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aterbouwkundigeconstructiesalsdijken,oevers,stroomgeleiders,golfbrekers(havendammen)e.d,zijnblootgesteldaanexternehydraulische
belastingen door golven (veroorzaakt doorwind envarende schepen),
stromingen en bijzondere belastingen (zoals kruiend ijs en calamiteiten in de
scheepvaart).
Omdathetbasismateriaalvanditsoortconstructiesbestaatuitklei,zandof(fijnere)
steenachtige materialen, dienen ze teworden beschermd tegen erosie.De hoofdfunctie van een bekleding is dan ook erosiebestrijding. Een bekleding kan deze
hoofdfunctie vervullenincombinatiemetéénofmeerovergangslagen,hetzgn.filter,omervoortezorgendathetbasismateriaalbijhetgrensvlakmetdebekledingsconstructie niet kan transporteren.
Voor deze filters worden meestalgeotextielen alofniet incombinatie met fijnere
steenmaterialen (bijv.grind) toegepast.
Zo'nfilter kanookwordengevormddooreenlaagbreedgegradeerd steenmateriaal
zoalsmijnsteen ofdoor een laagzandasfalt. Dit materiaal heeft namelijk dezelfde
porositeit alshet gebruikte zand.
Indieneenkleilaagvangoedekwaliteit aanwezigiskunnen aaneensluitende blokken direct op de kleiworden gezet.
De gehele bekledingsconstructie moet een zodanige flexibiliteit hebben dat deze
ongelijke zettingen kanvolgen.Andere functies kunnen zijn reductie van golfoploopenof-overslagdoorhetverhogenvanderuwheidofhetcreërenvanwaterberging,danwelhetaanbrengenvanopeningen inblokken,zodateenmilieuvriendelijke oever ontstaat.
Tenslotteworden genoemd landschappelijke, recreatieveen onderhoudsaspecten.
Dathierbij eenoptimalisatievanaanleg-enonderhoudskostenmoetwordennagestreefd spreektvanzelf.

Vanoudsherisvoorbekledingengebruikgemaaktvanwier,rijshout,houtenpalen,
natuursteeneninminderemategebakkensteen.Veellaterzijndematerialenbeton
enasfaltnaarvorengekomen.Betonisalsbekledingsmateriaal toegepastindevorm
van 'gezette' geprefabriceerde blokken en in het werk gemaakte platen.
Ir.Jhr.R.Rl.deMuraltwasronddeeeuwwisselingondermeerpionierophetgebied
van(trapvormige) plaatbekledingen,voorzienvaneenstaalwapening, opdetaluds
van zeedijken.
Hoofdzakelijk opinitiatiefvandebetonwarenindustriezijnallerleivormenvangezettebetonblokken (bovendewaterspiegel)ontwikkeld enalsbekleding toegepast.
Achterliggende gedachten waren:
- hetvergrotenvandestabiliteitdoorsystemenwaarbij dezijvlakkenvanblokken
in of over elkaar grijpen;
- hetreducerenvandegolfoploop doorobstakelsopofverdiepingeninhetbovenvlak;
- het mogelijk maken van doorgroei van planten.
Ook het toepassenvanzware toeslagmaterialen (bijv.basaltsteenslag) inhet beton
pastin dit kader.
Voorts werden mede door gespecialiseerde bedrijven zgn. betonblokkenmatten
ontwikkeld.Debetonblokken zijninditgevalonderlingverbondendoorkabelsof
door een geotextiel ter grootte van de mat. Geotextielen zijn overigens ook van
grootbelanggeworden opdesamenstellingvanfilterconstructies voorgezettebekledingen.

Totvoorenkeledecenniawashetontwerpvanbekledingengestoeldopambachtelijkeervaring.Thansis,medeopgrondvanonderzoekmetfysische modellenenin
denatuur,hetmogelijkgewordenmetbehulpvanrekenmodellenwaaronder computermodellen, bekledingsconstructies meer verantwoord te dimensioneren. De
RijkswaterstaatendeTAW*metdelaboratoria(WaterloopkundeenGrondmechanica) hebben hiertoe een significante bijdrage geleverd.
Tegelijkertijdhebbenzichopinitiatiefvanhetbedrijfsleveninteressanteontwikkelingenvoorgedaan metbetrekking totgemechaniseerde fabricage en het aanbrengenvanbetonbekledingen, waarbij ook automatisering eenrol speelt.
Derecenteontwikkelingen zijnineenserieartikelenvandehandvanterzakedeskundigeninhettijdschrift CEMENT(1986 nrs.2,3,6,8,10en 11 en 1987nrs.2en3)
gepubliceerd.Deauteurszijn eringeslaagd eengedegenoverzicht tegevenvande
standvandetechnologievanbetonnen dijk- enoeverbekledingen.Geziendehoge
kwaliteitenblijvendewaardevandezeinformatievoordekomendejarenisheteen
goedegedachtevanVNC dezeserieartikelen ingebundeldevorm uitte brengen.
Dehierbovengenoemdewaterbouwkundige technologiestaatmodelindewereld.
Het isduszaak de ontwikkeling van dezetechnologie met kracht voort tezetten.
Indeeersteplaatsbetreft hetreedsaandegangzijndestudies,tewetenhetverbeterenvanderekenmodellen,zodanigdatexactergedimensioneerdkanwordenenhet
probabilistisch ontwerpen van bekledingen mogelijk wordt.
Voortsverdient het aanbeveling studie te initiëren naar:
• geprefabriceerde en in het werk gemaakte plaatbekledingen. Dit type is na de
toepassingen van De Muralt,inNederland op de achtergrond geraakt;
• aansluitingen en stabiliteitvannaden enbuitenranden vanbeton blokkenmatten.Dit isprimair een uitvoeringsprobleem;
• colloïdaalbetonvoorhetvastleggendoorpenetratievanatrandom aangebrachte
natuursteen of toegepast als doorgaande laag.Poriën in colloïdaalbeton laten de
doorgroei van planten toe,zodat eenmilieuvriendelijke oplossingvoor bekledingen boven dewaterspiegel kan worden verkregen;
• bekledingen bestaande uit gezetteblokken,voorzienvan relatief grote openingenloodrechtophettalud.Dezevereiseneenzodanigefilteropbouwdatdelaagdie
aansluit opdeblokken uit relatievegrove(natuur)steen bestaat.Het fysisch aspect
vandit,inhetbuitenlandtoegepasttypezeeropenbekleding,isdatde energiedissipatieplaatsvindtindebekledingslaageneendeelvandefilterconstructie. Hierdoor
wordt degolfoploop aanzienlijk gereduceerd,zodatbijv.dekruinvandijken lager
kanworden ontworpen.
Deomvangrijketoepassingvanbekledingen indewaterbouwkunde,zowelinNederland als het buitenland, maken een grote ontwikkelingsinspanning verantwoord.Vooralgeletophetkostenaspectzalhet materiaalbetonhierineenbelangrijke rol vervullen.
pro£ir.J.F.Agema

*TAW—TechnischeAdviescommissievoordeWaterkeringen.ZieookdeLeidraad
Cementbetonnen Dijkbekledingen, een gezamenlijke uitgave van de TAW en de
Stichting CUR (rapport 119)1984.
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BETONNEN DIJK-EN
OEVERBEKLEDINGEN (i)
ONTWERPPRINCIPES ENREKENMODELLEN VOOR BEKLEDINGEN
ir.A.Burger e n ir.J.H.Laboyrie, Waterloopkundig Laboratorium De Voorst
ir.AJJezuijen, Laboratorium voor Grondmechanica, Delft

Allerwegen probeert men meer inzicht te verkrijgen in het ontwerpen
en uitvoeren van betonnen bekledingen op oevers en dijken. De nodige
studie en onderzoek daarnaar vinden plaats bij diverse instituten en
instellingen. Een serie artikelen in Cementgaat het onderwerp in
onderlinge samenhang nader uitdiepen. Daarbij gaat het zowel o m
ontwerp en uitvoering als de verschillende typen bekledingen.
Dit eerste artikel behandelt ontwerpaspecten die samenhangen met
bekledingsconstructies opgebouwd uit zetsteen. Verder spelen
constructieve problemen een rol die zich voordoen bij
overgangsconstructies.
Uiteindelijk doel is te komen tot objectieve dimensioneringscriteria. In
afwachting van deze algemeen toepasbare ontwerpregels kan met
behulp van rekenmodellen en op basis van fysische modellen inzicht
worden verkregen in de sterkte en belastingen.

