. De analyse is voor elk van
de cases met meerdere berekeningsmethoden uitgevoerd. Hierin zijn zowel methoden met
gedraineerde sterkte parameters als met ongedraineerde sterkte parameters uitgevoerd. Uit
de vergelijking bleek dat een sterkte analyse gebaseerd op ongedraineerde sterkte
parameters goed aansluit bij de waargenomen afschuivingen die in relatief korte tijd optraden,
zoals de afschuiving bij Streefkerk, de opgewekte afschuivingen Bergambacht en IJkdijk. De
analyses gebaseerd op gedraineerde sterkte parameters sloten goed aan bij de
waargenomen sterke vervormingen gedurende een langere periode, zoals Heinoomsvaart.
7.3

Gedraineerde analyse met effectieve schuifsterkte parameters
In de huidige Nederlandse adviespraktijk wordt voor de beoordeling van de taludstabiliteit van
een grondconstructie veelal gebruik gemaakt van een gedraineerde analyse met effectieve
schuifsterkte c’ (= effectieve cohesie) en
(= effectieve hoek van inwendige wrijving). De
analyses worden meestal uitgevoerd met het Bishop-model. De waarden voor c’ en worden
meestal met behulp van (meertraps-) triaxiaalproeven op gestoken grondmonsters bepaald.
Naast triaxiaalproeven werden lange tijd ook celproeven gebruikt voor de bepaling van
bovengenoemde sterkteparameters. Met beide proeven is veel praktijkervaring voor
Nederlandse omstandigheden opgedaan. De resultaten van de proeven worden vaak in een
regionale proevenverzameling vastgelegd.
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Als schuifsterkte worden in iedere glijvlakanalyse gemiddelde waarden of rekenwaarden van
c’ en
uit een proevenverzameling gehanteerd, voor zover deze verzameling aanwezig is.
Wanneer geen proevenverzameling aanwezig is, dan kunnen de waarden worden
gehanteerd die bij een grondmechanisch veld- en laboratoriumonderzoek zijn verzameld. De
karakteristieke waarde van de schuifsterkte voor een lokale of een regionale
proevenverzameling kan worden bepaald volgens Bijlage 1 van het Technisch Rapport
Waterkerende Grondconstructies [ref. 3]].
Bij een gedraineerde spanningsanalyse met effectieve schuifsterkte wordt de schuifsterkte
langs het glijvlak bepaald uit de effectieve normaalspanning op het glijvlak. Alleen als deze
laatste niet verandert tijdens het bezwijken is de analyse correct. Een gedraineerde
spanningsanalyse met bijvoorbeeld het Bishop-rekenmodel is alleen geldig voor situaties
waar zowel het grondlichaam en de ondergrond uit goed doorlatende grond bestaat of voor
situaties waar geen wateroverspanningen worden gegenereerd ten gevolge van een
belastingverandering. Dit laatste betekent dat de gedraineerde stabiliteitsanalyse ook mag
worden gebruikt voor de beoordeling van dijkconstructies op slecht doorlatende gronden
onder de voorwaarde dat de ondergrond volledig is geconsolideerd (eindsituatie) en er bij
extreme omstandigheden geen wateroverspanningen in de grond worden gegenereerd. In
slecht doorlatende grond betekent dit dat afschuiven door taludinstabiliteit een langzaam
proces dient te zijn, zodat de wateroverspanning die ontstaat bij het afschuiven van de grond
ook weer kan afstromen. Alleen onder deze voorwaarden van een goede drainage van de
grond en langzame bezwijkprocessen kan de schuifsterkte van de grond betrouwbaar worden
beschreven met de effectieve schuifsterkte.
Bij slecht doorlatende grond kan worden aangenomen dat bij het ontstaan van
taludinstabiliteit wateroverspanning zal worden gegenereerd. Wanneer bij een instabiliteit
wateroverspanning wordt gegenereerd en deze niet meteen kan afstromen, resulteert de
wateroverspanning in een afname van de effectieve spanning en dus ook in een afname van
de schuifsterkte. Een gedraineerde spanningsanalyse met effectieve sterkteparameters met
het rekenmodel van Bishop houdt geen rekening met deze waterspanningsontwikkeling.
Deze stabiliteitsanalyse kan daarom bij minder goed doorlatende grond niet op voorhand als
een veilige stabiliteitsanalyse worden aangemerkt. In Figuur 7.1 is een en ander grafisch
weergegeven.
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werkelijke
schuifsterkte
schuifsterkte volgens een
gedraineerde analyse met het
Bishop-model

c'

effectief
spanningspad
'n

Figuur 7.1

Relatie tussen normaalspanning

n

'

[kPa] en schuifsterkte [kPa] op een schuifvlak, met schuifsterkte

volgens een gedraineerde analyse met effectieve schuifsterkte c’ en

met het Bishop-model en de werkelijke

schuifsterkte als gevolg van een afname van de effectieve spanning door het ontstaan van extra
wateroverspanning bij een instabiliteit

Om uitsluitsel te krijgen of een gedraineerde spanningsanalyse met effectieve schuifsterkte
van toepassing is op een dijk met de specifieke condities moet worden nagegaan hoe de
hydrodynamische periode zich verhoudt tot de duur van de belastingverandering (zie
paragraaf 7.1).
7.4

Ongedraineerde analyse met effectieve schuifsterkteparameters
In een ongedraineerde stabiliteitsanalyse met effectieve schuifsterkte parameters c’ en
wordt gebruik gemaakt van voorspelde of gemeten wateroverspanning. Met een dergelijke
stabiliteitsanalyse wordt een voorspelling gedaan van de werkelijke schuifsterkte op en rond
het schuifvlak, zoals aangegeven in Figuur 7.1. De voorspelde of gemeten
wateroverspanning kan direct in de berekening worden ingevoerd of met behulp van
aanpassingspercentages, die de mate van consolidatie aangeven. Uit de totaalspanning en
de wateroverspanning kan de effectieve spanning en daarmee de schuifsterkte, ofwel kan
een stabiliteitsfactor, worden afgeleid. Deze methode wordt in de Nederlandse adviespraktijk
vaak toegepast voor de uitvoeringsfase. De toepassing van deze methode kent het bezwaar
dat bij het aanbrengen van een belastingverhoging de juiste waterspanning en dus ook de
juiste effectieve spanning en schuifspanning heel moeilijk zijn vast te stellen.
Omdat geen rekening wordt gehouden met spanningsspreiding geeft deze werkwijze onder
de ophoging een te hoge, maar naast de ophoging een te lage wateroverspanning. Dit geldt
overigens ook voor de totaalspanning.
Opgemerkt wordt dat dit ongedraineerde grondgedrag tevens in de eindige-elementenmethode kan worden toegepast. In dat geval kan wel met spanningsspreiding rekening
worden gehouden. In deze analyse worden dan eveneens de gedraineerde sterkteeigenschappen (c’ en ’) ingevoerd. Vervolgens wordt ongedraineerd gerekend (géén
afstroming van overspannen poriënwater). Met de optie ‘consolidatie’ kan de verandering in
de tijd worden meegenomen.
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Wanneer samendrukbare en slecht waterdoorlatende grond wordt belast en daardoor
vervormd (begin van afschuiving), wordt bovenop de initiële waterspanning (als gevolg van
het freatisch vlak en de stijghoogte en eventuele wateroverspanning in de uitvoeringsfase)
extra wateroverspanning of wateronderspanning gegenereerd (zie Figuur 7.1). Deze extra
wateroverspanning of wateronderspanning worden in de huidige adviespraktijk niet in de
stabiliteitsanalyses meegenomen. Voor het uitvoeren van een betrouwbare analyse van de
taludstabiliteit is dit wel vereist.
Het voorspellen van de te verwachten extra wateroverspanning of wateronderspanning bij
een instabiliteit is niet eenvoudig. Hierbij spelen onder andere de stijfheid en de
doorlatendheid van de grond, de belastingverandering en de snelheid van de
belastingverandering een rol. Een instabiliteit kan zich in enkele uren of in enkele dagen
voltrekken. Dit is vooraf niet of nauwelijks te voorspellen. Meerdere onderzoekers zijn reeds
bezig geweest technieken te ontwikkelen voor een praktische aanpak van stabiliteitsanalyses
met effectieve schuifsterkte met een correcte schatting van de extra wateroverspanning of
wateronderspanning op en rondom het schuifvlak. Dit heeft tot nu toe niet tot een robuuste
methode geleid. Zonder een toereikende voorspelling van de waterspanningsontwikkeling
tijdens afschuiven ontbreekt zowel voor stabiliteitsanalyses op basis van effectieve
schuifsterkte met eindige-elementenmodellen als met glijvlakmodellen een belangrijk aspect
van het grondgedrag. De extra wateroverspanning of wateronderspanning bemoeilijkt de
correcte inschatting van de totale waterspanning en dus ook de inschatting van de effectieve
spanning en de werkelijke schuifsterkte op het schuifvlak. Een stabiliteitsanalyse uitgaande
van effectieve schuifsterkte in combinatie met voorspelde waterspanning en
wateroverspanning zonder de extra wateroverspanning heeft daarom het gevaar in zich een
onveilige analyse te zijn.
Wanneer een ongedraineerde stabiliteitsanalyse aan de orde is bij de veiligheidsbeoordeling
van een dijk verdiend de ongedraineerde stabiliteitsanalyse met ongedraineerde schuifsterkte
parameters de voorkeur (zie paragraaf 7.5). De ongedraineerde stabiliteitsanalyse met
ongedraineerde schuifsterkte parameters is een robuustere analyse.
7.5

Ongedraineerde analyse met ongedraineerde schuifsterkte parameters
De ongedraineerde stabiliteitsanalyse wordt toegepast in situaties met slecht of minder goed
doorlatende gronden, waar ten gevolge van belastingveranderingen wateroverspanningen
worden gegenereerd. Dit kan een belastingverandering als gevolg van een ophoging zijn. Als
gevolg van de ophoging ontstaat in slecht of minder goed doorlatende gronden
wateroverspanning die de schuifsterkte ongunstig beïnvloedt. De stabiliteit van een talud
verandert dan in de tijd, omdat de stabiliteit afhankelijk is van de snelheid van ophogen en de
doorlatendheid van de ondergrond. Het kan bij dijken ook gaan om een belastingverandering
bij een hoge buitenwaterstand. Hierbij kan ook sprake zijn van instabiliteit van het talud,
waarbij spanningsveranderingen en deformatie optreden, waardoor extra waterspanning
ofwel wateroverspanning wordt gegenereerd. Er moet dan rekening mee worden gehouden
dat het ontstaan van wateroverspanning sneller kan gaan dan het dissiperen ervan. Het
ontstaan van een instabiliteit en het proces naar een afschuiving kan snel verlopen. Er is
daarom geen reden om er op voorhand van uit te gaan dat wateroverspanning die ontstaat in
de grond ook weer voldoende snel kan dissiperen. Een verhoging van de waterspanning leidt
tot een verlaging van de effectieve spanning en dus ook van de schuifsterkte (zie Figuur 5.3).
In § 7.3 en 7.4 is aangegeven dat een gedraineerde stabiliteitsanalyse met effectieve
schuifsterkte c’ en en een ongedraineerde stabiliteitsanalyse met effectieve schuifsterkte in
combinatie met voorspelde of gemeten wateroverspanning geen betrouwbare analyses zijn in
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situaties met slecht of minder goed doorlatende gronden. Het in de stabiliteitsanalyse
achterwege laten van wateroverspanning die ontstaat bij een talud door
belastingveranderingen, deformatie en instabiliteit is geen optie. Dit leidt tot een onveilige
analyse. Een goede schatting van de wateroverspanning voor het uitvoeren van een
ongedraineerde analyse is echter zeer moeilijk. Internationaal wordt daarom in situaties met
slecht doorlatende gronden, waarbij het ontstaan van wateroverspanningen niet met
zekerheid kan worden uitgesloten een ongedraineerde analyse met ongedraineerde
schuifsterkte uitgevoerd. Verschillende onderzoekers, zoals Ladd [1991] en Leroueil [1990]
raden het gebruik van stabiliteitsanalyses op basis van effectieve schuifsterkte c’ en al dan
niet in combinatie met voorspelde of gemeten wateroverspanning sterk af voor situaties waar
het ontstaan van wateroverspanningen niet met zekerheid kan worden uitgesloten.
Voor het uitvoeren van berekeningen kan grofweg op twee manieren met de ongedraineerde
schuifsterkte worden omgegaan. Een mogelijkheid is de in het veld of in het laboratorium
gemeten ongedraineerde schuifsterkte rechtsreeks in de berekening in te voeren. Uiteraard
moet hierbij rekening worden gehouden met de voorgeschreven veiligheidsfactoren. Een
dergelijke
aanpak
wordt
een
totaalspanningsanalyse
genoemd.
Bij
een
totaalspanningsanalyse wordt de verdeling van de korrel- en waterspanningen niet
meegenomen. Dit onderscheid doet ook niet meer ter zake. De stabiliteit van het talud wordt
bepaald door de in de berekening ingevoerde ongedraineerde schuifsterkte.
Een andere aanpak voor het rekenen met de ongedraineerde schuifsterkte is die waarbij
proeven in het veld of in het laboratorium worden uitgevoerd en deze proeven worden
geanalyseerd en uitgewerkt tot een relatie tussen de ongedraineerde schuifsterkte en de
actuele effectieve spanning en de grensspanning of overconsolidatieratio. De grensspanning
kan in de Nederlandse situatie enkele tientallen kiloPascal hoger zijn dan de effectieve
spanning. Dit wordt veroorzaakt door effecten als polderpeilfluctuaties en ‘aging’. Het verschil
tussen de grensspanning en de effectieve spanning wordt ‘pre overburden pressure’ (POP)
genoemd. Door verschillende type proeven uit te voeren kan in een ongedraineerde analyse
waar wordt gewerkt met een relatie tussen de ongedraineerde schuifsterkte en de
grensspanning ook rekening worden gehouden met anisotropie en ‘pre-shearing’.
Strikt genomen is de ongedraineerde schuifsterkte geen grondparameter. De ongedraineerde
schuifsterkte is een maat voor de schuifsterkte van de grond onder ongedraineerde condities,
waarbij ook de belastinggeschiedenis van de grond en de wijze waarop de ongedraineerde
schuifsterkte wordt gemeten van grote invloed zijn. Het is daarom van groot belang dat goede
proeven worden gedaan die een goede weergave zijn van de ongedraineerde schuifsterkte in
de situatie van het talud waarvan de stabiliteit wordt geanalyseerd.
Deze werkwijze met een ongedraineerde stabiliteitsanalyse met toepassing van de
ongedraineerde schuifsterkte wordt in het voorliggende rapport uitgewerkt op basis van de
internationale literatuur.
Vooralsnog worden voor het beoordelen van de macrostabiliteit van dijktaluds geen
ongedraineerde stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte parameters uitgevoerd.
Toepassing van dit type analyses voor macrostabiliteit zijn nog onderwerp van onderzoek in
het kader van WTI/SBW.
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Bepalen ongedraineerde schuifsterkte
De ongedraineerde schuifsterkte kan worden bepaald volgens:

su =

su
'v

× ’v ofwel

(7.1)
nc

Hierin zijn:
su
v

ongedraineerde schuifsterkte (normaal geconsolideerd) [kPa]
ongedraineerde schuifsterkteratio [-]
effectieve verticale spanning [kPa]

Meestal is grond in meer of mindere mate overgeconsolideerd. Dat geldt ook voor
Nederlandse kleien en venen in en onder dijken. Het verband tussen de ongedraineerde
schuifsterkte en het spanningsniveau van normaal geconsolideerde grond en
overgeconsolideerde grond kan worden uitgedrukt met de volgende relatie:

su

su
´vc

´vi

OCR m

(7.2)

Hierin zijn:
su
v0

(su

vc)nc

OCR
m

ongedraineerde schuifsterkte (overgeconsolideerd) [kPa]
effectieve verticale spanning in het veld [kPa]
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio (volgt uit triaxiaalproeven of direct simple shear proeven) [-]
overconsolidatiegraad [-]
exponent voor de toename van de sterkte [-]

De ongedraineerde schuifsterkteratio kan ook als volgt worden bepaald [Mesri, 1975 en
Leroueil e.a., 1990]:

Su
, waarbij
'p

p=

v0

+ POP en dus

Su
' v 0 POP

(7.3)

Hierin zijn:

Su
p
v0

POP

ongedraineerde schuifsterkteratio [-]
ongedraineerde schuifsterkte [kPa]
grensspanning [kPa]
effectieve verticale spanning in het veld [kPa]
verschil tussen de grensspanning en de effectieve verticale spanning in het veld (pre
overburden pressure): POP = p - v0 = ( v0 OCR) - v0 [kPa]

De relaties 7.1, 7.2 en 7.3 zijn precies gelijk bij POP = 0, OCR = 1 en m = 1,0. De exponent m
is veelal kleiner dan 1,0 en OCR is meestal groter dan 1,0. De relatie 7.2 heeft de voorkeur
omdat deze hierin worden meegenomen.

74 van 136

Technisch Rapport Macrostabiliteit

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

Een voorbeeld is gegeven in Figuur 7.2.
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Figuur 7.2 Relatie tussen verticale spanning

v

en ongedraineerde schuifsterkte su, met onderscheid tussen

normaal geconsolideerde schuifsterkte (nc) en overgeconsolideerde schuifsterkte (oc) en onderscheid
tussen pieksterkte (peak) en critical state sterkte (ult). De overconsolidatie kan worden uitgedrukt in de
overconsolidatieratio OCR of in de pre overburden pressure POP

Met de exponent m kan volgens relatie 7.2 worden bepaald in welke mate de
overconsolidatiegraad (OCR) doorwerkt op de schuifsterkte. De exponent m ligt tussen 0,5 en
1,0. Voor de meeste kleisoorten is de waarde van m hoog, ongeveer tussen 0,7 en 1,0, met
name bij lage waarden voor OCR [Wroth, C.P., 1984 en Jardine e.a., 2004]. Er zijn meerdere
mogelijkheden om m te bepalen. Onder andere kan m worden bepaald door de
ongedraineerde schuifsterkte ratio su v uit te zetten tegen de overconsolidatieratio OCR (zie
Figuur 7.3). De ongedraineerde schuifsterkte ratio su v kan worden afgeleid uit
triaxiaalproeven of direct simple shear proeven en de overconsolidatieratio OCR kan worden
afgeleid uit constant rate of strain proeven (CRS) of eventueel samendrukkingsproeven. De
exponent m volgt uit het verband tussen de ongedraineerde schuifsterkte ratio su v en de
overconsolidatieratio OCR.
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Figuur 7.3 Verband tussen de ongedraineerde schuifsterkte ratio s u

v

en de overconsolidatieratio OCR. De

exponent m kan hieruit worden afgeleid

De zojuist genoemde aanpak heeft de voorkeur. Bij het ontbreken van voldoende gegevens
kan de exponent m desgewenst volgens [Wroth, C.P., 1984] ook als volgt worden bepaald:

m

= (b – a) / b

(7.4)

Hierin zijn:
m

exponent voor de toename van de sterkte [-] (m wordt in de ‘critical state soil
mechanics’ geschreven als )
of b gradiënt van de samendrukkingslijn voorbij de grensspanning [-]
of a gradiënt van de ontlast- en herbelastlijn vóór de grensspanning [-]

Bij het uitvoeren van stabiliteitsanalyses dient men zich er van te vergewissen dat er geen
bestaand schuifvlak in de grond aanwezig is. Een schuifvlak kan in de grond aanwezig zijn
door een eerder opgetreden taludafschuiving of langdurige deformatie van een talud. Alleen
wanneer geen schuifvlak in de grond aanwezig is, mag in een stabiliteitsanalyse worden
uitgegaan van de bezwijksterkte (critical state toestand) van de grond en de bijbehorende
schuifsterkte. Wanneer zich een schuifvlak in de grond heeft gevormd, moet in een
stabiliteitsanalyse worden uitgegaan van de residuele schuifsterkte op het schuifvlak. Eerder
opgetreden afschuivingen of doorgaande deformatie kan in het veld worden herkend door
scheuren in de dijk. Bij asfaltverhardingen kunnen deformaties zich heel scherp aftekenen,
maar ook elders op een dijklichaam kunnen aanwijzingen voor deformaties aanwezig zijn.
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Met name steeds opnieuw terugkerende scheuren in de dijk en asfaltverhardingen en
scheuren met een niveauverschil ter weerszijden van de scheuren zijn een belangrijke
aanwijzing dat zich in de ondergrond een schuifvlak zou kunnen bevinden.
7.6

Huidige adviespraktijk en toekomst
In de huidige Nederlandse adviespraktijk wordt voor de beoordeling van de taludstabiliteit van
een grondconstructie veelal gebruik gemaakt van een (voorgeschreven) gedraineerde
analyse met effectieve schuifsterkte parameters c’ (= effectieve cohesie) en
(= effectieve
hoek van inwendige wrijving). Dit type analyse is beschreven in paragraaf 7.3. Een
ongedraineerde analyse met effectieve schuifsterkte parameters wordt in de Nederlandse
adviespraktijk vaak toegepast voor de uitvoeringsfase. De voorspelde of gemeten
wateroverspanning kan direct in de berekening worden ingevoerd of met behulp van
aanpassingspercentages. Dit type analyse is beschreven in paragraaf 7.4.
In § 7.3 en 7.4 is aangegeven dat bovengenoemde stabiliteitsanalyses geen betrouwbare
analyses zijn in situaties met slecht of minder goed doorlatende gronden. Dit omdat tijdens
het afschuiven extra wateroverspanning ontstaat die de werkelijke sterkte reduceert en die
hierin niet wordt meegenomen. In dit technisch rapport wordt in § 7.5 een ongedraineerde
analyse met ongedraineerde schuifsterkte parameters voorgestaan.
Uit sub § 7.5 volgt dat uitgevoerde sterkte analyse gebaseerd op ongedraineerde sterkte
parameters goed aansluit bij de waargenomen afschuivingen die in relatief korte tijd optraden.
De analyses gebaseerd op gedraineerde sterkte parameters sloten goed aan bij de
waargenomen sterke vervormingen gedurende een langere periode, zoals Heinoomsvaart.
Uit vergelijkende analyses is geconcludeerd dat ongedraineerd rekenen met ongedraineerde
parameters een ongunstiger resultaat geeft (lees: lagere stabiliteitsfactor).
Vooralsnog worden voor het beoordelen van de macrostabiliteit van dijktaluds geen
ongedraineerde stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte parameters uitgevoerd.
Toepassing van dit type analyses voor macrostabiliteit zijn nog onderwerp van onderzoek in
het kader van WTI/SBW.
Opmerkingen voor Review dijken:
Uit een teruganalyse van een aantal dijkafschuivingen volgt dat de aanpak met ongedraineerde schuifsterkte parameters
het beste aansluit bij deze opgetreden dijkafschuivingen. Naast deze teruganalyse is ook een consequentieanalyse
uitgevoerd. Voor de consequentieanalyse is de stabiliteit van een aantal dijken in Nederland beschouwd met
stabiliteitsanalyses met gedraineerde schuifsterkte parameters en met ongedraineerde schuifsterkte parameters. Zowel de
teruganalyse als de consequentieanalyse geven aan dat de stabiliteitsfactor van dijktaluds op basis van stabiliteitsanalyses
met ongedraineerde schuifsterkte parameters over het algemeen lager is dan op basis van de vigerende
stabiliteitsanalyses met gedraineerde schuifsterkte parameters. Door verder onderzoek wordt geprobeerd de werkwijze
met ongedraineerde schuifsterkte parameters aan te scherpen, zodat met kleinere spreidingen op de parameters kan
worden gerekend.
Als uiteindelijk het advies om ongedraineerd te rekenen wordt goedgekeurd zal dit derhalve betekenen dat de huidige
adviespraktijk drastisch zal veranderen. Dit betekent namelijk dat de voor deze analyses benodigde sterkteparameters op
andere wijze in het laboratorium en in het veld moeten worden vastgesteld. Tevens zullen de modellen voor het
grondgedrag geheel anders zijn dan de vigerende adviespraktijk. Hierdoor zal ervaring van en in de adviespraktijk
(opnieuw) moeten worden opgebouwd.
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8 Parameterbepaling
De meest voorkomende grondsoorten in Nederland zijn: zand, klei en veen, met een groot
scala van onderlinge mengverhoudingen. Grond bestaat uit drie componenten: vaste deeltjes
(korrels), water en lucht. Het water en de lucht vullen de poriën tussen de korrels. Naast de
eigenschappen van de vaste deeltjes heeft de verhouding waarin deze componenten
voorkomen, invloed op het gedrag van de grond. De grondeigenschappen kunnen tussen vrij
ruime grenzen variëren.
Er zijn grote verschillen in:
De aard van de korrels c.q. gronddeeltjes.
De vorm en de grootte van de korrels, en de korrelverdeling.
De wijze van afzetting en herkomst.
De voorgeschiedenis, met name wat een eventuele voorbelasting betreft.
Zand wordt gekenmerkt door een losse, onsamenhangende korrelstructuur, goede
doorlatendheid en een relatief groot volumiek gewicht. Klei is een samenhangende
grondsoort, in het algemeen slecht doorlatend en erosiebestendig. Indien structuurvorming
door rijping heeft plaatsgevonden, kan de klei echter een hoge doorlatendheid bereiken. Het
volumiek gewicht [kN/m3], vaak wordt ook de volumieke massa (dichtheid) gebruikt [kg/m3],
is sterk afhankelijk van het gehalte aan organische bestanddelen en van de mate van
consolidatie. Veen is een samenhangende en slecht tot matig doorlatende grondsoort. Het
volumiek gewicht is belangrijk lager dan die van alle overige grondsoorten. Jonge
veenafzettingen kunnen zeer slechte wrijvingseigenschappen bezitten en sterk
samendrukbaar zijn. Indien het veen een goed ontwikkelde vezelstructuur heeft, zoals bij
zeggeveen, kunnen de wrijvingseigenschappen hoger zijn, alsmede verschillend in de
vezelrichting en de richting loodrecht daarop (anisotroop).
Voor een macrostabiliteitsanalyse zijn parameters nodig van de ondergrond met behulp
waarmee dit gedrag bij macrostabiliteit wordt beschreven.
Dit betreft:
Volumegewichten (zie § 8.1).
Schuifsterkte eigenschappen (zie § 8.2).
Samendrukkingseigenschappen (zie § 8.3).
Doorlatendheid eigenschappen(zie § 8.4).
Indien een EEM-analyse wordt uitgevoerd om de mate van macrostabiliteit te berekenen zijn
bovendien aanvullende parameters zoals stijfheidparameters nodig. Hiervoor wordt verwezen
naar [ref. 24].
De materiaaleigenschappen kunnen door middel van laboratorium- en in situ proeven worden
bepaald. Hiervoor wordt verwezen naar TR waterkerende grondconstructies [ref. 3] (§ 4.4).
8.1

Volumegewicht
Het (natuurlijke) volumiek gewicht van grond, het gewicht van grond per volume-eenheid, is
een belangrijke parameter:
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Bij een stabiliteitsanalyse is het volumiek gewicht van de grond aan de actieve kant een
aandrijvende kracht en aan de passieve kant een tegenwerkende kracht.
Het volumiek gewicht van grond bepaalt mede de effectieve korrelspanning ter plaatse
van het potentieel glijvlak en is daarom mede bepalend voor de vraag hoe groot de te
mobiliseren schuifweerstand zal zijn.
Het volumiek gewicht van de samendrukbare grondlagen aan de binnenzijde van de dijk
is bepalend voor de vraag of opdrukken (opdrijven of opbarsten) op kan treden of niet.
Dit bepaalt het type stabiliteitsanalyse dat moet worden toegepast.
Het aanbrengen van grond leidt niet alleen tot een toename van grondspanningen in de
ondergrond maar ook tot zettingen en horizontale deformaties. Voor ontwerp van een
waterkerende grondconstructie is het deformatiegedrag belangrijk De mate van
deformatie dient dan meegenomen te worden in de analyse van de macrostabiliteit. Een
binnenberm bijvoorbeeld zal veel zetting in slappe grond veroorzaken. De grondlaag
scheidingen zullen zakken maar ook het gewicht van de berm dat mogelijk voor een
deel onder water zakt. Als deze berm wordt onderhouden op een bepaalde hoogte zal
tevens met meer tegenwerkend moment in de stabiliteitsanalyse rekening moeten
worden gehouden. De berm is immers dikker.
Het volumiek gewicht van een grondsoort is een indicatie voor de consistentie: veen
met een volumiek gewicht van 10 kN/m 3 is slapper en samendrukbaarder dan veen met
een volumiek gewicht van 12 kN/m 3.

Bij het uit te voeren grondonderzoek zal daarom altijd aandacht moeten zijn, dat op
voldoende punten het volumiek gewicht wordt bepaald.
Bij zand boven de grondwaterstand is een duidelijk ander volumiek gewicht ( sat) te hanteren
dan bij zand onder water. Bij klei is dit verschil veel minder duidelijk. Dit komt doordat er door
capillaire spanningen in klei meters boven de grondwaterspiegel nog veel water in de klei kan
zitten. (Dit is dan ook de reden dat geen (oven)droog volumegewicht ( droog)in de
stabiliteitsanalyse moet worden gehanteerd.
Meer informatie omtrent de definities van bovengenoemde parameters kan gevonden worden
in het handboek CUR 162 Construeren met grond [ref. 24].
Omdat een hoog volumegewicht bijdraagt aan de sterkte (en dus een hogere mate van
stabiliteit) maar ook aan een groter aandrijvend moment (dus een lagere mate van stabiliteit)
wordt in de stabiliteitsanalyse een partiële factor (materiaalfactor) van 1,0 gehanteerd (zie
hoofdstuk 9).
In de macrostabiliteit analyse dient echter rekening te worden gehouden met de onzekerheid
van het volumiek gewicht in de ondergrond en dit behoort in rekening te worden gebracht
door het toepassen van zowel een ondergrens als bovengrensbenadering. Voorlopige
oplossing is om dit effect middels gevoeligheidsanalyses (in kenmerkende of maatgevende
dwarsprofielen) vast te stellen. Hiermee dient vervolgens ter bepaling van de
schematiseringsfactor rekening mee worden gehouden (zie § 4.3 en hoofdstuk 9)
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Opmerkingen voor Review dijken:
Zoals hierboven aangegeven dient rekening te worden gehouden met de onzekerheid van het volumiek gewicht in de
ondergrond en dit behoord in rekening te worden gebracht door het toepassen van zowel een ondergrens als
bovengrensbenadering. Hoe dit moet worden uitgevoerd in de stabiliteitsanalyse is op dit moment onbekend. In Eurocode
7, Achtergronden en voorbeeld berekeningen, KIVI NIRIA 2008 zie [ref. 3] is een voorbeeld uitgewerkt (zie ook bijlage G
bij dit TRMD) en is een onderbouwing van het belang daarvan gegeven. De daarvoor gebruikte methode is echter niet
afdoende.
Aanbevolen wordt nader te onderzoeken hoe deze onzekerheid het beste in stabiliteit analyses kan worden
verdisconteerd. Voorlopige oplossing is om dit effect middels gevoeligheidsanalyses (in kenmerkende of maatgevende
dwarsprofielen) vast te stellen. Hiermee kan vervolgens ter bepaling van de schematiseringsfactor rekening mee worden
gehouden zoals is aangegeven in deze §.

8.2

Schuifsterkte-eigenschappen
Voor de verschillende analyses zoals beschreven in § 7.3 t/m 7.5 wordt gebruik gemaakt van
gedraineerde dan wel ongedraineerde schuifsterkte-eigenschappen. Voor de vigerende
werkwijze zoals beschreven in § 7.3 en 7.4 zijn gedraineerde schuifsterkte eigenschappen
ofwel effectieve schuifsterkteparameters nodig. Voor een ongedraineerde analyse met
ongedraineerde schuifsterkte parameters zijn uiteraard ongedraineerde parameters nodig (zie
§ 7.5).

8.2.1

Gedraineerde schuifsterkte-eigenschappen
Voor het uitvoeren van gedraineerde dan wel ongedraineerde stabiliteitsanalyses wordt
gebruik gemaakt van gedraineerde schuifsterkte eigenschappen ofwel effectieve schuifsterkte
parameter.
De waarden voor c’ (effectieve cohesie) en ’ (effectieve hoek van inwendige wrijving) kan
met behulp van triaxiaalproeven op gestoken grondmonsters worden bepaald. Naast
triaxiaalproeven werden in het verleden ook celproeven gebruikt voor de bepaling van
bovengenoemde parameters. Met beide is veel praktijkervaring voor Nederlands
omstandigheden opgedaan. De resultaten van de celproeven werden vaak in een regionale
proevenverzameling vastgelegd en dit is ook voor de triaxiaalproef gebruikelijk. Daarnaast
worden ook Direct Simple Shear proeven (DSS) gebruikt. Deze proeven zijn vooral geschikt
voor het bepalen van de schuifsterkte van veen en sterk organische gronden. Hiervoor is de
triaxiaalproef namelijk minder geschikt. Lastige evenwel is dat voor DSS proeven (nog) geen
formele materiaalfactoren beschikbaar zijn.
Als schuifsterkte parameters worden in iedere lokale glijvlakanalyse de rekenkundige
gemiddelde waarden (zie Bijlage 1, § 1.5 van [ref. 3]) van c’ en ’ van de proevenverzameling
gehanteerd, voor zover deze verzameling aanwezig is.
Wanneer geen proevenverzameling aanwezig is, dan kunnen de waarden worden
gehanteerd die bij het lokaal onderzoek zijn verzameld. De karakteristieke schuifsterkte zal
dan op een andere wijze worden berekend (zie [ref. 3] § 4.3.5).
In dit technisch rapport wordt voorgesteld om de effectieve sterkteparameters c’ en ’
middels een CU triaxiaalproef conform NEN 5117 [ref. 46] of CEN ISO/TS 17892-9 [ref.47] te
bepalen.
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Voor de te hanteren partiële factoren (materiaalfactoren) wordt verwezen naar hoofdstuk 95.
Voor celproeven zijn binnen de vigerende veiligheidsfilosofie H9) geen materiaalfactoren
meer beschikbaar.
De wrijvingseigenschappen van grond, uitgedrukt in de gedraineerde schuifparameters c’ en
‘ kunnen op verscheidene manieren worden bepaald.
De proeven die hiervoor worden gedaan, kunnen globaal in twee groepen worden ingedeeld:
Proeven op monsters met een direct opgelegde schuifvervorming, zoals de vinproef in
het laboratorium en de (hand)vinproef , de directe schuifproef en de DSS-proef.
Drukproeven op cilindrische monsters, zoals de triaxiaalproef.
Voor uitleg over de proeftypen wordt verwezen naar TR Waterkerende Grondconstructies
§ 4.3 [ref. 3].
Proevenverzamelingen:
Per grondlaag dient een aantal monsters te worden beproefd. Indien het aantal voldoende
groot is, kan hieruit een proevenverzameling worden gemaakt. In het algemeen worden de
grondlagen onder en naast de bestaande waterkering hierbij als aparte grondlagen
beschouwd. Reden hiervoor is dat door het grote belastingverschil en de tijdsduur dat dit
belastingverschil aanwezig is (een aantal eeuwen) een hogere sterkte (bij gelijk
belastingniveau) wordt gevonden. Door deze als aparte verzamelingen te beschouwen kan
winst worden geboekt door een lagere bepaalde standaardafwijking. Naarmate het aantal
proeven groter is, zal de maatgevende parameter in de stabiliteitsberekeningen (de
karakteristieke waarde van de lokaal gemiddelde schuifsterkte) nauwkeuriger worden,
doordat de standaardafwijking kleiner wordt. In de praktijk blijkt dat bij aantallen groter dan 8
tot 10 proeven niet veel winst meer wordt behaald. Gezien de hoge kosten voor toetsen c.q.
ontwerpen kan het echter zinvol blijken meer dan de genoemde aantallen proeven uit te
voeren. Bij het vaststellen van de omvang van het onderzoek dient hiermee rekening te
worden gehouden.
Schuifsterktebepaling uit laboratoriumproeven:
Met deze proeven worden dikwijls voor dezelfde grond duidelijk van elkaar verschillende
wrijvingseigenschappen bepaald. Voor een groot deel zijn de verschillen terug te voeren op
verschillen in de inrichting van het beproevingsapparaat, de opzet van de proef en de wijze
van uitvoering. In de adviespraktijk wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de triaxiaalproef.
In Nederland wordt de stabiliteit gewoonlijk berekend op basis van effectieve
korrelspanningen en gedraineerde sterkte-eigenschappen. Hierbij is tijdens de uitvoering
kennis nodig van het consolidatiegedrag (zie § 5.4). In situaties waarbij de stabiliteit
onmiddellijk na een belastingverandering moet worden beoordeeld, kan het nuttig zijn te
werken met gebruikmaking van de totale grondspanningen en de ongedraineerde sterkteeigenschappen van de grond zie § 7.5. Voor bepaling van de ongedraineerde schuifsterkte
wordt verwezen naar § 8.2.2.

5

Omdat voor DSS proeven (nog) geen materiaalfactoren zijn afgeleid wordt vooralsnog aanbevolen de
materiaalfactoren conform Eurocode te hanteren. Voor RC3 (= Veiligheidsklasse 3) een materiaalfactor op de c’
van 1,6 en op de tang ’ van 1,3.
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8.2.2

Ongedraineerde schuifsterkte-eigenschappen
In § 7.5 wordt ingegaan op het uitvoeren van ongedraineerde stabiliteitsanalyse. Het bepalen
van de hiervoor benodigde ongedraineerde sterkteparameters en te hanteren partiële
factoren (materiaalfactoren) is onderdeel van nog lopend onderzoek waarvan de resultaten
op z’n vroegst medio 2013 worden verwacht en daarna pas kunnen worden opgenomen in dit
TR. In het kader van dit genoemde onderzoek is echter een protocol opgesteld voor het
uitvoeren van laboratoriumproeven. Zie ook bijlage I bij dit TR.
De ongedraineerde schuifparameters kunnen op verscheidene manieren worden bepaald.
Specifiek voor deze ongedraineerde stabiliteitsanalyse wordt hierop ingegaan in § 7.5.
In het protocol voor het uitvoeren van geotechnisch laboratoriumonderzoek worden
aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van ongedraineerde anisotrope triaxiaalproeven
(CAU), direct simple shear proeven (DSS), constant rate of strain proeven (CRS),
samendrukkingsproeven en classificatieproeven. Voor de meest gangbare geotechnische
laboratoriumproeven zijn in Nederland normen en richtlijnen beschikbaar. Deze bestaande
normen en richtlijnen bevatten echter witte vlekken. Daarnaast zijn deze normen en richtlijnen
niet altijd aangepast aan de actuele internationale geotechnische inzichten. Voor de CRSproef en de direct simple shear proef zijn geen Nederlandse normen of richtlijnen
voorhanden. De aanbevelingen in het protocol zijn een invulling van deze lacunes.
Het protocol is door ENW Techniek goedgekeurd maar is nog niet (medio november 2012)
door de ENW Kerngroep goedgekeurd.
Voor de te hanteren partiële factoren (materiaalfactoren) wordt verwezen naar hoofdstuk 9.