V

anaf het begin van deze eeuw
worden betonnen verdedigingen toegepast voor het versterken en beschermen van dijken. Zo'n
verdediging beschermt - in samenhang
met onderliggende lagen - het dijklichaam tegenerosie.Dezekanhet gevolg
zijn van belastingen door golfaanval en
stromingen, maar erzijn ook bijzondere
belastingen zoals kruiend ijs, uit de
koers geraakte schepen, drijvend vuil,
vandalisme, recreatie ofchemische aantasting. De verdedigingsconstructies
moeten ook bestand zijn tegen belastingen door zettingen en ontgrondingen
van dijklichamen en ondergrond. Dijken oeververdcdigingen kunnen bestaan
uit stortsteen ofgelegde bekledingsconstructies, asfaltbekledingen, natuurlijke
verdedigingen of damplanken.
Dit artikel behandelt ontwerpaspecten
met betrekking tot bekledingsconstructics die uit zetsteen bestaan.Bij het
ontwerpen van overgangsconstructies
tussen verschillende typen bekleding

spelen constructieve detailproblcmen
eenrol.Overdebelastingen kan worden
opgemerkt dat alleen de belastingen
veroorzaaktdoor golvenen stromingen,
de zogenaamde hydraulische belastingen aan de orde komen.
Figuur 1 toont enkele kenmerkende geschematiseerde dwarsdoorsneden van
een dijk met zetsteen bekleding.

1. Inleiding e n p r o b l e e m s t e l l i n g
Tot voor kort waren er voor betonnen
dijkbekledingen geen objectieve dimensioneringscriteria beschikbaar. De
keuze van tot op heden uitgevoerde
dijkbekledingen (type en afmeting) berustte grotendeels op empirische
grondslag. Dit heeft tot gevolg dat in situaties waar ervaring niet voorhanden
was,watvooralvoor extreme belastingcondities het geval was, de vraag kan
worden opgeworpen of het ontwerp in
feite wel technisch en economisch verantwoord is. Aspecten met betrekking
tot ontwerp, uitvoering, beheer en on-

derhoud zijn momenteel punten van
studie.
De nieuwe ontwikkelingen op het gebied van belastingen en sterkte van betonnen dijkbekledingen staan vermeld
in de verslagen van een fundamenteel
onderzoek dat momenteel in opdracht
van de Rijkswaterstaat door het Waterloopkundig Laboratorium en het Laboratorium voor Grondmechanica wordt
uitgevoerd.Alsgevolgvan de complexiteitvandemateriezijneenvoudige algemeen hanteerbare rekenmodellen voor
destabiliteitvandebekleding nog steeds
niet beschikbaar. Wel bieden de m o menteel beschikbare ontwerpmethodieken een objectieve maatstaf bij beoordeling en onderlinge vergelijking
van de stabiliteit van gezette bekledin-

2. O n t w e r p e i s e n e n typering v a n
de b e k l e d i n g e n
Een dijkbekleding moet worden gedimensioneerd op hydraulische belastingen, belastingen door zettingen en ont-

Onderhoudseiscnen duurzaamheidseisen dienen in relatie met economische
aspecten bekeken te worden.
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grondingen alsmede andere belastingen
indien die maatgevend zouden zijn. Dit
artikel behandelt alleen de eerstgenoemde belastingen. Verder dienen de
totale kosten van aanleg en onderhoud
geoptimaliseerd te worden. Als
bescherming tegen erosie en het uitgangspunt dat de constructie op technischeneconomischverantwoorde wijze gedimensioneerd moet zijn, zonder
dat de veiligheid van de constructie in
gevaar komt, kunnen de volgende ontwerpeisen worden geformuleerd.
Omtrent de sterkte kan worden gesteld
dat de bekleding bestand moet zijn tegen de externe belastingen van golven
en stromingen en deinterne belastingen
zoals wateroverdrukken en grondwaterstromingen. De zetsteen bekleding
moet in combinatie met de onderlagen
zand- en slibdicht zijn. Daarnaast dienen toplaag en onderlaag stabiel te zijn.
Andere belastingen met betrekking tot
de sterkte kunnen bijvoorbeeld optre-

losseblokken

\ondergrond (zond/kim)

Dwarsdoorsneden van enkele
steenzettingen op dijken
den tijdens het transport en aanleg van
de materialen.
Wat de flexibiliteit betreft, moeten de
zetsteen bekleding en onderlagen de
optredende zettingen en ontgrondingen kunnen volgen. Soms hangen bijzondere eisen samen met beperkende
maatregelen die nodig zijn vanwege reductie van golfoploop en golfoverslag,
het gebruik, onderhoudswegen, landschappelijke eisen en recreatiemogelijkheden.
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Erbestaateengroteverscheidenheid aan
typen bekledingen. Figuur 2 geeft een
overzicht van enkele toegepaste typen.
Het aanleggen en onderhouden van betonnen bekledingen iseenkostbare aangelegenheid. O m de kosten te kunnen
optimaliseren zijn goed onderbouwde
ontwerpen nodig, waarin zowel aanleg
als onderhoud zijn gekwantificeerd.
Een ontwerp dat aan deze eisen voldoet
moet probabilistisch worden uitgevoerd, omdat alleen dan onzekerheden
in de invoerparameters bij het ontwerp
worden betrokken. In dat geval kan de
totale, gedurende de levensduur optredende schade worden bepaald, op basis
waarvan de onderhoudskosten mede
berekend kunnen worden. Naast deze
probabilistische aanpak is het ook m o gelijk om een deterministisch ontwerp
te maken, waarbij een bepaalde situatie
als maatgevende belasting wordt gesteld.
In dit artikel wordt de deterministische
aanpak, die aan de probabilistische aanpak ten grondslag ligt, nader uitgewerkt.Inhetlopende fundamentele onderzoek is ook een verdere uitwerking
van de probabilistische ontwerpmethode voorzien.
Bij het ontwerp van een constructie
worden belasting en sterkte met elkaar
vergelekenvoordemaatgevend gestelde
belastingsituatie. Over de belastingen
kunnen devolgendevragenworden gesteld:
— wat zijn de van belang zijnde typen
externe belastingen;
—hoevariërendeze belastingenin ruimte en tijd;
— inwelkemateversterkenof verzwakken verschillende belastingen elkaar;

Enkele typen zetsteen
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—op welke manier worden de belastingrandvoorwaarden
vastgesteld,
met behulp vanmetingen of berekeningen;
— zijn normen en/of criteria met betrekking tot de keuze van maatgevende belastingen aanwezig.
De sterkte van de constructie wordt in
hoofdzaaak bepaald door de materialen
waar toplaagenonderlaaguitzijn opgebouwd. Figuur 3geeft een geschematiseerde doorsnede vaneendijk met zetsteen bekleding. Sterkte-aspecten die
van belang zijn kunnen aandehand van
dezefiguur worden nagegaan.Dooreen
belasting zullen de elementen willen
verplaatsen. O m dit te voorkomen zijn
maatregelen nodig die dit tegengaan
(stabiliteit). De mate waarin elementen
willen verplaatsen wordt bepaald door
de optredende drukverschillen die afhankelijk zijn vande effectieve doorlatendheid vande gehele constructie. Dit
laatsteaspectiseensamenspel tussentoplaag en onderlaag, waarop naderhand
wordt ingegaan.
Over de sterkte kunnen de volgende
vragen worden gesteld:
—kan beton worden toegepast (druksterkte, poriëngehalte/wateropname, duurzaamheid) in relatie tot het
type bekleding (open of gesloten) en
de plaats vanaanleg (onder of boven
water);
— watishet verband tussen de externe
belastingenderesulterende belasting
op eenelement inrelatie metde toplaag- en filterconstructie;
— watiser bekend over deexterne stabiliteit van de dijkbekleding, hierbij
kan worden gedacht aan uitspoeling
van het onderliggende materiaal
door spleten en aan afschuiving;
— watiserbekend overdeinterne stabiliteitvanhetdijklichaam met betrekking tot onder meer erosie, verweking en piping;
—opwelke wijze werken de elementen
uit de toplaag samen bij het weerstand bieden tegenverplaatsen en wat
is de resulterende sterkte (interlocking)
Debelastingen dieopeen dijkbekleding
werken zullen overhetalgemeen voortvloeien uitkorte enlange golven of een
combinatie daarvan. Deze golven kunnen nogworden onderscheiden in:
1.laagfrequente waterspiegelveranderingen zoals hoogwatergolven, getij-