8.2.3

Karakteristieke schattingen van de schuifsterkte
Bepaling van karakteristieke schattingen van de schuifsterkte is voor gedraineerde of
ongedraineerde parameters in basis gelijk.
In de Nederlandse normen en leidraden wordt, conform de Eurocodes, een semi
probabilistische opzet van de rekenkundige analyses voorgestaan. Daarvoor moeten
allereerst de ‘karakteristieke waarden’ van de belasting en sterkteparameters worden
vastgesteld. Die worden, als het gaat om de belasting, vermenigvuldigd met partiële
veiligheidsfactoren, de zogenaamde belastingfactoren. Ze worden, als het gaat om de
sterkte, gedeeld door partiële veiligheidsfactoren, de zogenaamde materiaalfactoren.
Daarmee vinden we de ontwerp of rekenwaarden, waarmee in de analyse worden ingevoerd.
Voor de achterliggende filosofie van deze werkwijze wordt verwezen naar H9 alsook naar
Grondslagen voor waterkeren [ref. 37]
In een geotechnische analyse wordt dus uitgegaan van de ‘karakteristieke waarden’ van de
grondparameters, of, iets nauwkeuriger geformuleerd, de karakteristieke schattingen van de
gemiddelde waarden van de grondeigenschappen binnen de grondlagen ter plaatse van de
locatie waarvoor de analyse wordt uitgevoerd. Onder een karakteristieke schatting wordt
verstaan een schatting die door de werkelijk aanwezige waarde slechts met een kleine kans
wordt onderschreden (bij sterkte-eigenschappen) of overschreden (bij belastingen). In de
Nederlandse voorschriften en richtlijnen, bijvoorbeeld de TAW-Leidraden, wordt in het
algemeen uitgegaan van een onder- of overschrijdingskans van 5%. De term ‘werkelijk
aanwezige waarde van grondeigenschappen’ vergt enige toelichting. Iedere grondeigenschap
varieert van plaats tot plaats. Een voorbeeld is gegeven in Figuur 8.1.
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Figuur 8.1 Mogelijk variatiepatroon van ongedraineerde schuifsterkte in een slappe kleilaag
(Opmerking: in deze figuur is de ongedraineerde schuifsterkte weergegeven met het internationaal gebruikelijke
symbool cu in plaats van met het nationale symbool fundr)

Bij het meten van een grondeigenschap wordt de waarde bepaald die representatief
is voor het volume van de grond dat bij de meting wordt aan gesproken. Bij, bijvoorbeeld, een
triaxiaalproef is dat een grondmonster van hooguit enige honderden cm3, bij in situ metingen,
zoals sonderen gaat het om invloedsgebiedjes in de grond van hooguit enkele decimeters.
In geotechnische analyses gaat het om glijvlakken (bij evenwichtsanalyses) of aangesproken
grondvolumes (bij vervormingsanalyses) met afmetingen in de orde van tientallen meters. De
afmetingen van de aangesproken grond bij laboratorium- of in situ proeven zijn dus klein ten
opzichte van de afmetingen van glijvlakken of aangesproken volumes bij
vervormingsproblemen. De gemeten waarden van grondeigenschappen worden daarom
aangeduid als ‘puntwaarden’. Binnen glijvlakken enz. kunnen puntwaarden van de
grondeigenschappen variëren. Voor de evenwichts- of vervormingsanalyses zijn de
gemiddelden van de grondeigenschappen binnen de aangesproken glijvlakken of
grondvolumes van belang.
Met de ‘werkelijke aanwezige waarde’ in bovenstaande alinea wordt bedoeld het aanwezige
gemiddelde van de grondeigenschap binnen het aangesproken glijvlak of volume. Variaties in
puntwaarden worden daarbij min of meer uitgemiddeld.
Deze gedachte heeft geleid tot het gebruik in de (Nederlandse) geotechniek om bij het
vaststellen van grondeigenschappen aan de hand van laboratorium- of in situ proeven te
werken met karakteristieke schattingen van het gemiddelde van de proevenserie (binnen een
grondlaag). In feite zijn dat karakteristieke schattingen van het gemiddelde van de grondlaag
binnen het onderzoeksgebied (dit is het geografische gebied waaruit de grondmonsters
worden getrokken of waarin de in situ metingen plaatsvinden).
Bedacht moet worden in hoeverre gemiddelden binnen zo’n onderzoeksgebied representatief
zijn voor een glijvlak of aangesproken volume bij een vervormingsprobleem. Zolang het
onderzoeksgebied min of meer overeen komt met het gebied waarin het glijvlak of dat
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aangesproken grondvolume gesitueerd is, is dit aannemelijk. In dat geval kan van lokaal
grondonderzoek worden gesproken. Wanneer het onderzoeksgebied veel groter is, zoals
bijvoorbeeld bij regionale proevenverzamelingen het geval is, moet er rekening mee
gehouden worden dat de gemiddelden over glijvlakken of aangesproken grondvolumes
binnen het onderzoeksgebied aanzienlijk kunnen afwijken van het overall gemiddelde van het
hele onderzoeksgebied. Het gemiddelde van de proevenverzameling is dan niet
representatief voor het gemiddelde langs een glijvlak. Bij het vaststellen van karakteristieke
waarden ten behoeve van geotechnische analyses aan de hand van regionale
proevenverzamelingen moet rekening worden gehouden met de spreiding van gemiddelden
langs een glijvlak binnen het onderzoeksgebied.
Het recept wijkt daardoor af van het recept voor het bepalen van karakteristieke waarden uit
lokaal grondonderzoek.
In TR Waterkerende Grondconstructies bijlage 1 (zie [ref. 3]) wordt ingegaan op de wijze van
bepalen van karakteristieke waarden uit een steekproef van waarnemingen. De beschouwing
in de bijlage wordt toegespitst op schuifsterkteparameters, echter, in beginsel is de methodiek
ook toepasbaar op ander grondmechanische parameters. De spreiding in resultaten van
proeven op een serie grondmonsters wordt in het algemeen toegeschreven aan ruimtelijke
variabiliteit van grondeigenschappen (binnen een en dezelfde grondlaag). Hoewel niet
uitgesloten moet worden dat niet reproduceerbaarheid van grondmechanische proeven ook
voor een deel oorzaak is van spreiding in proefresultaten, wordt er in het navolgende van uit
gegaan dat de bijdrage door ruimtelijke variabiliteit dominant is.
Voor een goed begrip van methodiek is inzicht in het onderliggende (generieke) conceptuele
model voor ruimtelijke spreiding gewenst; dit model wordt dan ook in de bijlage behandeld
direct na de inleiding. Daarna worden technieken besproken voor het bepalen van
karakteristieke schattingen, bij lokale grondonderzoek en bij het gebruik van regionale
proevenverzamelingen.
8.2.4

Pseudo-karakteristieke waarden van de schuifsterkte
Het is gebruikelijk om bij grondprofielen die uit meerdere lagen zijn opgebouwd, in elke
afzonderlijke laag de 5% karakteristieke ondergrens van de gemiddelde schuifsterkte te
kiezen als in elk geval veilige benadering voor de karakteristieke ondergrens van de
gemiddelde schuifsterkte langs een glijvlak. Naarmate meer onafhankelijk onderzochte
grondlagen aanwezig zijn is die, noodgedwongen, benadering onnodig conservatiever.
Immers, ook wanneer het grondprofiel uit slechts één laag zou bestaan zou volstaan kunnen
worden met de 5 % karakteristieke ondergrenswaarde. Een verantwoorde statistische
techniek om dit onnodige conservatisme te vermijden is beschikbaar (zie bijlage C en [ref.
15])
De techniek om pseudokarakteristieke waarden te hanteren is geïmplementeerd in het
computerprogramma D-Geo-Stability [ref. 8]). Bij toepassing in een specifiek probleemgeval,
Bergambacht, bleek dit te leiden tot ca. 10 % kortere bermbreedtes. Bij toetsing van primaire
keringen in Zuid-Holland bleek de berekende stabiliteitsfactor bij gebruik van methode Bishop
en LiftVan circa 5% lager door het gebruik van pseudokarakteristieke rekenwaarden van de
sterkte.
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8.3

Samendrukkingseigenschappen
Het aanbrengen van grond leidt niet alleen tot een toename van grondspanningen in de
ondergrond maar ook tot zettingen (als gevolg van de samendrukbaarheid van de
ondergrond) en horizontale deformaties. Voor ontwerp van een waterkerende
grondconstructie is het deformatiegedrag belangrijk De mate van deformatie dient dan
meegenomen te worden in de analyse van de macrostabiliteit. In verband hiermee dient een
overhoogte te worden aangebracht, zodat het grondlichaam na zetting ten slotte op de
geplande hoogte komt te liggen. Een binnenberm bijvoorbeeld zal veel zetting in slappe
grond veroorzaken. De grondlaag scheidingen zullen zakken maar ook het gewicht van de
berm dat mogelijk voor een deel onder water zakt wordt minder (effectief gezien). Als deze
berm wordt onderhouden op een bepaalde hoogte zal tevens met meer tegenwerkende
moment in de stabiliteitsanalyse rekening moeten worden gehouden. De berm is immers
dikker.
Hoe de zettingen en het verloop van de zettingen in de tijd dient te worden berekend maakt
geen onderdeel uit van dit TR. Hiervoor wordt verwezen naar het TR Waterkerende
Grondconstructies [ref. 3]. § 4.3.8.
Voor de te hanteren partiële factoren (materiaalfactoren) wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
Daarnaast dient in de stabiliteitsanalyses rekening te worden gehouden met bodemdaling
(evt. in combinatie met polderpeilverlaging) zoals in § 3.2.2 is weergegeven.

8.4

Doorlatendheideigenschappen
De doorlatendheid van grond wordt gekarakteriseerd door de parameter k. De doorlatendheid
van de kleibekleding van grondconstructies is van directe invloed op de kwaliteit van het
grondlichaam in zijn functie als waterkering. Deze doorlatendheden bepalen de hoogte van
de freatische lijn in maatgevende omstandigheden en zijn daarmee van invloed op de
macrostabiliteit.
De doorlatendheid van klei en veen in de ondergrond bepaalt mede het
samendrukkingsgedrag (zie § 8.3).
De doorlatendheid van deze lagen is van directe invloed op:
De consolidatietijd, dus het zettingsverloop.
De stabiliteit tijdens de uitvoering in verband met de aanpassing van de lagen (mate van
consolidatie) aan de opgebrachte belasting.
Het uitvoeringstempo.
De doorlatendheid van zand van een watervoerende laag (pakket) is van belang bij
onderzoek naar de potentiaalontwikkeling in het zand en daarmee voor de stabiliteit.
De doorlatendheid kan worden bepaald door middel van doorlatendheidsproeven. Hiervoor
kan de constant head proef (bij goed doorlatende gronden zoals zand) of de falling head
proef (bij slecht doorlatende grondsoorten zoals klei) worden gebruikt. Voor deze
grondonderzoekstechnieken wordt verwezen naar Het TR Waterkerende Grondconstructies
[ref. 3] § 4.4)
De praktijk toont aan dat de bepaling van de doorlatendheid van met name klei en veen (op
relatief kleine monsters) in het laboratorium slecht reproduceerbaar is en een flinke spreiding
in proefresultaten vertoont. Daarom zijn veldproeven zoals de pompproef, de infiltratieproef of
de proef van Hooghoudt te prefereren (zie [ref. 3] § 4.4). De infiltratieproef is geschikt voor de
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bovenste lagen direct beneden maaiveld en de proef van Hooghoudt voor lagen beneden het
grondwater tot circa 4 m beneden het maaiveld. De pompproef geeft informatie over met
name de doorlatendheid van het watervoerende zandpakket en de hydraulische weerstand
van de afdekkende slecht doorlatende lagen. Met behulp van peilbuismetingen in het
watervoerende zandpakket (zie § 5.4 en 5.5) zijn deze parameters in feite ook af te leiden,
hoewel deze ‘proef’ in het algemeen wordt gebruikt om rechtstreeks de stijghoogten in het
watervoerende zandpakket te bepalen voor maatgevende omstandigheden.
Voor de te hanteren partiële factoren (materiaalfactoren) wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
Voor de consolidatiecoëfficiënt volgt hieruit dat afhankelijk van de vraag of de
waterspanningen worden gemeten, een materiaalfactor (tijdens de uitvoering) wordt
gehanteerd van 1,5 of 1,25 bij grondaanvullingen in den droge.
Bij de berekening van de verwachte consolidatie van de ondergrond bij grondaanvullingen in
en natte moet worden gewerkt met een partiële veiligheidsfactor van 1,5 voor de consolidatieeigenschappen in combinatie met voorzichtige aannamen met betrekking tot de ontwatering
van het stort.
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9 Toepassen veiligheidsbenadering
In bijlage A van het TRGS [ref. 18] wordt een bewerking gegeven van deel A van het
addendum bij het TRWG [ref. 4], dat tegelijkertijd en in samenhang met de Leidraad Rivieren
is uitgebracht.
Als er over de genoemde bijlage A van het TRGS consensus is bereikt wordt voorgesteld dit
deel in zijn geheel op te nemen in dit TRMD.
Opmerkingen voor Review team dijken:
In bijlage A van het TRGS [ref. 18] wordt namelijk ingegaan op de te gebruiken partiële veiligheidsfactoren op de
grondsterkte bij analyses van de macrostabiliteit bij dijken. De reden om dit deel A (in bewerkte vorm) op te nemen in het
TRGS, is dat in het

addendum bij het TRWG [ref. 4) onvolkomenheden zitten en dat sinds het uitbrengen ervan

aanpassingen zijn ontwikkeld die voortkomen uit vragen vanuit de ontwerp- en toetspraktijk. In bijlage A van het TRGS zijn
de onvolkomenheden hersteld en zijn relevante nieuwe aanpassingen uitgevoerd.
Ten aanzien van tabel A3 in de genoemde bijlage A van het TRGS wordt opgemerkt dat deze zou moeten worden
uitgebreid met de rekenmodelfactoren voor het rekenmodel ‘Spencer Van der Meij’ en ‘Horizontaal evenwicht’. E.e.a. zoals
is aangegeven in dit TRMD tabel A1.
Voor wat betreft de rekenmodelfactoren voor EEM–analyses wordt opgemerkt dat deze (mogelijk nog) niet in
overeenstemming zijn met de in het TREEM [ref. 23] genoemde factoren. De in het TREEM genoemde factoren dienen
dan te worden aangepast.
Tevens zal in bijlage A van het TRGS [ref. 18] moeten worden ingegaan op de te hanteren materiaalfactoren voor
ongedraineerde schuifsterkteparameters voor het uitvoeren van ongedraineerde stabiliteit analyses.
Opmerkingen voor Review team dijken:
Momenteel is zowel LK (Leidraad Kunstwerken) als LR (Leidraad Rivieren) vigerend en kun je een van twee zonder meer
kiezen voor ontwerp van constructies in dijken (constructies van type II volgens CUR166). De uitgangspunten ten aanzien
van de veiligheidsfilosofie laten echter verschillen zien. In twee notities ‘Veiligheidsfilosofie dijkversterkingsopties’ [ref. 19]
en ‘betrouwbaarheidseisen en referentieperioden’ [ref. 20] worden de verschillen benoemd en is een voorstel gedaan om
beide leidraden onderbouwd dichter bij elkaar te brengen. Dit is van belang omdat dit ook voor groene dijken (dijken
zonder constructeis) gevolgen heeft:
•

LR [ref. 1] inclusief addendum TRWG [ref. 3] met kookboek lange damwanden in dijken:
Voorstel in de notitie is vooralsnog om dit verschil op te lossen door in de LR ook (net als in LK) over te gaan op
een beschouwing van de toelaatbare faalkans voor de planperiode (i.p.v. per jaar zoals bij LR). Ook voor
gronddijken geldt immers dat de fundamentele (schuif) sterkte-eigenschappen niet veranderen in de tijd. De
veiligheidsmarge op belasting(effecten) zou iets groter moeten zijn (extra belasting van 0.4 maal de
decimeringhoogte). Hiervoor zou de LR moeten worden aangepast. Dit levert een wat minder zwaar ontwerp voor
zowel constructies in dijken als groene dijken zelf.

LK met Handboek Damwanden CUR 166:
In aanvulling op CUR 166 (zie notitie) moet worden nagegaan of de veiligheidsfilosofie en de veiligheidsfactoren consistent
zijn met hetgeen door ENW wordt gesteld.
In de notities wordt dus ingegaan op de verschillen en is voorgesteld om beide leidraden dichter bij elkaar te brengen
waardoor nauwelijks meer verschil tussen de leidraden is. Het is echter nog slechts een voorstel, dat hoewel het breder
toepasbaar is, is geschreven voor dijkdeuvels. Het heeft zoals aangegeven echter ook consequenties voor de
veiligheidsfilosofie van groene dijken (dus zonder constructies).
Veilige werkwijze op dit moment is uitgaan van LR. De versoepeling zou mogelijk een 5 % lagere schadefactor kunnen
opleveren. Op dit moment is alleen ENW Techniek benaderd en is positief. Indien op korte termijn de notitie door ENW
kern en DG Water is goedgekeurd kan in principe ook voor groene dijken worden overgestapt. Dit zou op zijn vroegst
begin 2013 kunnen zijn. In dit TR is hiervan uiteraard nog niet uitgegaan. Gezien de impact hiervan wordt aanbevolen
eerst overeenstemming hierover te bereiken en dit voorstel voor groene dijken uit te werken alvorens hiernaar in dit TRMD
te verwijzen.
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Navolgend het bewerkte gedeelte van bijlage A3 van het TRGS [ref. 18] betreffende
modelfactoren.
9.1

Stabiliteitseisen voor dijken van de categorie C
In bijlage J is een voorstel gegeven voor de stabiliteitseisen voor dijken van de categorie C.

9.2

Rekenmodelonzekerheidsfactoren
Modelonzekerheidsfactoren verdisconteren zowel onnauwkeurigheden (beperkingen) van de
rekenmethode zelf, als onnauwkeurigheden die het gevolg zijn van schematiseringuitgangspunten. Met dit laatste wordt bedoeld dat een tweedimensionaal rekenmodel wordt
gebruikt om een driedimensionaal verschijnsel (een afschuiving) te beschrijven. Bij dit laatste
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘opdrijfsituaties’ en situaties waarbij opdrijven geen rol
speelt (‘niet-opdrijfsituaties’). De rekenmodelonzekerheidsfactor bestaat daarom uit twee
deelfactoren voor de genoemde aspecten.
Bij het herijken van de materiaal- en schadefactoren voor stabiliteitsanalyses ten behoeve
van de Leidraad Rivieren [ref. 1] is mogelijke aanpassing van de modelonzekerheidsfactoren
in het TRWG niet overwogen. Wel is, sinds het uitkomen van het TRWG de methode voor
stabiliteitsanalyse bij opdrijven van de binnendijkse deklaag veranderd. De oude ‘drukstaafanalyse’ is vervallen en vervangen door de methode LiftVan 6 [ref. 14]. Dit bracht ook een
verandering van de aan te houden rekenmodelonzekerheidsfactor met zich mee. In de
oorspronkelijke opzet werden modelonzekerheidsfactoren gekoppeld aan het type
rekenmodel, namelijk glijcirkel analyses volgens de Bishop-methode, afschuifanalyses met
behulp van een eindige-elementenmethode (Plaxis) en gecombineerde glijcirkel/glijvlakanalyses volgens LiftVan. Differentiatie van de modelonzekerheidsfactoren was zowel
gebaseerd op verschillen tussen de rekenmethoden als op situatie waarop de berekening
wordt toegepast, namelijk wel of geen opdrijfsituatie.
Ten aanzien van de rekenmethode is het argument voor differentiatie dat, naarmate de
methoden minder beperkingen hebben ten aanzien van potentiële afschuifvormen en de
evenwichtsanalyse vollediger is, de modelonzekerheid kleiner is. Zo zijn bij een Bishopanalyse de afschuifvormen beperkt tot glijcirkels en bestaat de evenwichtsanalyses uit
globaal momentenevenwicht van de afschuivende grond. Bij toepassing van een eindigeelementenmethode (PLAXIS) wordt, in principe, geen bezwijkvorm opgelegd, maar volgt deze
uit evenwichtsbeschouwingen overal binnen het grondmassief.
EEM-modellen bezitten echter veel vrijheidsgraden en er zijn veel instellingen mogelijk die
kunnen worden gewijzigd zonder de sterkteparameters 'an sich' aan te passen. Hierbij wordt
gedacht aan de vele rekenproces instellingen, mesh grootte, meshtype, etc. waardoor de
rekenmodelonzekerheid wordt vergroot. Als onderbouwd de richtlijnen weergegeven in het
TREEM worden gevolgd mag een lagere modelfactor worden gehanteerd die in de
onderstaande tabel onder ‘fine-tunen’ wordt weergegeven.
Hierbij hoort echter wel:
Dat het berekeningsresultaat (zonder constructieve elementen) in overeenstemming
is met het berekeningsresultaat van de glijvlakanalyse (D-Geo-Stability), (dit hoeft
overigens niet te betekenen dat de berekende stabiliteitsfactoren exact gelijk zijn),

6

De methode LiftVan was oorspronkelijk bedoeld voor opdrijfsituaties, maar is inmiddels ook geschikt gemaakt voor
situaties waarin opdrijven geen rol speelt (inclusief ondiepe glijvlakken)
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Of dat middels een kwalitatieve redenering goed kan worden onderbouwd dat een
betere analyse is uitgevoerd.
De methode LiftVan zit hiertussen. Daarbij wordt de afschuifmode gevormd door twee
cirkelbogen met daartussen een horizontaal vlak. Net als de methode van Bishop, wordt
hierbij gekeken naar globaal momentenevenwicht van beide afschuivende glijcirkels
afzonderlijk en de horizontale interactiekrachten tussen cirkels en het horizontale gedeelte
van de afschuifmode. In het uiterste geval kan de lengte van het horizontale gedeelte van de
afschuifmode tot nul teruglopen, waarbij de twee cirkelbogen aan elkaar aansluiten. Als
vervolgens de cirkelbogen eenzelfde rotatiemiddelpunt hebben, is de methode LiftVan
identiek aan de methode Bishop. Met andere woorden, de mogelijke afschuifvormen die
onderzocht worden bij de methode LiftVan sluiten de mogelijke afschuifvormen die
onderzocht worden bij de methode Bishop volledig in, maar deze vormen een beperkte
deelverzameling.
De deelfactor voor de rekenmethode is groter, naarmate het bereik aan potentiële
afschuifvormen kleiner is (zie tabel A.1).
Voor de controle op de aanwezige veiligheid tegen horizontaal afschuiven in droge situaties
(regionale keringen) kan gebruik worden gemaakt van een drukstaafberekening of model
horizontal balance in D-Geo-Stability. Omdat deze modellen een benadering zijn voor dit
mechanisme en nog niet in voldoende mate is geverifieerd dient een modelfactor van 1,2 te
worden gehanteerd (zie Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen [ref. 31])
Ten aanzien van de schematisering (2D rekenmodel voor 3D situatie) geldt het volgende. In
het 2D rekenmodel worden voor de taludstabiliteit gunstige rand- of scholeffecten genegeerd.
Die effecten zijn in situaties zonder opdrijven van de binnendijkse deklaag relatief groter dan
in situaties met opdrijven. Om die reden wordt voor de deelfactor ten aanzien van de
schematisering onderscheid gemaakt tussen deze twee situaties.
De voorgestelde deelfactoren en de daaruitvolgende totale rekenmodelonzekerheidsfactoren
zijn weergegeven in tabel A.1.
Zowel de EEM methode als de LiftVan-methode zijn toepasbaar voor opdrijfsituaties als voor
situaties zonder opdrijven. Opbarstsituaties (zie § 6.2.5) worden doorgerekend met de
Bishop-methode, waarin schuifsterktes van de binnendijkse deklaag in het opdrijfgebied
gereduceerd worden. Het onderscheid naar rekenmethode, dat vroeger werd gehanteerd om
de rekenmodelonzekerheidsfactoren voor situaties met en zonder opdrijven te etiketteren, is
daarom verwarrend.
In de praktijk heeft dit wel geleid tot incorrecte interpretaties. Zo is het voorgekomen dat bij
LiftVan analyses voor opdrijfsituaties, waarbij voor de twee afzonderlijke afschuifcirkels
eenzelfde radius en middelpunt werd gevonden, aangenomen werd dat om die reden de
(kleinere) rekenmodelonzekerheidsfactor voor de Bishop methode (destijds 1,0) mocht
worden toegepast.
De aanname (c’=0 en phi’=0) is zonder twijfel aan de veilige kant (lager dan nul kan gewoon
niet!). Een eventueel onderbouwde toelaatbare verkleining van de factor voor
modelonzekerheid zou voor dit geval moeten volgen uit een schatting van wat in het
opbarst/opdrijfgebied nog wel een realistische (minimale) schuifsterkte is. Anderzijds zou ook
de bij de gegeven factor voor modelonzekerheid met een onderbouwd realistische (minimale)
schuifsterkte rekening kunnen worden gehouden. Van dit laatste is in dit TRMD uitgegaan
(zie § 6.2.5 onder ‘opbarsten’).
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Voor daadwerkelijke 3D-situaties zoals bijvoorbeeld scherpe bochten in een dijk of koptaluds
dient de veiligheid d.m.v. een 3D-EEM-analyse te worden vastgesteld. Ook kan voor
dergelijke situaties een 3D-EEM-analyse worden gebruikt om hiermee de deelmodelfactor
voor het 3D-effect te onderbouwen.
Opmerkingen voor Review dijken:
De methode Spencer Van der Meij heeft theoretisch ongeveer dezelfde onzekerheden in het rekenmodel dan methode
LiftVan. Beide modellen beschouwen horizontaal evenwicht. Spencer van de Meij heeft een meer representatieve vorm
van glijvlakken in vergelijking met LiftVan hoewel de glijvlakken met Spencer Van der Meij daarentegen niet kinematische
bepaald zijn. Het afsnuiten vindt in Spencer Van der Meij weliswaar niet plaats en in de modellen LiftVan en Bishop wel
maar dit levert in laatstgenoemde 2 modellen een lagere stabiliteitsfactor. In Spencer Van der Meij wordt meestal een iets
lagere evenwichtsfactor berekend dan LiftVan. Daarnaast is er nog weinig ervaring met het model.
Er gebeuren tussen EEM en Spencer ook zaken op fundamenteel verschillende manier. Daardoor kan de modelfactor
weer afwijken, maar er is op dit moment niet zomaar een argument te bedenken waarom hij bijvoorbeeld 0,05 hoger moet
zijn. Het is een nogal lastige discussie omdat het meer is dan wetenschap alleen.
Opgemerkt wordt dat huidige vigerende kennis (2011) uitgaat van:
•

Bij modelfactoren is geen onderscheid tussen opdrijven of geen opdrijven

•

Bishop: totale rekenmodelfactor = 1.00

•

LiftVan 1.05

•

EEM 1.00

•

Spencer vrij glijvlak en model horizontaal evenwicht: is nog geen vigerende kennis

Voorstel:
Omdat de vorm van het vrije glijvlak sterk overeen komt met een EEM-berekening lijkt het logisch dezelfde modelfactor te
hanteren. Omdat het echter een analytische glijvlakkenmethode betreft wordt voorlopig voorgesteld deze gelijk te houden
aan de factoren gegeven voor model LiftVan. In het kader van een studie van Ed Calle naar modelfactor macrostabiliteit
voor VNK (maart 2012) met aanvullingen door Raymond van der Meij (september 2012) zijn voor de verschillende
rekenmodellen de modelfactoren probabilistisch onderzocht. Na uitwerking hiervan en discussie (zie bijlage F van dit
TRMD) volgen de factoren die in onderstaande tabel zijn weergegeven.
Nader onderzoek en een breder gedragen discussie over dit onderwerp alsmede verwerking van deze resultaten in een
nieuwe versie van dit TRMD is in 2013 voorzien.
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Opdrukken

Rekenmodel

Onzekerheden
rekenmodel:

nee

Bishop

3D-effect:

d2

Totale
rekenmodelfactor

d1

(effectieve

1.10

0.90

1.00

(effectieve

1.05

0.90

0.95

Coulomb

1.10

0.90

1.00

d

spanningsanalyse)
LiftVan
spanningsanalyse)
EEM-

Mohr

(effectieve spanningsanalyse)

bij ‘fine tuning’

Bij ’fine tuning’ 0.95

1.05
Spencer

Van

1.05

0.90

0.95

(effectieve

1.10

1.00

1.10

(effectieve

1.05

1.00

1.05

Coulomb

1.05

1.00

1.05

der

Meij

7

(effectieve spanningsanalyse)
Ja

Bishop
spanningsanalyse) 1)
LiftVan
spanningsanalyse)
EEM-

Mohr

(effectieve spanningsanalyse)

bij ‘fine tuning’

bij ‘fine tuning’ 1.00

1.00
Spencer

Van

der

Meij

1.05

1.00

1.05

-

-

1.20

7

(effectieve spanningsanalyse)
Model horizontaal evenwicht

1) Tevens zogenaamde Bishop c=0 en phi=0 analyses
Tabel 9.1

7

Geadviseerde modelfactoren voor de verschillende rekenmethodes

Deze rekenmodelfactor is nog niet in het TRGS [ ref. 18] opgenomen. Deze modelfactor dien tin het TRGS te worden
opgenomen en na discussie te worden vastgesteld
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10 Differentiatie schadefactor afhankelijk van de ligging van het
glijvlak
10.1

Doel van differentiatie van de schadefactor; bestaande regels in TAW/ENWdocumenten
Niet elk glijvlak in een waterkering zal, als een afschuiving van het binnentalud daadwerkelijk
optreedt, met grote kans leiden tot een doorbraak (zie Figuur 10.1) Er is altijd sprake van
reststerkte, na het afschuiven van het binnentalud van een dijk. Maar, afhankelijk van de
plaats aan de binnenzijde waar een afschuiving plaats vindt, is die reststerkte groter of
kleiner. Een afschuiving waarbij maar weinig van de kruin van de dijk overblijft, is uiteraard
gevaarlijker, dan een afschuiving aan het eind van een brede berm aan de binnenzijde van
de dijk. In het laatste geval is immers veel meer vervolgerosie nodig voordat de kruin van de
dijk is aangetast, dan wanneer een primaire afschuiving direct al tot aanzienlijke aantasting
van de kruin leidt.

Figuur 10.1

Afschuiving binnentalud Zuiddijk Voorne Putten (bron Deltares)

Om die reden kan dan ook onderscheid gemaakt worden naar de vereiste veiligheidsfactor
tegen afschuiven, afhankelijk van de mate waarin een afschuiving een bedreiging vormt voor
het waterkerend vermogen van de dijk. Zonering is hierbij een hulpmiddel. In het verleden zijn
verschillende aanpakken voor zonering voorgesteld, met name in de Handreiking Constructief
Ontwerpen (HCO) [ref. 12], het Technisch Rapport Actuele Sterkte (TRAS) [ref. 10] en het
GeoDelft rapport Zonering Binnentalud [ref. 13]). De laatste heeft geen formele status in
TAW/ENW verband; in het TRAS wordt wel verwezen naar een onderdeel van dit rapport ten
behoeve van geavanceerde toetsing. Alleen dit onderdeel wordt hier besproken.
Hierin worden zones in het dijkprofiel onderscheiden, waarbij, als een afschuiving plaatsvindt:
1.
Het restprofiel onvoldoende is om als veilige waterkering te functioneren (zone1), of
2.
Het restprofiel nog voldoende is om als veilige waterkering te functioneren (zone 2).
Voor de zones worden verschillende eisen gesteld ten aanzien van de stabiliteitsfactor bij
maatgevende hydraulische belastingen. In de genoemde aanpakken in [ref. 10], [ref. 12] en
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[ref. 13] zijn de eisen (deels) verschillend. In de HCO [ref. 12] en de GeoDelft-methode [ref.
13] wordt overigens nog een derde zone (zone 3) onderscheiden; bij de bespreking in bijlage
L wordt dit behandeld.
In bijlage L worden de genoemde aanpakken besproken. De eraan ten grondslag liggende
concepten zijn vrijwel identiek, maar de uitwerkingen vertonen verschillen. Het lijkt om details
te gaan, maar voor de ontwerp- en toetspraktijk zijn dit onhandige inconsistenties. Ook de
verschillen worden in bijlage L nader geanalyseerd en wordt nader ingegaan op de
mogelijkheid de methode uit te breiden op basis van het SBW onderzoek naar golfoverslag.
In § 10.2 wordt een nieuwe aangepaste werkwijze bij zonering voorgesteld, gebaseerd op
combinatie van de aanpakken in de HCO- en het TRAS met enkele nieuwe elementen. Deze
aanpak kan zowel voor het ontwerpen als toetsen worden gebruikt.
10.2

Aangepaste richtlijn voor zonering
Op grond van de analyses die in bijlage L zijn weergegeven wordt de hieronder beschreven
richtlijn voor zonering voorgesteld. Deze is van toepassing voor zowel het ontwerpen van
dijkversterkingen als voor het toetsen van bestaande dijken. En zowel voor situaties waarbij,
bij de maatgevende hydraulische belasting, opdrijven optreedt (of onvoldoende uitgesloten
kan worden) als voor situaties waarbij geen sprake is van opdrijven. Deze richtlijn komt in de
plaats van de opties voor zonering volgens de HCO en de gedetailleerde toetsing volgens het
TRAS (maar is daar wel op gebaseerd).
In de beschrijving gaan we uit van twee werkwijzen, namelijk:
Het bepalen van de overgang tussen zone 1 en zone 2 aan de hand van het minimaal
vereiste restprofiel (naar analogie van de HCO). (zie § 10.2.1).
Het bepalen van het feitelijke restprofiel en de restkruinbreedte (naar analogie van het
TRAS). (zie § 10.2.2).
Daarnaast is er voor de eerste werkwijze een optimalisatiemethode beschikbaar die in
§ 10.2.3 wordt behandeld.

10.2.1

Bepalen van zones aan de hand van het minimaal vereiste restprofiel
De constructie voor het bepalen van de zones is weergegeven in Figuur 10.2. Er worden
twee lijnen geconstrueerd, namelijk:
1.
De (blauwe) lijn, die het midden aangeeft tussen de bovenkant van het dijkprofiel
en het maaiveld aan de binnenzijde van de dijk (of de bodem van een waterloop,
die de stabiliteit beïnvloedt). Deze lijn representeert de maximale diepte tot waar
het intredepunt van potentiele glijvlakken geacht worden te zakken, als een
afschuiving volgens dat glijvlak optreedt. Dit is conform de constructie van zones
in de HCO, zij het met een kleine correctie voor glijvlakken waarvan het
intredepunt op het binnentalud ligt (zie bijlage L.2.1), en volledig consistent met
de restbreedte methode volgens het TRAS.
2.
De (rode) lijn, die het minimaal vereiste restprofiel representeert. De kruinhoogte
van het restprofiel wordt gekozen op dijktafelhoogte bij een gemiddeld
overslagdebiet van 0,1 l/m/s. De minimaal benodigde restkruinbreedte is gelijk
aan 2 m voor rivierdijken of 3 m voor zee- en meerdijken plus een marge van
1,5 m om de onzekerheid in de voorspelling van de ligging van het feitelijke
intredepunt van een afschuifvlak te verdisconteren. De hellingen van (delen van)
het fictieve binnentalud van dit minimale restprofiel zijn afhankelijk van de
grondsoort die doorsneden wordt, conform de (TRAS) specificatie, die in bijlage
L.1.2 is gegeven. Per grondlaag die wordt doorsneden met het restprofiel worden
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de bijbehorende hellingen aangehouden (dit wijkt af van de restbreedte methode
in het TRAS, waarbij helling van de ‘maatgevende’ grondsoort moet worden
aangehouden).
NB. Wanneer uit het SBW-onderzoek naar erosie bij golfoverslag blijkt dat een groter
criterium voor het overslagdebiet kan worden aangehouden dan 0,1 l/m/s, waarbij geen
erosie van onbeschermde delen van het binnentalud te verwachten is, dan wordt de 0,1 l/m/s
vervangen door dat grotere criterium.
Het snijpunt van de twee lijnen geeft de locatie van de grens tussen zone 1 en zone 2 aan.
Voor een potentieel glijvlak, dat het minimaal vereiste restprofiel doorsnijdt en de blauwe lijn
links van het snijpunt snijdt, geldt de zone 1 eis. Dat wil zeggen dat de stabiliteitsfactor,
berekend op basis van rekenwaarden van de schuifsterkte, minimaal gelijk moet zijn aan het
product van de schadefactor voor het dijkringgebied, de modelfactor en de
schematiseringfactor. Voor alle andere potentiële glijvlakken wordt de stabiliteitseis bepaald
door de algemene regelgeving (Eurocode).

Figuur 10.2 Zonedefinitie volgens de nieuwe richtlijn, bij fictieve dijktafelhoogte o.b.v. 0,1 l/m/s overslagdebiet

Wanneer de fictieve dijktafelhoogte bij 0.1 l/m/s in Figuur 10.2 hoger is dan de werkelijke
kruinhoogte (bij toetsing van een bestaande dijk, of de kruinhoogte in het ontwerp) dan is het
overslagdebiet bij maatgevende hydraulische belasting groter dan het criterium waarbij geen
erosie van onbeschermde delen van het binnentalud te verwachten is. Er moet dan gerekend
worden met mogelijke erosie na een primaire afschuiving, die het minimaal benodigde
restprofiel aantast.
De consequentie is dat de zoneringmethode vaak niet toegepast kan worden bij het
ontwerpen van dijkversterkingen, omdat hierbij de kruinhoogte doorgaans ontworpen wordt
op een groter overslagdebiet dan dit criterium. Hierbij worden eisen aan de
erosiebestendigheid van het binnentalud gesteld, waaraan niet voldaan kan worden, als daar
een afschuiving plaatsvindt (wat het uitgangspunt is voor het zoneringconcept).
Wanneer, echter, op basis van het SBW onderzoek golfoverslag gevalideerde rekenmodellen
kunnen worden ontwikkeld, waarmee de mate van de te verwachten erosie (in termen van
een lengte waarover erosie plaatsvindt) kan worden bepaald, kan de methode aangepast
worden, door de benodigde restkruinbreedte verder te vergroten met deze erosielengte.
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Voor het berekenen van de erosie door overslag zal dan rekening moeten worden gehouden
met de erosiebestendigheid van de grond en de golfoverslagbelasting (bestaande uit
overslagdebiet, golfhoogte en tijdsduur). Gezien de geringe golfhoogte en tijdsduur mag
worden verwacht dat met name in het benedenrivierengebied forse optimalisatie kan worden
bereikt.
In Figuur 10.3 zijn er twee effecten weergegeven. De lagere kruin van het minimale restprofiel
(op basis van een dijktafelhoogte behorende bij een overslagdebiet van >0,1 l/m/s) zorgt
ervoor dat het fictieve binnentalud in eerste instantie naar links verschuift. Maar door de
grotere aan te houden marge op de minimaal vereiste restkruinbreedte, in verband met
erosie, zal die verschuiving mogelijk teniet gedaan worden en verschuift het fictieve
binnentalud zelfs naar rechts, waardoor ook de zonegrens (punt 2 in de figuur) naar rechts
opschuift.

Figuur 10.3

10.2.2

Minimaal vereist restprofiel bij overslagdebiet groter dan 0,1 l/m/s

Bepalen van de aanwezige en toetsen aan de benodigde restkruinbreedte
Van de potentiële glijvlakken, waarvan de stabiliteitsfactor tenminste voldoet aan de zone 1
eis voor macrostabiliteit, wordt dat glijvlak geselecteerd waarvan het snijpunt met de blauwe
lijn in Figuur 10.2 het meest rechts ligt. Dit is het ‘normglijvlak’ (analoog aan de normcirkel in
het TRAS, zie Figuur L2 in Bijlage L).
Vanuit dit snijpunt wordt het ‘aanwezige’ restprofiel geconstrueerd. Op basis van de hellingen
die horen bij de grondsoorten die hierbij doorsneden worden, wordt het fictieve binnentalud
van het restprofiel geconstrueerd. De horizontale afstand tussen dit fictieve binnentalud en
het buitentalud, op het niveau van de kruinhoogte, gebaseerd op het gekozen criterium voor
golfoverslagdebiet, is de aanwezige restbreedte van de kruin.
Het criterium voor golfoverslag kan het golfoverslagdebiet waarbij op een onbeschermd
binnentalud geen erosie optreedt zijn.
De aanwezige restkruinbreedte wordt getoetst aan de minimaal benodigde restkruinbreedte.
Als er uitgegaan wordt van een golfoverslagdebiet, gelijk aan het criterium waarbij geen
erosie van een onbeschermd binnentalud optreedt, is de minimaal benodigde
restkruinbreedte gelijk aan 3 m voor rivierdijken en 2 m voor zee- en meerdijken,
vermeerderd met een marge van 1,5 m, die de onzekerheid van voorspellingen over het
intreepunt van een afschuiving verdisconteerd.
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In het geval dat in de toekomst evt. van een groter overslagdebiet kan worden uitgegaan (en
dus een lagere fictieve kruin), wordt de minimaal benodigde restkruinbreedte vergroot met de
te verwachten erosielengte.
10.2.3

Optimalisatie optie
Geavanceerde methode volgens het TRAS [ref. 10] en GeoDelft [ref. 13]:
In het TRAS wordt voor een geavanceerde toetsing mede verwezen naar de
zoneringmethode van GeoDelft [ref. 13]. Hierin wordt een complexere zone-indeling
voorgesteld die afwijkt van de HCO. Hiervoor zijn nog niet voor alle zones de vereiste
schadefactoren bepaald. Om die reden wordt deze complexere indeling hier niet in
beschouwing genomen. Wel wordt één element uit die aanpak hier overgenomen, omdat
hiermee de benadering volgens de restbreedte kan worden geoptimaliseerd. Dit is overigens
het meest van belang voor toetssituaties hoewel ook bij ontwerp optimalisatie kan worden
bereikt.
De aanpak levert mogelijk voordeel in het geval dat het geconstrueerde restprofiel aan de
hand van ‘normcirkels’, conform het TRAS, tot onvoldoende kruinbreedte van het restprofiel
leidt.
We illustreren die aanpak als volgt. Stel, dat de in Figuur 10.4 aangegeven maatgevende
glijcirkel niet voldoet aan het criterium voor de stabiliteitsfactor voor zone 1, maar wel aan het
criterium voor de ‘overige’ glijcirkels. Op basis van de volgende stappen kan bepaald worden
of toch voldoende restbreedte aanwezig is:
1.
Bepaal het minimaal benodigde restprofiel (groene lijn in Figuur L.3, met behulp van
de fictieve kruinhoogte, gebaseerd op het toelaatbare overslagdebiet van 0,1 l/m/s en
de minimaal vereiste kruinbreedte.
2.
Roteer het grondlichaam binnen de glijcirkel, totdat het originele intreepunt van de
glijcirkel op het restprofiel ligt. Aan de hand van de rotatiehoek
kunnen de nieuwe
posities van de lamellen in de stabiliteitsanalyse berekend worden. In deze nieuwe
ligging is het aandrijvend moment, berekend ten opzichte van het originele middelpunt
van de glijcirkel, kleiner dan vóór de rotatie. Als veilige aanname wordt aangenomen
dat de lamellen, die door de rotatie boven het maaiveld terecht komen, niet bijdragen
aan vermindering van het aandrijvend moment.
3.
Bereken aan de hand van de schuifsterktes in de originele glijvlakanalyse het
tegenwerkende moment in de geroteerde positie. Hierbij worden deze schuifsterktes
van klei en veen gereduceerd om effecten van ‘verkneding’ te verdisconteren. Dit wil
zeggen dat voor de schuifsterktes de zogenaamde verkneedde sterkte wordt
gehanteerd.
4.
De stabiliteitsfactor in geroteerde toestand is gelijk aan het nieuwe tegenwerkende
moment gedeeld door het nieuwe aandrijvende moment. Wanneer deze
stabiliteitsfactor voldoet aan het stabiliteitscriterium voor zone 1, dan is het minimaal
benodigde restprofiel voldoende veilig. De veronderstelling is namelijk dat het glijvlak
dan weliswaar het restprofiel doorsnijdt, maar dat dit niet zal worden aangetast (de
bovenzijde van de afschuivende grondmoot zakt niet door het restprofiel).
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Figuur 10.4 Geavanceerde methode volgens GeoDelft [ref. 13], overgenomen in het TRAS [ref. 10]

De verknedingsfactor is als volgt gedefinieerd:

verknedingsfactor

f undr , rest
f undr

Waarin:
fundr
ongedraineerde schuifsterkte
fundr,rest ongedraineerde residuele schuifsterkte

Uit een literatuurstudie GeoDelft [2002] volgt dat voor de Nederlandse situatie de
verknedingsfactor niet hoger dan 0,5 dient te worden gekozen, tenzij door
laboratoriumproeven is aangetoond dat een hoger waarde kan worden toegelaten. In
GeoDelft [2002] wordt aanbevolen een veiligheidsfactor van 0,8 toe te passen waarmee de
rekenwaarde van de verknedingsfactor 0,4 wordt.
Deze optimalisatie-optie kan, in combinatie met de aanpak in § 10.2.1 worden toegepast.
Voor zone 1 glijvlakken (glijcirkels) die niet aan het criterium voor zone 1 voldoen levert dit
mogelijk soelaas.
Dit kan ook in combinatie met een overslagcriterium groter dan 0,1 l/m/s, mits erosie in zone
1 afgedekt wordt door de hiervoor bedoelde extra marge voor erosie in de minimaal
benodigde restkruinbreedte. Het minimale restprofiel wordt dan namelijk weliswaar
doorsneden maar niet aangetast (de bovenzijde van de afschuivende grondmoot zakt immers
niet door het minimale restprofiel.
Opgemerkt wordt dat deze procedure destijds geïmplementeerd in het computerprogramma
D-Geo-Stability. Voor nadere details wordt verwezen naar GeoDelft [ref. 13]. De vaststelling
van het minimale restprofiel met de marge en de extra marge (zie § 10.2.1) n.a.v. de
bevindingen in dit TRMD zijn anders dan destijds in D-Geo-Stability is geprogrammeerd.
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11 Stappenplannen toetsing/beoordeling macrostabiliteit
11.1

Overall stappenplan Macrostabiliteit
Het toetsproces is vastgelegd in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, VTV [ref. 6]. Hierin is
onder andere het toetstraject van eenvoudige en gedetailleerde toets naar toets op maat
(voorheen geavanceerde toets) toegelicht. In § 4.2.1 van [ref. 6] is het beoordelingsschema
weergegeven voor stabiliteit. In onderstaande figuur is dit schema weergegeven waarin de
detailtoets (zoals in dit TR wordt behandeld) met een groene lijn is omkaderd.