waterspiegcldalmg

-filter

- steenzettmg

Optredende drukken en
verhangen bijeensteenzetting
golven, opwaaiingsverhangen en seiches;
2. windgolven en deining;
3. scheepsgolven invaarwegen (meestal
scheve golfaanval).
Instabiliteit van een zetsteen bekleding
wordt veroorzaakt door dewerkingvan
dekortewind-enscheepsgolven, terwijl
deplaatsvandeinstabiliteit ophet talud
door de lange golven van de (laagfrequente)
waterspicgclveranderingen
wordt bepaald.
Voordat de golven de teen van een dijk
bereiken kunnen deze nog een vervorming ondergaan diewordt veroorzaakt
door bodemgeometrie enandere plaatselijke omstandigheden. Dit kunnen
zijn refractie, diffractie, stroming enb o demwrijving, welke vervormingen
voornamelijk een rol spelen bij zeedijken.
Golfbreking speelt op zeedijken een
grote rol. Een hooggelegen vooroever
zal de golfaanval ter plaatse vande dijk
in meer of mindere mate reduceren. De
maximale diepte dhwaarbij golven breken staat theoretisch in vaste verhouding metde brekerhoogtcHh — 0,78 db.
Onder de diepte dhwordt verstaan de
verticale afstand vanbodem tot golfdal,
dat bijdittype golven bijhetniveauvan
stil water zou worden gevonden [fig. 4).

Bij zeedijken waar veelal onregelmatige
golven de belasting veroorzaken, wordt
vaak gebruik gemaakt van:
(Hs)max - 0,5 dh

(Hs)maxisdemaximale significante golfhoogte na breken en dh de verticale afstand vande bodem tot het niveau van
stil water. Hoewel de processen in feite
aanmerkelijk gecompliceerder zijn,kan
globaalworden gesteld datbij een hooggelegen vooroever alleen de lagere golven worden doorgelaten en de hogere
golven door breken worden afgezwakt.
De overheersende windrichting en de
geografische plaatsbepalennaastde eerder genoemde verschijnselen de grootte
vangolven bijzeedijken.Bij het bepalen
van de resulterende maatgevende golfhoogten zaldeskundig adviesopdatgebied vereist zijn. Ter illustratie volgen
hier enkele gegevens voor het ontwerp
van een dijk aande Oostcrschelde.
Voordegolfhoogte koneenwaardevan
H s —1,5 m worden aangehouden. Een
ander ontwerpgegeven is de golfsteilheid. Hier kan een waarde van H/L —
0,05 bereikt worden, die representatief
is voor de relatief steile golven die tijdens een storm optreden.
De scheepsgeïnduceerde waterbeweging kan worden opgedeeld in drie
hoofdcomponenten: de schrocfstraal,
de primaire waterbeweging en de secundaire waterbeweging {jig. 5).De primaire waterbeweging bestaatuitwatcrspiegeldaling, frontgolf en haalgolf en

.. -^*ïï

golf voor hst schip

spiegelde:11ngsgebied

spiegeldaling incl.
sek. golven

positieve snelheid
voor het schip

ttîîî
4

Ut/

f*\
spiegeldal ingsgebied

m
m

. retourstroom

grenslaag wand (-J

r e t o u r s t r o o m C-)

^sekundairg golven
nzinking schip

grenslaag r e t o u r stroom

haalgolf boven talm

>7A
sekunaotre golven

golf v ó ó r het schip

haalgolf

"/VAK

grensJaag schip
votgstroom boven
ifllud

spisgaldafing
ongestoorde waterspiegel

V\VVVAV\y\

1

J

7~

volgstroom

golfoploop
DOORSNEDE HALVERWEGE HET SCHIP
schroef s t r a a l

Overzicht van de waterbeweging
rond een schipin een kanaal
retour- of volgstroom. De secundaire
waterbeweging bestaat uit transversale
en divergerende golven.
Eeninbetonuitgevoerde dijkbekleding
kent als belangrijkste belastingen door
scheepvaart:
— haalgolfaanval en waterspiegeldaling;
— belastingen door secundaire golven.
Beideworden kort toegelicht.
Deachterstebegrenzingvandedooreen
varend schip opgewekte spiegeldalingkuilwordt gedefinieerd alsdehaalgolf.
Deze haalgolfaanval manifesteert zich
bij het bovenste gedeelte van het talud.
De golf loopt evenwijdig aan de vaarwegas met het schip mee. Van belang
zijnde grootheden zijn de spicgeldaling
aanhet beginvandehaalgolfboven het
talud en het maximaleverhangvan het
front van de haalgolf boven het talud

Waterbeweging rondom een
6praktijkmetingen
varend schip (model)en bij
in het Hartelkanaal

Tijdens prototypeproeven in het Hartelkanaal bleek de haalgolf veroorzaakt
dooreenzesbaksduweenheid varend op
korte afstand van de oever, een hoogte
van ca. 1m te bereiken.
Secundairescheepsgolvenzijnteonderscheidenindivergerendeen transversale golven. De interferentiepieken van
beidehebbeneenvoorplantingsrichting
onder een hoek van ca. 19° met de
scheepsas op onbeperkt diep water en
zijn vanmeer belangdande samenstellendedivergerende en transversale golven.Foto6atoonteenvoorbeeld vande
waterbeweging zoals een varend schip
die veroorzaakt.
Recent modelonderzoek in het Waterloopkundig Laboratorium heeft tot relatiesgeleidwaarmeedegolfhoogte van
interferentiepieken is te voorspellen.
Tevensishierbij met behulpvan debestaandegolflengtetheorie opdiepwater
eenrelatieopgesteldvoorde golfhoogte
van interferentiepieken.
Bij prototypeproeven in het Hartelkanaal (foto 6b) zijn bij de passagevan een
onderzoekingsvaartuig interferentiepieken met een hoogte van ca. 0,70 m
opgetreden. Detot op heden verkregen

inzichten met betrekking tot de
scheepsgeïnduceerde waterbeweging
zijn vervatinhet rekenmodel SHIWA.
Hiervoor is kort ingegaan op de ontstaanswijze van de verschillende belastingenmetbetrekkingtotgolven.Wanneerdezegolvendedijkbereiken treedt
er een aantal verschijnselen op waarbij
de golf vervormt en golfenergie wordt
omgezet. De belangrijkste verschijnselenzijngolfbreking, golfoploop, golfterugloop en golfreflectie.
Bijhetbrekenvangolvenopeen dijktalud kunnen, afhankelijk van de golfsteilheidendetaludhelling,verschillende brekervormen worden onderscheiden.Alskarakteristiekeparameter voor
eerdergenoemde processen wordt de
brekerparameter | gebruikt, die als
volgt is gedefinieerd:
tea

/WL0
a — hoekvan het talud ten opzichte
van horizontaal vlak;
H —golfhoogte;
L0 — golflengte op diep water.

CONSTRUCTIEF ONTWERP STUDIE

Aan de hand van Çzijn verschillende
brekers teonderscheiden (fig. 7).Inhet
overzichtzijnzebij toenemende taludhelling (glad talud) bijeengebracht.

ge drukken op het talud planten zich
voortindemetwaterverzadigde filterlaagonder de bekleding,naardeplaats
waardedrukken ophettalud laag zijn,
dus vlakvoor hetfront vandegolf.De
druk ophettalud isvoorhetfront laag.
Deresulterendeverschildrukkenwillen
een element uit de bekleding drukken
(mechanisme c). Tijdens het naderen
vandegolfkunnengroteveranderingen
in het snelheidsveld ontstaan, doordat
de aankomende golf en het terugstromende water vandevoorafgaande golf
elkaar ontmoeten (mechanisme d). De
parameter^bepaaltofdegolvenzullen
breken,waardoor golfkappen opdebekleding worden veroorzaakt. Hettoeenafnemenvandedrukkenophettalud
tijdens de golfklap heeft een periode
metordegroottevan0,1sec.Deze drukken op het talud kunnen zich voortplanten onder de taludbekleding (mechanismee).

collopsing

"E, < 1 spilling
1 < I < 2,5 plunging
2,5 < ^ < 3,2 plunging-collapsing
3,2 < ^ < 3,4 collapsing-surging
3,4 < ^
surging

plunging

Voor de stabiliteit van een dijkbekledingzijnplungings-encollapsing-brekershet gevaarlijkst.
3. Bezwijkmechanismen
Op een bekledingsconstructie kunnen
zoweleenexterne(golfkrachten) alseen
interne (drukvoortplanting in de ondergrond)belastingwerken.Deresulterende belasting is een combinatie van
beide.Inonderstaand schema isaangegeven hoedeverschillende belastingen
samenwerken.