.
Figuur 11.1

Beoordelingsschema van stabiliteit voor dijken en Dammen (zie VTV § 4.2.1)

De technische beschrijving hoe de gedetailleerde toets en de toets op maat uitgevoerd
dienen te worden is niet in het VTV opgenomen. In plaats daarvan verwijst het VTV, waar
relevant, naar technische rapporten, TR, waar de toets verder is uitgewerkt. Voor de
gedetailleerde toets wordt naar dit TRMD verwezen. In dit TRMD zijn tevens aanwijzingen
gegeven voor een mogelijke invulling van de toets op maat. In de afgelopen periode is veel
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onderzoek op het gebied van macrostabiliteit uitgevoerd. Dit heeft een vergroting van het
inzicht in relevante fenomenen opgeleverd. Daarnaast is in de huidige, vigerende, serie van
leidraden en technisch rapporten niet een duidelijk overzicht van alle stappen opgenomen die
betrekking hebben op het aspect stabiliteit. De beschrijving van de stappen die nodig zijn
voor het uitvoeren van de gedetailleerde toets op macrostabiliteit is versnipperd over vele
documenten, waarvan sommige deels vervangen zijn door nieuwe documenten. Voor het
eenduidig uitvoeren van het toetsproces zijn in dit hoofdstuk werkomschrijvingen /
stappenplannen gegeven voor de gedetailleerde toets / beoordeling voor de volgende
toetssporen:
Macrostabiliteit binnenwaarts (richting de polder) van dijken en dammen (STBI).
zie § 11.2.
Macrostabiliteit buitenwaarts (richting de rivier) van dijken en dammen (STBU); zie § 11.3.
Afschuiven voorland (AF) voor wat betreft de macrostabiliteit van het voorland/ vooroever;
zie § 11.4.
Het beoordelen van zettingsvloeiing is niet in dit TR behandeld. Hiervoor wordt naar een
separaat TR verwezen namelijk ‘Concept Technisch Rapport Voorland Zettingsvloeiing’ (ref.
42) 8.
Het overall stappenplan voor gedetailleerde toetsing / beoordeling van de macrostabiliteit van
de 3 deelsporen binnentalud, buitentalud en voorland/voorover is hieronder aangegeven. Er
zijn een groot aantal te doorlopen stappen weergegeven. Hoewel dit in eerste instantie
mogelijk afschrikt wordt opgemerkt dat dit een totaaloverzicht is waarin tevens de recente
kennis van relevante andere TR-en is verwerkt. Voor beoordeling van macrostabiliteit zijn in
het stappenplan de 3 deelsporen weergegeven en is onderscheid gemaakt in het toetsen van
de bestaande dijk en ontwerp van een dijk. In § 11.2 t/m 11.4 is in dit stappenplan voor de
overzichtelijkheid ‘opgesplitst’ voor de 3 deelsporen.

8

Over de status van dit rapport wordt opgemerkt dat dit als handreiking ten behoeve van de verlengde derde toetsronde
per november 2012 openbaar is gemaakt.
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stap 1:
Veiligheidsbenadering:
vaststellen vereiste
schadefactor n

= niet van toepassing bij
toetsing conform het VTV

Faalmechanismen:

Belastinggevallen:
(permanent/veranderlijk; hydraulisch;
overig)

Grondmechanische
Schematisering
(zie TRGS)

Waterspanningen
en opdrukken:

Stap 2c:
Afschuiven voorland/
Vooroever

Stap 2b:
Macro-instabiliteit
buitentalud

Stap 2a:
Macro-instabiliteit
Binnentalud

Stap 3a:
MHW (maatgevend
hoogwater) of Toetspeil

Stap 3b:
Extreme neerslag

Stap 3c:
Val van MHW
(maatgevend hoogwater
of Toetspeil

stap 4:
Grondmechanische
basis-schematisatie

Nieuw !
Stap 5a: Veiligheid
tegen opdrukken
(Nopdr) 1.2 ?
ja
nee

Stap 5c:
Nopdr =1.00 ?

Stap 5b:
Opdrijven (D>4m) ?
nee

ja

nee

ja

Rekenmodel:
Stap 6a:
Bishop

Altijd een
controle
met Bishop

Stap 6b:
LiftVan

Stap 6c
Bishop met
gereduceerde c’en phi’

Stap 6d:
Bishop
c’ en ‘ = 0

Stap 6e: Evt.
Spencer van der Meij
of EEM

Toetsing
confrom VTV

Stap 7a: bepaal de
stabiliteitsfactor Fd
en rekenmodelfactor d
(basisschematisering)

Stap 8a: schatting
Schematiseringsfactor
b en maken ontwerp

Stap 7b: Bepalen
Schematiseringsfactor;
Aanpassen basisja schematisatie ? nee

Stap 7c: voldoet de
berekende stabiliteitsfactor F d aan de
nee vereiste norm ? ja

Stap 7d:
Stabiliteit voldoet niet:
aanvullend Grondonderzoek nuttig
ja en haalbaar ? nee

Stap 7e:
Klaar
rapportage

Stap 8b: Bepalen
Schematiseringsfactor
> b?
b; req
nee
ja

Ontwerpen
dijkverstreking

Stap 8c:
Optimalisatie ontwerp
Nuttig?
nee
ja

Stap 8e:
Klaar, ontwerp voldoet,
rapportage

Stap 8d:
Aanpassen ontwerp

Rode tekst en lijnen verwijderen indien overeenstemming bereikt

Figuur 11.2 Overall stappenplan detailtoets macrostabiliteit

Voor wat betreft de gedetailleerde toetsing van bestaande dijken en dammen is het hier
gepresenteerde stappenplan in basis gelijk aan dat van het VTV. Per deelstap is het
stappenplan echter uitgedetailleerd en aangevuld met informatie uit het TRGS [ref. 18] en het
TRWG [ref. 3] en kan dit tevens voor ontwerp kan worden toegepast. Daarnaast zijn de
recente ontwikkelingen meegenomen die reeds door ENW zijn geaccordeerd. Tevens zijn
onvolkomenheden in bestaande leidraden en TR-en verbeterd.
Opmerkingen voor Review team dijken:
Indien recente ontwikkelingen worden genoemd waarvoor ENW nog niet haar accordering heeft gegeven is dit
aangegeven.

In dit hoofdstuk wordt de toetsing/beoordeling behandeld van dijken en dammen. Dijken en
dammen kunnen allebei worden gedefinieerd als door mensen gemaakte waterkerende
grondlichamen, waarbij voor een dijk geldt dat die ligt op de grens van land en water, terwijl
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een dam aan beide zijden wordt omgeven door water. Beoordeling van dammen is gelijk aan
die van dijken.
In de volgende paragrafen is de gedetailleerde toets beschreven en zijn aanwijzingen
gegeven voor een mogelijke invulling van de toets op maat. Voor de eenvoudige / globale
toets wordt in § 11.2.1 verwezen naar het VTV.
Tot slot wordt opgemerkt dat dit stappenplan aanpassing zal behoeven als een besluit is
genomen over het uitvoeren van ongedraineerde stabiliteitsanalyses met ongedraineerde
schuif sterkteparameters (zie § 7.6).
11.2
11.2.1

Stappenplan toetsing Macrostabiliteit Binnenwaarts, STBI
Eenvoudig en toets / beoordeling
Navolgende werkwijze is alleen toepasbaar voor het toetsen van bestaande dijken en
dammen conform het VTV. Voor ontwerp kan deze werkwijze niet worden gebruikt en wordt
verwezen naar de gedetailleerde toets in § 11.2.2. In het concept van het VT2011 Technisch
Deel is dit toetsproces niet aangepast [ref. 44]. 9
Toetsing bestaande dijken en dammen conform VTV:
Voordat begonnen wordt met de toetsing van huidige dijken en dammen conform het VTV
volgens de toetsingsregels wordt eerst nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van de
resultaten van de eerder uitgevoerd toetsronde (tweede toetsronde 2001-2006). Dit is in het
VTV [ref. 6] § 2.1.2 van Katern 2 weergegeven.
Het beheerdersoordeel wordt behandeld in het VTV hoofdstuk 6 van Katern 2.
De eenvoudige toets van Macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) is in het VTV aangegeven in
§ 4.1 met stap 1a en 1b.

11.2.2

9

Gedetailleerder toets/beoordeling
De gedetailleerde toetsing van bestaande dijken en dammen conform het VTV is aangegeven
in § 4.2 met stap 2.
Het in dit TR gepresenteerde stappenplan geeft de invulling van deze stap 2. Per deelstap is
het navolgende stappenplan echter uitgedetailleerd en aangevuld met informatie uit het
TRGS [ref. 18] en het TRWG [ref. 3] en kan dit tevens voor ontwerp kan worden toegepast.
Voor de overzichtelijkheid zijn de te doorlopen stappen voor dit deelspoor in het stappenplan
met een groene lijn omkaderd.

Dit is een concept versie van het VTV Algemeen deel behorende bij het Concept WTI2011. Als gevolg van de
beleidsmatige beslissing om de vierde toetsronde uit te stellen en het WTI2011 niet vast te stellen, is dit concept
niet met de opdrachtgever besproken en is de uitvoerbaarheidstoets niet uitgevoerd. Het concept WTI2011 moet
worden beschouwen als input voor het verdere uitwerking in het kader van het SBW-WTI2017 programma.
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stap 1:
Veiligheidsbenadering:
vaststellen vereiste
schadefactor n

= niet van toepassing bij
toetsing conform het VTV

Faalmechanismen:

Belastinggevallen:
(permanent/veranderlijk; hydraulisch;
overig)

Grondmechanische
Schematisering
(zie TRGS)

Waterspanningen
en opdrukken:

Stap 2c:
Afschuiven voorland/
Vooroever

Stap 2b:
Macro-instabiliteit
buitentalud

Stap 2a:
Macro-instabiliteit
Binnentalud

Stap 3a:
MHW (maatgevend
hoogwater) of Toetspeil

Stap 3b:
Extreme neerslag

Stap 3c:
Val van MHW
(maatgevend hoogwater
of Toetspeil

stap 4:
Grondmechanische
basis-schematisatie

Nieuw !
Stap 5a: Veiligheid
tegen opdrukken
(Nopdr) 1.2 ?
ja
nee

Stap 5c:
Nopdr =1.00 ?

Stap 5b:
Opdrijven (D>4m) ?
nee

ja

nee

ja

Rekenmodel:
Stap 6a:
Bishop

Altijd een
controle
met Bishop

Stap 6b:
LiftVan

Stap 6c
Bishop met
gereduceerde c’en phi’

Stap 6d:
Bishop
c’ en ‘ = 0

Stap 6e: Evt.
Spencer van der Meij
of EEM

Toetsing
confrom VTV

Figuur 11.3

Stap 7a: bepaal de
stabiliteitsfactor Fd
en rekenmodelfactor d
(basisschematisering)

Stap 8a: schatting
Schematiseringsfactor
b en maken ontwerp

Stap 7b: Bepalen
Schematiseringsfactor;
Aanpassen basisja schematisatie ? nee

Stap 7c: voldoet de
berekende stabiliteitsfactor F d aan de
nee vereiste norm ? ja

Stap 7d:
Stabiliteit voldoet niet:
aanvullend Grondonderzoek nuttig
ja en haalbaar ? nee

Stap 7e:
Klaar
rapportage

Ontwerpen
dijkverstreking

Stap 8b: Bepalen
Schematiseringsfactor
> b?
b; req
nee
ja

Stap 8c:
Optimalisatie ontwerp
Nuttig?
nee
ja

Stap 8e:
Klaar, ontwerp voldoet,
rapportage

Stap 8d:
Aanpassen ontwerp

Overall stappenplan detailtoets macrostabiliteit (macrostabiliteit binnentalud groen omkaderd)

Stap 1: Veiligheidsbenadering
De toe te passen veiligheidsbenadering met het daarbij toe te passen stelsel van partiële
factoren is in hoofdstuk 9 van dit rapport weergegeven. Hiermee wordt de vereiste
schadefactor n vastgesteld.
Stap 2a:
Hier start de toets voor het faalmechanisme macro-instabiliteit van het binnentalud.
Stap 3: algemeen:
In deze stap zijn de 3 belastinggevallen weergegeven. Voor de stabiliteit van het binnentalud
is of de situatie bij maatgevend hoogwater of de situatie bij extreme neerslag bepalend.
Stap 3a:
Voor de toetssituatie dient het Toetspeil en voor ontwerp dient het MHW te worden bepaald
conform hoofdstuk 3.
Voor deze situatie dient men rekening te houden met de belastingen die van permanente of
veranderlijke aard zijn. In dit rapport zijn deze weergegeven in hoofdstuk 3.
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Hoe de invloed van MHW of toetspeil op de waterspanningen dient te worden verdisconteerd
in de analyse is in hoofdstuk 5 weergegeven.
Stap 3b:
Alleen bij ontwerp van dijken en dammen wordt, in tegenstelling tot bij het toetsen, het
belastinggeval beschouwd met extreme neerslag en bijbehorende waterstand.
Voor de situatie tijdens extreme neerslag worden de belastingeffecten als gevolg hiervan
bepaald zoals in § 3.3.9 weergegeven.
Voor deze situatie dient men tevens rekening te houden met de belastingen die van
permanente of veranderlijke aard zijn. In dit rapport zijn deze weergegeven in hoofdstuk 3.
Hoe de invloed van neerslag en overslag op de waterspanningen dient te worden
verdisconteerd in de analyse is in hoofdstuk 5 en specifiek in § 5.3.3. weergegeven.
Opgemerkt wordt dat de belastingsituatie bij extreme neerslag niet (noodzakelijk)
samenhangt met een extreme waterstand, waardoor de aan te houden schadefactor lager is
dan de schadefactor die wél samenhangt met een extreme waterstand (zie hoofdstuk 9).
Stap 4: Grondmechanische basisschematisatie:
Grondonderzoek en het schematiseren van de opbouw van de ondergrond en van
waterspanningen is een belangrijke component van de controle van de grondmechanische
veiligheid van waterkeringen. Dit geldt zowel voor de toetsing van bestaande waterkeringen,
in het kader van de periodieke toetsing op veiligheid, als het ontwerpen van nieuwe
waterkeringen of versterkingen van waterkeringen.
In het Technisch Rapport Grondmechanische Schematisering bij Dijken’ (TRGS) [ref. 18] zijn
handvatten gegeven waarmee adequate en voldoende veilige schematiseringen worden
gemaakt van de opbouw van de ondergrond en de waterspanningen, ten behoeve van de
controle van dijken op veiligheid tegen bezwijken. In hoofdstuk 4 van onderhavig rapport is
weergegeven hoe de voor deze stap 4a benodigde veilige basisschematisatie dient te worden
gemaakt.
Deze stap betreft de deelstappen 1, 2 en 3 vanuit het TRGS [ref. 18]:
Deelstap 4.a (stap 1 uit het TRGS):
In stap deze stap wordt de al beschikbare informatie geïnventariseerd. Denk hierbij aan
geologische-, geomorfologische-, geohydrologische informatie, reeds uitgevoerd
grondonderzoek, ontwerptekeningen en -berekeningen uit eerdere toetsingen en
beheerinformatie.
Deelstap 4.b (stap 2 uit het TRGS):
Vervolgens wordt een grondonderzoeksplan opgesteld en uitgevoerd. Het
onderzoeksplan is gebaseerd op de reeds beschikbare informatie.
Deelstap 4.c (stap 3 uit het TRGS):
Vervolgens wordt de dijk ingedeeld in dijkvakken, waarvoor maatgevende
dwarsprofielen worden vastgesteld op basis van de beschikbare gegevens. Daarnaast
wordt een (conservatieve) basis schematisering, inclusief modelparameters, bepaald. In
hoofdstuk 4 van dit rapport is reeds dieper ingegaan op de benodigde
schematiseringen. Voor het bepalen van geschikte parameters wordt verwezen naar
hoofdstuk 7 van dit rapport.
In § 5.5.5 is aangegeven dat voor analyse van de macrostabiliteit van het binnentalud het
tijdsafhankelijke karakter van de grondwaterstroming in rekening dient worden gebracht.
Hierbij kan als randvoorwaarde gebruik worden gemaakt van het waterstandsverloop bij
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maatgevende belasting zoals in § 3.3.3 is weergegeven. Met name langs de kust en in het
benedenrivierengebied kan dit van grote invloed op de berekende stabiliteit zijn.
Opgemerkt wordt dat voor deze basisschematisatie in beginsel wordt uitgegaan van een
schematiseringsfactor van 1.3. In stap 7 zal moeten blijken of reductie van deze factor nuttig
is.
Stap 5a:
Bij het beschouwen van de macrostabiliteit van het binnentalud dient onderscheid te worden
gemaakt tussen het geval dat afdekkende klei- en veenlagen op een ondergrond door hoge
potentialen in het watervoerende pakket (in het achterland) al dan niet worden opgedrukt. In §
5.4.3 is weergegeven hoe de veiligheid tegen opdrukken wordt bepaald.
Bij het ontwerpen van een dijk, waarbij opdrukken speelt, ligt het voor de hand om het te
voorziene verlies aan schuifsterkte langs het contactvlak tussen de afdeklaag en het diepe
zand te compenseren door het gewicht van een voldoende brede en zware berm. Vanuit
constructief oogpunt is het optreden van opdrijven op zich niet een reden voor de aanleg van
een berm. Het achterland (ter plaatse van de binnenteen van de dijk) kan onder
maatgevende condities opdrijven of opbarsten, terwijl de macrostabiliteit is verzekerd.
Stap 5b:
Indien de veiligheid tegen opdrukken <1,2 wordt met stap 5b vervolgd. Hierin wordt gekeken
of sprake is van opdrijven of opbarsten. In § 6.2.5 wordt het verschil tussen deze begrippen
uitgelegd. Bij een relatief grote dikte van het pakket slappe lagen zal eerder sprake zijn van
opdrijven. Indien deze dikte (D) groter is dan 4 m is sprake van een dik pakket slappe lagen.
Stap 5c:
In deze stap wordt gecontroleerd of sprake is van volledig opbarsten (Nopdr = 1,0) of een
veiligheid tegen opbarsten (Nopdr) tussen 1,0 en 1,2. Bij volledig opbarsten treedt de
grenspotentiaal op waardoor deze begrensd is tot het gewicht van het erboven gelegen
pakket slappe grondlagen. Dan dient te worden vervolgd met stap 6d.
Stap 6a:
Indien de veiligheid tegen opdrukken 1,2 wordt met stap 6a vervolgd.
Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met sterktereductie in het passieve deel van
het glijvlak en kunnen de gangbare glijvlakberekeningen worden toegepast. In de meeste
gevallen zal een glijvlakberekening op basis van cirkelvormige glijvlakken (methode Bishop)
volstaan. Voor nadere achtergronden met betrekking tot glijvlakberekeningen wordt
verwezen naar § 6.2.
Stap 6b:
Indien de veiligheid tegen opdrukken (Nopdr.)<1,2 is en de dikte (D) van het opgedrukte pakket
slappe lagen >4m is, is sprake van opdrijven en wordt met stap 6b vervolgd.
Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met sterktereductie in het passieve deel van
het glijvlak. In § 6.2 zijn de gangbare glijvlakmethoden weergegeven. De meest gangbare
methode is methode LiftVan (zie § 6.2.4). Ook methode Spencer met vrij glijvlak kan worden
gebruikt waarvan de achtergronden in § 6.2.2 zijn weergegeven.
Indien de vereiste stabiliteitsfactor wordt gehaald dient altijd een controle berekening met
methode Bishop te worden uitgevoerd (stap 6a), tenzij met methode LiftVan de stabiliteit ook
met voldoende horizontale raaklijnen wordt gemodelleerd, waardoor minimaal dezelfde
cirkels zijn berekend als met de methode Bishop zouden worden gemodelleerd.
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Stap 6c:
Indien sprake is van een opbarstsituatie waarbij de veiligheid tegen opbarsten (Nopdr 1,0 en
<1,2 is, wordt de stabiliteit gecontroleerd met methode Bishop waarbij in de opbarstzone de
sterkte van de grondlagen wordt gereduceerd.
Bij opbarsten van de aan de binnenzijde aanwezige klei- en/of veenlagen kan ervan uit
worden gegaan dat de sterkte van de opgebarsten laag ernstig is aangetast. Een normale
Bishop analyse met c’ = 0 en ’ = 0 in de opbarstzone is dan een veilige benadering (stap
6d). Aan de passieve zijde wordt alleen rekening gehouden met het eigen gewicht van deze
lagen als tegenwerkende kracht. De schuifsterkte wordt in het passieve deel van het glijvlak
gelijk aan nul. Deze benadering levert een veilig, maar wel enigszins overgedimensioneerd
ontwerp op.
Dit is dan ook de reden dat in deze stap optimalisatie kan worden bereikt door afhankelijk van
de mate van opbarsten een mate van sterktereductie te modelleren (zie § 6.2.5 voor nadere
uitleg).
Stap 6d:
Indien sprake is van een opbarstsituatie waarbij de veiligheid tegen opbarsten 1,0 is en
derhalve de grenspotentiaal optreedt, wordt de stabiliteit gecontroleerd met methode Bishop
waarbij in de opbarstzone de sterkte van de grondlagen wordt gereduceerd tot nul.
Bij opbarsten van de aan de binnenzijde aanwezige klei- en/of veenlagen kan ervan uit
worden gegaan dat de sterkte van de opgebarsten laag ernstig is aangetast. Een normale
Bishop analyse met c’ = 0 en ’ = 0 in de opbarstzone is dan een veilige benadering.
Stap 6e:
Er zijn echter ook situaties denkbaar waarbij het afschuiven langs een cirkelvormig glijvlak
niet maatgevend is voor de macrostabiliteit van de dijk (ondanks de hoge veiligheid tegen
opdrukken). Hierbij moet worden gedacht aan in de ondergrond aanwezige zeer slappe lagen
(met relatief geringe sterkte-eigenschappen) met beperkte dikte of aan de invloed van sterkte
anisotropie van veenlagen.
Dit kan ook optreden indien door een hoge stijghoogte in het watervoerende pakket het
afdichtende slappelagenpakket opdrijft. Hoewel dit laatste in de meeste voorkomende
gevallen wordt opgevangen door afhankelijk van de opdrukveiligheid (<1,20) te kiezen voor
een niet cirkelvormig glijvlak rekenmodel (zie stap 6b), dient men er op bedacht te zijn dat
ook bij hogere opdrukveiligheden niet cirkelvormige glijvlakken maatgevend kunnen zijn. Hier
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie met dijk of bermsloten met een steil talud
In dergelijke gevallen moet de stabiliteit ook op basis van niet-cirkelvormige glijvlakken
worden getoetst (bijvoorbeeld de methode Spencer Van der Meij). Ook kan de stabiliteit op
basis van een eindige-elementenmethode (EEM) worden getoetst. Bij het gebruik van een
eindige-elementenmethode wordt de vorm van het glijvlak niet als randvoorwaarde aan de
berekening opgelegd.
Voor nadere achtergronden met betrekking tot glijvlakberekeningen wordt verwezen naar
§ 6.2 en voor Eindige-elementenmodellen wordt verwezen naar § 6.3.
Indien sprake is van opbarsten dient de sterkte van de grondlagen in de opbarstzone te
worden gereduceerd zoals weergegeven in stap 6c of 6d.
In situaties met een opdrukveiligheid van kleiner dan 1,0 is het rekenen met de
grenspotentiaal (opdrukveiligheid = 1,0) zoals ingevoerd in het analytische glijvlakmodel voor
een berekening met EEM niet op voorhand een voldoende veilige benadering. Door
spanningsspreiding van het dijklichaam in de ondergrond zal ter plaatse van de binnenteen
wellicht een hogere potentiaal kunnen optreden. Afhankelijk van de situatie dient hier al dan
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niet rekening mee worden gehouden. Voor toetsing conform het VTV dient te worden
vervolgd met stap 7a en voor ontwerp dient met stap 8a te worden vervolgd.
Er zijn dus situaties denkbaar waarbij het afschuiven langs een cirkelvormig glijvlak niet
maatgevend is voor de macrostabiliteit van de dijk. Dit is hierboven beschreven.
Ook als dit wél wordt verwacht staat het de toetser/ontwerper vrij om met stap 6e te
vervolgen en dit resultaat maatgevend t.o.v. stap 6a te beschouwen. Omdat namelijk met de
daarbij behorende geavanceerdere modellen als Spencer Van der Meij en EEM maar in dit
geval ook LiftVan met meer vrijheidsgraden wordt gerekend wordt de onzekerheid van het
berekeningsresultaat verkleind. Dit is dan ook de reden dat van een lagere modelfactor mag
worden uitgegaan (zie hoofdstuk 9) in vergelijking met model Bishop. Voor model LiftVan
betekent dit evenwel dat de som met meerdere horizontale raaklijnen moet worden
uitgevoerd. Indien het glijvlak toch cirkelvormig blijft en nagenoeg dezelfde berekende
stabiliteitsfactor geeft wordt men ‘beloond’ door de lagere modelfactor.
Opgemerkt wordt dat, indien via stap 6c of 6d ook bij deze stap wordt gekomen, in stap 6e
men dient rekening te houden met reductie van de sterkteparameters in de opdrijfzone.
Opmerkingen voor Review team dijken:
e

Uit hetgeen in stap 6e bij de 4 alinea wordt weergegeven volgt dat het gebruik van het Bishopmodel volledig achterwege
kan blijven (en dus kunnen de stappen 5c, 6a en 6d uit dit stappenplan worden verwijderd) als het model LiftVan (met
meerdere horizontale raaklijnen) standaard zou worden voorgeschreven. Dit is nog niet in het stappenplan en omschrijving
van de stappen alsmede § 6.2.5 verwerkt. Het stappenplan waarin dit wel is verwerkt is in bijlage K weergegeven.
Voordeel is een simpeler stroomschema met minder stappen en dus eenduidiger en minder foutgevoelig bij toepassing in
de praktijk, een realistischer modellering van het schuifvlak en beloning met een gunstiger modelfactor. Reden dat dit nog
niet in het stappenplan in doorgevoerd is het feit dat het vertrouwde model Bishop daarmee verdwijnt en dat het genoemde
voordeel mede afhangt van de discussie over de modelfactoren. In dit geval de modelfactor voor Bishop bij opdrijven (zie §
9.2).
Mede afhankelijk van de discussie over modelfactoren wordt aan het reviewteam de mening gevraagd over het
voorgaande. Hieruit zal dan volgen of het stappenplan conform Figuur 11.2 blijft gehandhaafd of dat dit dient te worden
vervangen door het stappenplan in bijlage K.

Stap 7 algemeen:
De berekende stabiliteitsfactoren worden getoetst aan het product van een schadefactor, een
modelfactor en een schematiseringsfactor. De schadefactor dient te worden gedifferentieerd
afhankelijk van de ligging van de glijcirkel. In hoofdstuk 9 wordt de te hanteren methode
weergegeven (d.w.z. als over genoemde bijlage A van het TRGS consensus is bereikt en in
zijn geheel is opgenomen in H9 van dit TRMD).
Stap 7a (stap 4 uit TRGS):
In deze stap wordt met behulp van het rekenmodel of rekenmodellen (uit stap 6) de
stabiliteitsfactor (Fd) van het binnentalud berekend. Hierbij geldt de basisschematisering als
uitgangspunt. Aan de hand van het gekozen model wordt in deze stap ook de modelfactor
d) bepaald. Voor het bepalen van de modelfactor wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
Stap 7b:
De schematisering is altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid, waarbij onzekerheden
blijven bestaan. In de schematiseringfactor komt tot uitdrukking in welke mate onzekerheden
zijn afgedekt in de basisschematisering. Hoe beter deze zijn afgedekt, hoe lager de
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schematiseringfactor. In deze stap (stap 5 uit TRGS [ref. 18]) wordt de schematiseringsfactor
bepaald in § 4.3 is beschreven hoe de schematiseringfactor bepaald kan worden.
De basisschematisering moet worden aangepast als:
Het verschil tussen de stabiliteitsfactor van een scenario en de basisschematisatie
groter dan 0,4 is.
De schematiseringsfactor volgens tabel 2 groter dan 1,3 zou zijn.
De gesommeerde kans op voorkomen van scenario’s met een gelijk verschil in de
stabiliteitsfactor meer dan 30% is, of meer dan 50% in de categorie Fd tussen -0,1 en
0.
stap 7c:
in deze stap (stap 6 uit TRGS) wordt de stabiliteit beoordeeld. Een dijk voldoet indien voldaan
wordt aan Fd
b x n x d.
Stap 7d:
Indien de berekende stabiliteitsfactor niet voldoet aan de vereiste norm dient aanvullend
grondonderzoek te worden uitgevoerd om de onzekerheden te verkleinen en zo tot een
scherper toetsresultaat te komen (zie stap 7 van TRGS). Hierbij kan dus worden vervolgd met
stap 4a. Hierbij is het wel belangrijk dat voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de
haalbaarheid en wenselijkheid van aanvullend grondonderzoek.
In sommige gevallen is het niet haalbaar om aanvullend grondonderzoek uit te voeren. Vanuit
bijvoorbeeld financieel oogpunt of de tijdsplanning kunnen randvoorwaarden gelden waaraan
niet voldaan kan worden. In dit geval zal geconcludeerd moeten worden dat de dijk niet
voldoet.
Volledigheidshalve moet worden opgemerkt dat het voor kan komen dat extra onderzoek niet
nodig is. In sommige gevallen kan door het aanpassen van de schematisering een dijkvak
alsnog voldoende worden beoordeeld. Voorbeeld hiervan is het geval waarbij twee
ongunstige aannamen in een dijkvak samen zijn beschouwd, terwijl deze niet gezamenlijk
kunnen optreden ter plaatse van bijvoorbeeld een deel van dat dijkvak. Een splitsing van het
dijkvak kan in dit geval wellicht tot een andere beoordeling leiden.
Stap 7e
Indien de stabiliteit voldoet of als de stabiliteit niet voldoet maar nader onderzoek niet nuttig of
haalbaar is, kan de gedetailleerde toetsing worden afgerond en dienen de resultaten te
worden gerapporteerd (zie stap 8 van TRGS).
Voor nadere informatie over data-opslag en het presenteren van toetsresultaten wordt
verwezen naar hoofdstuk 7 van het TRGS.
Mogelijk biedt een geavanceerde toetsing nog wel uitzicht, zie hiervoor § 11.2.3 en het
Technisch Rapport Actuele Sterkte (TRAS [ref. 10]).
Stap 8 algemeen:
Differentiatie schadefactor;
De berekende stabiliteitsfactoren worden getoetst aan het product van een schadefactor, een
modelfactor en een schematiseringsfactor. De schadefactor dient te worden gedifferentieerd
afhankelijk van de ligging van de glijcirkel. In § 10.2 wordt de te hanteren methode
weergegeven.
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Lokale of autonome bodemdaling:
Voor het maken van een ontwerp dient rekening te worden gehouden met zetting, klink en
lokale bodemdaling. Lokale of autonome bodemdaling (zie § 3.2.2) dient aan de sterktekant
in de berekeningen te worden verdisconteerd. Voor macrostabiliteit betekent dit dat het
oorspronkelijke maaiveld dient te worden verlaagd. Omdat veelal mag worden verwacht dat
ook het waterpeil (polderpeil) mee zakt dient ook hiermee rekening te worden gehouden.
Stap 8a:
In deze stap (stap 3 van het TRGS) vindt het daadwerkelijke ontwerpproces plaats. Het
ontwerp moet aan de eis Fd
b · n · d voldoen. Daarom moeten in deze stap naast de
schadefactor n, ook de modelfactor d en stabiliteitsfactor Fd behorend bij het ontwerp
worden bepaald. Om te controleren of het ontwerp voldoet is ook de schematiseringfactor b
benodigd. Deze is in dit stadium echter nog niet bepaald en dient derhalve gekozen te
worden. In principe is iedere keuze binnen het bereik van de schematiseringfactor 1,10 t/m
1,30 toegestaan. Voor een voorontwerp zal vaak een keuze van 1,30 voor de hand liggen,
terwijl voor een definitief ontwerp eerder een lagere schematiseringfactor kan worden
gekozen.
Stap 8b:
In deze stap (stap 4 van het TRGS) wordt de schematiseringsfactor bepaald en gecontroleerd
of de in stap 8a gekozen schematiseringfactor voldoende groot was. Indien de benodigde
schematiseringfactor b;req groter is dan de gekozen schematiseringfactor b, betekent dit dat
de gekozen schematiseringfactor niet hoog genoeg is om alle onzekerheden in de
basisschematisering voldoende af te dekken. Daarom moet óf de bij het ontwerp gekozen
schematiseringfactor verhoogd worden, óf de benodigde schematiseringfactor verlagen.
Wordt gekozen voor verhogen van de schematiseringfactor voor het ontwerp, dan moet het
ontwerp aangepast worden. De procedure wordt dan dus vanaf stap 4a.c (stap 3 in het
TRGS) opnieuw gedaan. Het verlagen van de benodigde schematiseringfactor kan
bijvoorbeeld door het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek of het zodanig aanpassen
van het ontwerp, zodat de effecten van onzekerheden op de stabiliteit van het ontwerp
verkleind worden.
Wordt gekozen voor aanvullend grondonderzoek, om ongunstige scenario’s uit te sluiten, of
de kans erop te reduceren, dan wordt de procedure vanaf stap 4a.b (stap 2 in het TRGS)
overgedaan. In stap 4a.c3 moet dan gecontroleerd worden of de resultaten van het
aanvullend onderzoek consequenties hebben voor de keuze van de basisschematisering, de
schematiseringfactor en het ontwerp.
Stap 8c:
Zoals eerder opgemerkt is de gekozen schematiseringfactor voldoende veilig indien deze
hoger is dan de benodigde schematiseringfactor. Dit betekent echter ook dat wellicht een
optimalisatie van het ontwerp mogelijk is.
Niet in alle gevallen is een optimalisatie van het ontwerp nuttig. Zo kan het bijvoorbeeld zo
zijn dat het ontwerp tot stand is gekomen vanuit andere overwegingen dan stabiliteit. Ook kan
het zo zijn dat het verlagen van de schematiseringfactor een dermate geringe aanpassing
van het ontwerp tot gevolg heeft dat dit niet opweegt tegen de extra inspanning die nodig is
om een lagere schematiseringfactor te kunnen verantwoorden.
Daarnaast kan het zo zijn dat verdere verlaging van de schematiseringfactor niet mogelijk is.
Dit is bijvoorbeeld het geval indien deze gelijk is aan 1,10.
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Stap 8d:
Als optimalisatie van het ontwerp nodig/nuttig is wordt vervolgd met stap 4a.c (stap 3 uit het
TRGS).
Stap 8e:
Nadat het ontwerp is afgerond dienen de resultaten gerapporteerd te worden.
Stabiliteit tijdens de uitvoering:
Naast beoordeling van een dijkversterkingsontwerp voor de volledig geconsolideerde
eindsituatie, dient ook de stabiliteit gedurende de verschillende uitvoeringsfasen te worden
berekend. Dat is om twee redenen van belang: ten eerste om na te gaan of de veiligheid
tegen dijkdoorbraak als gevolg van instabiliteit gedurende de uitvoeringsfase voldoende
gewaarborgd is, en vervolgens om na te gaan of het beoogde ontwerp inderdaad technisch
realiseerbaar is, en in welk tempo de diverse ophogingslagen kunnen worden aangebracht
(zie § 2.2.4).
11.2.3

Toets/beoordeling op maat (voorheen geavanceerder toets)
Indien het op basis van de voorgeschreven toetsmethoden niet mogelijk is om tot een positief
oordeel over de waterstaatkundige toestand van de waterkering te komen dient een toets op
maat te worden uitgevoerd. De toets op maat is bedoeld om de veiligheid van de waterkering
te beoordelen volgens een methodiek die gericht is op de specifieke situatie/locatie.
De procesgang voor het uitvoeren van een toets op maat en de eisen die aan toets op maat
worden gesteld zijn voorgeschreven in het VTV Algemeen deel. Daarbij wordt ingegaan op:
Proces (de te zetten stappen, kwaliteitseisen en de partijen waarmee afstemming nodig
is).
Methode (stopcriteria en geavanceerde analyse).
Bij de toets op maat is de te volgen toetsmethodiek en uit te voeren analyses per definitie niet
voorgeschreven.
In het ‘Achtergrondrapport VTV Technisch deel, Wettelijk Toetsinstrumentarium 2011’ [ref.
36] is in hoofdstuk 22 extra informatie gegeven (onafhankelijk van het te toetsen faalmechanisme) over de methode (stopcriteria en geavanceerde analyse). In bijlage B van [ref.
36] wordt een voorbeeld behandeld inzake het uitvoeren van een toets op maat.
Bekende geavanceerde technisch inhoudelijke analyses worden in het VTV Technisch deel
per toetsspoor genoemd en zijn navolgend in dit Technische Rapport op hoofdlijnen
aangegeven.
Voor macrostabiliteit binnenwaarts bestaan verschillende methodes die, afhankelijk van de
situatie, een scherpere beoordeling mogelijk maken. De toets op maat leidt bij een gunstig
resultaat tot een eindscore ‘goed’ of ‘voldoende’. Of de eindscore ‘goed’ dan wel
‘voldoende’ is, is ter beoordeling van de specialist. Er zijn echter ook situaties waarin
geavanceerde toetsing niet zinnig is omdat de kans verwaarloosbaar is dat geavanceerde
toetsing tot een score ‘goed’ of ‘voldoende’ leidt. Het is daarom verstandig om als eerste stap
van een geavanceerde toetsing na te gaan of geavanceerde toetsing zin heeft en welke
methodes in aanmerking komen. Ook voor deze eerste stap is specialistische kennis nodig.
Bij een haalbaarheidsstudie kunnen de in principe in aanmerking komende methodes en
daarvoor benodigde onderzoekskosten (met een ingeschatte kans dat deze tot goedkeuren
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leiden) worden afgezet tegen de kosten van versterking als geen nader onderzoek wordt
uitgevoerd. Ervaring leert dat veelal bij een kleine kans van slagen een geavanceerd
onderzoek zinvol is. Opgemerkt wordt dat door het uitvoeren van aanvullend (geavanceerd)
onderzoek na onverhoopt afkeuren veelal tot een onderbouwd minder zwaar
dijkversterkingsontwerp wordt gekomen.
Afhankelijk van de situatie komen de volgende methodes (zie Technisch Rapport Actuele
Sterkte (TRAS [ref. 10]), in aanmerking voor de geavanceerde toetsing op macrostabiliteit
binnenwaarts:
Gebruik van geavanceerde materiaalmodellen (vooral bij EEM-berekeningen) waarmee
de werkelijke sterkte beter kan worden benaderd. Hierbij kan bijvoorbeeld worden
gedacht aan het in rekening brengen van de afhankelijkheid van sterkte, vervorming en
opbouw van waterspanningen tijdens vervormen (ongedraineerd gedrag etc.).
Opgemerkt wordt dat aan het gebruik van dergelijke modellen een zorgvuldige, op
proeven gebaseerde, parameteranalyse vooraf dient te gaan.
Het beoordelen van de macrostabiliteit op basis van bewezen sterkte. Hiervoor is in het
Technisch Rapport Actuele Sterkte van Dijken [ref. 10] een methode gegeven.
Het nauwkeuriger voorspellen van het freatisch vlak in de waterkering. Dit kan vooral
zinvol zijn voor dijken met een relatief kortdurend hoogwater.
Het beter voorspellen van de stijghoogte in watervoerende lagen in geval van opdrijf- of
opbarstgevoelige situaties. Hierbij kan worden gedacht aan niet-stationaire
grondwaterstromingsmodellen voor situaties waarbij de duur van hoogwater relatief kort
is (getijdengebied) of ruimtelijke grondwaterstromingsmodellen (driedimensionaal of
quasi driedimensionaal) voor situaties waarbij de geometrie of laagopbouw niet uniform
is in de richting van de waterkering of loodrecht op de waterkering.
Het uitvoeren van een probabilistische stabiliteitsanalyse.
Het uitvoeren van een stabiliteitsanalyse waarbij voor de sterkteparameters wordt
uitgegaan van ‘pseudo karakteristieke waarden’ (zie § 8.2.4).
Het uitvoeren van een ongedraineerde stabiliteitsanalyse met ongedraineerde
schuifsterkte (zie § 7.5).In bijlage H is een voorbeeld weergegeven van berekening van
de macrostabiliteit van het binnentalud.
Opgemerkt wordt dat ten behoeve van de toets op maat in de meeste gevallen ook
aanvullende grondonderzoek nodig zal zijn. Waarbij kan worden gedacht aan het uitvoeren
van sonderingen, boringen, waterspanningsmetingen en het uitvoeren van
laboratoriumonderzoek.
11.2.4

Technisch oordeel voor toetsspoor STBI
Indien de waterkering voldoet aan de Eenvoudige toets, Gedetailleerde toets of de Toets op
maat voor het toetsspoor Macrostabiliteit binnenwaarts van een waterkerend grondlichaam
wordt aan de betreffende sectie het technisch oordeel TOSTBI/sectie ‘voldoet’ toegekend.
Indien de waterkering niet aan de voorwaarden van het toetsspoor Macrostabiliteit
binnenwaarts voldoet of indien aan één van de stopcriteria wordt voldaan, is het technisch
oordeel TOSTBI/sectie voor de betreffende sectie gelijk aan ‘voldoet niet’.
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11.3
11.3.1

Stappenplan Toetsing Macrostabiliteit buitenwaarts, STBU
Eenvoudig en toets/beoordeling:
Navolgende werkwijze is alleen toepasbaar voor het toetsen van bestaande dijken en
dammen conform het VTV. Voor ontwerp kan deze werkwijze niet worden gebruikt en wordt
verwezen naar de gedetailleerde toets in § 11.3.2. In het concept van het VT2011 Technisch
Deel is dit toetsproces niet aangepast [ref. 44]. 10)
Toetsing bestaande dijken en dammen conform VTV:
Voordat begonnen wordt met de toetsing van huidige dijken en dammen conform VTV
volgens de toetsingsregels wordt eerst nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van de
resultaten van de eerder uitgevoerd toetsronde (tweede toetsronde 2001-2006). Dit is in het
VTV § 2.1.2 van Katern 2 weergegeven.
Het beheerdersoordeel wordt behandeld in het VTV, hoofdstuk 6 van Katern 2.
De eenvoudige toets / beoordeling van Macrostabiliteit buitenwaarts (STBU) is in het VTV
aangegeven met stap 1a en 1b.

11.3.2

10

Gedetailleerde toets / beoordeling:
De gedetailleerde toetsing van bestaande dijken en dammen is in het VTV aangegeven met
stap 2.
Het in dit TR gepresenteerde stappenplan geeft de invulling van deze stap 2. Per deelstap is
het navolgende stappenplan echter uitgedetailleerd en aangevuld met informatie uit het
TRGS [ref. 18] en het TRWG [ref. 3] en kan dit tevens voor ontwerp kan worden toegepast.
Voor de overzichtelijkheid zijn de te doorlopen stappen voor dit deelspoor in het stappenplan
met een groene lijn omkaderd. Hieruit volgt dat de beoordeling in grote lijnen net zo verloopt
als de beoordeling van de stabiliteit van het binnentalud. De mechanismen opdrijven en
opbarsten spelen bij buitenwaartse stabiliteit echter geen rol.

Dit is een concept versie van het VTV Algemeen deel behorende bij het Concept WTI2011. Als gevolg van de
beleidsmatige beslissing om de vierde toetsronde uit te stellen en het WTI2011 niet vast te stellen, is dit concept
niet met de opdrachtgever besproken en is de uitvoerbaarheidstoets niet uitgevoerd. Het concept WTI2011 moet
worden beschouwen als input voor het verdere uitwerking in het kader van het SBW-WTI2017 programma.
Deze verwijzing zal bij het definitief maken van dit TRMD worden aangepast in vigerende VTV
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stap 1:
Veiligheidsbenadering:
vaststellen vereiste
schadefactor n

= niet van toepassing bij
toetsing conform het VTV

Faalmechanismen:

Belastinggevallen:
(permanent/veranderlijk; hydraulisch;
overig)

Grondmechanische
Schematisering
(zie TRGS)

Waterspanningen
en opdrukken:

Stap 2c:
Afschuiven voorland/
Vooroever

Stap 2b:
Macro-instabiliteit
buitentalud

Stap 2a:
Macro-instabiliteit
Binnentalud

Stap 3a:
MHW (maatgevend
hoogwater) of Toetspeil

Stap 3b:
Extreme neerslag

Stap 3c:
Val van MHW
(maatgevend hoogwater
of Toetspeil

stap 4:
Grondmechanische
basis-schematisatie

Nieuw !
Stap 5a: Veiligheid
tegen opdrukken
(Nopdr) 1.2 ?
ja
nee

Stap 5c:
Nopdr =1.00 ?

Stap 5b:
Opdrijven (D>4m) ?
nee

ja

nee

ja

Rekenmodel:
Stap 6a:
Bishop

Altijd een
controle
met Bishop

Stap 6b:
LiftVan

Stap 6c
Bishop met
gereduceerde c’en phi’

Stap 6d:
Bishop
c’ en ‘ = 0

Stap 6e: Evt.
Spencer van der Meij
of EEM

Toetsing
confrom VTV

Figuur 11.4

Stap 7a: bepaal de
stabiliteitsfactor Fd
en rekenmodelfactor d
(basisschematisering)

Stap 8a: schatting
Schematiseringsfactor
b en maken ontwerp

Stap 7b: Bepalen
Schematiseringsfactor;
Aanpassen basisja schematisatie ? nee

Stap 7c: voldoet de
berekende stabiliteitsfactor F d aan de
nee vereiste norm ? ja

Stap 7d:
Stabiliteit voldoet niet:
aanvullend Grondonderzoek nuttig
ja en haalbaar ? nee

Stap 7e:
Klaar
rapportage

Stap 8b: Bepalen
Schematiseringsfactor
> b?
b; req
nee
ja

Ontwerpen
dijkverstreking

Stap 8c:
Optimalisatie ontwerp
Nuttig?
nee
ja

Stap 8e:
Klaar, ontwerp voldoet,
rapportage

Stap 8d:
Aanpassen ontwerp

Overall stappenplan detailtoets macrostabiliteit (macrostabiliteit buitentalud groen omkaderd)

Stap 1:
Deze stap loopt analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit. De toe te passen
veiligheidsbenadering met het daarbij toe te passen stelsel van partiële factoren is in
hoofdstuk 9 van dit rapport weergegeven. Hiermee wordt de vereiste schadefactor n
vastgesteld. Opgemerkt wordt dat de te hanteren schadefactor voor het buitentalud lager is
dan die voor het binnentalud.
Stap 2b:
Hier start de beoordeling van voor het faalmechanisme macro-instabiliteit van het buitentalud.
Stap 3b:
Deze stap loopt analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Stap 3c
Voor de macrostabiliteit van het buitentalud dient een ongunstige combinatie van hoge
grondwaterstand in de dijk bij een snelle daling van de waterstand voor de dijk te worden
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beoordeeld. Voor de toetssituatie dient het Toetspeil en voor ontwerp dient het MHW te
worden bepaald conform hoofdstuk 3.
Hoe de invloed van een val van MHW of toetspeil op de waterspanningen dient te worden
verdisconteerd in de analyse is in hoofdstuk 5 weergegeven.
Stap 3b:
Deze stap loopt analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Stap 4:
Deze stap loopt analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit zoals in stap 4 is
weergegeven.
In § 5.6 is aangegeven hoe met de schematisatie van de waterspanningen moet worden
omgegaan voor buitenwaartse stabiliteit.
Stap 5:
De deelstappen 5 zijn niet van toepassing. De mechanismen opdrijven en opbarsten spelen
bij buitenwaartse stabiliteit namelijk geen rol waardoor dient te worden vervolgd met stap 6a.
Stap 6a en 6e
Deze stappen lopen analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Stap 7 (7a t/m 7e):
Deze stappen lopen nagenoeg analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Indien de berekende stabiliteitsfactor niet voldoet aan de vereiste norm (stap 7d) dient
aanvullend grondonderzoek te worden uitgevoerd om de onzekerheden te verkleinen en zo
tot een scherper toetsresultaat te komen. Hierbij kan voor macrostabiliteit van het buitentalud
dus worden vervolgd met stap 4b.
De schadefactor dient te worden gedifferentieerd afhankelijk van de ligging van de glijcirkel.
In hoofdstuk 10 wordt de te hanteren methode weergegeven.
Stap 8a:
Deze stap loopt analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Stap 8b:
Deze stap loopt nagenoeg analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Indien in stap 8b de bij het ontwerp gekozen schematiseringfactor verhoogd moet worden, of
de benodigde schematiseringfactor moet worden verlaagd, dan wordt vervolgd met stap 4b.
De inhoud van stap 4b is echter gelijk aan die van stap 4a.
Indien wordt gekozen voor verhogen van de schematiseringfactor voor het ontwerp, dan moet
het ontwerp aangepast worden. De procedure wordt dan dus vanaf stap 4a.c (stap 3 in het
TRGS) opnieuw gedaan. Het verlagen van de benodigde schematiseringfactor kan
bijvoorbeeld door het uitvoeren van aanvullend grondonderzoek of het zodanig aanpassen
van het ontwerp, zodat de effecten van onzekerheden op de stabiliteit van het ontwerp
verkleind worden.
Indien wordt gekozen voor aanvullend grondonderzoek, om ongunstige scenario’s uit te
sluiten, of de kans erop te reduceren, dan wordt de procedure vanaf stap 4a.b (stap 2 in het
TRGS) overgedaan. In stap 4a.c3 moet dan gecontroleerd worden of de resultaten van het
aanvullend onderzoek consequenties hebben voor de keuze van de basisschematisering, de
schematiseringfactor en het ontwerp.
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Stappen 8c t/m 8e:
Deze stappen lopen analoog aan de toetsing op binnenwaartse macrostabiliteit.
Stabiliteit tijdens de uitvoering:
Naast beoordeling van een dijkversterkingsontwerp voor de volledig geconsolideerde
eindsituatie, dient ook de stabiliteit gedurende de verschillende uitvoeringsfasen te worden
berekend. Dat is om meerdere redenen van belang. Ten eerste om na te gaan of de
veiligheid tegen dijkdoorbraak als gevolg van instabiliteit gedurende de uitvoeringsfase
voldoende gewaarborgd is. Vervolgens om na te gaan of het beoogde ontwerp inderdaad
technisch realiseerbaar is, en in welk tempo de diverse ophogingslagen kunnen worden
aangebracht. (zie § 2.2.4).
11.3.3

Toets/ beoordeling op maat (voorheen geavanceerder toets)
In deze paragraaf zijn aanwijzingen gegeven voor een mogelijke invulling van de toets op
maat, indien in de gedetailleerde toetsing geen score ‘goed’ kan worden bereikt.
Of het mechanisme macro-instabiliteit van het buitentalud een rol speelt in de veiligheid van
de waterkering is afhankelijk van de volgende drie factoren:
De kans op afschuiving na een snelle val.
De kans op een (te) hoog water binnen een periode daarna waarin herstel onvoldoende
mogelijk is.
De kans dat daardoor werkelijk overstroming optreedt.
In een toets op maat kan nader op boven genoemde aspecten worden ingegaan. Verdere
aanknopingspunten voor geavanceerde toetsing kunnen worden gevonden in § 11.2.3.

11.3.4

Technisch oordeel voor toetsspoor STBU
Indien de waterkering voldoet aan de Eenvoudige toets, Gedetailleerde toets of de Toets op
maat voor het toetsspoor Macrostabiliteit buitenwaarts van een waterkerend grondlichaam
wordt aan de betreffende sectie het technisch oordeel TOSTBU/sectie ‘voldoet’ toegekend.
Indien de waterkering niet aan de voorwaarden van het toetsspoor Macrostabiliteit
buitenwaarts voldoet of indien aan één van de stopcriteria wordt voldaan, is het technisch
oordeel TOSTBU/sectie voor de betreffende sectie gelijk aan ‘voldoet niet’.

11.4
11.4.1

11

Stappenplan toets stabiliteit (afschuiven) voorland
Eenvoudige toets / beoordeling
Navolgende werkwijze is alleen toepasbaar voor het toetsen van bestaande dijken en
dammen conform het VTV. Voor ontwerp kan deze werkwijze niet worden gebruikt en wordt
verwezen naar de gedetailleerde toets in § 10.4.2. In het concept van het VT2011 Technisch
Deel is dit toetsproces niet aangepast [ref. 44]. 11

Dit is een concept versie van het VTV Algemeen deel behorende bij het Concept WTI2011. Als gevolg van de
beleidsmatige beslissing om de vierde toetsronde uit te stellen en het WTI2011 niet vast te stellen, is deze concept
niet met de opdrachtgever besproken en is de uitvoerbaarheidstoets niet uitgevoerd. Het concept WTI2011 moet
worden beschouwen als input voor het verdere uitwerking in het kader van het SBW-WTI2017 programma.
Deze verwijzing zal bij het definitief maken van dit TRMD worden aangepast in vigerende VTV
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Toetsing bestaande dijken en dammen conform VTV:
Voordat begonnen wordt met de toetsing van huidige dijken en dammen conform VTV
volgens de toetsingsregels wordt eerst nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van de
resultaten van de eerder uitgevoerd toetsronde (tweede toetsronde 2001-2006). Dit is in het
VTV in § 2.1.2 van Katern 2 weergegeven.
Het beheerdersoordeel wordt behandeld in VTV hoofdstuk 6 van Katern 2.
De eenvoudige toets / beoordeling van de toetsing / beoordeling van afschuiven van het
voorland/vooroever is in het VTV aangegeven met stap 1a en 1b.
11.4.2

Gedetailleerder toets / beoordeling
De gedetailleerde toetsing van bestaande dijken en dammen is in het VTV aangegeven met
stap 2.
De gedetailleerde methode voor afschuiving voorland is gelijk aan die van toetsing /
beoordeling van afschuiven van het buitentalud met dien verstande dat het voorland / de
onderwateroever wordt beschouwd.
Voor de overzichtelijkheid zijn de te doorlopen stappen voor dit deelspoor in het stappenplan
met een groene lijn omkaderd. Hieruit volgt dat de beoordeling in grote lijnen net zo verloopt
als de beoordeling van de stabiliteit van het buitentalud.
Hierbij zijn echter de volgende zaken van belang:
De mechanismen die opdrijven en opbarsten spelen bij buitenwaartse stabiliteit en
afschuiven van het voorland echter geen rol.
De invloed van extreme neerslag op de stabiliteit van (hoog) voorland zal veelal niet
relevant zijn doch kan niet worden uitgesloten.
Er kunnen in de ondergrond losgepakte zandlagen aanwezig zijn. Hoewel deze niet tot
een zettingsvloeiing hoeven te leiden kan dit wel van invloed zijn op afschuiven van het
voorland door de lage sterkte van deze zandlagen. Dit dient dus te worden beschouwd.
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stap 1:
Veiligheidsbenadering:
vaststellen vereiste
schadefactor n

= niet van toepassing bij
toetsing conform het VTV

Faalmechanismen:

Belastinggevallen:
(permanent/veranderlijk; hydraulisch;
overig)

Grondmechanische
Schematisering
(zie TRGS)

Waterspanningen
en opdrukken:

Stap 2c:
Afschuiven voorland/
Vooroever

Stap 2b:
Macro-instabiliteit
buitentalud

Stap 2a:
Macro-instabiliteit
Binnentalud

Stap 3a:
MHW (maatgevend
hoogwater) of Toetspeil

Stap 3b:
Extreme neerslag

Stap 3c:
Val van MHW
(maatgevend hoogwater
of Toetspeil

stap 4:
Grondmechanische
basis-schematisatie

Nieuw !
Stap 5a: Veiligheid
tegen opdrukken
(Nopdr) 1.2 ?
ja
nee

Stap 5c:
Nopdr =1.00 ?

Stap 5b:
Opdrijven (D>4m) ?
nee

ja

nee

ja

Rekenmodel:
Stap 6a:
Bishop

Altijd een
controle
met Bishop

Stap 6b:
LiftVan

Stap 6c
Bishop met
gereduceerde c’en phi’

Stap 6d:
Bishop
c’ en ‘ = 0

Stap 6e: Evt.
Spencer van der Meij
of EEM

Toetsing
confrom VTV

Stap 7a: bepaal de
stabiliteitsfactor Fd
en rekenmodelfactor d
(basisschematisering)

Stap 8a: schatting
Schematiseringsfactor
b en maken ontwerp

Stap 7b: Bepalen
Schematiseringsfactor;
Aanpassen basisja schematisatie ? nee

Stap 7c: voldoet de
berekende stabiliteitsfactor F d aan de
nee vereiste norm ? ja

Stap 7d:
Stabiliteit voldoet niet:
aanvullend Grondonderzoek nuttig
ja en haalbaar ? nee

Stap 7e:
Klaar
rapportage

Ontwerpen
dijkverstreking

Stap 8b: Bepalen
Schematiseringsfactor
> b?
b; req
nee
ja

Stap 8c:
Optimalisatie ontwerp
Nuttig?
nee
ja

Stap 8e:
Klaar, ontwerp voldoet,
rapportage

Stap 8d:
Aanpassen ontwerp

Figuur 11.5 Overall stappenplan detailtoets macrostabiliteit (macrostabiliteit voorland groen omkaderd)

11.4.3

Toets/beoordeling op maat (voorheen geavanceerder toets)
Aanwijzingen voor een mogelijke invulling van de toets op maat zijn in het concept van het
VT2011 Technisch Deel [ref. 44] aangegeven in § 19.2.3 met stap 3.
Verschillende geavanceerde analyses zijn mogelijk waaronder:
Beoordeling omgeving en ontwikkeling.
Geavanceerde veiligheidsanalyse.
Geavanceerde geotechnische analyse.
Omgeving en ontwikkeling:
De geometrische toetsing op afschuiving is gebaseerd op de toestand ter plaatse van de te
toetsen sectie zelf op het moment van toetsing. Het is mogelijk dat op grond van de
beoordeling van peilingen over meerdere jaren en/of van omringende raaien kan worden
geconcludeerd dat de veiligheid niet direct wordt bedreigd gedurende de komende
toetsperiode.
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Veiligheidsanalyse:
Afschuiving van het voorland valt per definitie niet samen met hoog buitenwater. Bezwijken
van de waterkering door deze beoordelingssporen betekent dus niet noodzakelijk dat
overstroming plaatsvindt: het is mogelijk dat er voldoende tijd is om de waterkering te
herstellen. Vooral buiten het getijdengebied kan een veiligheidsanalyse daarom onderdeel
uitmaken van een toets op maat.
Geavanceerde geotechnische analyse:
Inzet van geavanceerde rekenmodellen kan onderdeel zijn van een Toets op maat. Verdere
aanknopingspunten voor geavanceerde toetsing kunnen worden gevonden in § 11.2.3 van dit
TR.
Indien de stabiliteit met de Toets op maat wordt aangetoond, is de deelscore voor afschuiving
voorland ‘voldoet’. Indien niet wordt voldaan, is de deelscore ‘voldoet niet’’.
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12 Voorbeeldcase: bepaling macrostabiliteit binnentalud
rivierdijk
12.1

Algemeen
In deze case wordt het stappenplan toegepast bij het toetsen van een dijkvak. Hierbij is
uitgegaan van de vigerende methode voor toetsing van de macrostabiliteit van het
binnentalud door het uitvoeren van gedraineerde stabiliteitsanalyses met gedraineerde
schuifsterkteparameters zoals is § 7.3 van dit TR is weergegeven.
In bijlage H wordt ingegaan op ongedraineerde stabiliteitsanalyses met ongedraineerde
schuifsterkteparameters.
Dit dijkvak is in eerste instantie met de toen beschikbare, relatief beperkte gegevens,
getoetst. Geconcludeerd werd dat de dijk niet voldeed aan de toetsnorm, maar dat
aanvullend
onderzoek nuttig was. De eenvoudige toets is in § 12.4 weergegeven terwijl de gedetailleerde
toetsstappen in § 12.5 worden behandeld.
De uitwerking van de hier behandelde case berust op een praktijkgeval. Ter verduidelijking
van alle toetsstappen zijn diverse zaken aangepast waarbij het realistische karakter echter zo
goed mogelijk is nagebootst. De gepresenteerde getallen (met name de berekende
stabiliteitsfactoren) hebben dus geen directe relatie met de werkelijkheid.
De hier opgenomen case is een uitwerking van het voorbeeld afkomstig uit het stappenplan schematiseringsfactor [ref. 5]
waarin de case ‘Toets benedenrivierengebied’ wordt behandeld. Tevens is de case (als case 5) behandeld in rapport
‘Consequentieanalyse Macrostabiliteit’ [ref. 22].

12.2

Locatie
De case bevindt zich in het beheersgebied van Waterschap Hollandse Delta. De dijk bevindt
zich in het deltagebied en heeft de bijbehorende hydraulische randvoorwaarden. Voor deze
toetscase wordt ervan uitgegaan dat de sterkteparameters afkomstig zijn van triaxiaalproeven.
De onderzoekslocatie van case Spui bevindt zich in de provincie Zuid-Holland in
dijkringgebied 20 (Voorne-Putten), zie Figuur 12.1. De normfrequentie is 1/4000. De
waterkering ligt in het Deltagebied en grenst aan het Spui (noordoever) en is in beheer van
het Waterschap Hollandse Delta. Het onderzochte dwarsprofiel van de Schuddebeursedijk
betreft het profiel hm 21.69. De rode streep in onderstaande luchtfoto (zie Figuur 12.2) geeft
de locatie weer. De onderzoekslocatie ligt langs het Spui, een rivier die het Haringvliet met de
Oude Maas verbindt. Deze rivier heeft voor de deltawerken in verbinding gestaan met de zee.
De opbouw van de dijk is klassiek en bestaat uit voorland, de dijk, binnenberm en de polder.
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12.3

Figuur 12.1

Onderzoekslocatie case Spui in dijkring 20 (Voorne-Putten), kaart uit [HR2006]

Figuur 12.2

Detail onderzoekslocatie case Spui

Basisschematisatie
De globale opbouw van de ondergrond van de dijk binnen dit profiel is als volgt:
De tot ca. NAP +5 m hoge dijkskern bestaat uit klei en daaronder afwisselend klei en
veenlagen tot een diepte van NAP – 9,0 m. Daaronder bevindt zich het watervoerende zand.
De gebruikte hydraulische randvoorwaarden zijn:
Polderpeil: NAP – 2,65 m.
Stijghoogte in pleistocene zandlaag ter plaatse van teensloot NAP – 0,60 m.
Toetspeil +Toeslagen: NAP + 2,70 m.
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De waterspanningen in de dijk zijn geschematiseerd volgens de vigerende leidraden [TRWD].
Een verkeersbelasting van 13 kPa op de kruin van de dijk is toegepast over een breedte van
2,50 m. Er is rekening gehouden met een belastingspreiding van 45°. De klei- en veenlagen
zijn als niet-geconsolideerd verondersteld onder deze tijdelijke belasting.
Grondparameters:
Ter plaatse van het onderzochte dwarsprofiel van deze casus komen de grondlagen zoals
vermeld in Tabel 12.1 voor, waarin de bijbehorende volumegewichten zijn gegeven.
grondlaag

volumegewicht
3

[kN/m ]
Hollandveen naast / berm / onder

10,5 / 11,0 / 12,0

Klei Calais naast / berm / onder

12,5 / 12,5 / 13,5

Klei Duinkerke naast / berm

13,0 / 13,0

Klei Duinkerke naast / onder

13,0 / 15,0

Antropogene klei berm

16,0

Klei, zandig Calais

16,0

Dijksmateriaal
Zand

17,5
19 / 20

Tabel 12.1 Grondlagen en volumegewichten voor case 5 Spui

12.4

Eenvoudige toetsing
Voordat begonnen wordt met de toetsing van huidige dijken en dammen conform VTV
volgens de toetsingsregels is eerst nagegaan of gebruik gemaakt kan worden van de
resultaten van de eerder uitgevoerd toetsronde. Uit het VTV volgt:
Stap 1A: Toets op basis van resultaten van eerdere uitgevoerde analyse
1
De actuele toetsregels (in dit TR) zijn op bepaalde vlakken mogelijk ongunstiger dan de
toets of ontwerpregels die gebruikt zijn bij de eerder uitgevoerde analyse(s). Op basis
van die regels voldeed de dijk echter niet aan de toetsnorm (zie § 12.1).
2
De geometrie op peildatum is niet ongunstiger geworden ten opzichte van de eerder
uitgevoerde analyses.
3
De hydraulische randvoorwaarden bij de eerder uitgevoerde analyse zijn niet
ongunstiger (zwaarder) dan de actuele hydraulische randvoorwaarden.
Uit de punten 1, 2 en 3 volgt dan niet aan elk van deze voorwaarden wordt voldaan. Hierdoor
dient te worden vervolgd met stap 1b, de eenvoudige toets op basis van algemene
kenmerken.
Stap 1b.1: Berm aan de binnenwaartse zijde: Er is aan de binnenwaartse zijde een berm
aanwezig waardoor dient te worden vervolgd met stap 1b.3.
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Puur ter illustratie is in dit omkaderde gedeelte de uitwerking van stap 1b.2 weergegeven (ervan uitgaande dat geen
binnenberm aanwezig zou zijn):
Stap 1b.2: Zie toegevoegde dwarsprofiel van de betreffende dijk waarin de waarden van de symbolen (conform VTV figuur
T4-1.1 ) zijn weergegeven.
Kruin
Buitendijk s
bk r = 4.7m

Binnendijks

k = 3m
1:2.6

b berm = 9.5m
1:2.5

Toestpeil+toeslagen =
NAP +2.70m
h1 = 8..4m

NAP+0.00m
Hmv = NAP-2.0m

d1 = 6m
Dwarsprofiel Hm 21.69

Stap 1b.2-1: De opdrukveiligheid wordt globaal bepaald door het evenwicht van de neerwaartse en opwaartse gronddruk.
Zie § 6.2.5. van dit rapport.
Eerst is gekeken of de sloot in rekening moet worden gebracht. In deze case is de dikte van de samendrukbare lagen
groter dan de slootbreedte aan het maaiveld, dus de invloed van de sloot is te verwaarlozen. De opdrukveiligheid wordt
aan de hand van een profiel binnendijks bepaald (dus buiten de sloot om).
Het slootpeil is NAP -2,65 m en het maaiveld ligt op NAP -2,0 m en dat betekent dat de volgende formule moet worden
gebruikt.

Nopdr

((hmv hp )

dr

( hp

hzand )

nat

)/(

z

hzand )

w

g

/

w

Zie § 6.2.5. voor betekenis van de termen.
De veiligheid tegen opdrijven is gegarandeerd als de opwaartse druk (linkerterm) gedeeld door de neerwaartse druk
(rechterterm) groter of gelijk is aan 1,2.
In dit geval is hp = NAP -2,65 m, hzand = NAP -9,00 m, hmv = NAP -2,0 m, d= 7,0 m. Uitgaande van extrapolatie van
waterspanningsmetingen is de waarden van

z

Nap -0,5 m, Hieruit volgt ,een

2

w

van 83 kN/m en een

2

g

van 89 kN/m

zodat de veiligheidsfactor 1,07 is. De veiligheid tegen opdrijven is niet voldoende gegarandeerd waardoor moet worden
vervolgd met stap 2. Dit is de gedetailleerde toets en wordt uitgevoerd volgens dit Technisch Rapport Macrostabiliteit (zie §
12.5).

Stap 1b.3: Geometrische toetsing voor profiel met berm:
Gekeken wordt of aan al de 4 genoemde voorwaarden wordt voldaan:
1

2

Ter plaatse van de berm moet gelden: Nopdr
g /
w
1, 20
2
3
2
2
g = 89 kN/m +2.0m *18 kN/m =125 kN/m en w van 83 kN/m zodat de
veiligheidsfactor 1,51 is. De veiligheid tegen opdrijven is gegarandeerd .
De taludhelling van het binnentalud is 1:2.5; d1= 6m; h1= 8.4m; d1/h1 = 0,7; fk = 0.9
bkr - k fk * h => 4.7- 3 0.9*8.4. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan.
bberm fa * h + dberm * n => 9.5 1.3 * 8.4 +2.0*2.5. Aan deze voorwaarde wordt niet
voldaan.
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Omdat al aan voorwaarde 2 niet wordt voldaan dient te worden vervolgd met stap 2. Dit is de
gedetailleerde toets en wordt uitgevoerd volgens dit Technisch Rapport Macrostabiliteit (zie
§ 12.5).
12.5
12.5.1

Gedetailleerde Toetsing
Stap 1: Veiligheidsbenadering
Een dijk voldoet volgens de gedetailleerde beoordeling indien de berekende stabiliteitsfactor
Fd groter of gelijk is aan b n · d.
Waarin geldt dat b de schematiseringsfactor is, n de schadefactor is, d de
modelonzekerheid is.
De dijk bevindt zich in het benedenrivierengebied. De lengte (L) van de dijkring waarvoor
macrostabiliteit een potentieel faalmechanisme is bedraagt 85 km en de norm van de
overschrijdingskans per jaar van de waterstand voor de dijkring is 1/4000.
Uit de figuren A1 en A2 van bijlage A uit het TRGS [ref. 18] volgt een schadefactor ( n) van
1.12 als afschuiven doorbraak impliceert (dus tijdens hoogwater en voor glijvlakken in zone 1
(zie differentiatie van de schadefactor in H9 van dit TR)).
En hieruit volgt een schadefactor van 1.06 als afschuiven geen doorbraak impliceert (dus niet
tijdens hoogwater en voor macrostabiliteit van het buitentalud of afschuiving voorland als de
kans op herstel van de dijk na afschuiving voordat hoogwater optreedt voldoende groot is.
De waarden van de schematiseringsfactor ( b) en de modelonzekerheidsfactor ( d) komen in
stap 7 aan de orde.
De basismateriaalfactoren waarmee de rekenwaarden voor de cohesie en de hoek van
inwendige wrijving (gebaseerd op triaxiaalproeven) zijn berekend, zijn ontleend aan tabel A1
van bijlage A uit het TRGS [ref. 18].

12.5.2

Stap 2: Macrostabiliteit binnentalud
Hier start de toets van macrostabiliteit van het binnentalud.

12.5.3

Stap 3a: Belastinggeval: Situatie tijdens Toetspeil
Omdat een gedetailleerde toets wordt uitgevoerd (geen ontwerp) behoeft alleen de situatie
tijdens Toetspeil (en niet de situatie tijdens extreme neerslag) te worden gecontroleerd.

12.5.4

Stap 4: Grondmechanische schematisering
In deze casus wordt naar de situatie tijdens Toetspeil, van het binnentalud, buitentalud en
voorland gekeken. Hiervoor is het noodzakelijk dat de grondmechanische basisschematisatie
van het binnentalud, maar ook van het buitentalud/voorland wordt opgesteld.
Deze basisschematisatie dient te worden uitgevoerd volgens het TRGS [ref. 18] (deelstappen
1, 2 en 3, H3).
Deelstap 4a.a (stap 1 uit het TRGS):
Indien de basisschematisering nog niet is opgesteld of verouderd is, moet de volgende
procedure worden gevolgd om tot een juiste basisschematisatie te komen van het
binnentalud.
Deze deelstap bestaat uit het inventariseren van beschikbaar onderzoek.
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Bij het inventariseren van de beschikbare informatie is met name gezocht naar:
Resultaten van eerdere toetsingen.
Aanwezigheid van geulen of andere lokale afwijkingen in bodemopbouw.
Grondonderzoek ten behoeve van projecten in de omgeving.
Geohydrologische informatie, zoals stijghoogte en (grond)waterstanden.
Beheerinformatie.
Resultaten van eerdere toetsingen
Er is eerder een toetsing uitgevoerd voor de beschouwde dijkstrekking. Hieruit is veel
informatie beschikbaar.
Adviesrapport (hoofdonderzoek gedeelte 1) over toetsing hoogte en stabiliteit van de
waterkering.
In het kader van een hoofdonderzoek is veldonderzoek uitgevoerd, bestaande uit
boringen, sonderingen en geofysisch onderzoek. In Figuur 12.3 Is een situatie tekening
van het betreffende dijkgedeelte met het uitgevoerde veldwerk weergegeven. Tevens is
een visuele verkenning uitgevoerd waarvan in het hoofdonderzoek een beschrijving is
gegeven, inclusief fotorapportage. In Figuur 12.4 zijn enkele karakteristieke foto’s van
de dijk weergegeven.
Situatietekeningen en dwarsprofielen van verbetering van de waterkeringen n.a.v. de
problematiek van 1953.
Resultaten onderzoek uit het verleden naar stabiliteit hoofdwaterkering 1987.

Sondering
Geo-elctrisch onderzoek (MEGA)

Rivier: Spui

Figuur 12.3 Opzet en uitvoering grondonderzoek in kader hoofdonderzoek
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Figuur 12.4:

Binnentalud (links) en buitentalud (rechts) van de Schuddebeursedijk ca. hm21.69

Aanwezigheid van geulen of andere lokale afwijkingen in bodemopbouw
Er zijn van het gebied geen geulenkaarten beschikbaar. De adviseur heeft geen ervaring of
informatie die duidt op verhoogde kans op mogelijke lokale afwijkingen (geulen).
Grondonderzoek ten behoeve van projecten in de omgeving
Resultaten van het grondonderzoek (veld- en laboratoriumonderzoek) in de directe omgeving
van de waterkering is beschikbaar: onderzoek naar de veerstoepen voor het veer Nieuw
Beijerland-Hekelingen 1988; Ontgraving V-1 nabij Schuddebeursedijk 1981.
Geohydrologische informatie, zoals stijghoogte en (grond)waterstanden
Uit de DINO-database volgt dat enkele peilbuizen beschikbaar zijn op 500 meter afstand van
de dijk, over een tijdspanne van 10 jaar is bekend dat de stijghoogte in de watervoerende
laag (op deze afstand van de dijk) nauwelijks fluctueert.
Verder zijn overzichtstekeningen met peilgebieden en gehanteerde polderpeilen beschikbaar.
Situatietekeningen en dwarsprofielen
Dwarsprofielen h.o.h. 100 m zijn beschikbaar alsmede peilingen van de vooroever.
Beheerinformatie
De beheerder heeft in het verleden geen extreem natte plekken of verzadigde zones
geconstateerd. Wel is buiten dit dijkvak een lokale afschuiving geconstateerd ter plaatse van
de binnendijksgelegen sloot, die zouden kunnen duiden op een verminderde binnenwaartse
taludstabiliteit.
Deelstap 4a. b (stap 2 uit het TRGS):
In deze stap wordt een grondonderzoeksplan opgesteld en uitgevoerd. Het onderzoeksplan is
gebaseerd op de reeds beschikbare informatie. Op basis van de resultaten uit het
hoofdonderzoek is gebleken dat verder onderzoek nodig is voor de aspecten opdrukken,
piping en macrostabiliteit.
De belangrijkste vragen waarop, met behulp van het grondonderzoek, antwoord wordt
gezocht zijn:
Eigenschappen van grondlagen vaststellen (laagdiktes, laagscheidingen en sterkte).
Aanwezigheid van zandbanen of andere lokale afwijkingen in bodemopbouw.
Geohydrologische situatie, zoals stijghoogte en (grond)waterstanden.
Geometrie dijklichaam.
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Aan de hand van deze vragen is het grondonderzoek opgesteld, zoals weergegeven in Figuur
12.5. Om de ca. 100 m worden sonderingen uitgevoerd Voor deze fase is een
sondeerafstand van 100 meter gekozen. Om de 400 m is een boring uitgevoerd. Per boring
zijn elke meter ongeroerde monsters genomen, waarvan het volumegewicht is bepaald.
Daarnaast worden van de verschillende grondlagen ongeroerde monsters genomen, waarop
triaxiaalproeven zijn uitgevoerd. Op deze wijze kunnen sterkteparameters worden afgeleid,
zodat stabiliteitsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. In enkele dwarsprofielen zijn
peilbuizen geplaatst t.p.v. de kruin en in het achterland ter bepaling van de stijghoogte in de
zandlagen en de reactie hiervan op de buitenwaterstand. In dezelfde dwarsprofielen zijn ter
plaatse van de kruin en de binnenberm drie, respectievelijk twee waterspanningsmeters
geplaatst ter bepaling van de waterspanning in het pakket slappe lagen en daarmee de
hoogte van het freatische vlak.
Dwarsprofielen van de dijk om de 100 m waren al eerder beschikbaar.

Sondering
Sondering (oud onderzoek)
Begemanboring 66mm
PR waterspannignsmeter
Open peilbuis
Geo-elctrisch onderzoek (MEGA)

Rivier: Spui

Dwarsprofiel Hm 21.69

Figuur 12.5 Opzet en uitvoering grondonderzoek in kader detailonderzoek

De in Figuur 12.5 geschetste opzet voor grondonderzoek is indicatief en gebaseerd op in de
praktijk gebruikelijke opzetten. Doel is het maken van gedetailleerde schematiseringen van
ondergrondopbouw en waterspanningen (de basisschematiseringen).
Deelstap 4a.c (stap 3 uit het TRGS):
Op basis van de beschikbare informatie en het uitgevoerde onderzoek is een indeling in
dijkvakken gemaakt binnen het dijktraject van circa 21.60 tot 22.00 (400 m). Op het indelen in
dijkvakken wordt in deze case niet verder ingegaan. Voor de beoordeling van de
binnenwaartse stabiliteit wordt dwarsprofiel 21.69 beschouwd, zie Figuur 12.6. Het diepere
zand (Afzetting van Calais) bevindt zich op een diepte van NAP -9 m tot NAP -13 m. In
sondering 1 *(van oud onderzoek CO-169920) is lokaal een zandgeul aangetroffen op circa 3
m onder maaiveld binnendijks welke niet in de overige sonderingen terugkomt. Omdat deze
grondopbouw erg afwijkt van de in 21.69 gevonden opbouw wordt hiervoor een aparte
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schematisering gemaakt, die niet in deze case wordt behandeld. Uit de peilbuismetingen in
de watervoerende laag (onderste zandlaag in Figuur 12.6) blijkt dat deze laag in verbinding
staat met de rivier.