plunging

spilling

7

Verschillende typen brekers

opwaartse druk
. onder

uitlichten
-+- van stenen
steenzetting

schade aan
->- bescheming door
extreme
belastingen

verhangen in
• de ondergrond

korreltransport
->- door steenzetting of via
teen talud

inzakken
->- steenzetting
door kuil
vorming

hydraulische
randvoorwaarden-

Infiguur 3zijndemaatgevende richtingenvandeoptredende verhangen aangegeven.
De belastingen door golfaanval bestaan
uit drukken op het talud en drukken
onder de dijkbekleding. Onderzoek
heeft geleid totdevolgende kwalitatievebeschrijvingvanoptredende mechanismen.
Wanneer degolfoploop zijn maximum
waarde heeft bereikt, begint het water
op het talud terug te stromen door de
zwaartekracht. Inde fase dathetwater
terugstroomt neemt dedruk ophettalud af. Dit terugstromendc water kan
krachten op de bekleding uitoefenen
waardoor de bekledingselcmcntcn los
raken (mechanisme a,fig. 8). Hetwater
in defilterlaag kanhetophettalud afstromendewaternietonmiddellijkvolgen,waardoordedrukken tegendeonderzijde vande bekleding groter worden dan die tegen de bovenzijde (mechanisme b).Eenvolgende golf diehet
taludnadertzaldedrukkenophettalud
terplaatsevandegolfopvoeren.Deho-

8

.t

a :
b :
C;
d:

Indevolgendefasevaltdebrekendegolf
ophettalud,waardoor daarhoge drukkenontstaan.Juistbovendeplaatswaar
de golfneervalt isdedruk ophettalud
laag.Ookbenedendeplaatswaardegolf
neervalt isdedruk ophettalud relatief
laagdoorluchtinsluitingindebrekende
golf. De grote drukgradienten resulteren indrukverschillen over dezetsteen
die een blok uit de bekleding kunnen
drukken (mechanisme f). De golftong
vaneenbrekendegolfophettalud sluit
een hoeveelheid lucht inwaardoor ter
plaatse eenrelatief lage druk aanwezig
is.Ditveroorzaakt verschildrukken die

krachton t . g v hot teruglopende water
opwaarts« drukken t g v het water inhet filter
opwaartse drukken t g v het steile golffront
drukken t g v het snel veranderende
snelheidsveld

golfklap
opwoartsc drukken t g v de massa w
die op het talud valt
g - lage drukken op het talud t g v
lucht in het water
h : krachten t g v het oplopende water

8

Schademechanismen

een blok er uit kunnen drukken (mechanisme g). Van belang hierbij is ook
dat de druk op het talud op dit moment
juist erggroot is,zoalsinfiguur 8bij m e chanisme f is getoond. In deze fase nemen dedrukken ophettalud toe.De o p lopende golfkan krachten opde dijkbekleding uitoefenen (mechanisme h).
Uit onderzoek is gebleken dat de m e chanismen b en c de belangrijkste zijn
bij relatief ondoorlatende taluds (Haringmanblokken) en mechanisme f bij
open bekleding (Armorflex).

1 f\\J

Grafiek met grens tussen
schade en geen schade
SCHADE
H
AD

GEEN SCHADE

1 -11

tg't

Schematiseren van de
hydraulische randvoorwaarden

schematisatie brekende golf

4. B e l a s t i n g m o d e l l e n
O m tot toepasbare resultaten te komen
ten aanzien van het ontwerp van een
dijkbekleding zijnverschillende manieren voorhanden.
Allereerst de zogenaamde Black Boxbenadering. Hierbij wordt van een te
onderzoeken constructie een model gebouwd en bestudeerd bij in prototype
voorkomende belastingen. Deze proeven worden in de Deltagoot van het
Waterloopkundig Laboratorium en het
Lab. voor Grondmechanica uitgevoerd
(foto 9) met modellen op ware grootte.
Het gedrag van de constructie wordt
onder verschillende omstandigheden
eobserveerd. Nagegaan wordt bij wele belasting schade aan de constructie
optreedt. O p deze wijze zijn grafieken
samen te stellen waarin gebieden zijn te
onderscheiden waar 'schade' en 'geen
schade'optreedt (fig.10).In deze grafiek
is H/LD uitgezet tegen "% waarbij H de
golfhoogte, A de relatieve massadicht-

f

Deltagoot van het
Waterloopkundig Laboratorium

H0
L0
T
\

heid en D dediktevan de dijkbekleding
is.\ isde reeds genoemde golfbrekingsparameter.
Met behulp van dergelijke grafieken
wordt inzicht verkregen in het probleem. Een nadeel is dat voor elke constructie een aparte grafiek gemaakt zou
moeten worden.
Een geheel andere benadering van het
probleem is op basis van een schematiseringvan debrekende golfeen analytische oplossing te bepalen. Hiertoe

= golfhoogte
= golflengte
: golfperiode
- t g a / V H o / L o ' ; golfbrekingsparameter

wordt voor relatief dichte constructies
het maatgevende moment, namelijk
vlak voor de golfklap, geschematiseerd
(ziedestreeplijn in fig. 11).Met de nodigevereenvoudigingen voor de stromingen door en onder de steenzetting kan
nu een analytische oplossing worden
gegeven voor de maximale druk (Pmax)
onder de steenzetting (fig. 12).

r\ Analytische oplossing voor het
4_i bepalen van de maximale druk
1onder
een steenzetting

<={[ 2tgoc-tg
hierin is: Pmax
d
b
k
k'
Z
Hb
ex
|3
pw
g
\

=

,(-e(

tga-tg

^M>4]

e f ^ ) + l l + d-cos

tx}f w9

maximale druk onder steenzetting
= dikte steenzetting
= dikte filter
= doorlatendheid filter
= doorlatendheid steenzetting
= ligging freatische lijn
= brekerhoogte
= taludhelling
= hoek die het geschematiseerde front met verticaal maakt
= soortelijke massa water
= versnelling van de zwaartekracht
- sin cx/k/k' bd (= leklengte)
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schematisatie_brek_endejjolf

IndienvoorHbdewaardenulwordt ingevuld,wordtdeoplossingvooreenwaterspiegeldaling door bijvoorbeeld een
langsvarend schipverkregen. De resultaten geven een statische situatie weer.
Figuur 13geeft een voorbeeld van het
verloopvandeverschildrukovereentalud op het moment dat de golf breekt.
Te zien is dat de optredende (omhoog
gerichte) druk groter isdan de (omlaag
gerichte) druk door het eigen gewicht
van een element. Dit aspect wordt nog
nader behandeld.
Met dezelfde aannamen en randvoorwaarden kunnen ook de verhangen in
eenconstructiewordenbepaald.Hierop
wordt nietverder ingegaan.
Eennadeelvandezeeenvoudige analytische oplossing is dat alle stromingsprocessen noodzakelijkerwijs sterk geschematiseerd moeten worden om een
analytische oplossing mogelijk te maken. Daarom heeft het Laboratorium
voor Grondmechanica een mathematisch model ontwikkeld (STEENZET)
dat nader wordt toegelicht.Het rekenmodel (STEENZET)berekentde drukken onder de steenzetting bij een bepaaldegeometrievandeconstructie.De
invoerbestaatuitdrukkenopdebekleding die worden verkregen uit metingen of een eenvoudige schematisering
daarvan.Omtrent dedruk ophet talud
kan worden opgemerkt dat er hard
wordt gewerkt aaneennumerieke modellering van de golfbelasting (BEACH). Bij de totstandkoming van het
rekenmodel STEENZETisgebruik gemaakt van modelonderzoek in de Deltagoot.
Terillustratiewordenhierenkeleresultaten vanhet Oesterdam-onderzoek in
de Deltagoot gegeven. De constructie
bestaat uit een steenzetting op een
grindlaag op mijnsteen (fig. 14). Bij het
meten wordt opverschillende plaatsen
dedrukopenonderdesteenzettingbepaald.Uit figuur 5blijkt datdemet het
rekenmodelberekendedrukkenindeze
situatiegoedovereenkomen metdegemeten drukken.
Inhetvoorgaandezijn methodengegeven om met een gegevengolfaanval de
optredende belasting en de sterkte van
eenconstructie tebepalen.Desterkteis
inrelatiemetdebelastinginhoge mate
afhankelijk van de geometrie van de
constructieendetoegepastematerialen.
Opdevoordesterktevanbelang zijnde
parameters wordt nader ingegaan.
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freatische lijn

oplossing bij [3 = 0°

'O Voorbeeld van hetverloopvan
Isteenzetting
J verschildrukken overeen
bij een brekende golf
stilwaterlijn