Geometry View
Materials
13 kl OB
12 kl OB
11 OA
10 kl OB
9 kl Dui
8 H veen
7 kl Dui
6 H veen
5 kl Cal
4 H veen

13 kl OB
10 kl OB

5 kl Cal

3 kl Cal

12 kl OB
11 OA
9 kl Dui
8 H veen

6 H veen
43Hklveen
2 kl Cal
Cal
1 zand Cal

2 kl Cal

7 kl Dui

1 zand Cal

Figuur 12.6 Basisschematisering dwarsprofiel 21.69

De benodigde rekenwaarden van de grondparameters zijn, conform de richtlijnen in het
TRWG en het Addendum bij het TRWG (zie ook bijlage A), uit al beschikbare gegevens en
ten behoeve van dit onderzoek uitgevoerde triaxiaalproeven afgeleid. De waterspanningen in
de grondlagen zijn gebaseerd op extrapolaties van metingen (peilbuizen en
waterspanningsmeters waarbij de modellen zoals genoemd in het Technisch Rapport
Waterspanningen in Dijken (TRWD [ref. 7]) zijn gehanteerd. In § 5.5.5 is aangegeven dat het
tijdsafhankelijke karakter van de grondwaterstroming in rekening kan worden gebracht.
Hierbij kan als randvoorwaarde gebruik worden gemaakt van het waterstandsverloop bij
maatgevende belasting zoals in § 3.3.3 is weergegeven. Vooral langs de kust en in het
benedenrivierengebied kan dit van grote invloed zijn.
Opgemerkt wordt dat voor deze basisschematisatie in beginsel wordt uitgegaan van een
schematiseringsfactor van 1.3. In stap 7 zal moeten blijken of reductie van deze factor nuttig
is.
Indien met het spoor Extreme neerslag wordt vervolgd (zie Stap 3b) en hiermee rekening is
gehouden in de basisschematisatie, wordt vervolgd met stap 6a. In de andere gevallen wordt
voortgezet met stap 5a.
12.5.5

Stap 5: Veiligheid tegen opdrukken
Stap 5a: De opdrukveiligheid is in de eenvoudige toets al bepaald en deze is kleiner dan 1,2.
Dit houdt in dat wordt vervolgd met stap 5b..
Stap 5b: Als het slappelagenpakket dikker is dan 4 m, dan is opdrijven waarschijnlijker dan
opbarsten. In dit geval is de dikte van het slappelagenpakket 6,70 m, dus er zal geen
opbarsten maar wel opdrijven kunnen plaatsvinden. Er wordt dan vervolgd met Stap 6b.
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Stap 5c:
Ter illustratie wordt opgemerkt dat Indien het slappelagenpakket in deze casus 4 m of kleiner zou zijn geweest, de
beoordeling zou moeten worden vervolgd met stap 5c en vervolgens stap 6c, omdat in dit geval de veiligheid tegen
opbarsten dan 1.07 is. In de opbarstzone (in dit geval t.p.v. de sloot en het achterland) zou de sterkte dienen te worden
gereduceerd.
De waarde voor c’ en tan ’ worden daarbij vermenigvuldigd met de factor 5 * (N opdr.-1,0) = 5*(1,07-1) = 0.35.

12.5.6

Stap 6: Rekenmodel
In deze stappen wordt het rekenmodel gekozen, voor deze casus wordt op basis van de
resultaten uit stap 5b, vervolgd met stap 6b en 6a.
Stap 6a en 6b:
De berekeningen zijn uitgevoerd met de modellen LiftVan en Bishop (D-Geo-Stability). Er is
geen rekening gehouden met een modelfactor. In Tabel 12.2 zijn de resultaten samengevat.
Lift Van
Fmin [-] 1)
1,30

Rekenmethode
Hm 21.69
1)

Bishop
Fmin [-] 1)
1,38

Er is geen rekening gehouden met een modelfactor

Tabel 12.2 Berekende stabiliteitsfactor Fmin voor case Spui met model LiftVan en Bishop

De resultaten in grafische vorm zijn in de volgende figuren.
Layers
13. 13 kl OB
12. 12 kl OB
11. 11 OA
10. 10 kl OB
9. 9 kl Dui
8. 8 H veen
7. 7 kl Dui
6. 6 H veen
5. 5 kl Cal
4. 4 H veen
3. 3 kl Cal

T1

2. 2 kl Cal
1. 1 zand Cal

13
10
9
5

6

12
11
8

7

4
3
2
1
55,000

Figuur 12.7

Berekeningsresultaat Macrostabiliteit binnentalud tijdens Toetspeil met model LiftVan
dwarsprofiel 21.69 (Berekende stabiliteitsfactor (zonder modelfactor) = 1.30)

130 van 136

Technisch Rapport Macrostabiliteit

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

Layers
13. 13 kl OB
12. 12 kl OB
11. 11 OA
10. 10 kl OB
9. 9 kl Dui
8. 8 H veen
7. 7 kl Dui
6. 6 H veen
5. 5 kl Cal
4. 4 H veen
3. 3 kl Cal

T1

2. 2 kl Cal
1. 1 zand Cal

13
10
9
6

5

12
11
8

7

4
3
2
1
55,000

Figuur 12.8

Berekeningsresultaat Macrostabiliteit binnentalud tijdens Toetspeil met model Bishop
dwarsprofiel 21.69 (Berekende stabiliteitsfactor (zonder modelfactor) = 1.38)

Een controleberekening met methode Bishop is in dit geval niet noodzakelijk omdat met
methode LiftVan meerdere (en voldoende) raaklijnen zijn gemodelleerd. Aanbevolen wordt
om de analyses met behulp van model LiftVan standaard met meerdere (en voldoende)
raaklijnen uit te voeren. Een analyse met het Bishopmodel is hierdoor overbodig omdat met
LiftVan dan minimaal dezelfde cirkels zijn berekend.
Opgemerkt wordt dat in deze case tevens gebruik is gemaakt van differentiatie van de
schadefactor afhankelijk van de ligging van het intredepunt van het glijvlak (zie hoofdstuk 10
van dit TR). Het zogenaamde minimale restprofiel is met de dikke rode lijn in de figuren 11.7
en 11.8 weergegeven. Deze dijk bezit enige overhoogte en overbreedte (de minimale
kruinhoogte bij een overslagdebiet van 0,1 l/m/s bedraagt NAP +4,50m terwijl de huidige
kruinhoogte circa NAP +5.40m is.). Optimalisatie van het toetsresultaat wordt in dit geval
echter niet bereikt omdat de maatgevende cirkels het intredepunt ter plaatse van de kruin van
de dijk hebben en toepassing van de in § 10.2.3 weergegeven optimalisatie-optie geen
soelaas levert.
Stap 6e:
In de ondergrond zijn weliswaar zeer slappe lagen aanwezig met relatief geringe sterkteeigenschappen. De sterkte-eigenschappen verschillen niet veel met die van de erboven of
eronder liggende lagen. Deze lagen hebben ook geen geringe dikte waardoor een
cirkelvormig glijvlak moeite heeft deze te volgen. Gezien de vorm van de bovenzijde van het
zandpakket (met het hoogteverschil ter plaatse van de kruin en binnendijks) zal een
cirkelvormig glijvlak (al dan niet met een horizontaal deel zoals model LiftVan) mogelijk niet
het maatgevende glijvlak beschrijven. Dit is dan ook de reden dat veiligheidshalve tevens een
analyse met methode Spencer Van der Meij-glijvlak is uitgevoerd.
Het berekeningsresultaat is in Figuur 12.9 weergegeven. Hieruit volgt dat nagenoeg hetzelfde
actieve deelglijvlak wordt gevonden als met model LiftVan. De berekende stabiliteitsfactor
bedraagt 1,35.
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Spencer Van der Meij geeft een wat hogere evenwichtsfactor dan LiftVan. Dit komt doordat
Spencer niet afsnuit. Dat is bij een vrij glijvlak niet nodig en geeft bij diepe glijvlakken dus
vaak een voordeel. In het passieve deel van het glijvlak wordt bijna geen sterkte ontwikkeld
waardoor een vrij groot glijvlak kan ontstaan. Een kleine variatie in de opgegeven sterkte zal
dus een heel ander glijvlak tot gevolg kunnen hebben.
Layers
13. 13 kl OB
12. 12 kl OB
11. 11 OA
10. 10 kl OB
9. 9 kl Dui
8. 8 H veen
7. 7 kl Dui

T1

6. 6 H veen

13

5. 5 kl Cal

10
9
5

6

4. 4 H veen

12
11
8

3. 3 kl Cal

7

2. 2 kl Cal

4
3
2
1

1. 1 zand Cal

75,000

Figuur 12.9

Berekeningsresultaat Macrostabiliteit binnentalud tijdens Toetspeil met model Spencer Van der
Meij glijvlak dwarsprofiel 21.69 (Berekende stabiliteitsfactor (zonder modelfactor) = 1.35)

12.5.7

Stap 7: Toetsing
Stap 7a: Bepaalde stabiliteitsfactor:
De berekende stabiliteitsfactor (Fd) is gegeven in Tabel 12.2. De rekenmodelfactor d volgt uit
Tabel A.1 (zie hoofdstuk 9) en is in dit geval voor de Bishop analyse 1,10 (opdrijven) en voor
de Lift Van analyse en Spencer Van der Meij 1,05.
In deze stap is dus al vast te stellen wat de waarde van de schematiseringsfactor maximaal
mag zijn om aan de stabiliteitseis te voldoen, want:
LiftVan: b Fd / ( n x d) = 1,30 / (1,12 x 1,05) = 1,11
Bishop: b Fd / ( n x d) = 1,38 / (1,12 x 1,10 12) = 1,12
Stap 7b Bepaal de schematiseringsfactor
Om de onzekerheden in het schematiseringproces te verdisconteren dient de benodigde
schematiseringfactor te worden bepaald. Hiertoe worden de onzekerheden in de
schematisering geïnventariseerd. Als hoofdcategorieën van de onzekerheid wordt gedacht
aan:
Bodemopbouw. Niveau van laagscheidingen en het al dan niet aanwezig zijn van
bepaalde lagen.
Water(over)spanningen.
Geometrie.
Overige. Bijvoorbeeld verkeersbelasting en beheeraspecten.
Aan de hand van deze hoofdcategorieën is een aantal scenario’s opgesteld. Hierbij is zowel
de invloed van het scenario op de stabiliteit, als de geschatte kans dat een bepaald scenario
optreedt van belang. Voor alle scenario’s zijn de stabiliteitsfactoren bepaald en in de tabel in
bijlage E weergegeven. Opgemerkt wordt dat er zeer veer verschillende scenario’s zijn

12

Deze modelfactor dient eventueel te worden aangepast als discussie over modelfactoren gevoerd is.
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doorgerekend. Van een aantal van deze scenario’s zou op voorhand al kunnen worden
beredeneerd dat een beschouwing hiervan onnodig is. Ter illustratie echter zijn deze toch
uitgewerkt om daarmee inzicht te verschaffen in de mogelijke invloed van de diverse
scenario’s.
In dit geval worden 7 (relevante) scenario’s onderscheiden. Op het eerste scenario zal
uitgebreid worden ingegaan, voor de overige zes scenario’s wordt verwezen naar bijlage E.
scenario
Invloedparameter
(zie bijlage E)
b3
b4
b2
w5
u1
w4
w1

a
b
c
d
e
f
g

Tabel 12.3

geschatte kans
van optreden
[-]

berekende
stabiliteitsfactor
SF

Verschil met
stabiliteitsfactor
basisscenario

0,001
0,05
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

1,16
1,23
1,26
1,26
1,27
1,28
1,29

-0,14
-0,07
-0,04
-0,04
-0,03
-0,02
-0,01

Scenario’s en bijbehorende stabiliteitsfactoren

Scenario a:
In de basisschematisering is ervan uitgegaan dat er geen tussenzandlaag aanwezig is die
verbinding maakt met de buitenwaterstand (laag 6 in onderstaande figuur). Indien deze laag
wél aanwezig is en in contact staat met de buitenwaterstand, nemen de waterspanningen in
de tussenzandlaag toe als het rivierpeil stijgt. Hierbij wordt uitgegaan van opdrijven van de
slappe kleilaag binnendijks en wordt het kritieke afschuifmechanisme berekend met behulp
van een stabiliteitsanalyse bij opdrijven (LiftVan). Dit is weergegeven in Figuur 12.10. De
berekende stabiliteitsfactor is in dit geval aanzienlijk lager, namelijk Fd = 1.16.
De situatie waarbij de tussenzandlaag contact maakt met de buitenwaterstand wordt zeer
onwaarschijnlijk geacht (PS1 0.1%).
Layers
14. 13 kl OB
13. 12 kl OB
12. 11 OA
11. 10 kl OB
10. 9 kl Dui
9. 6 H veen
8. 6 H veen
7. 6 H veen

T1

6. 1 zand Dui
5. 5 kl Cal
4. 4 H veen

14

3. 3 kl Cal
2. 2 kl Cal

11

1. 1 zand Cal

13
12
10

9
7

4
3
2
1

Figuur 12.10

Berekeningsresultaat Macrostabiliteit binnentalud tijdens Toetspeil met model LiftVan voor
scenario a in dwarsprofiel 21.69 (Berekende stabiliteitsfactor (zonder modelfactor) = 1.16)
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Het grootste verschil in stabiliteitsfactor is -0,14. De gesommeerde kansen van voorkomen
van het verschil in stabiliteitsfactor van -0,1 tot -0,2 is 0,001%. Uit tabel 2 van het
stappenplan volgt vervolgens een schematiseringfactor van 1,08 (schadefactor n = 1,12).
De basisschematisatie behoeft niet te worden aangepast. De minimaal aan te houden
schematiseringsfactor b van 1,10 wordt daarom gehanteerd.
Stap 7c: Voldoet de berekende stabiliteitsfactor
Een dijk voldoet volgens de gedetailleerde beoordeling indien de berekende stabiliteitsfactor
Fd groter of gelijk is aan b · n · d.
In dit geval betekent dit dat de stabiliteitsfactor minimaal gelijk moet zijn aan:
Bij gebruik van model LiftVan (opdrijven) Fd
Bij gebruik van model Bishop (opdrijven) Fd

1,10 x 1,12 x 1,05 = 1,29.
1,10 x 1,12 x 1,10 12 = 1,36.

Uit tabel 11.2 volgt dat de berekende stabiliteitsfactor in alle gevallen juist groter is dan de
vereiste stabiliteitsfactor. Dit houdt in dat de vereiste norm juist wordt gehaald.
Stap 7e: Rapportage
Er wordt voldaan aan de vereiste norm en de resultaten dienen te worden gerapporteerd (zie
stap 8 van het TRGS). Hier wordt verder niet op ingegaan.
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A

Schatting waterspanningen
(Overgenomen uit TR waterspanningen bij dijken [ref. 7])
b1.1 Inleiding
b1.1.1 Toepassingsgebied
In eerste instantie zal men niet altijd beschikken over waterspanningsmetingen. Voor de
bepaling van de ligging van de freatische lijn en het waterspanningsverloop in de diepte is
men dan aangewezen op voorzichtige schattingen, al dan niet met behulp van
grondwaterstromingsberekeningen. Ten behoeve van de beoordeling van de macrostabiliteit
van het binnentalud tijdens MHW is in deze bijlage een methode gegeven, waarmee zonder
waterspanningsmetingen en/of grondwaterstromingsberekeningen een eerste schatting van
de waterspanningen kan worden gemaakt. Aangenomen wordt dat stap 1 (inzicht in
geohydrologisch systeem) en stap 2 (te beschouwen mogelijk maatgevende situaties) uit
hoofdstuk 3 zijn doorlopen. Naar aanleiding van deze 2 stappen kan worden beoordeeld of
wordt voldaan aan de voorwaarden en uitgangspunten voor het gebruik van deze eerste
schatting.
b1.1.2 Voorwaarden en uitgangspunten
De eerste schatting is alleen bedoeld voor een eerste globale beoordeling van de
macrostabiliteit van het binnentalud tijdens Maatgevend Hoog Water (MHW). Uitgangspunt is
een min of meer homogene opbouw van de dijk en de ondergrond. Verder is geen rekening
gehouden met bijkomende waterspanningen door gedeeltelijk geconsolideerde belastingen,
ongedraineerde belastingen zoals verkeersbelastingen en kruip. In § b1.3.5 worden de
belangrijkste uitzonderingsgevallen benoemd en toegelicht, waarvoor de in deze bijlage
gepresenteerde basisgevallen mogelijk geen voorzichtige schattingen geven. De schattingen
zijn bedoeld voor een eerste globale toetsing, waarbij de onzekerheid in de waterspanningen
verondersteld wordt mede te worden gecompenseerd door in de overige modellen en
parameters aangehouden veiligheidsmarges. Bij gedetailleerde of geavanceerde toetsing
worden normaliter deze marges kleiner. Derhalve wordt aanbevolen om voor een
gedetailleerde of geavanceerde toetsing ook meer zekerheid te krijgen over het
waterspanningsverloop.
b1.2 Geohydrologische schematisering
b1.2.1 Algemeen
De hoogte van de freatische lijn en het waterspanningsverloop is van vele factoren
afhankelijk:
• Het materiaal waaruit het dijklichaam en de ondergrond zijn opgebouwd (klei of zand).
• Het al dan niet optreden van de grenspotentiaal waarbij o.a. rekening dient te worden
gehouden met slootbreedte en diepte.
• Het al dan niet stationaire karakter van de grondwaterstroming.
Kleine verschillen in deze factoren kunnen relatief grote gevolgen hebben. Om een
voorzichtige inschatting te verkrijgen kan dit voor een aantal gevallen betekenen dat een
schijnbaar extreem hoge freatische lijn en/of waterspanningen moet worden bepaald.
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b1.2.2 Aanpak
Voor het bepalen van het waterspanningsverloop wordt onderscheid gemaakt in het materiaal
van een dijk, klei of zand (met kleiafdekking), en het materiaal van de ondergrond, zand of
samendrukbare lagen (klei en veen). Het bepalen van de freatische lijn en de
waterspanningen in de ondergrond tijdens MHW valt uiteen in de volgende delen:
•

•

•

De ligging van het freatisch vlak. Deze kan afhankelijk worden gesteld van:
–
geometrie van de dijk (onder andere dijkbasis lengte en eventueel kruinbreedte);
–
polderpeilen en waterstanden welke in de normale situatie aanwezig zijn;
–
het MHW;
–
het al dan niet stationaire karakter van de grondwaterstroming;
–
de aanwezigheid van een al dan niet dichte afdekking op het buitentalud (klei of
asfalt).
De stijghoogte in het watervoerende pakket onder normale omstandigheden (bij
Gemiddeld Hoog Water (GHW)) en maatgevende omstandigheden (MHW). Deze kan
afhankelijk worden gesteld van:
•
het al dan niet optreden van de grenspotentiaal waarbij rekening dient te worden
gehouden met de aanwezigheid van een sloot in de stabiliteitszone;
•
de aanwezigheid van een ondoorlatend pakket buitendijks van voldoende dikte.
Het verloop van de waterspanningen (bij MHW) in het samendrukbare lagenpakket:
–
Het waterspanningsverloop in de kleikern en het samendrukbare pakket wordt
lineair verlopend aangenomen tussen het freatisch vlak bij MHW en de stijghoogte
onder normale omstandigheden (bij GHW) aan de bovenzijde van de
indringingslaag (verondersteld wordt derhalve dat de stijghoogte in een
ondoorlatend pakket onder de kruin van een dijk ter plaatse van de bovenzijde van
de indringingslaag geen invloed ondergaat van een verandering van de
stijghoogte in het daaronder gelegen watervoerend pakket). Het
waterspanningsverloop in de indringingslaag zelf wordt vervolgens lineair
verlopend verondersteld naar de stijghoogte bovenin het watervoerend pakket bij
MHW. In het zand worden de waterspanningen hydrostatisch aangenomen.

b1.3 Analyse metingen en berekeningsresultaten
b1.3.1 Algemeen
Het verloop van de waterspanningen in de diepte blijkt afhankelijk te zijn van het materiaal
waaruit het dijklichaam is opgebouwd (klei of zand, eventueel met klei-afdekking) en waaruit
ondergrond is opgebouwd (zand of samendrukbare lagen klei en/of veen). Zo zijn de
volgende gevallen te onderscheiden:
Geval 1A: kleikern en samendrukbare ondergrond;
Geval 1B: kleikern en zand als ondergrond;
Geval 2A: zandkern (met al dan niet dichte afdekking) en samendrukbare ondergrond;
Geval 2B: zandkern (met al dan niet dichte afdekking) en zand als ondergrond.
Opgemerkt wordt dat, indien voor de gevallen 1A en 2A een tussenzandlaag in de
ondergrond aanwezig is, deze veiligheidshalve als watervoerend pakket wordt beschouwd.
Voor de bovengenoemde gevallen kan de hoogte van het freatisch vlak afhankelijk worden
gesteld van:
• de geometrie van de dijk (onder andere dijkbasisbreedte en eventueel kruinbreedte);
• polderpeilen en waterstanden welke in de normale situatie aanwezig zijn;
• het MHW;
• het al dan niet stationaire karakter van de grondwaterstroming;
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• de aanwezigheid van een al dan niet dichte afdekking op het buitentalud (klei of asfalt).
Stijghoogte in eerste watervoerend pakket
De stijghoogte van het grondwater in het eerste watervoerend pakket kan afhankelijk worden
gesteld van:
• het al dan niet optreden van de grenspotentiaal waarbij rekening dient te worden gehouden
met de
aanwezigheid van een sloot in de stabiliteitszone. Tevens dient rekening te worden gehouden
met het waterspanningsverloop in de indringingslaag of grenslaag;
• de aanwezigheid van een ondoorlatend pakket buitendijks van voldoende dikte.
Waterspanning in samendrukbare lagen
Bij normale omstandigheden heerst er in samendrukbare of slecht doorlatende lagen in de
ondergrond een bepaalde waterspanningsverdeling over de diepte. Als de stijghoogte in het
eerste watervoerend pakket stijgt als gevolg van een stijgende buitenwaterstand, zal dit niet
direct leiden tot een verhoging van de waterspanningen in de samendrukbare lagen, omdat
deze tevens slecht doorlatend zijn. Het effect van de verhoging van de stijghoogte dringt
slechts langzaam door in de samendrukbare lagen, met als gevolg dat alleen onderin de
samendrukbare lagen de waterspanningen een verhoging te zien zullen geven als gevolg van
de hogere stijghoogte. De hoogte onderin de samendrukbare lagen waarover de verhoging
van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket merkbaar is wordt wel aangeduid met
indringingslaag of grenslaag.
b1.3.2 Schematisatie van het freatisch vlak en de stijghoogte
Voor de genoemde vier gevallen wordt hierna de wijze beschreven waarop het freatisch vlak
en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket kunnen worden bepaald. Het verloop van
de waterspanning tussen het freatisch vlak en het eerste watervoerend pakket wordt lineair
verondersteld. In het zand worden de waterspanningen hydrostatisch aangenomen.
b1.3.3 Freatisch vlak

Geval 1A en 1B: Kleikern op samendrukbare of zandondergrond
In figuur b1.1 is aangegeven hoe het freatisch vlak bij MHW kan worden bepaald.

Figuur b1.1 Freatisch vlak voor de gevallen 1A en 1B
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De punten A, B, C en D en de lengte L worden als volgt bepaald:
C = Hoogte van het freatisch vlak ter plaatse van de buitenteen van de dijk:
Indien schaardijk dan punt C1 op het buitentalud (gemiddelde buitenwaterstand);
Indien voorland dan:
indien sloot dan punt C2 op het sloottalud (slootpeil / polderpeil);
indien geen sloot dan punt C3 ter plaatse van de buitenteen (overgang maaiveld
buitentalud).
D = Hoogte van het freatisch vlak ter plaatse van de binnenteen van de dijk:
Indien sloot dan punt D1 op het sloottalud (slootpeil / polderpeil);
Indien geen sloot dan punt D2 ter plaatse van de binnenteen (overgang maaiveldbuitentalud).
L = Breedte van de dijkbasis:
Afhankelijk van de locaties van de punten C en D dient de lengte L1 of L2 te worden
gehanteerd.
De locatie punt B wordt bepaald door de horizontale indringingsdiepte I. Het belang van niet
stationaire effecten kan worden bepaald met deze indringingsdiepte. De indringingsdiepte I
kan worden bepaald aan de hand van de volgende formule:
L=

((2 * kz * H0 x t)/nz)

waarin:
kz
Doorlatendheid materiaal in de dijk [m/s].
H0
Waterdiepte t.o.v. slecht doorlatende lagen [m].
t
Duur hoogwatergolf bij MHW [s].
nz
Porositeit materiaal in de dijk [-].
Een veilige aanname is om het intreepunt (buitendijkse zijde van l) aan te nemen op het
buitentalud, halverwege het punt waar het toetspeil aansluit op het buitentalud en het punt
waar het GHW aansluit op het buitentalud. L is de horizontale lengte tussen het intreepunt I
op het buitentalud en het uittreepunt U op binnentalud (zie figuur b1.2).

Figuur b1.2 Stijging van het freatisch vlak als gevolg een stijging van de buitenwaterstand

Door de verhoging van de buitenwaterstand stijgt het freatisch vlak in de dijk. De tijd, die
verstrijkt met het stijgen van het freatisch vlak is gekoppeld aan de afstand tussen de plaats P
en het intreepunt I. Dichtbij het buitentalud stijgt het freatisch vlak snel met een verhoging van
de buitenwaterstand, nabij het binnentalud duurt dit langer. De indringdiepte is een maat voor
de afstand waarbinnen de verhoging van de buitenwaterstand effect heeft op het freatisch
niveau, binnen een tijdinterval t, hier de duur van een hoogwaterperiode. Bij een korte
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hoogwaterperiode is het effect van de verhoging van waterstand nog niet doorgedrongen tot
aan het binnentalud, terwijl de waterstand al weer afneemt. Anders geformuleerd: indien de
indringdiepte l kleiner is dan L, dan zal het verhang nabij het binnentalud naar verhouding
kleiner zijn. Deze aanpak is slechts geldig als het dijklichaam zich op ondoorlatende
grondlagen bevindt. Bij een dijk op doorlatende lagen stijgt het freatisch niveau nabij het
binnentalud binnen een tijdsbestek dat een orde kleiner is dan bij ondoorlatende lagen. Met
behulp van niet-stationaire grondwaterstromingsberekeningen kan de locatie van het
uittredepunt U op het binnentalud worden bepaald en daarmee de grootte van het maximale
verhang. Deze berekening is complex en wordt daarom alleen als laatste redmiddel gebruikt.
Geval 2A: Zandkern en samendrukbare ondergrond
In figuur b1.3 is aangegeven hoe het freatisch vlak bij MHW kan worden bepaald.

Figuur b1.3 Freatisch vlak voor gevallen 2A

Ter bepaling van de hoogte van het freatisch vlak wordt voor deze gevallen onderscheid
gemaakt in een dijk met een gesloten of een open bekleding op het buitentalud. Een kleilaag
met een dikte kleiner dan 1,5 m dient in dit geval vanwege natuurlijke structuurvorming als
een open bekleding te worden beschouwd. Het freatisch vlak dient bij een doorlatende
bekleding lineair verlopend van punt C1 naar D1 of D2 te worden aangenomen. De punten C,
D en E worden als volgt bepaald:
C = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van het buitentalud van de dijk:
indien dichte bekleding op het buitentalud dan via C1 op het buitentalud naar C2 op de
overgang tussen de dichte bekleding en de zandkern op 0,5*h onder C1 en vervolgens
naar punt D;
indien open bekleding op buitentalud dan via punt C1 op het buitentalud naar punt D.
D = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van het binnentalud van de dijk:
punt D1 op het binnentalud op 0,25*h boven het maaiveld;
indien een goed functionerende drainageconstructie aanwezig is, verloopt het freatisch
vlak van punt C naar het midden van de drainageconstructie (punt D2).
E = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van de binnenteen van de dijk:
indien sloot dan punt E1 op het sloottalud (slootpeil / polderpeil);
indien geen sloot dan punt E2 ter plaatse van de binnenteen (overgang maaiveldbuitentalud).
Geval 2B: Zandkern en zand als ondergrond
In figuur b1.4 is aangegeven hoe het freatisch vlak bij MHW kan worden bepaald.
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Figuur b1.4 Freatisch vlak voor geval 2B

Ter bepaling van de hoogte van het freatisch vlak wordt voor deze gevallen geen onderscheid
gemaakt in een dijk met een open of een gesloten bekleding op het buitentalud. Het freatisch
vlak dient lineair verlopend van punt C naar D te worden aangenomen. De punten C, D en E
worden als volgt bepaald:
C = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van het buitentalud van de dijk.
D = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van het binnentalud van de dijk:
punt D1 op het binnentalud op 0,25*h boven het maaiveld;
indien een goed functionerende drainageconstructie aanwezig is verloopt het freatisch
vlak van punt C naar het midden van de drainageconstructie (punt D2).
E = Hoogte freatisch vlak ter plaatse van de binnenteen van de dijk:
indien sloot dan punt E1 op het sloottalud (slootpeil / polderpeil);
indien geen sloot dan punt E2 ter plaatse van de binnenteen (overgang maaiveldbuitentalud).
b1.3.4 Stijghoogte in het eerste watervoerend pakket
Geval 1A en 2A: Klei- of zandkern op samendrukbare ondergrond De stijghoogte in het
eerste watervoerend pakket bij MHW is afhankelijk van het al dan niet opdrijven van de
samendrukbare laag:
indien opdrijven niet aan de orde is verloopt de stijghoogte via de punten F, C1 ter
plaatse van de binnenteen, D1, E1 en G1 (zie figuur b1.5);
indien opdrijven wel aan de orde is verloopt de stijghoogte via de punten F, C2 ter plaatse
van de binnenteen, D2, E2 en G2.
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Figuur b1.5 Waterspanningen in watervoerend pakket voor geval 1A en 2A

Punt F ligt ter hoogte van het MHW en de locatie van dit punt is afhankelijk van het intreepunt
volgens figuur 5 - 4.6 uit Katern 5 van de VTV. In de opdrijfzone L (van punt C2 naar punt D2)
treedt opdrijven op. De hoogte van de punten C2 en D2 is afhankelijk van de grenspotentiaal.
Onderzoek heeft aangetoond dat opdrijven de potentiaal zodanig reduceert dat opdrijven van
het achterliggende gebied (achter punt D) niet optreedt. Het lijnstuk D2 - E2 wordt onder een
helling van 1 : 50 aangenomen. Voor de hoogten van de punten E2 en G2 kan Gemiddeld
HoogWater (GHW) worden aangehouden.
Invloed van sloten en watergangen:
Indien in de stabiliteitszone plaatselijk een duidelijk minder dik afdekkend pakket aanwezig is,
bijvoorbeeld ter plaatse van een watergang (dijk- en bermsloten), kan de veiligheid tegen
opbarsten hier ter plaatse lager zijn. In figuur 6.8 paragraaf 6.2.5 is aangegeven hoe ter
bepaling van de opdrukveiligheid kan worden gerekend met de gewichtsvermindering van de
ondoorlatende laag onder de sloot uitgaande van een spreiding van 2:1.
De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket onder normale omstandigheden (bij GHW)
bepaalt het waterspanningsverloop in de onderzijde van de samendrukbare laag (de
'indringingslaag'):
indien opdrijven bij GHW niet aan de orde is verloopt de stijghoogte in het eerste
watervoerend pakket via de punten A, B, E2 en G2;
indien opdrijven onder normale omstandigheden wél aan de orde is dient het verloop van
de stijghoogte op dezelfde wijze te worden uitgevoerd zoals beschreven bij het bepalen
van de stijghoogte bij MHW. Door langzame indringing in de samendrukbare laag van het
effect van een verhoging van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket als gevolg
van het MHW (consolidatie) zal de waterspanning in de indringingslaag toenemen, zoals
aangegeven in figuur b1.5. In bijlage b4.3 is een eenvoudige formulering gegeven om de
dikte van de indringingslaag te berekenen. Indien benodigde parameters ontbreken kan
voor de dikte van de indringingslaag 3,0 m worden aangenomen voor het
bovenrivierengebied en merengebied en 1,0 m voor het benedenriviergebied en langs de
zee en estuaria.
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Geval 1B: Kleikern en zand als ondergrond
Voor dit geval verloopt de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bij MHW van punt A
naar punt B (zie figuur b1.7). Door consolidatie aan de onderzijde van de samendrukbare
laag zal, ten gevolge van de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket bij MHW, de
waterspanning in de 'indringingslaag' toenemen zoals in de figuur is weergegeven. Voor de
dikte van de indringingslaag wordt verwezen naar geval 1A en 2A.

Figuur b1.7 Waterspanningen in het eerste watervoerend pakket voor geval 1B

Geval 2B: zandkern en zand als ondergrond
Voor dit geval dienen de waterspanningen hydrostatisch ten opzichte van het freatisch vlak te
worden aangenomen.
b1.3.5 Uitzonderingsgevallen en opmerkingen
Ten gevolge een aantal aspecten kan de hoogte van het freatisch vlak en van het
waterspanningsverloop in het samendrukbare lagenpakket aanzienlijk afwijken van de
modellering in de bovenstaande paragrafen. Dit kan er toe leiden dat een schatting van de
waterspanningen volgens deze bijlage niet voldoende veilig is. Onderstaand worden de
meest belangrijke uitzonderingen benoemd en toegelicht.
Afwijkende opbouw van dijk en / of ondergrond
Indien de dijk niet homogeen is opgebouwd en bijvoorbeeld niet volledig uit ondoorlatend
materiaal bestaat, dan kan onder invloed van hevige neerslag of van overslag water
binnendringen op plaatsen waar dat niet wordt verwacht. Water kan zich dan ophopen in
bijvoorbeeld de zandige ondergrond onder een dijkweg of een vroegere dijkweg, of in een
zandige aanvulling van een kleidijk. Wanneer die zandige gedeelten van de dijk zijn afgedekt
door een kleilaag, kan ten gevolge van verweking na een periode met hevige neerslag
plotseling bezwijken optreden. In de praktijk heeft dit verschijnsel zich recent een aantal
malen voorgedaan. Naarmate de opbouw van de dijk minder homogeen is, is bijgevolg meer
oplettendheid geboden. Daarnaast is de aanname van een lineair verloop van de
waterspanningen niet altijd terecht. Bijvoorbeeld indien de ondergrond niet regelmatig is
opgebouwd en de doorlatendheid van de lagen verschilt. Het zou niet altijd veilig zijn wanneer
het verhang over de hoger gelegen lagen kleiner zou zijn dan dat over de dieper gelegen
lagen, anders gezegd, indien de doorlatendheid van de hoogst gelegen lagen in het
ondoorlatende pakket relatief groot zou zijn. Deze lagen kunnen dan de neiging hebben de
relatief hoge waterstand in het dijklichaam te volgen. Omgekeerd is de schatting voor de
indringlengte niet meer dan een op ervaring gebaseerde schatting. In het algemeen is
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gebleken dat de laagste gedeelten van een ondoorlatende deklaag erg ondoorlatend zijn. Er
is evenwel nog veel onbekend over de dikte van deze laag en de factoren die de
indringlengte bepalen.
Ongedraineerde belastingen
Belastingen op samendrukbare grond worden als ongedraineerd beschouwd kort nadat zij
aangrijpen. De samendrukbaarheid van water is in het algemeen minder groot dan die van
korrels, en bijgevolg leidt een belastingtoename in ondoorlatende pakketten grond tot een
toename van de waterspanning. Voorbeelden van dergelijke belastingen zijn een
verkeersbelasting, een belasting door een plotselinge waterstandverhoging en een belasting
door een zogenaamde drukstaaf op enige afstand van een dijk in een situatie waarbij
opdrijven van het achter een dijk gelegen land optreedt. De invloed van ongedraineerde
belastingen aan de randen van een dergelijk samendrukbaar pakket is meestal maar klein
omdat het water aan de randen snel kan wegstromen. De invloed op de freatische lijn is
bijgevolg meestal beperkt. Bovendien wordt een verhoging van waterspanningen ten gevolge
van een ongedraineerde belasting gewoonlijk niet in rekening gebracht in de vorm van een
verhoging van de stijghoogte, maar door deze belasting in een stabiliteitsberekening als
ongedraineerd te definiëren.
Kruip
Een dijk die maar net in evenwicht is kan schuifvervorming ten gevolge van kruip ondergaan.
Door een voortdurende verandering van het poriënvolume ten gevolge van plastisch
vervormen worden steeds opnieuw waterspanningen gegenereerd.
Gedeeltelijk geconsolideerde belastingen
Naast ongedraineerde belastingen zijn er bij ondoorlatende grond ook gedeeltelijk
geconsolideerde belastingen, bijvoorbeeld in een situatie waarin een langdurig aangrijpende
belasting nog niet lang genoeg op een slecht drainerende laag heeft aangegrepen om de
consolidatie tot een einde te brengen. Met een dergelijke gedeeltelijk geconsolideerde
belasting wordt bij de beschouwing van de stabiliteit bij hoog buiten water gewoonlijk geen
rekening gehouden, omdat alleen de eindsituatie wordt beoordeeld. Strikt genomen is de
schematisering evenwel niet veilig.
Invloed van objecten en constructies
Door de aanwezigheid van bijvoorbeeld lekkende waterleidingen in het dijklichaam kan het
freatisch vlak aanzienlijk hoger komen te liggen. Ook constructies in de dijk kunnen de
waterspanning in belangrijke mate beïnvloeden (uitleg). Verder is een drainageconstructie
altijd een kwetsbaar punt.
3D-effecten
Belangrijke uitzonderingen zijn ook de situaties waar 3D-effecten een rol spelen. Het gaat
hierbij om afwijkende bodemopbouw (bijvoorbeeld aanwezigheid van geulen) of
waterkerende kunstwerken en niet-waterkerende objecten (bijvoorbeeld de fundering van
woningen).
Referenties bij bijlage 1
[GeoDelft, 1987]
Beleidsanalytische studie Ramspol, GeoDelft, CO-292180/54, september 1987.
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B

Vrij glijvlak met de methode Spencer Van der Meij
De eerder genoemde analytische glijvlakberekeningen geven niet direct het potentieel meest
gevaarlijke glijvlak omdat het als randvoorwaarde aan de berekening wordt opgelegd. Voor
cirkelvormige glijvlakken wordt meestal een middelpuntengrid met tangentlijnen gebruikt om
alle mogelijke afschuivingen te definiëren. Degene met de laagste veiligheidsfactor wordt als
maatgevend beschouwd.
De methode Spencer kan de veiligheidsfactor berekenen van ieder willekeurig glijvlak. Door
de methode Spencer te koppelen aan een zoekmethodiek die de weg van de minste
weerstand in een grondlichaam vindt, wordt het middelpuntengrid met tangentlijnen overbodig
(zie Figuur B.1). Het vrije glijvlak met de methode Spencer Van der Meij vindt binnen bepaalde
randvoorwaarden de weg van de minste weerstand

Figuur B.1 Voorbeeld maatgevende afschuiving langs een vrij glijvlak

Wanneer pas je het toe
Het is aan te raden dit model te gebruiken wanneer verwacht wordt dat de aannames van
Bishop’s vereenvoudigde model niet meer geldig zijn. Bishop heeft aangetoond dat het bij
hydrostatische waterspanningen en een homogene bodemopbouw gerechtvaardigd is om
alleen een cirkel te beschouwen en het horizontale evenwicht te verwaarlozen. Over de
kwaliteiten van het model bij niet-hydrostatische waterspanningen en een gelaagde
bodemopbouw doet hij geen uitspraak.
Bij een inhomogene bodemopbouw bestaat de kans dat er een grondlaag aanwezig is met
relatief geringe sterkte-eigenschappen. In dat geval kan de weg van de minste weerstand een
stuk horizontaal door deze laag gaan. Hetzelfde risico geldt voor niet-hydrostatische
waterspanningen, bijvoorbeeld door een hoge stijghoogte in een watervoerende laag of
wanneer het achterland opdrijft. Ook hierdoor kunnen glijvlakken langgerekt worden. Omdat
het vrije glijvlak de weg van de minste weerstand vindt, zonder een vooraf opgelegd
bezwijkvlak, kan het beter overweg met een inhomogene bodemopbouw.
Bij een lichtgewicht dijklichaam (bijvoorbeeld een veenkade) bestaat de kans dat de
horizontale krachten een relatief grote rol gaan spelen in de evenwichtsbeschouwing. Bishop
controleert het verticale- en het momentenevenwicht maar de horizontale krachten zijn niet
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per definitie in evenwicht. Het vrije glijvlak gebruikt de methode Spencer, die wél een
volledige evenwichtsbeschouwing bevat. Hierdoor zal de methode ook in geval van een
droogte-analyse realistische resultaten geven. Het vrije glijvlak zal in een dergelijk geval een
lagere evenwichtsfactor geven dan Bishop, maar een hogere dan wanneer uitsluitend het
horizontale evenwicht beschouwd wordt.
Werkwijze op hoofdlijnen
Het zoekgebied waarbinnen de afschuiving moet plaatsvinden moet gedefinieerd worden. Dit
gebeurt door in de dwarsdoorsnede van het grondlichaam twee lijnen te definiëren. De
bovenste lijn – dicht bij het maaiveld – definieert de bovenste randvoorwaarde van de
afschuiving. Er zal uitsluitend onder deze lijn gezocht worden. De onderste lijn definieert de
onderste randvoorwaarde. Het intrede- en uittredepunt van deze onderste randvoorwaarde
moet buiten de bovenste randvoorwaarde liggen. De diepte van deze onderste
randvoorwaarde reikt normaalgesproken tot in het Pleistocene zand.

Figuur B.2 Randvoorwaarden behorende bij het vrije glijvlak

Een randvoorwaarde bestaat uit een lijn met een aantal punten. Beide randvoorwaarden
dienen evenveel punten te bevatten. Dit wordt automatisch gecontroleerd binnen D-GeoStability. De punten van de bovenste- en de onderste randvoorwaarde worden via een rechte
lijn met elkaar verbonden. Uitzondering hierop zijn de eerste en laatste punten, deze worden
via het maaiveld met elkaar verbonden. Punten op deze verbindingslijnen kunnen ieder
glijvlak beschrijven. Het zoekalgoritme schuift met deze punten om de weg van de minste
weerstand te vinden.

Figuur B.3 De punten kunnen vrij bewegen op zoek naar het maatgevende glijvlak
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Uit ervaring blijkt dat wanneer de randvoorwaarden met 10 à 13 punten gedefinieerd worden,
er voldoende vrijheid is om een willekeurig glijvlak te vormen. Minder punten maakt het
glijvlak hoekig en meer punten verijst een langere rekentijd of gaat ten koste van de precisie.
Het algoritme heeft een aantal parameters nodig om optimaal te functioneren. Deze worden
binnen D-Geo-Stability standaard gekozen aan de hand van een aantal criteria behorende bij
de analyse. Een te groot zoekgebied kan leiden tot minder precisie in het antwoord. Wanneer
meer precisie of een snellere rekentijd gewenst is, kunnen de zoekparameters gewijzigd
worden.
De modelfactor
De keuze voor d, de partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het gebruikte model
oftewel de modelfactor, is niet triviaal. Deze factor verdisconteert onzekerheden in de
berekeningsmethode en kan worden opgevat als het product van twee deelfactoren. Een met
betrekking tot de (gunstige) 3D effecten en een (ongunstige) afwijking tussen het model en de
werkelijkheid.
De deelfactoren voor Bishop, LiftVan en een EEM analyse zijn bekend. Analoog daaraan
kunnen ook de deelfactoren voor Spencer Van der Meij afgeleid worden. (zie bijlage F en
Hoofdstuk 9).
Afsnuiten
Een belangrijk verschil tussen Bishop (en LiftVan) en Spencer is dat er bij het laatste model
niet “afgesnoten” wordt. Afsnuiten duidt op het aftoppen van de maximale schuifkracht
onderop een lamel wanneer deze steil uittreedt. Onrealistisch grote krachten worden
berekend wanneer de onderkant van een lamel een grotere hoek heeft dan /2 – 45o. De
schuifkracht kan bij Bishop en LiftVan niet groter worden dan dit maximum.
Omdat het vrije glijvlak niet verplicht steil uittreedt, hoeft ook niet afgesnoten te worden. Vaak
vindt het algoritme vanuit een diepere laag een wig naar het maaiveld in plaats van een
cirkelvorm. Het niet afsnuiten zorgt ervoor dat de veiligheidsfactor met deze methode hoger
kan zijn dan bij Bishop en LiftVan.
Risico’s van de methode Spencer
De gebruiker moet zich bewust zijn van een aantal risico’s wanneer deze methodiek gebruikt
wordt. Om deze te beperken wordt altijd aangeraden de resultaten ten minste te vergelijken
met een Bishop berekening.
Spencer stelt geen eisen aan de druklijn in het grondlichaam. In de voorgaande figuren is de
druklijn te zien aan de hand van de streepjes in de lamellen. Het is mogelijk dat de methode
een maatgevende oplossing vindt waar de druklijn buiten het glijvlak ligt. In dit geval moet
kritisch naar de oplossing gekeken worden. Bovenin het glijvlak kan de druk negatief worden
(trek). Op de overgang tussen druk en trek ontstaat vaak een asymptoot in de druklijn. Omdat
de krachten hier heel klein zijn, heeft een dergelijke asymptoot meestal geen invloed op de
veiligheidsfactor.
Het is ook mogelijk dat het zoekalgoritme een grillig glijvlak vindt met een onregelmatige
druklijn. Aan de randen van het geldigheidsgebied van de methode Spencer komen dergelijke
oplossingen voor, maar ze hebben geen relatie meer met de werkelijkheid. Het is aan de
adviseur deze oplossingen als incorrect te beschouwen. Op dit moment vindt onderzoek
plaats om de druklijn dusdanig te sturen dat Spencer altijd reële oplossingen geeft.
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Voordelen van de methode
Het grootste voordeel van het toepassen van het vrije glijvlak is dat het een eenduidige toets
en ontwerp methodiek is. Onder alle omstandigheden (waaronder droogte en opdrijven) kan
deze methode de juiste evenwichtsfactor geven. De berekening is bijna even snel als een
Bishop analyse met een middelpunten grid en sneller dan een LiftVan analyse.
De drie grootse veranderingen ten opzichte van de andere evenwichtsbeschouwingen zijn het
niet vooraf definiëren van het glijvlak, de volledige evenwichtsbeschouwing en het niet
afsnuiten van de schuifkrachten. Alle drie de veranderingen zijn verbeteringen waardoor de
methode meer accuraat zal zijn. Het is mogelijk dat hierdoor een lagere modelfactor
toegepast mag worden.
Conclusies
Het vrije glijvlak is een procedure aan de hand van de gevalideerde methode Spencer die
elders in dit TR wordt beschreven. Het geavanceerde aan deze methode is dat de gebruiker
alleen de randen van het zoekgebied hoeft op te geven, waarna de methode op zoek gaat
naar het maatgevende glijvlak binnen dit zoekgebied. Dit gebeurt zonder vooraf een vorm van
het glijvlak op te leggen.
Het vrije glijvlak is een methodiek met een goede beschrijving van het glijvlak waardoor
afsnuiten niet meer noodzakelijk is. De methodiek kan beter omgaan met de heterogeniteit
van de ondergrond. Het bevat een volledige evenwichtsbeschouwing waardoor het betere
resultaten geeft dan Bishop wanneer het horizontaal evenwicht niet gewaarborgd is.
Er is op het moment van schrijven weinig ervaring met de methodiek. Mede hierdoor is er ook
nog discussie over welke modelfactor gehanteerd moet worden. Het uitvoeren van een
analyse met een vrij glijvlak kost echter weinig tijd en kan veel inzicht verschaffen in het
gedrag van het grondlichaam.
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C

C.1

Pseudo-karakteristieke waarden voor schuifsterkte t.b.v.
taludstabiliteitsanalyses
Inleiding/probleemstelling
Bij het analyseren van taludstabiliteit dient conform het TRWG [ref. 3] uitgegaan te worden van
'basis'-waarden van proevenverzamelingen, indien gewerkt wordt met geregionaliseerde
proevenverzamelingen, of met karakteristieke waarden van gemiddelde schuifsterkten bij lokaal
grondonderzoek. Beide zijn 5 % ondergrensschattingen voor de lokaal gemiddelde waarde van
de schuifsterkte.
Indien op een te onderzoeken locatie de ondergrond uit meerdere lagen bestaat leidt de keuze
van basiswaarde of karakteristieke waarde per onderscheiden laag tot een ongunstige
benadering. De impliciete veronderstelling is dan immers dat voor elk van de lagen de werkelijk
aanwezige grondsterkte toevallig aan de kleine kant kan uitvallen. De benadering met
basiswaarden c.q. karakteristieke waarden uit regionaal c.q. lokaal onderzoek per laag is, dus
weliswaar een veilige, maar wellicht ook te pessimistische aanpak. In beginsel zou volstaan
kunnen worden met 'basiswaarde' of 'karakteristieke' waarde voor het hele lagenpakket dat door
een glijcirkel wordt aangesneden. Immers, wanneer het pakket uit één laag zou bestaan dan geldt
de aanpak van de Leidraad. Bij meerdere lagen die 'onafhankelijk' zijn is een soort
uitmiddelingsmechanisme aanwezig.
Een werkwijze is ontwikkeld waarbij aan dit uitmiddelingsmechanisme recht wordt gedaan.(zie
[ref. 15]) De werkwijze moet leiden tot receptuur voor het bepalen van toe te passen
'basiswaarden' c.q. 'karakteristieke' waarden per laag, waarbij rekening gehouden wordt met
uitmiddeling door statistische onafhankelijkheid van de grondlagen. De receptuur moet zodanig
zijn dat, indien toegepast op een één-laag systeem of op een meer-lagen systeem waarbij één
laag domineert, de receptuur consistent is met de Leidraad.

C.2

Analyse van het probleem
Ondergrensschatting van totale schuifsterkte
De werkwijze van de Leidraad Rivierdijken wordt als volgt geïnterpreteerd: zoek ten behoeve van
stabiliteitsanalyse de 5% karakteristieke ondergrens voor de schuifsterkte van de grond langs een
glijvlak. Deze definitie is consistent met de Leidraad Rivierdijken wanneer grond in en onder een
talud slechts uit een laag zou bestaan.
De schuifsterkte langs een glijvlak dat meerdere grondlagen aansnijdt is een sommatie van
schuifsterkten langs de lamellen van een glijcirkel (of een ander willekeurig glijvlak). Die
sommatie schrijven we als volgt:
nl

ni

T

l ij
j

1

i

ij

(1)

1
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Waarin T de schuifsterkte langs het glijvlak, nl het aantal onafhankelijke lagen dat wordt
doorsneden, nj het aantal lamellen in een bepaalde laag j, lij de lengte van de lamelonderkant van
de ie lamel in laag j en ij de schuifsterkte ter plaatse van de ie lamel in laag j.
De schuifsterkte ij (kN/m2) is een stochast waarvan de statistische parameters bepaald worden
uit de regionale proevenverzamelingen per onderscheiden laag, of het lokale grondonderzoek per
laag. Derhalve is de schuifsterkte T (kN/m) voor het glijvlak ook een stochast. Zijn
ij) en
ij)
verwachting en standaardafwijking van de schuifsterkte ij, dan is de verwachtingswaarde voor
T:
nl

ni

j 1

i 1

E [T ]

l ij

(

ij

)

(2)

en de variantie:
2

nl

(T )

ni

E [(

l ij (
j 1

(

ij

ij

)))2 ]

Noteren we de stochastische variatie (
schrijven als:

2

nl

nl

(3)

i 1

n j1

ij

-

ij))

als

ij

dan kunnen we vergelijking (3) ook

n j2

(T )

l i1 j1 l i 2 j 2 E [

i1 j1

i2 j2

]

(4)

j1 1 j 2 1 i1 1

De verwachtingswaarde in het rechterlid kunnen we schrijven als:

E[

i1 j 1

i2 j2

]

( i1 j1 , i 2 j 2 ) (

i1 , j1

) (

i2 , j2

)

(5)

waarin (i1 j1, i2 j2) de stochastische correlatie is tussen de schuifsterktes in de twee lamellen
(i1,j1) en (i2,j2). We veronderstellen nu, o.b.v. de onafhankelijkheid van grondlagen:

( i1 j1, i 2 j 2 )

0

als j1

j2

(6)

Verder veronderstellen we, dat de standaardafwijkingen

(

i1 j 1

)

(

j1

i 1j 1)

constant zijn per grondlaag, dus:

)

(7)

Tevens veronderstellen we dat binnen een laag de stochastische variaties
leerd zijn, dus:
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( i1 j1 , i 2 j 2 ) 1

als j1

j2

( zelfde laag )

0

als j1

j2

( verschillende lagen )

i 1j 1

(8)
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Met deze veronderstelling wordt vergelijking (4):

2

2

nl

nj

j 1

i 1

(T )

nl

l ij ( j )

2

nj
2

( j)

j 1

l ij

(9)

i 1

en met:
nj

l ij

lj

(10)

i 1

waarbij lj de lengte is van het glijvlak binnen de laag j wordt formule (9):
nj
2

nj
2

(T )

( j ) l 2j

( ( j ) l j )2

j 1

(11)

j 1

Van de totale schuifsterkte T dient een 5% ondergrensschatting, Tkar, te worden gemaakt, die als
representatief uitgangspunt voor stabiliteitsanalyses dient. Deze 5% ondergrensschatting zal bij
meerdere grondlagen resulteren in overeenkomstige ondergrensschattingen voor de
schuifsterkten in de afzonderlijke lagen die corresponderen met hogere onderschrijdingskansen
dan 5%, als gevolg van uitmiddeling door stochastische onafhankelijkheid van de grondlagen.

Ondergrensschattingen voor afzonderlijke grondlagen
De onderschrijdingskansen voor karakteristieke waarden schattingen van de schuifsterkten in
afzonderlijke grondlagen, overeenkomend met een 5% ondergrensschatting van de totale
schuifsterkte langs een glijcirkel worden ontleend aan het volgende analogon.

Analogon
Laat x en y stochastische bijdragen zijn aan een totale sterkte z=(x+y). Verwachtingswaarden en
varianties van de bijdragen zijn x, y en 2x, 2y. De verwachtingswaarden van de totale
sterkte is:

E[ z]

E[ x

y]

x

(12)

y

en de variantie, indien x en y onafhankelijk zijn:
2

(z)

2

(x

y)

2
x

2
y

(13)

De 5% karakteristieke ondergrens van de totale sterkte z, we noemen die zkar, is, aangenomen
dat x en y beide normaal verdeeld zijn:
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zkar

(x

y )kar

(

x

y

2
x

) 1.65

2
y

(14)

In Figuur C.1 is, in een ruimte die opgespannen is door de genormaliseerde variabelen:

~
x

x

x
x

en

~
y

y

y

(15)

y

de lijn aangegeven die de grens aangeeft tussen gebieden waar:

x

y

zkar

(16a)

y

zkar

(16b)

en

x

Figuur C.1 Gebieden in originele en genormaliseerde ruimte waar (x+y)>z kar, en waar (x+y)<zkar

De waarde zkar moet zo gekozen zijn dat de afstand
(dimensieloos !) tussen het nulpunt in deze
genormaliseerde ruimte en de projectie van dit punt op de lijn x+y=zkar, of, in termen van de
genormaliseerde variabelen, de lijn: ~
x x y~ y zkar
x
y , 1.65 is. Als dat zo is dan is
de kans dat een willekeurig gekozen tweetal (x, y) onder die lijn ligt, gelijk aan (-1.65) = 0.05 (
is de standaard Gaussische kansverdelingsfunctie). De lijn markeert dus eigenlijk het gebied met
de 5 % ondergrenswaarden van z=(x+y). Het projectiepunt geven we, conform de 'eerste orde
tweede moment'-theorie als het ontwerppunt (x*,y*): De kentallen van dit punt zijn, in termen van
de genormaliseerde variabelen:
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~
x*

y~*

1.65

1.65

waarin

x

waarin

y

2
x
x

2
x

2
y

2
y
y

2
x

2
y

(17a)

(17b)

Als referentie: in een probabilistische 1e orde 2e moment betrouwbaarheidsanalyse noemen we x
en y de probabilistische invloedscoëfficiënten. Het punt in de originele ruimte (x,y) dat
overeenkomt met het ontwerppunt is:

x*

1.65

x

2
x
x

2
x

(17c)

2
y

en

y*

1.65

y

2
y
y

2
x

(17d)

2
y

Aan dit punt ontlenen we de volgende betekenis: 'Indien x groter is dan of gelijk aan x* en y groter
is dan of gelijk aan y*, dan is som (x+y) groter dan of gelijk aan de 5 % ondergrenswaarde van
z=(x+y), die we de karakteristieke waarde van z noemen. Met andere woorden: zkar = (x*+y*).
We noemen x* en y* de pseudo karakteristieke waarden, die we verder aanduiden als x pkar en
ypkar. Merk op dat xpkar > xkar (de feitelijke 5% karakteristieke ondergrenswaarde van x) en
ypkar>ykar, de feitelijke 5% karakteristieke ondergrenswaarde van y, maar de som xpkar+ypkar is de
5% karakteristieke ondergrenswaarde van z=(x+y).
We zien dat als de onzekerheid van een van de variabelen afneemt tot nul, bijvoorbeeld x
0,
dan gaat de pseudo karakteristieke waarden van de ander, namelijk y, naar de feitelijke
karakteristieke waarde ykar.
Met dit model is het mogelijk om bij de karakteristieke waarde voor T in § C.2de bijbehorende
pseudo karakteristieke waarden voor de ij te schatten.

Vertaling van analogon naar glijvlak sterkte
De directe vertaling van formules naar pseudo karakteristieke waarden voor de

ij pkar

(

ij

) 1.65 ( j )

( l j ( j ))2
nl

( lk

(

ij

luidt:

(18)
2

k

))

k 1
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De factor:

1.65

( l j ( j ))2
nl

( lk

(

k

))2

k 1

zullen we aanduiden als de pseudo-karakteristieke factor.
Voorbeeld:
Stel dat een glijvlak 3 grondlagen aansnijdt, voor 50% door laag 1 loopt, voor 30% door laag 2 en
voor 20% door laag 3. Indien de varianties van de schuifsterkte, 2 ), in alle drie de
lagen even groot zijn, dan zijn de pseudo karakteristieke factoren:

voor laag 1:

1.65

0.25
0.38

1.65 * 0.81 1.33

voor laag 2:

1.65

0.09
0.38

1.65 * 0.49

0.80

en voor laag 3: 1.65

0.04
0.38

1.65 * 0.32

0.53

Dit is een aanzienlijke versoepeling ten opzichte van de methodiek waarbij voor alle lagen
gerekend moet worden met de feitelijke karakteristieke waarde.
Indien echter de lengte verhouding zou zijn: 0.95, 0.025 en 0.025, dan zijn de pseudo factoren:
voor laag 1: 1.65 * 0.999 = 1.648
voor laag 2: 1.65 * 0.026 = 0.043
voor laag 3: 1.65 * 0.026 = 0.043
De pseudo karakteristieke factor is dus alleen gunstig al meerdere lagen ongeveer evenveel
bijdragen aan de weerstand tegen afschuiven. Als er maar één echt belangrijke laag is (en de
overige lagen een verwaarloosbare bijdrage leveren aan de weerstand tegen afschuiven), dan is
de factor ongeveer gelijk aan de normale karakteristieke factor (1.65).

Toepassing bij basiswaarden uit Proevenverzameling
De huidige werkwijze bij het bepalen van de karakteristieke schattingen voor schuifsterkten bij het
gebruik van proevenverzamelingen is als volgt:
1.
Een laboratoriumbeproeving van een grondmonster levert uiteindelijk een
-curve op,
waarbij
de schuifsterkte is en
de effectieve normaalspanning op het vlak waarin de
schuifsterkte werkt. Voor een range van vaste discrete
-waarden, { i} (i=1...m), kunnen
bijbehorende i-waarden gevonden worden.
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2.
Voor elk van de i-waarden worden de bijbehorende i-waarden die uit de proeven op
de verschillende grondmonsters (uit één laag) in de proevenverzameling komen samengenomen. Bij elke i-waarde vinden we dus een verzameling { ik} (k=1...pi). Hierin is pi dus het aantal
proeven in de proevenverzameling waarbij uit de proef een bij de i-waarde behorende
kan
worden afgeleid. Per i kan dit aantal verschillend zijn, omdat het spanningsbereik niet bij alle
proeven hetzelfde is.
3.
Van de verzameling { ik} worden het gemiddelde, i,gem en de standaardafwijking, s( i),
bepaald. De karakteristieke schatting voor een lokaal gemiddelde schuifsterkte, bij
proevenverzamelingen de basiswaarde genoemd, i,basis, wordt bepaald conform de receptuur
in TAW-leidraad Rivierdijken (deel 2). Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal
"waarnemingen" pi in de verzameling.
De curve ( i, i,basis) wordt de basiswaarden-curve genoemd. Voor elk van de onderscheiden
grondlagen in de proevenverzameling kan een basiswaarden-curve worden afgeleid.
4.
De basiswaarden in de basiswaarden-curven worden gereduceerd met behulp van de
partiële veiligheidsfactoren conform de Leidraad Rivierdijken (de materiaalfactoren). Daarmee
worden rekenwaarden gevonden, de rekenwaarden-curve noteren we als { i, i,reken}. De
rekenwaarden-curve wordt als invoer gebruikt voor stabiliteitsanalyses bij rivierdijken.
Toepassen van de pseudo-karakteristieke waarden procedure, bij stabiliteitsanalyses waarbij
gebruik gemaakt wordt van proevenverzamelingen, gaat als volgt:
De analyse van potentiële glijcirkels (of ander afschuifvlakken) gebeurt in twee stappen, namelijk:
i.
bepaling van de pseudo-karakteristieke schuifsterktes per grondlaag, aan de hand van
de onderlinge verhoudingen van de delen van de glijcirkel (of glijvlak) die binnen de
doorsneden grondlagen liggen.
ii.
de feitelijke stabiliteitsanalyse (Bishop berekening etc.), gebruik makend van de pseudokarakteristieke schuifsterktes.
Uitgangspunt is dat voor elke grondlaag (later aan te duiden als grondlaag j) een grafiek
beschikbaar moet zijn, waarin drie curven zijn gedefinieerd, namelijk de gemiddelde schuifsterkte
i als functie effectieve normaalspanning
i, de basiswaarde voor de schuifsterkte
basis,i als
functie van i en de rekenwaarde i,reken als functie van i. Deze grafieken zijn in digitale vorm
beschikbaar in het proevenverzamelingen bestand.
Bij de eerste stap wordt de gebruikelijke opzet van de stabiliteitsanalyse uitgevoerd tot en met het
indelen van de afschuifmode (glijcirkel) in lamellen. Per lamel wordt de lengte van de lamelonderkant bepaald, lij (lamelnummer i binnen grondlaag j). Tevens wordt per lamel een maat voor
de effectieve normaalspanning
i bepaald, uitgaande van volledige mobilisatie van de
schuifsterkte. Voor elke lamel wordt m.b.v. de bovengenoemde grafiek het bij de i behorend
verschil tussen i,gem en i,basis bepaald. We noemen dit verschil
i. Dit verschil is evenredig
met de standaardafwijking van de schuifsterkte
.i Vervolgens worden per grondlaag de
producten van de lamelonderkantlengtes en
i gesommeerd:
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Tj

i

l ij

(19)

i

Vervolgens worden per grondlaag de pseudo-karakteristieke factoren bepaald:

Pj

Tj

(20)

T2
k k

Ten slotte wordt per lamel, met behulp van de pseudo-karakteristieke factor voor de betreffende
grondlaag de rekenwaarde voor de schuifsterkte als volgt bepaald:
i , pbasis

i . gemiddeld

Pi

i

(21)
i , reken
i , preken

i , pbasis
i , basis

Hierin zijn i,pbasis respectievelijk i,prek de "pseudo basiswaarde" en de "pseudo rekenwaarde".
De stabiliteitsberekening wordt met de pseudo rekenwaarde uitgevoerd. Als gevolg van het
iteratieve karakter van de berekening (bij een Bishop analyse) worden de rekenstappen volgens
formule (21) in elke iteratiestap herhaald.

Toepassing bij karakteristieke waarden uit lokaal grondonderzoek
Bij lokaal onderzoek worden, analoog aan de werkwijze bij proevenverzamelingen, curves
i i,gem},{ i i,kar} en { i i,rek} bepaald. Het verschil tussen de
i,kar en de
i,basis bij proevenverzamelingen zit in het gebruik van de 2-term (zie pagina 90 Leidraad Rivierdijken, deel 2).
De werkwijze bij het bepalen van de pseudo karakteristieke waarden en de pseudo rekenwaarden
bij lokaal grondonderzoek is verder geheel analoog aan de werkwijze bij proevenverzamelingen
die in de vorige § is beschreven.

Belangrijk aandachtspunt bij implementatie van de methode
In de voorgaande paragrafen is uitgegaan van grondlagen, waarbij in elke laag afzonderlijk
grondonderzoek is verricht ter bepaling van de schuifsterkte-eigenschappen. In de praktijk komt
het voor dat verschillende grondlagen eenzelfde typering krijgen en dat de
grondonderzoeksresultaten ter bepaling van de schuifsterkte in die verschillende lagen in één
statistische populatie (lees: een proevenverzameling voor de betreffende grondsoort) wordt
ondergebracht. In dat geval behoren de betreffende grondlagen, hoewel in geometrische zin goed
te onderscheiden als afzonderlijke lagen, in statistische zin tot dezelfde populatie. Dat betekent
dat in de afleiding van de methodiek, § C.2 e.v., in de formules de sommaties over de grondlagen
(index j) gelezen moeten worden als sommaties over in statistische zin onafhankelijke
grondsoorten, dat wil zeggen grondsoorten met onderling onafhankelijke proevenverzamelingen
of, bij lokaal onderzoek, onderling onafhankelijke steekproeven.
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D

Verkeersbelasting (conform add. LTV Regionale Keringen
betreffende Boezemkaden)
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E

Schematiseringsfactor: Overzicht invloedsparameters en
scenario’s dwp 21.69
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F

Achtergronden bepaling modelfactoren macrostabiliteit
Navolgend de uitlijning van het voorstel van Petar Lubking voor in rekening te brengen
rekenmodelonzekerheid in de VNK2 dijkringstudies met de deelfactoren aanpak in de
Marsroutestudie (het rapportje uit 1997). Het "uitzoekpunt" c.q. "zorg" was dat dit voorstel
weliswaar was geënt op terugrekenen van verwachtingswaarden en standaardafwijkingen van
stochastische "drempelwaarden" voor de probabilistische stabiliteit analyses, maar dat daarbij
niet gekeken is in hoeverre dit nog geloofwaardig spoort met de deelfactor-opzet, die in het kader
van de Marsroute in 1997 is ontwikkeld.
In een Excel spreadsheet is de beschouwing die ten grondslag lag aan het Marsrouterapport nog
eens dunnetjes overgedaan. Daarbij is gekeken naar twee dingen:
1

2

welke aanpassingen ten opzichte van de Marsroutestudie nodig zijn, ingegeven door
voortschrijdend inzicht. Met name de praktijkproef bij Bergambacht, inclusief geocentrifuge
proeven, en het proevenprogramma om de verschillen tussen resultaten van cel- en
triaxiaalproeven te kwantificeren.
waar, in de toen aangenomen verwachtingen en standaardafwijkingen, zit nog zoveel ruimte
dat aanpassing niet noodzakelijk leidt tot aperte ongeloofwaardigheid. Voor kwantificering
van modelonzekerheid, en ik hoop dat dit duidelijk is, kunnen we niet teruggrijpen op
uitgebreide databases van experimenten. Schattingen zij dus noodzakelijk sterk afhankelijk
van engineering judgement (ingenieurs intuïtie), maar dat is natuurlijk een elastisch begrip.

Bij het invullen van het spreadsheet heb is op basis van de punten 1 en 2 gekeken wat nog
geloofwaardig wordt geacht in de zoektocht om aan te sluiten aan de deterministische
modelonzekerheidsfactoren in het TRGS (lees, min of meer, de huidige ontwerp- en toetspraktijk).
De keuze van verwachtingen en standaardafwijkingen van deel-modelfactoren is weergegeven in
het Excel spreadsheet. Daarna is gekeken hoe de gevonden verwachtingen en spreidingen zich
verhouden tot het voorstel van Petar Lubking.
Mijn conclusie is dat het voorstel van Petar goed werkbaar is voor probabilistische
stabiliteitsanalyses binnen VNK2. Voor zover daarbij uitgegaan wordt van schuifsterkte
parameters op basis van celproeven zou de standaardafwijking van de drempelwaarde wel groter
moeten zijn dan in het voorstel van Petar (namelijk 0,07 in plaats van 0,05).
Samenvatting berekende drempelwaarden voor stabiliteitsanalyses met D-Geo-Stability (modules
Bishop RF en LiftVan RA):
•
Vergelijking met advies Petar Lubking (eind januari 2012).
•
Vergelijking hoge karakteristieke drempelwaarde met modelonzekerheidsfactoren in TRGS
(voor semi probabilistische ontwerp/toets-analyses).
Beschouwde situaties:
•
Niet opdrijven, berekening met Bishop RF (random function model = MPROSTAB, d.w.z. c’
en tan( ’) variëren binnen een grondlaag).
•
Niet opdrijven, berekening met LiftVan RA (random average model, d.w.z. één
grondlaaggemiddelde voor c’ en tan( ’)).
•
Opdrijven, berekening met LiftVan RA.
•
Opdrijven, berekening met Bishop RF.
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Onderscheid naar basiswaarden (gelden bij gebruik van “conventionele” triaxiaal proeven) en
gecorrigeerde waarden (gelden bij gebruik van celproeven)
Zie ook bijbehorend Excel spreadsheet voor aannamen m.b.t. verwachtingen
standaardafwijkingen van deelfactoren voor modelonzekerheid (niet bijgevoegd)

en

Opmerkingen:
•
Glijvlak model is in beginsel optimistisch, maar ook onzeker, marge is hier circa 0% en dit
lijkt redelijk.
•
LiftVan is in beginsel minder optimistisch (laat meer faalmodes toe), 5% verschil in
verwachtingswaarde ten opzichte van Bishop op basis van Bergambachtproef.
•
Spencer Van der Meij is in beginsel meer precies en over het algemeen minder optimistisch
dan LiftVan (meer faalmodes, rigoureuze methode, geen noodzaak tot afsnuiten). Alleen
winst met betrekking tot meer precisie wordt in deze analyse meegenomen
•
Horizontaal evenwicht (Horizontal balance) verwaarloost zowel het momenten- als het
verticale evenwicht, weinig faalmodes worden onderzocht. Methode is weinig precies met
grote onzekerheden.
•
EEM: Gemiddeld is een EEM berekening goed. Zonder referentie naar Bishop is er een
gerede kans op een afwijking ten opzichte van de referentiemethodiek. Wanneer een
glijcirkel (zonder constructie) overeen komt met het Bishop, LiftVan of Spencer-Van der Meij
resultaat geeft EEM een goede veiligheidsbeschouwing.
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G Voorbeeldberekening omgaan met volumegewicht volgens
Eurocode
Navolgende voorbeeld berekening over hoe om te gaan met onzekerheden in volumiek gewicht
bij macrostabiliteit is afkomstig uit Eurocode 7, Achtergronden en voorbeeld berekeningen, KIVI
NIRIA 2008 zie [ref. 3] § 11.3 blz.95.
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Eurocode 7 achtergronden en voorbeeld berekeningen: § 11.3 blz. 94 e.v.
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H

Voorbeeldcase: ongedraineerde stabiliteitsanalyse met
ongedraineerde schuifsterkte
Algemeen
In deze bijlage zijn de resultaten gegeven de ongedraineerde stabiliteit analyses met
ongedraineerde schuifsterkteparameters zoals in § 7.5 is weergegeven.
De case is gelijk aan de case behandeld in hoofdstuk 12 van dit TR met dit verschil dat hier van
ongedraineerde stabiliteit analyses met ongedraineerde schuifsterkteparameters is uitgegaan in
plaats van gedraineerde stabiliteit analyses met effectieve schuifsterkte-parameters.
Het stappenplan macrostabiliteit zoals in hoofdstuk 11 kan hierbij onverkort worden toegepast zij
het dat in de stappen 1, 4 en 6 rekening moet worden gehouden met het ongedraineerde
rekenen:
Stap 1: Veiligheidsbenadering:
De toe te passen veiligheidsbenadering met het daarbij toe te passen stelsel van partiële factoren
is gelijk als bij een gedraineerde analyse met uitzondering van de te gebruiken materiaalfactoren
voor de ongedraineerde schuifsterkteparameters (zie hiervoor hoofdstuk 9).
Opgemerkt wordt dat op moment van schrijven van dit TR (medio oktober 201)2 nog geen
vastgestelde materiaalfactoren beschikbaar zijn.
Stap 4: Grondmechanische basisschematisatie:
Uiteraard dient in deze stap rekening te worden gehouden met het maken van een
basisschematisatie waarbij de ongedraineerde schuifsterkteparameters wordt toegepast.
In onderstaande 2 tabellen zijn de gehanteerde grondparameters voor de ongedraineerde
analyse (parameters su-ratio en POP) weergegeven. De verwachtingswaarden zijn gebaseerd op
de correlatie met grondsoort en volumegewicht (su-ratio) en op de correlatie met conusweerstand
uit een sondering ter plaatse (POP). De variatiecoëfficiënten voor de su-ratio’s volgen uit eerder
uitgevoerd SBW-onderzoek, voor de POP-waarde zijn deze aangenomen als 0,4. De
materiaalfactoren zijn voor deze case gelijk gesteld aan 1,15 maar staan nog ter discussie en
vragen om vervolgonderzoek (zie [ref. 17] en [ref. 50]).
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grondsoort

verwachtings-

standaard-

variatie

karakteristieke

materiaal-

reken-

waarde

afwijking

coëfficiënt

waarde

factor 1)

waarde

Dijksmateriaal

0,33

0,05

0,15

0,25

0,22

Klei Duinkerke

0,30

0,02

0,08

0,26

0,23

Hollandveen 1

0,35

0,06

0,17

0,25

Klei Calais 1

0,21

0,02

0,09

0,18

Hollandveen 2

0,35

0,06

0,17

0,25

0,22

Klei Calais 2

0,21

0,02

0,09

0,18

0,16

Klei, zandig-Calais

0,21

0,02

0,09

0,18

0,16

Klei Duinkerke 1

0,30

0,02

0,08

0,26

0,23

Hollandveen 1

0,35

0,06

0,17

0,25

0,22

Klei Duinkerke 2

0,30

0,02

0,08

0,26

Hollandveen 2

0,35

0,06

0,17

0,25

Klei Calais

0,21

0,02

0,09

0,18

0,16

Klei, zandig-Calais

0,21

0,02

0,09

0,18

0,16

onder de dijk

0,22
1,15

0,16

naast de dijk

Tabel H.1

1,15

0,23
0,22

Grondparameters voor ongedraineerde analyse (s u-ratio [-]) case 5 Spui, gebaseerd op correlatie met

grondsoort en volumegewicht.
grondsoort

verwachtings-

standaard-

variatie

karakteristieke

materiaal-

reken-

waarde

afwijking

coëfficiënt

waarde

factor 1)

waarde

onder de dijk
Dijksmateriaal

71

32

18

16

Klei Duinkerke

31

14

8,0

6,9

Hollandveen 1

17

7,7

4,4

3,8

Klei Calais 1

22

9,9

Hollandveen 2

17

7,7

4,4

3,8

Klei Calais 2

22

9,9

5,7

5,0

Klei, zandig Calais

27

12

7,0

6,1

0,40

5,7

1,15

5,0

naast de dijk
Klei Duinkerke 1

80

36

21

18

Hollandveen 1

20

9,0

5,2

4,5

Klei Duinkerke 2

31

14

8,0

Hollandveen 2

17

7,7

Klei Calais

22

9,9

5,8

5,0

27

12

7,0

6,1

Klei, zandig Calais

Tabel H.2

0,40

4,4

1,15

6,9
3,8

Grondparameters voor ongedraineerde analyse (POP [kPa]) case 5 Spui, gebaseerd op correlatie met

conusweerstand uit sondering.

Stap 6: Rekenmodel:
De keuze van het rekenmodel is niet afhankelijk van keuze van de sterkteparameters
(ongedraineerd dan wel gedraineerde parameters). Binnen het rekenmodel dient wel rekening te
worden gehouden met het model voor het grondgedrag nl. ongedraineerd grondgedrag.
Voor de karakterisering van de schuifsterkte in de glijvlakberekeningen is gewerkt met de
methode “cu calculated”. Met de methode “cu calculated” wordt de ongedraineerde schuifsterkte
op het schuifvlak bepaald op basis van de verticale effectieve spanning, de pre overburden
pressure (POP) en de ongedraineerde schuif-sterkteratio (su vc).
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Stap 6a en 6b:
De berekeningen zijn uitgevoerd met de modellen LiftVan en Bishop (D-Geo-Stability). Er is geen
rekening gehouden met een modelfactor. In Tabel H.3 zijn de resultaten samengevat.
Rekenmethode
Hm 21.69

Lift Van
Fmin [-] 1)
0.59

Bishop
Fmin [-] 1)
0.65

1) Er is geen rekening gehouden met een modelfactor
Tabel H.3

Berekende stabiliteitsfactor Fmin voor case Spui met model LiftVan en Bishop
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I

Protocol voor het uitvoeren van laboratoriumproeven voor
ongedraineerde stabiliteit analyses met ongedraineerde
schuifsterkteparameters

In dit protocol voor het uitvoeren van geotechnisch laboratoriumonderzoek worden aanbevelingen
gegeven voor het uitvoeren van ongedraineerde anisotrope triaxiaalproeven (CAU), direct simple
shear proeven (DSS), constant rate of strain proeven (CRS), samendrukkingsproeven en
classificatieproeven. Voor de meest gangbare geotechnische laboratoriumproeven zijn in
Nederland normen en richtlijnen beschikbaar. Deze bestaande normen en richtlijnen bevatten
echter witte vlekken. Daarnaast zijn deze normen en richtlijnen niet altijd aangepast aan de
actuele internationale geotechnische inzichten. Voor de CRS-proef en de direct simple shear
proef zijn geen Nederlandse normen of richtlijnen voorhanden. De aanbevelingen in dit protocol
zijn een invulling van deze lacunes.
De aanbevelingen betreffen:
Procedure voor de verzadiging van grondmonsters voor het uitvoeren van
triaxiaalproeven.
Keuze van de spanningsniveaus bij samendrukkingsproeven, constant rate of strain
proeven, triaxiaalproeven en direct simple shear proeven.
Aanwijzingen voor de keuze van de parameter K0 voor het uitvoeren van anisotrope
consolidatie bij triaxiaalproeven.
Duur van de consolidatiefase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven.
Snelheid en duur van de afschuiffase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven.
Aanwijzingen voor de uitvoeringswijze van constant rate of strain proeven,
triaxiaalproeven en direct simple shear proeven.
Aanwijzingen voor het uitvoeren van bepalingen van de vloeigrens met de valconus of
met het toestel van Casagrande.
Dit protocol is een aanvulling op de bestaande normen en richtlijnen. Dit protocol dient te worden
toegepast naast de vigerende normen en richtlijnen. De aanbevelingen in dit document dienen te
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worden gevolgd en voor andere zaken, die niet in dit protocol worden behandeld, dienen de
vigerende normen en richtlijnen te worden toegepast.
Dit protocol is met name gericht op het uitvoeren van laboratoriumonderzoek voor het beoordelen
van de macrostabiliteit van dijken (voor toetsen en ontwerpen). Tot nu toe zijn de celproef en de
triaxiaalproef (veelal meertraps procedure) de gebruikelijke proeven geweest voor het bepalen
van effectieve schuifsterkte parameters voor stabiliteitsanalyses voor dijken. De celproef wordt
niet meer uitgevoerd en de vigerende voorschriften voorzien niet meer in veiligheidsfactoren voor
deze proef. In de nabije toekomst zal geleidelijk worden overgegaan op zogenaamde
ongedraineerde analyses bij de beoordeling van taludstabiliteit. Internationaal is dit gebruikelijk en
ook in Nederland worden steeds meer de (technisch wetenschappelijke) voordelen hiervan
ingezien. Overigens zullen ook altijd gedraineerde stabiliteitsanalyses uitgevoerd blijven worden.
Meertraps triaxiaalproeven zijn niet geschikt voor het bepalen van de ongedraineerde
schuifsterkte. Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte vereisen het uitvoeren van
triaxiaalproeven volgens een andere proefprocedure. Daarnaast wordt voor het beproeven van
veen het toepassen van de direct simple shear proef aanbevolen. De grensspanning of
overconsolidatiegraad speelt bij de ongedraineerde schuifsterkte ook een belangrijke rol. Voor het
bepalen hiervan kan de constant rate of strain proef of de samendrukkingsproef worden
uitgevoerd. Dit protocol is opgesteld om eenduidigheid en betrouwbaarheid bij het uitvoeren van
de genoemde proeven te bevorderen.
Vigerende normen en aanbevelingen
In het onderstaande overzicht zijn enkele belangrijke Nederlandse vigerende normen en
aanbevelingen voor het uitvoeren van geotechnische laboratoriumproeven weergegeven. Tevens
zijn in het overzicht enkele relevante internationale documenten opgenomen.
Proef

Vigerende Nederlandse normen en aanbevelingen en enkele relevante
internationale documenten
Triaxiaalproef
Bepaling van schuifweerstands- en vervormingsparameters van grond –
Triaxiaalproef. Nederlandse norm NEN 5117, 1e druk, december 1991.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 9:
Consolidated triaxial compression tests on water-saturated soil. Technical
Specification. CEN ISO/TS 17892-9. First edition 2004-10-15.
Direct
simple Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear
shear proef
Testing of Cohesive Soils. ASTM D 6528-07. American Society for the
Testing of Materials.
NORSOK standard G-0001, Annex D: Laboratory testing, Rev.2, October
2004.
Constant rate of Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of
strain proef
Soils Using Controlled-Strain Loading. ASTM D 4186 – 06. American
Society for the Testing of Materials.
Samendrukkings- Bepaling van de een-dimensionale samendrukkingseigenschappen van de
proef
grond. Nederlandse norm NEN 5118, 1e druk, december 1991.
Uitvoering en interpretatie samendrukkingsproef. CUR-aanbeveling 101,
2005.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 5:
Incremental loading oedometer test. Technical Specification. CEN ISO/TS
17892-5. First edition 2004-10-15.
ClassificatieClassificatie van onverharde grondmonsters. Nederlandse norm NEN 5104,
proeven
1e druk, september 1989.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part 12:
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Determination of the Atterberg limits. Technical Specification. CEN ISO/TS
17892-12. First edition 2004-10-15.
Plasticiteit van grond. Proef 14. Standaard RAW Bepalingen 2010. CROW
Ede.
Organische-stofgehalte en CaCO3-gehalte. Proef 28. Standaard RAW
Bepalingen 2010. CROW Ede.
Tabel I.1

Vigerende Nederlandse normen en aanbevelingen en enkele relevante internationale documenten

De vigerende Nederlandse normen in het bovenstaande overzicht zijn gedateerd. De meer
actuele Europese conceptnormen voor geotechnische laboratoriumproeven hebben in Nederland
nog niet de status van norm en de bijbehorende nationale bijlagen van de Europese normen zijn
nog niet beschikbaar. De genoemde Europese conceptnormen kunnen als richtlijnen worden
gehanteerd, met het huidige protocol als verbetering of aanvulling.
De monstername moet voldoen aan Eurocode 7 en aan de norm EN /ISO 22475-1. Handboringen
ten behoeve van monstername voor laboratoriumproeven op ongestoorde grondmonsters zijn
uitgesloten. Ook het transport en de opslag (gekoeld, vochtige ruimte) dient gecontroleerd en met
zorg plaats te vinden. De kwaliteit (ongeroerdheid) van de grondmonsters is van groot belang
voor een goed proefresultaat.
Verzadiging grondmonsters voor triaxiaalproeven
Om bij de triaxiaalproeven een zorgvuldige verzadiging van de grondmonsters te bereiken zijn de
volgende zaken van belang:
Tijdens de monsterverzadiging mag de effectieve druk in het monster niet boven de
uiteindelijke consolidatiedruk uitkomen. Hiermee wordt een ongewenste voorbelasting in
het monster voorkomen. Men kan optioneel de celdruk en de monsterdruk tegelijk
langzaam laten toenemen met de drainagekraan open, of de NEN 5117 procedure
volgen.
De B-factor bij 300 kPa (of hogere) backpressure moet minimaal 0,96 zijn. De bepaling
van de B-factor gebeurt door meting van poriedruktoename bij een kortdurende
celdruktoename van minstens 25 kPa.
Het verdient aanbeveling om de massaverandering van het monster na de
verzadigingsfase te meten. De massa van het monster zou moeten toenemen bij
verzadiging door toestromen van water, terwijl het volume kan afnemen bij toepassen van
enkel celdrukverhoging. Rapporteer alle beschikbare massa- en dichtheidsdata.
Duur consolidatiefase voor triaxiaal- en direct simple shear proeven
De duur van de consolidatiefase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven is een belangrijk
aandachtspunt. Bij sommige monsters kan de benodigde duur van de consolidatiefase heel lang
zijn.
De norm NEN 5117 voor het uitvoeren van triaxiaalproeven zegt niets over de gewenste duur van
de consolidatiefase. Een kleimonster zou moeten consolideren, totdat de vervormingssnelheid
laag is ten opzichte van de afschuifsnelheid. Een probleem hierbij is de kruipgevoeligheid van
Nederlandse grond. Daarom streven we naar een praktische consolidatieduur, zonder alle
kruipvervorming af te wachten.
Om in de consolidatiefase van de triaxiaalproeven het gewenste anisotrope spanningsniveau te
bereiken wordt de spanning eerst isotroop verhoogd totdat de effectieve horizontale druk het
gewenste spanningsniveau heeft bereikt; vervolgens wordt de deviatorspanning verhoogd, totdat
ook de verticale spanning het gewenste niveau heeft bereikt.