Dwarsdoorsnedevan een dijk
U
met steenzetting opeen filter
op mijnsteen
5.Aspecten dievan invloed zijn op
de sterkte
Aan de hand van de gegeven relaties
voordesterkteenuitgevoerd modelonderzoek, isna te gaan wat de invloed is
van variatie vanverschillende parameters.Devolgendezakenzijnvanbelang.
Deoptredende stromingen door steenzetting en daaronder liggend filter zijn
onder meer afhankelijk van de doorlatendheidvandezelagenendediktevan
endeopeningen indesteenzetting.Dit
komt tot uiting in deleklengte X.
(—sin a-J k/k • bd) (zieook punt 4).
Door wijzigingen aan de constructie is
degroottevande leklengte en daarmee
de overdruk onder de toplaag te beïnvloeden.Vooralbijeenwaterspiegeldaling blijkt dat de leklengte X. een aanzienlijkeinvloedheeftopdedruk onder
desteenzetting.Ook methet rekenmodel STEENZET kan de invloed van de
dikte van de zetsteen in relatie met de
effectieve doorlatendheid worden nagegaan. Als voorbeeld wordt figuur 16
gegeven,waaruit blijkt dat de verschildrukken afnemen als k • bafneemt.
Zowelbij deanalytische oplossingsmethode als het rekenmodel STEENZET
blijkt datderesulterende verschildrukkenregelmatigheteigengewichtvande
blokken overschrijden. Praktijkwaarnemingen bevestigen dit. De wrijving
en/ofklemming tussendeblokken iser
deoorzaakvandatzeblijven liggen(fig.
17). Enkele aspecten hiervan zijn reeds

1:20,

te kwantificeren; er blijven echter ook
nogvragen.Verhogenvanheteigengewicht (grotere dikte) en vergroten van
de inklemming door onderlinge verbindingen (interlockofhaakweerstand)
enhetinwassenvandespletenmet granulair materiaal verhogen de sterkte.
Een bepaaldevormgeving van elementen kan,naasteenverhogingvande inklemming de ruwheid van het talud
verhogen waardoor de golfoploop
enigszins afneemt. Bij dit laatste speelt
ookdetaludhellingeenroldiedaarnaast
van belang is voor de golfbreekhoogtc
en golfbreekdiepte.
Eenbelangrijk grondmechanisch aspect
als dat van afschuiving is eveneens afhankelijk van de taludhelling. Gezien
hetkadervanditartikelwordtdaarverder niet op ingegaan.
Aangetoond is dat de doorlatendheid
vandeconstructievanbelangisvoorde
optredendeverschildrukken (ziefig. 16).
Dedoorlatendheidvandetoplaagisondermeerafhankelijk vandeonderlagen,
dat zijn de lagen die de overgang vormen tussen het harde gedeelte van de
constructie en de vaak uit zand opgebouwdekernvandedijk.Defunctie van
deze lagen is dan ook het voorkomen
vanerosieenuitspoelingvanditzandlichaam.
Deonderlagen kunnen sterk ondoorlatend zijn zoalsbij klei onder een steenzetting. In dit geval zullen de verschildrukken over de steenzetting gering
zijn.Eennadeelvankleidirectonderde
toplaagisdatdekleilaag erosiegevoelig
is,welkgevaarenigszinsisteverminde-
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ÇT Berekende en gemeten drukken
Z) als functie van de tijd (berekend
met het rekenmodel STEENZET)

1

rendoordesteenzettingzeerzorgvuldig
aan te brengen zodat de spleetafmetingenklein zijn.
6. Conclusies
Omtrent het ontwerpen van betonnen
bekledingenzijndevolgendeconclusies
te trekken:
— Erzijn noggeenuniverseel geldende
ontwerpregels voor betonnen dijkbckledingen, maar wel iser met behulp van rekenmodellen en fysisch
modelonderzoek inzicht verkregen
in de sterkteen belasting.
— De verschildrukken over een steenzetting zijn afhankelijk van de toplaagendeonderlaag samen.De over
/
Verschildrukken bij een zetting
\J van vierkante betonblokken op
een mijnsteenlaag

1

k-b =0.04

-2

-1
0
Z t.o.v. s.w.! (m)

«1
^

H = 1,20 m
i, = 1 , 6
V = 0,034 m/s
D =0,2.
h e l l i n g 1:3
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doorsnede A

Optredende krachten door
wrijving en i n k l e m m i n g

een steenzetting optredende verschildrukkenzijnbijeenslechtdoorlatende toplaagengoed doorlatende
onderlagen hoger dan andersom,
waardoor bijlageregolfhoogte reeds
schadezal ontstaan.
Een onderlaag van klei is erosiegevoelig.Kleine spleten tussen de elementenverminderendebelastingop
dekleien kunnen deerosie verminderen.
Deoptredendeverschildrukken over
de steenzetting kunnen in voorkomendesituatiesookhogerdanheteigen gewicht van de elementen zijn,
terwijldezettingnietbezwijkt.Dank
zij inklemming en onderlinge wrijvingblijven debekledingenveelalin
tact. Kennis omtrent dit laatste mechanisme is nog niet toereikend genoeg om het te kunnen kwantificeren inpraktische ontwerpregels.
Deoptredendeverschildrukken over
detoplaagzijn teberekenen meteen
rekenmodel(STEENZET)ofopanalytische wijze.
De belasting ophet talud,als functie
vangolfrandvoorwaarden, isteberekenenmet hetrekenmodelBEACH.
De belasting op het talud door
scheepvaartkanwordenbepaaldmet
het rekenmodel SHIWA.

— Op basisvan modelonderzoek in de
Deltagootzijnontwerpgrafieken opgesteld die aangeven bij welke golfrandvoorwaarden deconstructiezal
bezwijken.
— Voor dichte bekledingen ishet moment vlak voor de golfklap maatgevend.Bij open bekledingen isdit de
golfklap zelf.
Indekomende tijd zullendeonderzoeken zich voornamelijk bezighouden
met devolgende aspecten:
• verfijning vaneenmethodeom drukken op een bekleding door verschillende typen belastingen te bepalen;
• bepalen van een model waarbij wrijvingeninklemminginrekeningworden gebracht;
• kennisuitbreidingoverdestabiliteitsaspecten (materiaaleigenschappen)
van onderlagen.
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BETONNEN DIJK-EN
OEVERBEKLEDINGEN (n)
ONTWERPASPECTEN VAN BETONNEN
BEKLEDINGEN
ir.M.Klein Breteler enir.F.C.M. van der Knaap, Waterloopkundig Laboratorium
ir. A. Bezuijen, Laboratorium voor Grondmechanica

Dit is het tweede artikel uit een reeks over
taludbekledingsconstructies. Deze constructies bestaan uit
een toplaag van gezette betonelementen (blokken of zuilen),
gefundeerd op een filterlaag van granulair materiaal. In
figuur 1is dit algemene concept weergegeven (onder 1,80 m
+ NAP).De constructie dient o m een dijklichaam of oever,
de basis genoemd, te beschermen tegen erosie als gevolg van
de waterbeweging.

I

nhetvorigeartikel(1)uitdezereeks
zijnderesultatenvanhetmeerjarige
onderzoek beschreven dat bij het
Waterloopkundig Laboratorium (WL)
en Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) in opdracht van Rijkswaterstaats Deltadienst momenteel wordt
uitgevoerd.Dezeresultatenvormen het
gereedschap waarmee taludbekledingen ontworpen kunnen worden. Het
ontwerpproces zelf is het onderwerp
vanditartikelterwijlinhetvolgendeartikel een concreet voorbeeld van een
dijkbekledingsontwerp aan de orde zal
komen.
Allereerst wordt ingegaan op de eisen
waaraan fundatielagen moeten voldoen,wathierbeperktblijft totdeproblematiek rond granulaire filters.
Een zeer belangrijke constructie-beschrijvende parameter diein [1]alnaar
voren is gekomen, is de leklengte. Gezien het feit dat dezeparameter tijdens
hetontwerpproces steedsinhet achterhoofd gehouden moet worden, volgt
hier nogmaals de formule:

sin

M;
k — doorlatendheid van de filterlaag
(m/s);
k' —doorlatendheid vantoplaag(m/s).
De overdruk onder de toplaag (—verschiltussendrukonder enbovendetoplaag gecorrigeerd voor de plaatshoogte)ontstaatdoorgolfbelasting,iskleiner
naarmate de leklengte kleiner is. Een
uitvoeriger beschrijving vandeze parameter isgegeven in[1].

1

1. Fundatielagen
Demeestetaludbekledingenvangezette betonelementen worden gefundeerd
op één of meer onderlagen van granulair materiaal. In het onderzoek is de
aandacht daarom voornamelijk hierop
gericht geweest en ook in dit artikel
wordtdaarnietvanafgeweken. Ingrote
lijnen bestaatdefunctie vanhet granulaire filter uit drie hoofdpunten:
- erosievan de basis tegengaan;
- fundatie voor de toplaag;
- demping en spreiding van de belasDit laatste behoeft enige uitleg. Een
golfklap ophettaludkanervoorzorgen
dat verweking van het dijklichaam optreedt: het korrelskelet wordt door de
golfklap ingedrukt zonder dathetinde
porieënaanwezigewateruitkantreden.

Dwarsprofiel Oesterdam
•4,00

bgtonbond 0,12 x 0,40

betonblokken 0,50x0,50x0,15

stortstecn 6 0 - 3 0 0 kg

bctonband 0,12 x 0 , 2 5

«JIM
k'

X — leklengte(m);
a — taludhelling(°);
b — diktevande filterlaag (m);
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D — dikte van de bekleding (toplaag)

afmetingen in m
hooqten ten opzichte van NAP

doende stabiel zijn, ook als pas na
hoogwater de toplaag wordt aangebracht;
- gedurende delevensduur vande constructiemogendefiltereigenschappen
niet slechter worden;
- het moet goedkoop zijn.
Hieronder komen deze eisen aan orde.
Hetzalblijken datsommigeeisen strijdig zijn, wat de wens introduceert om
juistopdegrenzenvanwatnogacceptabelisteontwerpen.Hethuidige onderzoekiseropgerichtditmogelijk temakendoor diegrenzeninduidelijke ontwerpregels bovenwater te halen.
1.1 Erosievandebasis
De basis onder een filterlaag bestaat
doorgaans uitzand ofklei.Indit kader
blijft kleiechter onbesproken. Figuur 2
geeft de situatie schematisch weer.

Proefvak in Hartelkanaal
De contactdruk tussen de zandkorrels
neemt af en er ontstaat een drijfzandachtige substantie. Dit kan in de eerste
plaats worden vermeden door de basis
goed te verdichten, zodat een golfklap
net korrelskelet niet verder ingedrukt
krijgt.
Kennis omtrent dit bezwijkmechanismeisechternogzobeperktdathet niet
duidelijk isof het goed verdichten van
de basisinalleomstandigheden een afdoende maatregel is.Wel is al bekend
dateengranulair filter een gunstige invloed heeft omdat het belastingdempend en -spreidend werkt. In 1986
wordt op dit gebied verder onderzoek
uitgevoerd,datuiteindelijk moetleiden
tot een ontwerpeis voor de minimale
verdichting en nlterlaagdikte.

stromingskomponantan

dijklichaam / oevar

Erosie alsgevolgvan stroming in
onderlagen
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a.«. 0.15 mm
talud 1:4
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Gezien bovengenoemde functies van
hetgranulaire filter kunnen devolgende eisenworden geformuleerd:
- hetmoeterosievandebasisverhinderen;
- hetmoeteenzolaagmogelijke waterdoorlatendheidhebben,zodatdedruk
onder de toplaagklein blijft;
- het mag niet uitspoelen door de spleten en/ofgaten in de toplaag;
- het moet voldoende vlak afgewerkt
kunnenworden,zodathetmogelijkis
om de toplaag vlak erop aan te brengen;
- net moet tijdens alle bouwfasen vol-
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D fl _ = korrelgroott« van filter dat door
15% op basis van gewicht wordt
onderschreden

Ontwerpgrafiek voor filters
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Dehydraulischebelastingophetgrensvlakwordtbepaalddoorhetverhangin
het filter dat verantwoordelijk is voor
een stroming langs de basis,die op zijn
beurt verantwoordelijk kan zijn voor
het meevoeren van zandkorrels. De
sterktevanhetgrensvlakwordt bepaald
doordegroottevandezandkorrels.Zijn
de zandkorrels groter dan de poriën in
het filter (tussen de filterkorrels) dan
kunnen de zandkorrels bij geen enkele
hydraulische belasting, hoe groot ook,
worden weggespoeld: het filter is geometrischzanddicht.Alsdeporiën(veel)
groter dan de zandkorrels zijn, kan het
filterechterdeerosievandebasisslechts
toteenbepaalde hydraulische belasting
verhinderen. Gebleken is dat een geometrisch zanddicht filter overhet algemeen in taludbekledingsconstructies
niet nodigis.
Inhetkadervanhetonderhavigeonderzoekwordenontwerpformules ontwikkeld. Hoewel het onderzoek hiernaar
nognietvolledigisafgerond,zijnerwel
voorlopigeresultatengeboekt.Alsvoorbeeldgeeft figuur 3een ontwerpgrafiek
vooreenfilteropeentalud 1:4 bestaandeuitzandmetL\50 —0,15mm(—korrelgrootte die door 50% van de korrels
opbasisvangewichtwordt onderschreden).Hetzandwordtcyclischbelastmet
een maximaal verhang (i) evenwijdig
aanhetgrensvlakeneengelijktijdig optredend verhang in de basis, loodreent
ophet grensvlak, gelijk aan20%.
Indegrafiekisdegrensaangegeventussenhetstabieleeninstabielegebied.De
liggingvandezegrensisafhankelijk van
deporositeit (n)vanhetfilter.Bijeentalud van 1:4doet zich meestal een verhang van ongeveer 30%voor.Voor een
filtervanmijnsteenmeteenporositeitn
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- 0,33 betekent dit dat er geen erosie
optreedt als D fl5 kleiner is dan 3 mm.
Het filter zou pas geometrisch zanddicht zijn alsD f l 5 kleiner isdan 0,6 mm.
1.2 Waterdoorlatendheid
De leklengte k isreeds genoemd als een
belangrijke parameter. De doorlatendheid vandefilterlaag iseenvande variabelen waarmee de leklengte beïnvloed
kanworden.Uitdeformulevoor Xblijkt
dat een lage doorlatendheid resulteert
in een kleine leklengte. Dit is gunstig
voor de stabiliteit van de toplaag.
De doorlatendheid van het filter wordt
hoofdzakelijk bepaald door:
- korrelgrootte van de fijne fractie;
- porositeit.
Alsrepresentatieve maatvoorde korrelgrootte van de fijne fractie uit een filter
kan men de D f l 5 nemen. Zolang de D fl5
globaal tussen 1en 10m m zit, geldt dat
de doorlatendheid recht evenredig is
met de D fl5 .
Daarnaast isde doorlatendheid sterk afhankelijk van de porositeit (— quotiënt
van korrelvolume en totale volume).
Filters met een lage porositeit, zoals die
met een flauwe zeefkromme en/of die
zeergoedverdichtzijn,hebben een relatief lage doorlatendheid.
Bij het streven naar een zo flauw mogelijke zeefkromme loopt men tegen het
probleem aan dat wordt aangeduid met
de term 'interne instabiliteit'. Hiermee
wordt de migratie (en uitspoeling) bedoeld van kleine korreltjes tussen de
grote korrels van het filter. De consequentie hiervan isdat het totale volume
filtermateriaal afneemt en daardoor
verzakkingvandetoplaagdreigt.Tevens
nemen de D fl5 en de porositeit toe. Het
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gevolg kan zijn uitspoeling van de basis
(ziefig. 3)en instabiliteit van de toplaag.
Er is helaas nog maar weinig bekend
over interne stabiliteit. Als vuistregel
geldt dat interne stabiliteit gegarandeerd is als Df6ü < 10D(1Ü. Deze regel is
echter inveelgevallen veel testreng, wat
tot overdimensionering leidt. Ongesorteerde mijnsteen, dat om vele redenen
zeer geschikt is (niet alleen vanwege de
prijs), zou vanwege interne instabiliteit
op grond van deze vuistregel ten onrechte afgekeurd kunnen worden. Ook
hier geldt dat het economisch optimum
pas haalbaar is als de grenzen van wat
technisch nog acceptabel is,scherp vastliggen en niet overdreven veilig zijn.
Verwacht magworden dat op dit gebied
in 1986 verder onderzoek verricht zal
worden.
1.3Uitspoelingdoortoplaag
Vlak voor een golfklap het talud raakt,
heeft het water op het talud zich maximaal teruggetrokken, terwijl in het filtereen vrij hogewaterstand aanwezigis.
Hierdoor stroomt er water met hoge
snelheid door de openingen van het talud (spleten en/of gaten) naar buiten en
dreigt filterkorrels mee te voeren. O m
dit tevoorkomen moeten de openingen
in de toplaag kleiner zijn dan de filterkorrels.
Alsvuistregel geldt dat de openingen in
de toplaag kleiner moeten zijn dan de
D fl5 , zodat minder dan 15gewichtsprocenten van het filtermateriaal dat vlakbij deopeningen zitkan uitspoelen. Van
toekomstig onderzoek mag worden
verwacht dat het deze vuistregel aanzienlijk versoepelt. Dit iszeer wenselijk
gezien het feit dat deze uitspoelingseis
haaks staat op de eisen ten aanzien van

Duwvaarteenheid in schaalmodel
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H — (significante) golfhoogte.
Mijnsteen metDf50 — 60mmisvolgens
deze formule opeentalud van 1:4 nog
stabiel toteengolfhoogte van0,3 m.