I-3

1204203-007-GEO-0003, Versie 2, 20 februari 2013, concept

Het is hierbij van belang voortijdig bezwijken van het proefstuk te voorkomen. Daarvoor dient de
K0-waarde niet te laag te worden gekozen.
Richtlijn: Neem voor de isotrope fase de eerste nacht (circa 16 uur); ga daarna door met de
anisotrope fase, ook als het monster nog niet uitgeconsolideerd is.
Beschouw de volumecurve Vc tegen (t) in de tweede fase na 24 uur. Als de asymptoot duidelijk
zichtbaar is, is dit voldoende lang, anders moet men nog een dag doorzetten.
Ter controle kan aan het einde van deze fase de drainage worden dichtgezet en de
waterspanning worden geregistreerd. Als de waterspanning meetbaar oploopt in korte tijd, moet
er langer geconsolideerd worden.
Direct simple shear proeven
Bij de direct simple shearproeven geldt in principe een soortgelijke procedure, dat wil zeggen het
volume Vc tegen de tijd bepalen via de zetting van het proefmonster. Omdat het monster slechts
circa 20 mm hoog is en tweezijdig gedraineerd wordt, zal de consolidatieduur korter zijn dan bij
de triaxiaalproef. Meestal zal 16 uur consolidatie voldoende zijn.
Spanningsniveaus bij triaxiaalproeven en direct simple shear proeven
De keuze van de consolidatiespanning is bepalend voor de schuifsterkte die wordt gevonden met
de triaxiaalproeven en de direct simple shear proeven. Het gewenste niveau van verticale en
horizontale spanning zal uiteraard afhangen van de geotechnische vraagstelling. Wanneer de
consolidatiespanning lager wordt gekozen dan de grensspanning leidt dit tot overgeconsolideerd
gedrag van de grond. De grond vertoont dan dilatantie, met name bij een grotere mate van
overconsolidatie. Bij dilatantie wordt tijdens afschuiven wateronderspanning in de grond
gegenereerd, wat een schijnbare extra sterkte van de grond geeft. Wanneer de grootte van de
overconsolidatiegraad (OCR) bekend is, kan de gevonden schuifsterkte hiermee worden
omgerekend naar een normaal-geconsolideerde waarde van de schuifsterkte.
Een consolidatiespanning gelijk aan of hoger dan de grensspanning geeft normaal
geconsolideerd gedrag van de grond. De grond vertoont dan contractant gedrag. Er wordt dan bij
het afschuiven van de grond wateroverspanning gegenereerd.
De spanningstoestand van de grond in het terrein is zodanig dat de grond bij afschuiven altijd in
meer of mindere mate overgeconsolideerd gedrag zal vertonen. Deze spanningstoestand is het
gevolg van bodemvormende processen, polderpeilfluctuaties en dergelijke. De mate van
overconsolidatie kan in het terrein sterk variëren.
Een robuuste werkwijze voor het beoordelen van de taludstabiliteit van dijken is om uit te gaan
van normaal geconsolideerd grondgedrag en daarvoor een procedure voor de triaxiaalproeven en
direct simple shear proeven te volgen die meteen een normaal geconsolideerde waarde van de
schuifsterkte geeft. In het vervolg wordt uitgegaan van normaal geconsolideerde proefstukken.
Daarvoor kan als volgt worden omgegaan met de keuze van de spanningsniveaus voor de
consolidatiefase van de proeven:
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Het verticale spanningsniveau is hoger dan de grensspanning volgend uit de
samendrukkingsproeven en de CRS-proeven13. Wanneer een grote ophoging wordt
aangelegd kan de consolidatiespanning daarop worden afgestemd.
Doordat proefmonsters vanuit verschillende boringen, van verschillende dieptes en van
herkomst onder de dijk en naast de dijk bij elkaar kunnen worden gevoegd in een
proevenverzameling van proefmonsters van dezelfde grondsoort, worden min of meer
vanzelf proeven met verschillende spanningsniveaus bij elkaar gevoegd.
De verticale spanningsniveaus bij een serie proefmonsters van een proevenverzameling
moet men gelijkmatig verdelen tussen laagste spanningsniveau (1,2 à 1,5 maal de
grensspanning) en hoogste spanningsniveau, zodanig dat het geldigheidsgebied van de
proevenverzameling afgestemd is op het spanningsbereik in de stabiliteitsanalyses.
Indien het gewenst is rekening te houden met het effect van overconsolidatie zijn twee werkwijzen
mogelijk. Een mogelijkheid is om een proefstuk te consolideren bij een consolidatiespanning gelijk
aan of hoger dan de grensspanning van het proefstuk en vervolgens een tweede consolidatiestap
uit te voeren, waarin de consolidatiespanning wordt verlaagd naar het gewenste spanningsniveau
of naar de gewenste overconsolidatiegraad (extra ontlaststap). Deze aanpak wordt de
SHANSEP-methode genoemd, zie [Ladd e.a., 2004]. Deze methode is vooral geschikt voor
proefstukken, waarvan de monsterkwaliteit laag is, bijvoorbeeld door monsterverstoring tijdens
het boren.
Een andere mogelijkheid om rekening te houden met het effect van overconsolidatie is om een
proefstuk te consolideren bij de spanning die het proefstuk in het veld heeft gehad (meestal lager
dan de grensspanning). Deze aanpak is bekend als de Norwegian style, zie [Berre, 1982]. Bij
deze tweede aanpak blijft de structuur van de grond zoveel mogelijk intact tot aan het begin van
de afschuiffase van de proeven. Door het behoud van de structuur van het proefstuk leidt deze
aanpak tot een hogere bezwijkwaarde van de schuifsterkte dan de eerder genoemde werkwijze.
Deze aanpak is met name geschikt voor grondmonsters met weinig monsterverstoring.
Een belangrijk aandachtspunt is dat proeven met een verschillende overconsolidatiegraad niet
zonder meer met elkaar kunnen worden gecombineerd om schuifsterkteparameters af te leiden.
Wanneer verschillende proeven met een verschillende overconsolidatiegraad met elkaar worden
gecombineerd, bijvoorbeeld voor een stabiliteitsberekening of voor een proevenverzameling,
moet rekening worden gehouden met het verschil in overconsolidatiegraad.
De triaxiaal- en direct simple shear proeven moeten alle als eentrapsproeven worden uitgevoerd,
geplot en gerapporteerd.
Keuze K0 voor anisotrope consolidatie bij de triaxiaalproeven
Voor de anisotrope consolidatie bij de triaxiaalproeven kan de K0-waarde (K0 = ’h ’v) worden
bepaald uit de literatuur of uit database gegevens. Voor normaal geconsolideerde klei of klei met
een lage overconsolidatiegraad (OCR) kan de richtwaarde K0 = 0,5 worden aangehouden. Bij een
hogere overconsolidatiegraad wordt de K0-waarde eveneens hoger (bij OCR > 2,0 wordt K0 0,8 à
1,0). Desgewenst kan de K0 worden bepaald met K0 CRS-proeven of met
samendrukkingsproeven met K0 meting (K0 IL-proef; oedometer met K0 meting).

13

Sommige onderzoekers bevelen ten minste 1,5 maal de grensspanning aan (Ladd). Deze aanbeveling mag desgewenst

worden gevolgd.
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Uitvoering triaxiaalproeven
De triaxiaalproeven worden uitgevoerd in continue ongedraineerde compressie, na anisotrope
consolidatie. Hierbij dient te worden gewerkt conform NEN 5117. Voor de anisotrope consolidatie
wordt verwezen naar CEN ISO/TS 17892-9 (zie Tabel 1) en de voorgaande tekst.
Het opleggen van de deviatorspanning bij de anisotrope consolidatiefase kan zowel
spanningsgestuurd als verplaatsingsgestuurd plaatsvinden. De isotrope consolidatiefase levert
informatie over de snelheid waarmee de spanning of verplaatsing kan worden opgevoerd.
Wanneer een ophoging wordt aangelegd, kan het uitvoeren van extensie proeven noodzakelijk
zijn. CEN ISO/TS 17892-9 voorziet niet in richtlijnen voor het uitvoeren van extensieproeven.
Extensieproeven kunnen echter wel naar analogie van deze CEN-standaard worden uitgevoerd
ter aanvulling op de compressieproeven.
De maximale afschuifsnelheid hoort aan de monstereigenschappen gekoppeld te zijn en volgt uit
de consolidatiefase. Hiervoor dient men NEN 5117 te volgen. Het is gewenst om de absolute
maximale afschuifsnelheid te beperken tot 1% per uur om de waterspanning in het monster goed
te kunnen meten. De afschuifsnelheid is dus maximaal 1% per uur of langzamer indien dit volgt
uit NEN 5117.
In de afschuiffase moet men zo lang mogelijk doorschuiven (tot maximale rek) om maximale
ontwikkeling van een schuifvlak in het grondmonster te bereiken. Daarmee wordt een
schuifsterkte van de grond gemeten, die de zogenaamde critical state sterkte zo goed mogelijk
benadert (NB: dit is niet de reststerkte van de grond).
Voor de proefstukken wordt een hoogte/diameterverhouding van 2:1 gekozen.
Het is wenselijk een zo groot mogelijk proefstuk te beproeven. Bij een groter proefstuk is de
invloed van de eindvlakken kleiner. Daarnaast doet een groter proefstuk meer recht aan de
structuur en de heterogeniteit van het proefstuk. De minimale diameter bedraagt 50 mm. Bij
uitzondering kan men 38 mm monsters nemen, mits goed beargumenteerd.
Uitvoering direct simple shear proeven
Voor het uitvoeren van direct simple shear proeven bestaat geen Nederlandse norm en ook geen
CEN/ISO norm. Daarom zijn enkele aanwijzingen bijgevoegd voor het uitvoeren en uitwerken van
deze proeven. Bij geotechnisch onderzoek voor offshore constructies wordt meestal verwezen
naar de NORSOK-richtlijnen, zie Tabel 1.
Het monster wordt voor de DSS-proef eerst geconsolideerd naar het gewenste spanningsniveau,
zie boven.
De zijrand van het grondmonster wordt in de DSS-proef gesteund door een verstevigd
membraan, zodat de diameter van het monster min of meer constant blijft. Ook wordt wel een
ringenstapel gebruikt om de diameter constant te houden. Een belangrijk verschil met de directe
schuifproef is dat de afschuiving niet opgelegd wordt in het horizontale vlak; het monster kiest in
de direct simple shear proef zelf een bezwijkvlak. Het verstevigde membraan of de ringenstapel
geeft het monster hiervoor voldoende vrijheid. De membraanweerstand of de schuifweerstand
van de ringenstapel dient bekend te zijn en de proefresultaten moeten hiervoor worden
gecorrigeerd. Met name bij slappe grondsoorten en proeven bij lagere spanningsniveaus is deze
correctie relevant. Bij de uitvoering van de proef is van belang dat de boven- en bodemplaat van
het simple shear-apparaat rotatievast zijn.
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De afschuiffase van de proef kan worden uitgevoerd met constante hoogte of met constante
bovenbelasting. Met constante hoogte reageert het monster in feite ongedraineerd (met een
constant volume). De verticale belastingsvariatie moet worden gemeten en daaruit kan de
waterspanningsverandering worden afgeleid, zie [De Groot e.a., 1992]. Meting van de
waterspanning gebeurt standaard niet, maar kan een nuttige aanvulling op de resultaten zijn.
Bij een gedraineerde afschuiffase (met constante belasting) wordt verticale verplaatsing van de
bovenzijde van het monster toegelaten. De variatie in de hoogte wordt in dat geval geregistreerd.
Uitvoering met constante hoogte heeft de voorkeur en wordt hier als standaard beschouwd.
De afschuifsnelheid moet worden vastgesteld conform ASTM D 6528 – 07 (zie Tabel 1) en volgt
uit de tijd tot einde consolidatie. Voor de verwachte rek bij de piekspanning kan 15 à 20% worden
aangehouden. De consolidatietijd kan worden afgeleid uit de curve van de zetting van het
monster tijdens de consolidatiefase tegen de tijd. Een afschuifsnelheid uitgedrukt in de
hoekverdraaiing per uur van circa 5%/uur is gebruikelijk. De maximale afschuifsnelheid is 8%/uur.
Dit komt neer op een horizontale vervormingssnelheid in de orde van 1,6 mm/uur. In de
afschuiffase moet men zo lang mogelijk doorschuiven (tot maximale rek, circa 40%) om maximale
ontwikkeling van een schuifvlak in het grondmonster te bereiken. Daarmee wordt een
schuifsterkte van de grond gemeten, die de zogenaamde critical state sterkte zo goed mogelijk
benadert.
Bij uitwerking van de proefresultaten levert de direct simple shear proef een piekwaarde van de
horizontale schuifspanning p bij een effectieve bovenbelasting v’ en een eindwaarde (40% rek)
van de horizontale schuifspanning e bij een effectieve bovenbelasting v’. Beide waarden moeten
worden gerapporteerd met de bijbehorende schuifrek.
De maximale schuifspanning is een nuttige, maar incomplete maat voor de schuifsterkte van het
materiaal. Er wordt namelijk bij de DSS-proef geen radiale spanning of verticale schuifspanning
gemeten.
Uitwerking direct simple shear proeven
De interpretatie van de meetgegevens is bij de DSS-proef niet vanzelfsprekend, omdat niet alle
spannings-componenten (horizontale druk in membraan, schuifspanningen) bekend zijn en de
oriëntatie van een eventueel afschuifvlak onbekend is. De literatuur [De Groot e.a., 1992] geeft
diverse manieren om de DSS-proef uit te werken.
Om tot een eenduidige uitwerking voor de effectieve schuifsterkteparameters cohesie c’ en hoek
van inwendige wrijving ’ te komen, wordt vaak verondersteld dat het afschuifvlak horizontaal is,
zodat op dit vlak schuif- en effectieve normaalspanning volgens Mohr-Coulomb kunnen worden
geanalyseerd. Andere uitwerkingen zijn mogelijk, mits goed beargumenteerd. Bij de uitwerking
van de meetgegevens dient ook nog rekening te worden gehouden met de wrijving in het systeem
en met de rekafhankelijke schuifspanning in het membraan. Deze gegevens dienen bekend te
zijn vanuit een ijking van het gebruikte apparaat.
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Volgens Mohr-Coulomb geldt de volgende vergelijking:
= c’ + ’v × tg( ’)
Net als bij de triaxiaalproef worden er meestal meerdere direct simple shear proeven bij
verschillende consolidatiespanning gedaan om de sterkteparameters c’ en ’ af te leiden. Als men
de piekwaarde of de eindwaarde van de gemeten horizontale schuifspanning p of e uitzet tegen
de effectieve verticale druk ’v die bij deze piekwaarde of eindwaarde hoort, kan men met lineaire
regressie c’ en ’ bepalen.
De piekwaarde of de eindwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte su wordt vaak benaderd
met: su,p = p of met su,e = e. Dit is een veilige benadering. Beide waarden moeten worden
gerapporteerd met de bijbehorende schuifrek.
Om consistent te blijven met de aangenomen Coulomb spanningscondities moet men voor het
bepalen van su de gevonden waarde van uit de direct simple shear proef echter delen door
cos( ’): su,p = p / cos( ’ p) en su,e = e / cos( ’ e). De wrijvingshoek ’ zal niet altijd bekend zijn; in
benadering geldt dan bij ’ p = 25° en ’ e = 32°, dat cos( ’ p) = 0,91 en cos( ’ e) = 0,85.
Overigens is het niet evident dat het gedrag van veen kan worden beschreven volgens het MohrCoulomb model.
Wanneer een aantal direct simple shear proeven op dezelfde grondlaag is uitgevoerd en de
ongedraineerde schuifsterkte su wordt uitgezet tegen de grensspanning ’p kan men met lineaire
regressie de ongedraineerde schuifsterkteratio su/ ’p bepalen. Idealiter loopt bij normaal
geconsolideerde proeven de regressielijn van su tegen ’p door de oorsprong van de grafiek.
Uitvoering Constant rate of strain (CRS)-proef
De CRS-proef verdient de voorkeur boven de standaard samendrukkingsproef en kan
gecombineerd worden met meting van de zogenaamde K0 factor, zie boven.
Voor de CRS-proef wordt het volgende belastingschema voorgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start bij een lage verticale spanning, ruim onder de effectieve terreinspanning ’vi.
Belasten tot 2,5 ’vi à 5 ’vi (bij monsters met hoge initiële spanning de hoge waarde);
Ontlasten tot ’vi ;
Herbelasten naar 5 ’vi ;
Relaxatiefase van minstens 16 uur; dit houdt in dat de hoogte van het monster constant
gehouden wordt en de spanningsverandering wordt vastgelegd;
Doorbelasten naar 7 ’vi of hoger, als de zettings-log( ’) curve nog niet recht loopt.

Wanneer een grote ophoging wordt aangelegd kunnen de genoemde factoren zonodig worden
verhoogd.
De vervormingssnelheid hangt af van de grondeigenschappen; bij Nederlandse klei en veen is de
range 0,1 tot 0,5 %/uur gebruikelijk. De snelheid moet worden verlaagd als de relatieve
wateroverspanning Ru (Ru = wateroverspanning/verticale druk) 15% overschrijdt, omdat hogere
waterspanning onwenselijk is gedurende een proef. De snelheid wordt alleen aangepast na
afronding van een fase, zie ook ASTM D 4186 – 06 (zie Tabel 1).
De grensspanning, die volgt uit een CRS-proef, is enigszins afhankelijk van de
vervormingssnelheid (hogere snelheid levert hogere grensspanning), en zal meestal licht afwijken
van de waarde, die volgt uit de standaard samendrukkingsproef. Anderzijds is de grensspanning
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die volgt uit een CRS-proef niet afhankelijk van de schatting van de terreinspanning en de keuze
van de belastingstappen zoals bij de samendrukkingsproef het geval is.
Spanningsniveaus bij samendrukkingsproeven
Bij het uitvoeren van samendrukkingsproeven voor het bepalen van zettingsparameters en de
grensspanning worden spanningstappen conform Tabel 2 gehanteerd. Afwijken hiervan is
toegestaan als hier goede redenen voor zijn. In deze tabel zijn de factoren weergegeven,
waarmee de effectieve terreinspanning ’vi moet worden vermenigvuldigd. Bovendien is
aangegeven van welke stappen de consolidatiecoëfficiënt cv volgens Taylor en Casagrande het
beste kan worden bepaald; dit zijn 4 stappen waarin de spanning minstens wordt verdubbeld. De
extra stappen rond de terreinspanning zijn bedoeld om de grensspanning beter te kunnen
vastleggen. Alle stappen duren minimaal 24 uur.
’vi
[kPa]
<15
>15
Cv
*)

Belastingstap
1
2
0,25
0,5
0,25
0,5
X

3
1
1
X

4
1,3
1,25

5
1,6
1,5

6
1,9
1,75

7
4
3
X

8 *)
10
7
X

9
4
3

10 *)
10
7

Wanneer een grote ophoging wordt aangelegd kunnen de genoemde factoren zonodig worden verhoogd.

Tabel 2

Spanningsniveaus per belastingstap, genormeerd op de effectieve terreinspanning ’vi.

Bij de stappen waarin de c v wordt bepaald is het noodzakelijk dat er in de zetting-log(t)
Casagrandeplot een duidelijke rechte kruiptak te constateren is. Indien de kruiptak niet zichtbaar
is, moet de betreffende stap tot 48 uur worden doorgezet. Indien de kruiptak na 48 uur nog niet
zichtbaar is, mag de volgende stap worden gestart. Er moet dus tijdens de proef een figuur van
de zetting tegen log(t) worden bijgehouden. De zetting na 24 uur moet altijd worden
gerapporteerd. Tijdens weekenden zijn stappen van 72 uur toegestaan.
N.B.: alleen betrouwbare cv-waarden (met goede fitlijnen aan de zettingscurve) mogen worden
gerapporteerd.
De resultaten van de samendrukkingsproeven worden uitgewerkt volgens de methoden abcIsotache (CUR Aanbeveling 101) en Bjerrum (CUR Aanbeveling 101, NEN 5118). Extra
uitwerking volgens de Koppejan-methode is toegestaan, maar niet vereist. De Koppejan-methode
is niet geschikt voor ontlast- en herbelaststappen.
Classificatie klei en veen
De grens tussen klei en veen is niet altijd eenvoudig te leggen. Aangenomen mag worden, dat
verzadigde grond met volumegewicht lager dan 11 kN/m 3 altijd veen is en boven 13 kN/m 3 altijd
klei.
In het tussengebied zal men het organisch gehalte moeten bepalen en visueel moeten
classificeren. Een organisch gehalte van 30% of meer duidt op veen, zie ook NEN 5104.
Bij het beschrijven van veen dient altijd de verweringsgraad volgens Von Post [TAW, 1996] te
worden benoemd (zwak, matig of sterk) en de aanwezigheid van riet of vezels.
Bij klei dient een cu-waarde met de valconus en de Atterbergse grenzen bepaald te worden.
Classificatie van grond (ook visuele classificatie) altijd in het laboratorium uitvoeren.
Vloeigrensbepaling
Het beste kan hiervoor de valconus gebruikt worden met de 4-punts methode. Deze methode is
praktischer en nauwkeuriger dan de bepaling van de vloeigrens met het toestel van Casagrande.
In Europa wordt in veel landen aan deze methode de voorkeur gegeven. De procedure en
materiaaleisen zijn gegeven in CEN ISO/TS 17892-12 (zie Tabel 1). Bij lage vloeigrenswaarde zal
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de valconuswaarde iets onder de Casagrande-waarde uitkomen, bij hoge vloeigrenswaarde juist
iets erboven.
De bepaling van de vloeigrens met het toestel van Casagrande is een aandachtspunt. Er zijn
apparaten volgens de British Standard en apparaten volgens de ASTM. Door de verschillende
stijfheid van het rubber blok bij beide typen apparaten (ASTM schrijft een stijver blok voor) wordt
een andere vloeigrens bepaald. Resultaten van verschillende toestellen zijn derhalve niet
zondermeer vergelijkbaar; de literatuur [Özer, 2009] noemt een verschil van circa 5%. Vrijwel alle
laboratoria in Nederland beschikken over een toestel volgens de specificaties van de ASTM.
Daarom is het wenselijk dit type toestel als het gangbare toestel aan te merken. Hierbij kan de
bepalingsmethode volgens proef 14 van de Standaard RAW Bepalingen 2010 (zie Tabel 1)
worden aangehouden. Voor de meeste Nederlandse laboratoria is dat de gangbare aanpak.
Referenties
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J Stabiliteitseisen voor dijken van de categorie C
J.1

Waterkeringen van de categorie C
Waterkeringen van de categorie C (verder aangeduid als C-keringen) zijn primaire waterkeringen
die achter een voorliggende primaire waterkering van de categorie A of B liggen (verder
aangeduid als A of B-keringen). Er worden twee typen C-keringen onderscheiden, namelijk direct
waterkerende C-keringen achter een dijkringverbindende waterkering (type 1) en
dijkringscheidende (niet direct waterkerende) C-keringen (Figuur J.1).

Figuur J.1

Waterkeringen van de categorie C, type 1 en type 2

De stabiliteitsbeoordeling van dijktaluds van C-keringen van het type 1 wijkt niet principieel af van
de stabiliteitsbeoordeling bij A of B-keringen. De ‘veilig te keren’ maatgevende hydraulische
belastingen worden afgeleid op basis van de statistiek van jaarextremen. Het eventuele falen van
voorliggende B-kering(en) wordt hierbij doorgaans niet meegenomen bij vaste dammen; bij
afsluitbare voorliggende keringen wordt doorgaans wel rekening gehouden met de kans op niet
sluiten.
Voor C-keringen van het type 2 geldt dat deze pas hydraulisch belast worden na falen
(doorbraak) van de voorliggende waterkering (A-kering), waardoor het aangrenzende
dijkringgebied (dijkringgebied 2 in Figuur J.1 overstroomt. Onderscheid moet gemaakt worden
tussen de situatie dat voor het door de C-kering te beveiligen dijkringgebied een minder strenge
(of even strenge) beveiligingseis geldt dan voor het voorliggende dijkringgebied, en de situatie
waarin beveiligingseis van het te beschermen gebied strenger is.
Stel dat in Figuur J.1 (rechts) de normfrequentie voor het door de C-kering te beschermen
dijkringgebied 1 gelijk is aan 1/1250 per jaar en voor het voorliggende dijkringgebied 2 ook 1/1250
of 1/4000 per jaar. Dan wordt voor dijkringgebied 1 aan de vereiste bescherming tegen
overstroming, via de C-kering, al voldaan als de A-keringen van dijkringgebied 2 op orde zijn.
Vanuit de beschermingseisen conform de Waterwet zijn dan geen specifieke eisen voor de Ckering af te leiden. Wel zou het logisch zijn dat er een eis is ten aanzien van de betrouwbaarheid
van de C-kering, wanneer bij een hoge buitenwaterstand de categorie A-kering in dijkringgebied 2
faalt, maar in dijkringgebied 1 niet. De C-kering moet dan immers functioneren als
compartimenterende waterkering. De Waterwet geeft hiervoor, geen specifieke eisen, anders dan
dat de vóór 1996 bestaande beveiliging door de C-kering niet mag worden aangetast.
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Wanneer daarentegen de wettelijke beveiligingseis voor dijkringgebied 1 strenger is dan voor
dijkringgebied 2, bijvoorbeeld 1/4000 per jaar voor dijkringgebied 1 en 1/1250 per jaar voor
dijkringgebied 2, dan moet de C-kering een structurele bijdrage leveren aan het voldoen aan de
wettelijke beveiligingseis voor dijkringgebied 1. Die structurele bijdrage aan de wettelijke
beveiligingseis van dijkringgebied 1, en met name de vertaling ervan in eisen aan de stabiliteit
van dijktaluds in de C-kering, is het onderwerp van dit deze bijlage.
J.2 Huidige toetseisen met betrekking tot macrostabiliteit voor C-keringen
De huidige toetseisen voor C-keringen (van het type 2) zijn vastgelegd in de hydraulische
randvoorwaarden voor C-keringen (HR-C) en het toetsvoorschrift voor C-keringen (VTV-C).
Ruwweg zijn die eisen als volgt te typeren.
Met betrekking tot de HR-C:
De waterstanden tegen de C-kering worden berekend met behulp van berekeningen van
overstromingen van het voorliggende gebied (dijkringgebied2 in Figuur J.1). Hierbij wordt
uitgegaan van verschillende scenario’s voor doorbraaklocaties van de A-kering rond dit
dijkringgebied. Voor elk scenario wordt de waterstand berekend bij de C-kering, als gevolg van de
doorbraak. Uitgangspunt bij die berekening is de waterstand van het buitenwater, ter plaatse van
de doorbraaklocatie(s), met overschrijdingskans gelijk aan de normfrequentie van door de Ckering te beschermen gebied.
Bijvoorbeeld: stel dat in Figuur J.1 het dijkringgebied 1 een normfrequentie heeft van 1/4000 (per
jaar) en dijkringgebied 2 een normfrequentie van 1/2000 (per jaar). Bij de
overstromingsberekeningen voor dijkringgebied 2 wordt dan gerekend de 1/4000ste waterstanden
in de (aangenomen) doorbraakpunten van de A-kering rond dijkringgebied 2.
Impliciet wordt verondersteld dat een waterstand, die hoger is dan de MHW voor de A-kering ter
plaatste van aangenomen doorbraaklocatie, met kans 1 tot doorbraak leidt. De ‘maatgevende’
waterstand bij de C-kering wordt bepaald door de waterstanden bij de verschillende
doorbraakscenario’s gewogen te middelen (op basis van de lengten A-kering die de
locatiescenario’s representeren). Deze waterstand wordt geïnterpreteerd als waterstand met
overschrijdingskans gelijk aan de normfrequentie voor dijkringgebied achter de C-kering.
Met betrekking tot het VTV-C:
Grosso modo wordt getoetst volgens het VTV voor A-keringen. Wanneer getoetst wordt op basis
van stabiliteitsberekeningen (gedetailleerde toetsing), dan gelden dezelfde materiaal- en
schadefactoren als voor A-keringen.
Hierbij kunnen de volgende kanttekeningen gemaakt worden:
1
De (gewogen) middeling van waterstanden bij de verschillende doorbraakscenario’s is
wiskundig onlogisch. De wegingsfactoren representeren een verdeling van de kansen op
een doorbraak bij de verschillende doorbraakscenario’s, gegeven dat een doorbraak
plaatsvindt. De gewogen middeling geeft in feite de verwachtingswaarde van de
waterstand bij de C-kering, gegeven doorbraak van de voorliggende A kering en gegeven
de buitenwaterstand die bij de overstromingsberekeningen is gekozen. De interpretatie
dat de overschrijdingskans van deze gewogen gemiddelde waterstand gelijk is aan de
overschrijdingskans van de buitenwaterstand waarmee gerekend is, is onjuist.
Een correcter procedure om de waterstand met de gewenste overschrijdingskans (de
normfrequentie van het door de C-kering beschermde dijkringgebied) is echter aanzienlijk
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2

bewerkelijker. Daarbij is het maar de vraag hoe groot de fout is, gezien ook onzekerheden
die in overstromingsanalyses een rol spelen.
In de aanpak wordt eraan voorbij gegaan dat de vóór de C-kering liggende A-kering ook
een bijdrage levert aan de veiligheid van het achter de C-kering liggende gebied. Een
relevante vraag is hoe betrouwbaar de C-kering moet zijn, wanneer deze belast wordt en
rekening houdend met de kans dat deze belast wordt, om aan de vereiste veiligheidseis
voor het te beschermen gebied te voldoen.

In het volgende wordt nader ingegaan op de specifieke situatie van C-kering en voorliggende Akering.
J.3

Eisen m.b.t. macrostabiliteit van het binnentalud van C waterkeringen
Voor A-keringen is de eis met betrekking tot macrostabiliteit van het binnentalud van dijken
gekoppeld aan de beveiligingsnorm voor het beschermde dijkringgebied. Uitgangspunt is dat de
toelaatbare bijdrage aan de kans op overstroming van een dijkringgebied, door een doorbraak die
geïnitieerd wordt door macro-instabiliteit, gelijk is aan een fractie van de beveiligingsnorm
(normfrequentie):

Pov ,toel

Fnorm

(1.1)

Hierin is Pov|inst,toel de toelaatbare bijdrage aan de overstromingskans, Fnorm de normfrequentie en
de fractie. In het (Addendum bij) het TR Waterkerende Grondconstructies wordt uitgegaan van
=0,10. De bijdrage aan de overstromingskans als gevolg van macro-instabiliteit kan als volgt
worden genoteerd:

Pov

Pinst Pov | inst

Pinst ,toel

Pov ,toel
Pov|inst

Fnorm
Pov|inst

(1.2)

waarin Pinst de kans op een afschuiving van het binnentalud ergens in de dijkstrekkingen rond het
dijkringgebied, Pinst,toel de toelaatbare kans op instabiliteit en Pov|inst de conditionele kans dat een
doorbraak optreedt, gegeven het optreden van die afschuiving. Voor het afleiden van eisen aan
de stabiliteit van een willekeurige dwarsdoorsnede van de dijken rond het gebied, wordt er in het
Addendum TRWG van uitgegaan dat de toelaatbare kans op instabiliteit ruwweg uniform verdeeld
moet zijn over de dijkstrekkingen die feitelijk bijdragen aan de kans op instabiliteit. Verder is
uitgangspunt dat slechts ruwweg 10% van de totale lengte aan dijkstrekkingen binnen de dijkring
feitelijk bijdraagt aan de kans op instabiliteit en dat deze ‘bijdragende’ lengte min of meer uniform
verdeeld is over de dijkring. Daarmee kan een uitdrukking worden afgeleid voor de toelaatbare
kans op instabiliteit voor een willekeurige dwarsdoorsnede van de dijken:

Pinst ,loc ,toel

0 ,15
Fnorm
L Pov| inst

(1.3)

waarin Pinst,loc, toel de toelaatbare kans op instabiliteit voor een willekeurige dwarsdoorsnede is en L
de totale lengte van de dijken rond het dijkringgebied in kilometers. Vgl. (1.3) is gebaseerd op de
formule voor het berekenen van de toelaatbare kans op macro-instabiliteit in het Addendum bij
het TRWG, waarbij een marginale vereenvoudiging is toegepast14. Voor de kans op doorbraak,
gegeven het optreden van macro-instabiliteit zullen we hier, net als in het Addendum bij het
TRWG uitgaan van Pov|inst=1 voor afschuivingen die het waterkerend vermogen aantasten
(zogenaamde zone 1 afschuivingen). Bij een dijkringgebied met een totale lengte aan dijken van,
14

In de noemer van vgl. 5.3.9 in het addendum is (1+ L/ ) vervangen door L/ , doorgaans is L/ >>1
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bijvoorbeeld, L=60 km vinden we een toelaatbare kans op macro-instabiliteit voor een
dwarsdoorsnede (zone 1) van:

Pinst , loc , toel

1
Fnorm
400

(1.4)

De eis met betrekking tot macrostabiliteit voor keringen van de categorie C kan op analoge wijze
afgeleid. Het uitgangspunt is dat, net als bij een gebied dat wordt beschermd door alleen Akeringen, de A-keringen en de C-keringen (in combinatie met de vóór-liggende A-keringen)
ruwweg gelijkelijk bijdragen aan de beveiliging. Dat wil zeggen dat de toelaatbare kans op
doorbraak (per jaar) als gevolg van macro-instabiliteit bij 1 km C-kering ruwweg gelijk moet zijn
aan de toelaatbare kans op doorbraak als gevolg van macro-instabiliteit bij 1 km A-kering.
Duiden we de lengte aan A-kering rond dijkringgebied 1 (Figuur J.1) aan met LA en de lengte aan
C-kering met LC, dan is de toelaatbare kans op falen van de C-kering door macro-instabiliteit:

Pov1_ via _ C

LC
( LA

LC )

Fnorm1

(1.5)

Hierin is Pov1_via_C de kans op overstromen dijkringgebied 1 via de C-kering en Fnorm1 de
gebiedseis (normfrequentie) voor dijkringgebied 1 De feitelijke kans op overstromen door macroinstabiliteit van de C-kering is:

Pov1_ via _ C

Pov1_ via _ C | ov 2 Pov 2

Pinst _ C | ov 2 Pov1|inst _ C Pov 2

(1.6)

Hierin is Pov1_via_C|ov2 de conditionele kans op overstromen van dijkringgebied 1, gegeven
overstromen van dijkringgebied 2 (aangeduid als gebeurtenis ov2) en Pov2 de kans daarop,
Pinst_C|ov2 de kans op macro-instabiliteit van de C-kering, gegeven overstromen van dijkringgebied
2 en Pov1|inst_C de kans op overstromen van dijkringgebied 1 gegeven macro-instabiliteit van de Ckering bij overstromen van dijkringgebied 2. Analoog aan de uitdrukking in vgl. (1.2) vinden we
voor de toelaatbare kans op macro-instabiliteit van de C-kering (bij overstromen van
dijkringgebied 2):

Pinst _ C |ov 2, toel

1
Pov1|inst _ C

LC
LA

LC

Fnorm1
Fnorm 2

(1.7)

Hierbij is aangenomen dat de kans op overstromen van dijkringgebied 2 gelijk is aan de
normfrequentie van dat gebied. Formeel gesproken hoeft dat niet correct te zijn, een
overschrijdingskans is geen overstromingskans. Voor het doel van de analyse, namelijk het
afleiden van benodigde schadefactoren is dat acceptabel. Wanneer er later
gebiedsbeveiligingsnormen in termen van toelaatbare overstromingskansen zijn, worden Fnorm1 en
Fnorm2 vervangen door deze overstromingskansnormen. De aanname m.b.t. vgl. (1.7) is dan dat
de beveiliging van dijkringgebied op orde is (de werkelijke overstromingskans is ten hoogste gelijk
aan de toelaatbare overstromingskans).
Analoog aan vgl. (1.3) vinden we voor de toelaatbare kans op macro-instabiliteit voor een
willekeurige dwarsdoorsnede van de C-kering:
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Pinst _ C |ov 2, toel

0,15

LC

Pov1|inst _ C LC

LA

LC

Fnorm1
Fnorm 2

0,15
Pov1|inst _ C

Fnorm1
L Fnorm 2

(1.8)

Merk op dat in deze uitdrukking de verhouding tussen lengte van de C-kering en de totale lengte
van C- en A-kering van de dijkring geen rol meer speelt. De L in vgl. (1.8) is de totale lengte
(LA+LC). Rekenen we weer met Pov1|inst_C=1, een lengte van de dijkring van 60 km en gaan we uit
van Fnorm2=1/1250, dan vinden we een toelaatbare kans op macro-instabiliteit, bij overstromen
van dijkringgebied 2:

Pinst _ C , loc, toel

3 Fnorm1

(1.9)

Wanneer Fnorm1 bijvoorbeeld 1/2000 is, dan is de toelaatbare kans op macro-instabiliteit van de Ckering, bij overstromen van het voorliggende dijkringgebied, ongeveer 1/700. Hierbij hoort een eis
aan de betrouwbaarheidsindex van inst_C, loc, req 3.

J.4

Berekeningsmethode voor vereiste schadefactoren voor C-keringen
Aan de hand van de toelaatbare kans op macro-instabiliteit van de C-kering, kan de vereiste
betrouwbaarheidsindex worden berekend:
1
inst _ C , loc , eis

( Pinst _ C , loc, toel )

(1.10)

Hierin is -1(.) de inverse standaardnormale kans-functie. Aan de hand van deze vereiste
betrouwbaarheidsindex wordt de vereiste veiligheidsfactor op de sterkte berekend. Hiervoor is
een eenvoudige rekenmethode gekozen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de schuifsterkte langs
een glijvlak gekarakteriseerd kan worden als een normaal verdeelde stochastische variabele, met
verwachtingswaarde R en variatiecoëfficiënt VR. De laatste representeert de relatieve spreiding
van, over glijvlakken gemiddelde, schuifsterkte; er wordt uitgegaan van VR=0,15. De
ontwerppuntwaarde (rekenwaarde) van de sterkte is:

R*

R

(1

R

inst _ C , loc , eis

VR )

(1.11)

Hierin is R de zogenaamde invloedscoëfficiënt van de sterkte. Hiervoor wordt de ISO
gestandaardiseerde waarde R=0,8 gekozen. De benodigde partiële veiligheidsfactor op de
karakteristieke sterkte (5 procent ondergrens) is:

R

Rkar
R*

R
R

(1

(1 1,65 VR )
R

inst , loc , eis

(1 1,65VR )
VR )

(1

R

inst , loc , eis

VR )

(1.12)

In de aanpak volgens het (Addendum bij het) TRWG worden benodigde partiële
veiligheidsfactoren opgesplitst in zogenaamde basismateriaalfactoren, m, die niet afhankelijk zijn
van het vereiste veiligheidsniveau (de vereiste ), en de schadefactor, n, waarin de
afhankelijkheid van het vereiste veiligheidsniveau is ondergebracht. Hoewel daar eigenlijk geen
technisch/wetenschappelijke basis voor is, de twee factoren zijn immers onverbrekelijk met elkaar
verbonden, is die aanpak voor de praktijk handig. In de stabiliteitsberekeningen wordt gerekend
met rekenwaarden, en de uitkomst van de berekening wordt getoetst aan de schadefactor. Willen
we hierbij aansluiten, dan moet vgl. (1.2) enigszins aangepast worden.
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n

Rreken
R*

Rkar /
R*

m

(1 1,65VR ) / m
(1 R inst , loc , eis VR )

(1.13)

De m is hier een materiaalfactor die representatief is voor de verschillende materiaalfactoren voor
de cohesie en hoek van inwendige wrijving in het Addendum bij het TRWG. Gekozen is voor
m=1,25.