In beginsel zijn er twee manieren om
een constructie te beoordelen:
1.Sterkteberekening
Voordeel:goedkoop en men kan veel
varianten doorrekenen.
Nadeel :minder betrouwbaar resultaat waardoor men aan de
veilige kant zal moeten dimensioneren.

1.5 Prijsenlevensduur

erosievandebasisendedoorlatendheid
vanhetfilter.
1.4Toplaagfundatie enbouwfase-stabiliteit

Grote brokstukken ineenfilter maken
het erg moeilijk de toplaag vlak af te
werken. In geval van mijnsteen geeft
mendoorgaansdevoorkeuraaneenuitvullaagje van ongeveer 5 cm grind of
split.Deblokken zijn hierop goed vlak
teplaatsen enhetprobleem vande uitspoeling van filtermateriaal is meestal
ookopgelost.Deuitvullaagisechtervrij
kostbaar.
Verwacht men reeds voor het plaatsen
vandetoplaageenbelastingvanhetfilterdoorgolven,danmoethetfilterdaar
redelijk tegenbestand zijn.Ditkanbeoordeeld worden met de formule van
Hudson, toegepast op mijnsteen:

Afvalprodukten zijn overhetalgemeen
erg goedkoop, mits er geen eisen aan
wordengesteld.Mijnsteen iszo'nafvalprodukt, een nevenprodukt dat vrijkomtbijdesteenkoolwinningenvooral
foedkoopalsmengeeneisensteltaande
orrelgradatie, want zeven kost geld.
Uithetbovenstaande isduidelijk dater
wèleisenzijn.Mijnsteen isdanookeen
voorbeeld waarbij mentijdens hetontwerp vanbekledingsconstructies rekeningmoet houden methaalbarekwaliteitseisen. In Nederland worden twee
soorten mijnsteen gebruikt: gesorteerd
en ongesorteerd (fig. 4).
Het is een sterk gelaagd materiaal:samengesteld uit kleisteen en leisteen.
Onder atmosferische omstandigheden
(wisseling in vochtgehalte) valt kleisteenuiteeninfijner materiaal.Hetgevolg is een kleinere Df50 en Df15,wat
gunstig genoemd kanworden, mits er
geen uitspoeling door de toplaag kan
plaatsvinden. Tevens wordt de zeefkromme aanzienlijk flauwer waardoor
voorinterneinstabiliteitgevreesd moet
worden.Ookondermechanischebelasting (mechanisch verdicht en/of golfklappen)verfijnt mijnsteen.
Een concurrent van mijnsteen is silex.
Dit gesteente komt vrij bij dewinning
vanmergeltenbehoevevandecementfabricage. Dooi-vorst variaties veroorzakenvooralindefijne fractie aanzienlijke verwering enbreuk. Opden duur
moetdanookrekeninggehouden worden metintere instabiliteit.
Andere afvalprodukten, diealsfilter te
gebruikenzijn,zijnstaalslakken(LD)en
fosforslakken.
2.Dimensionering bekledingsconstructies
In het ontwerpproces van een bekledingsconstructie loopt een ontwerper
steeds tegen devraag aan:'Isdeze constructiestabielbijdegegevenontwerpbelasting?'. Bij een negatief antwoord
zalhijproberendeconstructiesterkerte
makenzonderdatdezedaaroverdreven
duur door wordt.
Dezeparagraafbeschrijft in hoofdlijnen
hoeeenconstructieopz'nstabiliteitkan
wordenbeoordeeld enwelke mogelijkheden erzijn omdeconstructie teverbeteren.

2.Model-onderzoek
Voordeel:betrouwbaar resultaat waardoor een economisch optimaal ontwerp haalbaaris
Nadeel :kostbare methode.
Opgemerktmoetwordendateensterkteberekening zo goedkoop is ten opzichte van modelonderzoek, dat deze
altijdalsvoorbereidingopmodelonderzoekwordt uitgevoerd.
Bij de beoordeling voor het uitvoeren
van modelonderzoek houdt men de
grootte van het te maken werk ingedachten.Bijeenvoldoende groot werk
zullendebesparingendiemenmetmodelonderzoek kan bereiken, ruim opwegentegendeprijsvandit onderzoek.
Indeloopderjarenzullendesterkteberekeningen steeds nauwkeuriger wordenenisteverwachtendatopdenduur
alleenbijzeergrotewerkennogtotmodelonderzoek wordt besloten.
De volgende paragrafen gaan op beide
typen onderzoek naderin.
2.1 Berekenen van de belasting op constructies

Het golfklimaat opdiepwater (Noordzee)vormtdebasisvoorhetbepalenvan
de maatgevende belasting opeen dijk.
Op basisvandegolfwaarnemingen die
in de afgelopen tientallenjaren opzee
zijn uitgevoerd, is te berekenen welke
golfhoogte (en periode) er met welke
frequentie voorkomt.Extrapolatie naar
de ontwerpomstandigheden (superstorm) levert deontwerpgolfhoogte en
-periodeop.Vervolgenskanhetondiep
water golfklimaat (vlak voor de constructie)worden berekend.
Uiteraard ishier sprakevaneenwisselwerking tussen deberekende belasting
opdeconstructie endegekozen maatgevendegolvenopdiepwater.Hetkomt
namelijk voor dat bijvoorbeeld golven
uit eenbepaalde richting opzeeweliswaar nooit zohoogworden, maar toch
deconstructiezoongunstigbelastendat
zij maatgevend zijn.
De belasting op een oeververdediging
langs eenkanaal isafhankelijk vanhet
schipdatdoorhetkanaalvaart,hetgeïnstalleerde motorvermogen en de geometrie van het kanaal. Deze gegevens
vormendeinputvoorhetdoorhetWL
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De bovenste hokjes in het diagram betreffen deuitwendigebelastingsberekeningenzijn reedsindevorigeparagraaf
beschreven.

DIJKEN:

SCHEEPSGOLVEN

DIEP WATER
GOLFKONDITIES
INITIEEL
ONTWERP
MAATGEVENDE
GOLFKONDITIES
BIJ KONSTRUKTIE

MAATGEVENDE
DRUKVERDELING
OP TALUD

ONTWERP
AANPASSEN
1

DRUK ONDER TOPLAAG
VERHANG IN FILTER

FILTERSNELHEID BIJ
GRENSVLAK FILTER/BASIS

EROSIE?

<

ja

>

VERSCHILDRUK
OVER TOPLAAG

<

POTENTIEEL
INSTABIEL

Het isindit stadiumvande berekening
noodzakelijk tebeoordelenofde filterlaaggoed gekozen is.Hiervoor kan een
ontwerpgrafiek zoals figuur 3 worden
gebruikt, in combinatie met het berekendeverhang in het filter.
Deberekeningzoukunnenleidentotde
constateringdathetgrensvlak filter/basisnietstabielis,zodathetontwerp aanpassingbehoeft.Menkandaarbij aande
volgende mogelijkheden denken:
-fijnerfiltermateriaal kiezen,zodatDf,5
kleiner wordt;
- filtermateriaal meteenflauwere zeefkromme toepassen en dit goed ver-

>

ja
BLOKWRIJVING

BEWEGING?

>

<
Ja
GROOTTE VAN
BEWEGING

AKSEPTABEL?