J.5 Resultaten
Op basis van de boven beschreven methode en gekozen uitgangspunten en getalswaarden zijn
de vereiste schadefactoren voor C-keringen berekend, die in Figuur J.2 zijn weergegeven. De
schadefactoren zijn afhankelijk van de lengte van de waterkering rond het door de C-kering te
beschermen gebied (dijkringgebied 1 in Figuur J.1). Verder zijn ze afhankelijk van de verhouding
tussen de normfrequenties voor het te beschermen gebied en het voorliggende dijkringgebied.
Met, bijvoorbeeld, de aanduiding 1/1250 – 1/2000 in de legenda in Figuur J.2 wordt bedoeld:
normfrequentie voor het door de C-kering te beschermen gebied is 1/2000 en de normfrequentie
voor het voorliggende gebied is 1/1250.
De figuur geeft theoretisch vereiste schadefactoren, ontleend aan de eisen conform de Waterwet.
Naast deze eisen is ook de algemene regelgeving voor veiligheid van grondconstructies van
toepassing. Die is vastgelegd in de Eurocode en Nationale Bijlagen. Praktisch houdt dit in dat de
toe te passen vereiste schadefactor niet kleiner dan 1,0 mag zijn.
Zoals gesteld in het voorgaande zijn er aan de Waterwet geen eisen te ontlenen, wanneer de
normfrequentie in het door de C-kering te beschermen gebied groter is dan in het voorliggende
gebied (anders dan dat de in 1996 bestaande veiligheid niet mag worden aangetast). Ook
hiervoor geldt wel de algemene regelgeving, waaraan voldaan wordt als de vereiste schadefactor
gelijk aan 1,0 wordt gekozen.

Figuur J.2

Theoretisch vereiste schadefactoren als functie van de lengte van de dijkring (A- en C-kering) voor
verschillende combinaties van normfrequentie van voorliggend dijkringgebied 2 en te beschermen
dijkringgebied 1. Voor toetsen en ontwerpen wordt minimaal een vereiste schadefactor van 1,0 toegepast
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J.6

Ontwerpwaarden waterstanden
Kansen op macro-instabiliteit die kleiner zijn dan of gelijk aan de toelaatbare, zoals afgeleid in §
J.2, worden alleen gerealiseerd door naast voldoend grote veiligheidsfactoren op de
(schuif)sterkte toe te passen, ook te rekenen met voldoend hoge ontwerpwaarden van de
belasting (i.c. de waterstanden die de C-kering belasten bij overstroming van het voorliggende
gebied). Bij de toelaatbare kans op macro-instabiliteit van de C-kering hoort een ontwerpwaarde
van de sterkte (die is bekeken in § J.3 en J.4), maar ook een ontwerpwaarde (rekenwaarde) voor
de belasting. Analoog aan de rekenwaarde van de sterkte, volgens vgl. (1.11), moet ook een
rekenwaarde van de belasting worden bepaald. Die kunnen we niet zo eenvoudig uitdrukken als
in vgl. (1.11), omdat de waterstand tegen de C-kering, bij overstromen van het voorliggende
gebied, doorgaans niet als normaal verdeelde grootheid kan worden gekarakteriseerd. We zullen
de rekenwaarde van de waterstand karakteriseren in termen van de overschrijdingskans van de
waterstand, gegeven dat het voorliggende gebied van de C-kering overstroomd wordt. Die
overschrijdingskans is:

N reken

(

S

inst _ C , loc , eis

)

(1.14)
Hierin is Nreken de vereiste overschrijdingskans van de rekenwaarde van de waterstand bij de Ckering, gegeven het overstromen van het voorliggende gebied en S de ISO gestandaardiseerde
invloedscoëfficiënt voor belasting; S=-0,7. Met de berekende vereiste betrouwbaarheidsindices,
die ten grondslag liggen aan de schadefactoren in figuur 1.2 vinden we waarden van Nreken die
variëren tussen 0,05 en 0,005.
De maatgevende waterstand nabij de C-kering wordt in de HR-C gegeven. Hoewel in § J.2
betoogd is dat de berekeningswijze niet correct is, zullen we uitgaan van de beoogde betekenis,
namelijk dat deze waterstand een overschrijdingskans heeft gelijk aan Fnorm1. Voor het gemak van
notatie gaan we hieronder, als voorbeeld, uit van Fnorm1 = 1/4000 en Fnorm2=1/2000. De HR-C
geeft dus de 1/4000ste (kans per jaar) waterstand vóór de C-kering en de (veronderstelde) kans
dat het voorliggende gebied overstroomt is 1/2000.
De waterstand vóór de C-kering is een conditionele waterstand, gegeven doorbraak van de
voorliggende dijkring. De 1/4000ste per jaar waterstand vóór de C-kering is dus feitelijk de
Fnorm1/Fnorm2 = (2000/4000)ste waterstand, gegeven het optreden van overstroming van
dijkringgebied 2. Immers de (aangenomen) kans op dit gebeurt is 1/2000. Het is dus de
waterstand met overschrijdingskans van 0,5 per overstromingsgebeurtenis. Om de gewenste
veiligheid te halen moeten we (zie boven) rekenen met de waterstand met overschrijdingskans
van 0,05 à 0,005 per overstromingsgebeurtenis. Die waterstand kan hoger zijn dan de
maatgevende waterstand volgens de HR-C, hoewel gezegd moet worden dat in
overstromingssituaties fysische begrenzingen al snel een rol kunnen spelen. De waterstand bij
overstroming in een rivierengebied, als gevolg van een doorbraak bovenstrooms, zal bijvoorbeeld
begrensd worden door de hoogte van de dijken (of overlaten) in het gebied benedenstrooms.
Als voorlopige praktische indicatie zou, bijvoorbeeld, uitgegaan kunnen worden van een
waterstand vóór de C-kering die één à twee decimeringshoogten hoger is dan de maatgevende
waterstand volgens de HR-C, rekenend met de decimeringshoogte die hoort bij het buitenwater
dat de bron is van overstroming van het vóór de C-kering liggende gebied.
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J.7 Toetsen versus Ontwerpen
Conform het gestelde in het vigerende toetsvoorschrift (VTV) dient bij de toetsing in beginsel
uitgegaan te worden van een ‘dijkvak’-benadering. Voor de aan te houden schadefactoren bij
toetsing van de macrostabiliteit van binnentaluds van dijken houdt dit praktisch in dat deze gelijk
zijn aan de aan te houden schadefactoren, die op basis van een ‘dijkring’-benadering zijn
afgeleid, maar voor een ‘vast’ gekozen lengte van de dijkring van ca. 66 km.
Omdat de in Figuur J.2 schadefactoren geheel conform de systematiek zijn afgeleid, die ook voor
de schadefactoren voor waterkeringen van de categorie A, kan ook hier de 66 km regel worden
toegepast. De schadefactoren voor C-keringen ten behoeve van het toetsen zijn gelijk aan de
schadefactoren die in Figuur J.2 zijn gegeven voor een dijkringlengte van 66 km. Omdat dan voor
alle beveiligingsnormen de schadefactor kleiner is dan, of gelijk aan, 1,0, en deze waarde als
ondergrens moet worden aangehouden, houdt dit in dat voor alle beveiligingsnormen de aan te
houden schadefactor voor toetsing op macrostabiliteit van C-kering gelijk aan 1,0 is.
Voor het ontwerpen van dijken of dijkversterkingen wordt in de Leidraad Rivieren (2007)
onderscheid gemaakt tussen dijkringen in de Provincie Zuid-Holland en dijkringen elders. De
algemene regel is dat dat uitgegaan dient te worden van een ‘dijkvak’-benadering, maar dat een
‘dijkring’-benadering, bij dijkringen in deze provincie, vanuit een historisch gegroeide traditie, kan
worden toegepast. Praktisch houdt dit in dat bij dijkringen in deze provincie de aan te houden
schadefactoren bij het ontwerpen van dijken/dijkversterkingen worden gegeven in Figuur J.2,
waarbij de ondergrens voor de aan te houden schadefactor 1,0 is. Voor de overige dijkringen
wordt gerekend met een vaste lengte van de dijkring van 66 km, en dus met een schadefactor
van 1,0.
Bij het ontwerpen van nieuwe of van versterkingen van bestaande C-keringen moet, conform de
Leidraad Rivieren gerekend worden met een robuustheidstoeslag op de ontwerpwaterstand in de
rivieren, die vertaald moet worden naar een robuustheidstoeslag op de ontwerpwaterstand bij de
C-kering. Voor C-keringen binnen dijkringen, waarbij voor de voorliggende A-keringen het
‘dijkring’-regime geldt, kan worden aangenomen dat deze toeslag al in rekening is gebracht in de
ontwerpwaarden van waterstanden vóór deze voorliggende A-keringen. Geverifieerd moet
worden of hiermee, bij het berekenen van overstromingsdiepten rekening is gehouden.
J.8 Conclusies
Voor waterkeringen van de categorie C, waarbij de beveiligingsnorm voor het achterliggende
gebied strenger is dan voor het voorliggende gebied, is door de bijdrage van waterkering rond het
voorliggende gebied aan de veiligheid van het achterliggende gebied, reductie van de vereiste
veiligheidsfactor m.b.t. macrostabiliteit mogelijk. Dit kan verlichting van toetseis, ten opzichte van
de toetseis voor waterkeringen van de categorie A (volgens het VTV en VTV-C), inhouden. Hierbij
hoort wel dat gerekend wordt met maatgevende waterstanden vóór de C-kering, die hoger zijn
dan volgens de HR-C. Wanneer de waterstanden relatief weinig invloed hebben op de berekende
stabiliteitsfactoren levert dit gunstiger resultaten van de toetsing op macrostabiliteit, dan volgens
het huidige toetsinstrumentarium (de huidige HR-C in combinatie met het VTV-C).
De werkwijze voor het bepalen van de maatgevende waterstanden in de huidige HR-C is
wiskundig niet correct. Aanbevolen wordt om die werkwijze te verbeteren. Dit is overigens een
aanbeveling die ook al door ENW-V is gedaan.
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K Aangepast stappenplan zonder model Bishop in stap 6

stap 1:
Veiligheidsbenadering:
vaststellen vereiste
schadefactor n

= niet van toepassing bij
toetsing conform het VTV

Faalmechanismen:
Stap 2b:
Macro-instabiliteit
buitentalud

Stap 2a:
Macro-instabiliteit
Binnentalud

Belastinggevallen:
(permanent/veranderlijk; hydraulisch;
overig)

Grondmechanische
Schematisering
(zie TRGS)

Waterspanningen
en opdrukken:

Stap 3a:
MHW (maatgevend
hoogwater) of Toetspeil

Stap 2c:
Afschuiven voorland/
Vooroever

Stap 3c:
Val van MHW
(maatgevend hoogwater
of Toetspeil

Stap 3b:
Extreme neerslag

stap 4:
Grondmechanische
basis-schematisatie

Stap 5a: Veiligheid
tegen opdrukken
(Nopdr) 1.2 ?
nee
ja

Nieuw !
Stap 5b:
Opdrijven (D>4m) ?
ja

nee

Rekenmodel:
Stap 6b:
LiftVan

Stap 6c
LiftVan met
gereduceerde c’en phi’

Stap 6e: Evt.
Spencer van der Meij
of EEM

Toetsing
confrom VTV

Stap 7a: bepaal de
stabiliteitsfactor Fd
en rekenmodelfactor d
(basisschematisering)

Concept
Stap 8a: schatting
Schematiseringsfactor
en maken ontwerp
b

Stap 7b: Bepalen
Schematiseringsfactor;
Aanpassen basisja schematisatie ? nee

Stap 7c: voldoet de
berekende stabiliteitsfactor Fd aan de
nee vereiste norm ? ja

Stap 7d:
Stabiliteit voldoet niet:
aanvullend Grondonderzoek nuttig
ja en haalbaar ? nee

Stap 7e:
Klaar
rapportage

Stap 8b: Bepalen
Schematiseringsfactor
> b?
b; req
ja
nee

Ontwerpen
dijkverstreking

Stap 8c:
Optimalisatie ontwerp
Nuttig?
nee
ja

Stap 8e:
Klaar, ontwerp voldoet,
rapportage

Stap 8d:
Aanpassen ontwerp
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L Differentiatie schadefactor afhankelijk van de ligging
van het glijvlak
L.1

Zonedefinities en eisen in bestaande richtlijnen
In de HCO wordt het denkmodel, waarop de zoneringsregel berust, beschreven.
Hoewel de zonering in de restbreedte methode in het TRAS qua uitwerking
verschilt van die in de HCO [ref. 12], berust die op hetzelfde denkmodel.
Dit denkmodel is als volgt. Wanneer een primaire afschuiving van het binnentalud
van de dijk optreedt, zal de afschuivende grond (in Figuur L.2) rechts van het
intreepunt van de glijcirkel) zakken. De aanname is dat het intreepunt langs de
glijcirkel zakt tot het midden tussen de oorspronkelijke hoogte van dit punt en het
maaiveld achter de dijk, of indien een sloot aanwezig is, tot het midden tussen de
oorspronkelijke hoogte en de slootboden. Na zo’n primaire afschuiving treedt
(potentieel) een secundaire afschuiving op, volgens een schuin glijvlak vanaf de
nieuwe positie van het intreepunt onder een bepaalde helling (streeplijn in Figuur
L.3)naar de oorspronkelijke kruin. De helling van dit secundaire schuifvlak is
afhankelijk van het type grond in de grondlagen die hierbij doorsneden worden;
hier komen we later op terug. De theoretisch resterende kruinbreedte van de dijk
is de horizontale afstand van de buitenkruinlijn tot het snijpunt van het secundaire
glijvlak en de kruin. Voor rivierdijken moet de theoretisch resterende kruinbreedte
minimaal 3 m zijn, voor zee- en meerdijken minimaal 2m.
Afhankelijk van het doel van de analyse wordt gerekend met de feitelijke kruin van
de dijk of een lagere, fictieve, kruin, op het niveau waarbij het gemiddelde
golfoverslagdebiet onder ontwerp- of toetsomstandigheden zo klein is, dat het
door de afschuiving ontstane onbeschermde deel van het binnentalud niet zal
eroderen. Op de grootte van dit debiet wordt later ingegaan.
Voor potentiële primaire glijcirkels, waarbij de theoretisch resterende kruinbreedte
kleiner is dan, of gelijk aan, de benodigde 3m (c.q. 2m), is de eis dat de
stabiliteitsfactor, berekend bij rekenwaarden van de schuifsterkte, minimaal gelijk
is aan de voor de betreffende dijkring (of een deel ervan) vereiste schadefactor,
vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde modelonzekerheidsfactor. De
schadefactor is gerelateerd aan de beveiligingsnorm voor het betreffende
dijkringgebied. Voor potentiële primaire glijvlakken, waarbij de theoretisch
resterende kruinbreedte groter is, gelden minder strenge eisen aan de
stabiliteitsfactor. Daarover meer in de § L.1.1en L.1.2.
Op basis van dit denkmodel wordt in de HCO de zonering gedefinieerd, zoals
weergegeven in de getekende dwarsdoorsneden in Figuur L.1
. Met behulp
van een streeplijn (met helling 1:2 dan wel 1:4) is het denkbeeldige restprofiel
weergegeven, uitgaande van de minimaal benodigde (rest)kruinbreedte voor
rivierdijken. De potentiële glijcirkels, die het minimaal benodigde restprofiel links
van de grens tussen zone 1 en zone 2 doorsnijden (schuin gearceerde gedeelte in
de figuur), worden zone 1 cirkels genoemd. Hiervoor geldt de bovengenoemde eis
aan de stabiliteitsfactor.
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Figuur L.1 Zonedefinities bij kleidijk en zanddijk volgens de HCO

In de beschrijving van de restbreedte methode in het TRAS worden de termen zone en
zonegrens niet gebruikt. Daar geldt dat aan een potentiële glijcirkel, waarbij de resterende
kruinbreedte kleiner is dan de benodigde 2 of 3 m, de bovengenoemde eis aan de
stabiliteitsfactor wordt gesteld.

Figuur L.2 Equivalent van zonering volgens de ‘Restbreedte methode bij Overhoogte’ volgens het TRAS
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De benaderingen in de HCO en het TRAS zijn dus geënt op hetzelfde denkmodel. In de
verdere uitwerking zijn er verschillen. Die worden hieronder besproken.
L.1.1

Zonering conform de HCO:
In de HCO [ref. 12] worden, naast de zone 1, nog een zone 2 en een zone 3 onderscheiden.
Dat komt omdat nog verder onderscheid gemaakt wordt tussen glijcirkels (of andere
glijvlakvormen) die het minimaal benodigde restprofiel nog wel (buiten zone 1) doorsnijden
en glijcirkels die daar helemaal buiten liggen. De grens tussen zone 2 en zone 3 ligt op het
snijpunt van denkbeeldige binnentalud van het minimaal benodigde restprofiel en het
maaiveld binnendijks.
Voor glijcirkels die dit denkbeeldige binnentalud binnen zone 2 snijden geldt dat de
stabiliteitsfactor minimaal gelijk moet zijn aan de vereiste schadefactor voor ‘niet met
hoogwater samenhangende instabiliteit’ (conform het Addendum TRWG), vermenigvuldigd
met de rekenmodelonzekerheidsfactor.
Voor glijcirkels die de dijk buiten zone 1 en zone 2 doorsnijden, dus de zone 3 glijcirkels, is
de eis dat ‘de schadefactor na dijkverbetering niet slechter wordt dan deze in de oude
toestand was’.
Deze eis voor zone 3, die in elk geval niet aan normen voor waterkeringveiligheid is
gerelateerd, is onlogisch. Voor een ‘oude toestand’, waarin de veiligheid tegen afschuiven
sterk gezekerd is, geeft dit wellicht een overdreven eis voor het nieuwe ontwerp. Voor een
‘oude toestand’, die volgens de algemene eisen aan grondconstructies, dus bijvoorbeeld
spoordijken, al onveilig is, wordt in feite gesteld dat bij dijkversterking ook niet aan die
algemene eisen voldaan hoeft te worden; het mag alleen niet (nog) onveiliger worden.
Logischer zou zijn te stellen dat vanuit waterkeringveiligheid voor deze zone geen specifieke
eisen worden gesteld, maar dat wel altijd voldaan dient te worden aan veiligheidseis die uit
de algemene regelgeving voor (grond)constructies voortkomt. Bedacht moet echter worden
dat ten tijde van het uitbrengen van de HCO die algemene regelgeving nog in ontwikkeling
was (de NEN 6700 en de Geotechnische norm NEN 6740). Tegenwoordig is dit de
Eurocode. In de aangepaste richtlijn voor zonering, in § 10.2 wordt conform die gedachtelijn
gewerkt.
De zonering is volgens de HCO van toepassing bij het ontwerpen van dijkversterkingen,
waarbij voor het bepalen van de benodigde kruinhoogte uitgegaan wordt van een gemiddeld
overslagdebiet bij maatgevende hydraulische belasting van maximaal 1 l/m/s.
Voor de hellingen die het binnentalud van het fictieve minimaal benodigde restprofiel
bepalen geldt (Bijlage 2H bij de HCO):
o
In kleilagen 1:2.
o
In zandlagen 1:4.
In deze bijlage is de keuze voor deze hellingen onderbouwd.
Volgens de HCO mag deze zonering worden toegepast zowel in situaties waar de
binnendijkse deklaag bij een hoge buitenwaterstand opdrijft, als in situaties waar dat niet het
geval is.
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L.1.2

Restbreedte methode in het TRAS
De ‘restbreedte methode bij overhoogte’ in het TRAS is bedoeld voor het toetsen van de
veiligheid van bestaande dijken (met overhoogte). Voor het bepalen van het minimaal
benodigde restprofiel hoeft dan ook niet uitgegaan te worden van de werkelijk aanwezige
kruinhoogte, maar van de vereiste dijktafelhoogte, die nodig zou zijn bij een toelaatbaar
overslagdebiet bij maatgevende hydraulische belasting van 0,1 m/l/s (zie Figuur L.2).
Bij deze methode wordt niet gerefereerd aan zones of zonering, maar in essentie is het
uitgangspunt identiek aan het uitgangspunt voor zonering in de HCO. Wanneer een glijcirkel
(in het TRAS wordt expliciet uitgegaan van de Bishop methode) het theoretisch benodigde
restprofiel (in Figuur L.2) links van het snijpunt van het denkbeeldig binnentalud en de
horizontale lijn op de halve hoogte tussen het maaiveld en de kruin doorsnijdt, dan is
hiervoor de vereiste schadefactor van toepassing (analoog aan zone 1 in de HCO). We
zullen dit gebied in de restbreedte methode daarom in het vervolg ook aanduiden als zone 1.
Voor glijcirkels die rechts van dit punt liggen is de vereiste stabiliteitsfactor gelijk aan 1,0. Die
glijcirkels zullen we voor het gemak ook aanduiden als zone 2 glijcirkels. De keuze van de
vereiste stabiliteitsfactor gelijk aan 1,0 reflecteert feitelijk de gedachte, dat vanuit het oogpunt
van waterveiligheid geen specifieke eisen gelden, maar dat wel minimaal voldaan moet
worden aan algemene eisen aan taludveiligheid.
De beschrijving in het TRAS richt zich overigens meer op het bepalen van de beschikbare
restkruinbreedte op het niveau van de vereiste dijktafelhoogte, dan op het bepalen van
zones. Daartoe wordt van alle potentiële glijcirkels die de horizontaal ter hoogte van het
maaiveld + ½ H snijden en waarvan de stabiliteitsfactoren groter zijn dan of gelijk aan het
stabiliteitscriterium voor zone 1, die glijcirkel gekozen met het meest rechts gelegen snijpunt
op de horizontaal. Dit wordt de normcirkel genoemd. De (fictief) resterende kruinbreedte
wordt geconstrueerd zoals aangeven in Figuur L.2.
Voor de hierbij aan te houden hellingen van het binnentalud geeft het TRAS de volgende
waarden:
o
In klei met Cu > 3,5 H: helling 1:2.
o
In veen met Cu > 3,5 H: helling 1:4.
o
In zand met > 22 o : helling 1:4 (1:7 in slecht verdicht zand).
Hierin is Cu de ongedraineerde schuifsterkte [kPa], H de kerende hoogte [m] en
de
o
inwendige wrijvingshoek [ ]. In geval van een heterogeen pakket tussen de kruin en de helft
van de kerende hoogte wordt de helling voor de maatgevende grondsoort aangehouden.
De resterende kruinbreedte moet, net als in de HCO, groter zijn dan 2m bij zee- en
meerdijken, en groter dan 3 m bij rivierdijken. Wanneer hieraan wordt voldaan dan kan de
dijk voor wat betreft macrostabiliteit worden goedgekeurd.
In deze methode wordt geen ‘zone 3’ onderscheiden.
De methode mag niet toegepast worden bij opdrijfsituaties. Als reden wordt gegeven dat bij
opdrijfsituaties de locatie van het maatgevende glijvlak onvoldoende betrouwbaar is (dat wil
zeggen dat grote variatie van die locatie mogelijk is bij kleine veranderingen van parameters
die in de analyse een rol spelen). Het TRAS laat de mogelijkheid open om een veilige keuze
van de locatie van het maatgevende glijvlak bij opdrijven via een gevoeligheidsanalyse vast
te stellen. Op basis daarvan kan de restbreedte methode worden toegepast, zij het als
onderdeel van een geavanceerde toetsing. De variatie van locaties van het maatgevende
glijvlak bij kleine veranderingen van rekenparameters is, in het kader van het opstellen van
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het voorliggende TR nader onderzocht, zowel voor opdrijfsituaties als situaties zonder
opdrijven. Hier gaan we in § L.2 nader op in.
L.1.3

Geavanceerde methode volgens het TRAS [ref. 10] en GeoDelft [ref. 13]
In het TRAS wordt voor een geavanceerde toetsing mede verwezen naar de
zoneringmethode van GeoDelft [ref. 13]. Hierin wordt een complexere zone-indeling
voorgesteld die afwijkt van de HCO. Hiervoor zijn nog niet voor alle zones de vereiste
schadefactoren zijn bepaald. Om die reden wordt deze complexere indeling hier niet in
beschouwing genomen. Wel wordt één element uit die aanpak hier overgenomen, omdat
hiermee de benadering volgens de restbreedte kan worden geoptimaliseerd. Dit is overigens
het meest van belang voor toetssituaties hoewel ook bij ontwerp optimalisatie kan worden
bereikt.
De aanpak levert mogelijk voordeel in het geval dat het geconstrueerde restprofiel aan de
hand van ‘normcirkels’, conform het TRAS, tot onvoldoende kruinbreedte van het restprofiel
leidt.
We illustreren die aanpak als volgt. Stel, dat de in figuur L.3 aangegeven maatgevende
glijcirkel niet voldoet aan het criterium voor de stabiliteitsfactor voor zone 1, maar wel aan
het criterium voor de ‘overige’ glijcirkels. Op basis van de volgende stappen kan bepaald
worden of toch voldoende restbreedte aanwezig is:
1
Bepaal het minimaal benodigde restprofiel (groene lijn in Figuur L.3, met behulp van de
fictieve kruinhoogte, gebaseerd op het toelaatbare overslagdebiet van 0,1 l/m/s en de
minimaal vereiste kruinbreedte.
2
Roteer het grondlichaam binnen de glijcirkel, totdat het originele intreepunt van de
glijcirkel op het restprofiel ligt. Aan de hand van de rotatiehoek
kunnen de nieuwe
posities van de lamellen in de stabiliteitsanalyse berekend worden. In deze nieuwe
ligging is het aandrijvend moment, berekend ten opzichte van het originele middelpunt
van de glijcirkel, kleiner dan vóór de rotatie. Als veilige aanname wordt aangenomen
dat de lamellen, die door de rotatie boven het maaiveld terecht komen, niet bijdragen
aan vermindering van het aandrijvend moment.
3
Bereken aan de hand van de schuifsterktes in de originele glijvlakanalyse het
tegenwerkende moment in de geroteerde positie. Hierbij worden deze schuifsterktes
van klei en veen gereduceerd om effecten van ‘verkneding’ te verdisconteren. Dit wil
zeggen dat voor de schuifsterktes de zogenaamde verkneedde sterkte wordt
gehanteerd.
4
De stabiliteitsfactor in geroteerde toestand is gelijk aan het nieuwe tegenwerkende
moment gedeeld door het nieuwe aandrijvende moment. Wanneer deze
stabiliteitsfactor voldoet aan het stabiliteitscriterium voor zone 1, dan is het minimaal
benodigde restprofiel voldoende veilig. De veronderstelling is namelijk dat het glijvlak
dan weliswaar het restprofiel doorsnijdt, maar dat dit niet zal worden aangetast (de
bovenzijde van de afschuivende grondmoot zakt niet door het restprofiel)
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Figuur L.3 Geavanceerde methode volgens GeoDelft [ref. 13], overgenomen in het TRAS [ref. 10]

De verknedingsfactor is als volgt gedefinieerd:

verknedingsfactor

f undr , rest
f undr

Waarin:
fundr
ongedraineerde schuifsterkte
fundr,rest ongedraineerde residuele schuifsterkte
Uit een literatuurstudie GeoDelft [2002] volgt dat voor de Nederlandse situatie de
verknedingsfactor niet hoger dan 0,5 dient te worden gekozen, tenzij door
laboratoriumproeven is aangetoond dat een hoger waarde kan worden toegelaten. In
GeoDelft [2002] wordt aanbevolen een veiligheidsfactor van 0,8 toe te passen waarmee de
rekenwaarde van de verknedingsfactor 0,4 wordt.
L.2 Analyse van verschillen tussen de HCO en het TRAS
L.2.1 Verschillen tussen HCO en TRAS
De verschillen tussen de zonering volgens de HCO en de restbreedte methode in het TRAS
zijn:
1.
Bij de zonering in de HCO wordt uitgegaan van de werkelijke kruinhoogte, waarbij
gesteld wordt dat deze gebaseerd moet zijn op een toelaatbaar gemiddeld overslagdebiet
van maximaal 1 l/m/s. (Volgens de HCO dient bij een hoger overslagdebiet dan 0.1 l/m/s
een uitsluitend verticale begrenzing tussen de zones te worden aangehouden of de
erosiegevoeligheid van het dijksmateriaal dient nader te worden onderzocht.)
In de restbreedte methode in het TRAS wordt uitgegaan van een fictieve kruinhoogte,
gebaseerd op een maximaal toelaatbaar overslagdebiet van 0,1 l/m/s.
2.
Het onderscheid tussen zone 2 en zone 3 in de HCO ontbreekt bij de restbreedte
methode in het TRAS. Bij de restbreedte methode wordt alleen onderscheid gemaakt tussen
glijvlakken waarvoor de zone 1 eis geldt en (zone 2) glijvlakken waaraan geen eis gesteld
wordt, De eis voor zone 1 is gerelateerd aan de beveiligingsnorm voor de dijkring. In de HCO
is de eis aan zone 2 glijvlakken nog wel gerelateerd aan de beveiligingsnorm.
3.
In de HCO wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrijfsituaties en situaties
waarbij opdrijven van de binnendijkse deklaag geen rol speelt. In het TRAS wordt gesteld
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dat, bij opdrijfsituaties, de locatie van het intreepunt van een potentieel afschuifvlak niet
nauwkeurig te voorspellen is. Voor situaties waarin opdrijven geen rol speelt wordt in het
TRAS gesteld dat het intredepunt wél nauwkeurig te voorspellen is. Om die reden wordt de
restbreedte methode ook ongeschikt verklaard voor opdrijfsituaties, tenzij via
gevoeligheidsanalyses een veilig geschatte locatie van het intreepunt kan worden bepaald
(dit laatste is echter vooralsnog een ‘geavanceerde’ optie).
Ad 1: Toelaatbaar golfoverslagdebiet bij zonering
In de HCO is dus feitelijk aangenomen dat een deels onbeschermd binnentalud na primaire
en secundaire afschuiving niet (noemenswaardig) zal eroderen door golfoverslag, zolang het
gemiddelde overslagdebiet kleiner is dan 1 l/m/s. De aanname bij de restbreedte methode in
het TRAS is voorzichtiger: er is geen noemenswaardige erosie zolang het gemiddelde
overslagdebiet kleiner is dan 0,1 l/m/s. Technisch gezien is er geen enkele reden waarom
met verschillende maten gemeten zou moeten of mogen worden.
Wanneer het 1 l/m/s criterium in de HCO een veilige maat is, dan zou dit ook voor de
restbreedte methode in het TRAS moeten gelden. Wanneer het 0,1 l/m/s in het TRAS een
veilige maat is, dan is het criterium in de HCO een onveilige maat.
Het antwoord op de vraag wat nog net een veilig criterium is kan volgen uit het SBW
onderzoek naar erosie bij golfoverslag. Voorlopige bevindingen van dit onderzoek lijken aan
te geven dat een gemiddeld overslagdebiet van 1 l/m/s bij onbeschermde of slecht
geconditioneerde binnentaluds tot erosieschade kan leiden. Dat zou impliceren dat het
criterium in de HCO onveilig is. Er is brede consensus dat het 0,1 l/m/s criterium een veilig
criterium is.
Totdat aan de hand van de resultaten van het (SBW) golfoverslag onderzoek blijkt dat een
groter overslagdebiet veilig toelaatbaar is gaan we uit van dit criterium. Mogelijk kan in de
toekomst uit het SBW onderzoek ook blijken dat verschillende criteria mogelijk zijn voor
kleidijken en zanddijken. In dat geval zijn er wel twee criteria, en die gelden dan zowel voor
ontwerpen als voor toetsen.
Ad2: Stabiliteitseis voor zone 2 glijvlakken
Voor het stabiliteitscriterium voor zone 2 in de HCO ontbreekt onderbouwing. Redenerend
vanuit de onderliggende filosofie, dat afschuivingen van het binnentalud in deze zone geen
bedreiging vormen voor de waterkerende capaciteit, mits geen doorgaande erosie door
overslag optreedt die het minimaal vereiste restprofiel kan aantasten, is er geen reden om
vanuit het oogpunt van overstromingsveiligheid specifieke eisen aan de stabiliteit te stellen.
Wel kunnen uiteraard eisen van toepassing zijn, die voortkomen uit de algemene
regelgeving, net zoals in zone 3. Om die reden is er geen grond voor onderscheid in de
HCO tussen zone 2 en zone 3.
Voorgesteld wordt daarom zone 3 in de HCO te laten vervallen (althans als onderdeel van
zone 2 te beschouwen). Voorts is er ook geen grond voor verschil in eis aan de stabiliteit
van glijvlakken in de zone 2 in de HCO en glijvlakken in zone 2 in de restbreedte methode
in het TRAS. De voor beide zelfde beredeneerbare eis is dat voldaan moet worden aan de
algemene regelgeving. Dit is sinds 2010 de Eurocode met Nationale Annex. Hierbij kan,
afhankelijk van de gevolgen van een afschuiving (in zone 2), een gevolgklasse (RC1
(=Reliability Class 1 ), RC2 of RC3) in de Eurocode worden gekozen, die van toepassing is.
Hieruit volgt dan de eis aan stabiliteit. Bijvoorbeeld, wanneer zo’n afschuiving weinig
schade in de omgeving veroorzaakt, wordt gekozen voor de gevolgklasse RC1. Is de
schade groot (beschadiging aan bebouwing of weg die toegang moet geven tot de dijk in
hoogwatersituaties) dan kan gekozen worden voor gevolgklasse RC2 of zelfs RCC3.
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De overgang van de grens van zone 1 naar zone 2 is gesteld op 0.5H (zie Figuur L.4). Dit
is niet altijd een veilig uitgangspunt. Bij een geringe (over)kruinbreedte kan een afschuiving
in zone 2 het minimale restprofiel aantasten. (zie Figuur L.4) waardoor voor dit glijvlak de
eis voor zone 1 zou moeten gelden. Voorgesteld wordt daarom om de overgang van de
grens van zone 1 naar zone 2 aan te passen waarvoor voor een dergelijke afschuiving de
strengere eis van zone 1 geldt.(hierop wordt nader ingegaan in § 10.2)

3m

H1

H1
1

½H1

zone 1

½H2

H2

zone 2

Figuur L.4: Glijvlak onterecht toegekend aan zone-2 bij methode HCO

Ad 3: Zoneren bij opdrijfsituaties
De stelling, dat het bepalen van het intreepunt van de normcirkel bij een opdrijfsituatie met
onvoldoende zekerheid bepaald kan worden, en in een niet opdrijfsituatie niet, wordt niet
nader onderbouwd in het TRAS. De vraag is met welke nauwkeurigheid de locatie van
intredepunten van potentiële glijvlakken aangegeven kan worden, en of hierbij aantoonbaar
verschil is tussen opdrijfsituaties en niet opdrijfsituaties.
Die nauwkeurigheid wordt door twee zaken beïnvloed, namelijk:
o de intrinsieke onzekerheid van de rekenmodellen (glijvlakmodellen) en
o de gevoeligheid van de rekenmodellen voor onzekere afwijkingen van de parameters
die in de berekening worden gebruikt.
De 2-D rekenmodellen voor opdrijfsituaties en niet opdrijfsituaties zijn sterk verwant. Er
worden modelleringprincipes toegepast die niet principieel verschillen (bijvoorbeeld, beide
werken met evenwichtsbeschouwingen van lamellen en sommaties over lamellen,
effectieve spanningsanalyses of ongedraineerde analyses) en ook de invoerparameters
zijn sterk vergelijkbaar (lagenstructuur van de ondergrond, grondeigenschappen). Bij het
vaststellen van modelfactoren die de onzekerheid van de rekenmodellen verdisconteren, is
dan ook geen onderscheid gemaakt tussen opdrijfsituaties en niet opdrijfsituaties, voor wat
betreft de intrinsieke rekenmodelonzekerheid. Wel is er onderscheid ten aanzien van het
zogenaamde 3-D effect, maar dit staat los van de intrinsieke rekenmodelonzekerheid (zie §
9.2). Het is dan ook niet aannemelijk te maken dat er een verschil in nauwkeurigheid is van
voorspelde intreelocaties van glijvlakken in opdrijfsituaties en niet opdrijfsituaties. Dat
voortkomt namelijk deze rekenmodelonzekerheid.
Wel zou het nog mogelijk kunnen zijn dat er een verschil is in de gevoeligheid van de
uitkomsten van deze rekenmodellen voor parameteronzekerheden in opdrijfsituaties en niet
opdrijfsituaties. Om dit na te gaan zijn voor een groot aantal rekengevallen, zowel
opdrijfsituaties als niet opdrijfsituaties, berekeningen gemaakt. Hierbij zijn variaties van
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invoerparameters (waterspanningen, schuifsterkte, grondlaagindeling, et cetera) beschouwd.
Hierbij is gekeken naar de spreiding van locaties van de intreepunten van de maatgevende
glijvlakken. Als rekenmodellen zijn gebruikt de Bishop analyse voor niet opdrijfsituaties en de
LiftVan analyse voor opdrijfsituaties.
Uit die berekeningen blijkt dat variatie van de rekenparameters (geometrie en
grondeigenschappen), die een plausibele onzekerheid representeren, leidt tot een
aanzienlijke spreiding van de berekende intreepunten van de glijvlakken (met gelijke
stabiliteitsfactoren). Ter indicatie, de standaardafwijking van de horizontale coördinaten van
de intreepunten is, ruwweg, 1 m. Daarbij is er geen verschil tussen de opdrijfsituaties en niet
opdrijfsituaties en ook nauwelijks verschil voor verschillende waarden van de
stabiliteitsfactoren tussen de 1,0 en 1,20. Voor details van deze berekeningen,
parametervariaties en uitkomsten, wordt verwezen naar de Deltares memo ‘Toepassing
zonering bij opdrijven’ [ref. 35].
Dit leidt tot de volgende conclusies:
1.
De in het TRAS veronderstelde grotere onnauwkeurigheid bij de voorspelling van
het intreepunt van een primair glijvlak bij opdrijfsituaties is correct. Dit geldt
echter ook, in gelijke mate, voor niet opdrijfsituaties. Er is daarom geen reden zijn
om het gebruik van de ‘restbreedte methode bij overhoogte’ voor niet
opdrijfsituaties wel te accepteren en voor opdrijfsituaties uit te sluiten.
2.
Wanneer de minimaal vereiste rest kruinbreedtes (3 m bij rivierdijken en 2 m bij
zee- en meerdijken) harde eisen zijn, dan moeten de in de berekeningen te
hanteren minimaal vereiste rest kruinbreedtes zo’n 1,5 m groter gekozen worden
om de onzekerheid in de voorspelde ligging van de maatgevende glijvlakken te
verdisconteren. Dus voor rivierdijken geldt dan een minimaal aan te houden
restkruinbreedte van 4,5 m en voor zee en meerdijken 3,5 m. Dit geldt zowel voor
opdrijfsituaties als niet opdrijfsituaties.
3.
Wanneer in de minimaal vereiste restkruinbreedtes van 2 m en 3 m
onzekerheden zijn verdisconteerd over wat fysisch minimale eisen zijn, dan is
enige optimalisatie mogelijk door het combineren van de onzekerheidsmaten.
Vooralsnog wordt hiervan niet uitgegaan.
4.
Dit geldt uiteraard ook voor de zoneringmethode in de HCO.
L.2.2

Toelaatbaar overslagdebiet nader beschouwd
Zoals gesteld in het voorgaande wordt vooralsnog uitgegaan van een toelaatbaar
golfoverslagdebiet van 0,1 l/m/s voor een (deels) onbeschermd binnentalud. De in de HCO
genoemde 1 l/m/s is dus niet een veilige maat.
Bij nieuw te ontwerpen dijken of dijkversterkingen zal niettemin doorgaans uitgegaan worden
van een groter toelaatbaar overslagdebiet, waarbij eisen worden gesteld aan de
grasbekleding van het binnentalud. De basis voor zonering is echter dat een afschuiving, die
het minimaal vereiste profiel van de dijk niet aantast, acceptabel is, maar de consequentie is
dat het dan ontstane ‘binnentalud’ daarbij deels onbeschermd is. Voor dit onbeschermde
deel geldt dat erosie, die uiteindelijk het minimale restprofiel kan aantasten, praktisch
uitgesloten is wanneer het overslagdebiet kleiner is dan 0,1 l/m/s. Is het overslagdebiet, waar
de kruinhoogte op is ontworpen, groter, dan kan zonering niet worden toegepast. Of er zal
moeten worden aangetoond dat uit het grotere overslagdebiet voortvloeiende erosie van het
onbeschermde binnentalud niet leidt tot aantasting van het minimaal vereiste restprofiel.
Hiervoor zijn nog geen gevalideerde rekenmodellen beschikbaar.
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