>

<

Erzijn tweemethoden omdedruk onderdetoplaagenhetverhanginhet filter te berekenen:
- analytisch;
- numeriek
(computerprogramma
STEENZET).
Beidemethoden zijn inhetvorige artikel van deze serie beschreven. Bij de
keuze uit deze methoden moet in gedachtenworden gehouden dateen kettingzosterkisalszijnzwaksteschakel.Is
de belasting op het talud bijvoorbeeld
slechts globaal geschat, dan heeft het
geen zin om met het computerprogramma STEENZET de bijbehorende
drukonderhettaludzeernauwkeurigte
berekenen.Dewatminder nauwkeurige, maar veel eenvoudiger te hanteren,
analytische formule is dan al goed genoeg.

ja
KONSTRUKTIE
IS VOLDOENDE
STERK

•-fcÄ*-

Stroomschema voor het ontwerp
van een taludbekleding

ontwikkelde programma SHTWA,
waarmeevervolgensdesnelheidvanhet
schipendeinhetkanaalopgewektewaterbewegingwordenberekend.Voorde
oeverbescherming zijn met name van
belang: de waterspiegeldaling, de golven en de stromingssterkte van de retourstroom nabij het talud.
Opbasisvandeberekende golfcondities
bij de constructie, kan met het nog in
ontwikkeling zijnde computerprogrammnaBEACH,dedrukophettalud
op het maatgevende moment worden
berekend. Het programma is momenteel bruikbaar voor relatief dichte bekledingen (zoalsgezettezuilenen blok-
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ken zonder gaten),mits de verhouding
tussengolfhoogte engolfperiode niette
grootis.Verwachtmagwordendatbinnenkort deze laatste beperking op de
toepasbaarheidvanBEACHverdwenen
zal zijn.
De berekende belasting op het talud
mag de sterkte van de constructie niet
overschrijden. Indevolgende paragraaf
wordt hier verder op ingegaan.
2.2Sterkte vande bekledingsconstructie

De sterkte van de constructie in relatie
tot de belasting wordt beoordeeld aan
dehandvanhetdiagraminfiguur5.Elk
hokje vertegenwoordigt het resultaat
van een stap uit het berekeningsproces.

Superstorm op talud van Basalton
blokken in de Deltagoot
Schade door instabiliteit van
onderlagen

Schade aan een talud m e t rechthoekige
blokken na een storm

dichten, zodat de porositeit kleiner
wordt;
- een geotextiel tussen het filter en het
dijklichaam toepassen;
- filterlaag dikker maken.
Hetisinditverband nietverstandigom
de eerste mogelijkheden te snel van de
handtewijzen.Zehebbennamelijkniet
alleeneengunstige invloed opdestabiliteit van het dijklichaam maar ook op
de toplaag. De laagdikte van het filter
vergroten is de minst gunstige manier
om deerosieproblemen optelossen;de
belasting opde toplaagwordt dan zelfs
groter.
Alsergeenerosievanhetdijklichaam te
verwachten valt, kan de aandacht naar
de toplaag worden verlegd. De sterkte
van de toplaag wordt primair bepaald
doorhetgewichtvandegebruikteblokken. Er zijn geen problemen te verwachten als het gewicht (onder water)
voldoende is om de overdruk te weerstaan.Isdit niet het geval,dan isde toplaag potentieel instabiel. Een blok
hoeft dannognietuithettalud gedrukt
teworden,wantdewrijvingdiedeblokken onderling ondervinden kan de beweging nog tegengaan.
De zwakste schakel in een taludbekledingvanblokken,dienietdoorkabelsof
'interlock' werking onderling zijn verbonden, is het losse blok. Met een los
blokwordthiereenblokofzuilbedoeld

die alleen nog maar contact heeft met
zijnonderhuurinhettalud.Zowellinks,
rechts als boven hem zijn door bijzondere omstandigheden spleten ontstaan,
waardoordeenigewrijving metdeomgevingwordtontleendaanheteigengewicht.Elketaludbekleding kentenkele
losseblokken.Dewrijving isteberekenen en draagtbij aandesterktevan het
losse blok. Pas als de verschildruk over
dezettinggroterwordtdandewrijving,
gaat het losse blok bewegen. Maar ook
dan hoeft de bekleding nog niet te bezwijken.
Hetblokisnamelijk instaatomvanwege z'n massa-traagheid en nog enkele
andere eigenschappen een kort-durendebelastingspiek,dieheteigen gewicht
en de wrijving overtreft, te weerstaan
zonder dat het blok uithet talud wordt
gedrukt. Het blok beweegt echter wel
een stukje omhoog (enweer omlaag).
2.3Factoren diedesterktebeïnvloeden

Het huidige onderzoek iser op gericht
degroottevandebewegingvanhetlosse
blok te berekenen.De berekeningsmethodewordtenerzijdsgekoppeldaande
analytischeberekeningvandebelasting
en anderzijds geïnplementeerd in het
computerprogramma STEENZET. De
eerste resultaten vande analytische berekeningen in vergelijking tot modelonderzoek wijzen uit datbij een berekende blokbeweging van 30 à 40%van

17

WATERBOUW

•*•*

CONSTRUCTIEF ONTWERP

STUDIE

Mi
.

<•*(..

---«ÄL
?y&j
'•'•' \ :

k^=r-

if&,tkk

.Jtfr

m-

#ä

...v '

•a*-

^
* * / •

' ^ • S - «•••» a B T t r J » v s "

' **""'T"'
*

/

Talud waarbij de filterlaag zichtbaar is
gemaakt

Schade aaneen talud door het
uitspoelen van onderlagen
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de blokdikte het over het talud razende
water in staat ishet blok mee te voeren.
De zetting heet tezijn bezweken als een
blok uit het talud verdwenen is.
Bij een blokbeweging die naar het oordeel van deontwerper onacceptabel genoemd moet worden, zijn er de volgende mogelijkheden om hier iets aan te
doen:
- blokdikte vergroten;
- blokoppervlak vergroten;
- spleetbreedte vergroten;
- dikke filterlaag verkleinen;
-korrelgrootte filtermateriaal verkleinen;

- soortelijke massa blok vergroten;
- taludhelling verkleinen;
- berm toepassen.
Het vergroten vandedikte ende soortelijke massa van het blok heeft voornamelijk invloed op de primaire sterkte
van dezetting.De invloed vanhet blokoppervlak houdt verband met het feit
dat onder eenbewegend blok een ruimte ontstaat die gevuld moet worden met
water. Dit water moet vanuit de filterlaag in korte tijd toestromen en veroorzaakt lokaal een drukterugval die er
voor zorgt dat de druk onder een bewe-
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Langsdoorsnede Deltagoot(schaal
1:1000)
gend blok veel lager is dan onder een
stilstaandblok.Hetbloklijktalshetwarevastgezogen tezittenopde filterlaag.
Naarmatehetblokeengroteroppervlak
heeft, isditeffect duidelijker merkbaar.
Hetvergrotenvandespleetbreedte verhoogtdetoplaagdoorlatendheid enverkleint derhalve de leklengte. Wel kan
het uitspoelen vanfilterkorrels worden
geïntroduceerd, wat weer tegengegaan
kan worden door het aanbrengen van
een geotextiel onder de toplaag. Dan
moeten despletenwelaanzienlijk wordenvergroot ofmen moet zelfs aan het
makenvangatendenken,omdatdetoplaag door het geotextiel weer duidelijk
ondoorlatender wordt.
Deleklengtekanookwordenverkleind
door de filterlaag dunner of fijner te

Taludopgebouwd uit(vanondernaar
boven)basalt,rechthoekige blokkenen
Haringmanblokken

maken,ofdetaludhellingteverkleinen.
Netalshettoepassenvaneenberm heeft
dit laatste ook een gunstige invloed op
de drukken op het talud.
Uithetbovenstaandeblijktdateenconstructienietaltijdduurderhoeft tewordenalshijnietstabielgenoegis.Demogelijkheid om het economische optimum door rationeelontwerpen dichter
bijtebrengen,iseenvandebelangrijkste
resultaten van het onderzoek naar de
stabiliteit van taludbekledingen.

3.Model- en Prototype onderzoek
Voorafgaand aan modelonderzoek is
het gebruikelijk met een rekenmodel
enkele zinnige constructie-varianten te
dimensioneren. Alshet om een dijkbekleding gaat, bestaat het modelonderzoek uit het nabouwen van een stukje
dijk van5m breedteopwaregrootte in
deDetalgootvanhetWLenLGM.Deze
modelfaciliteit isweergegevenin figuur
6.Door de golfbelasting stap voor stap
op te voeren kan dan worden bekeken
bij welke golfcondities de constructie
bezwijkt.
Vergelijkbaar onderzoek voor oeverbekledingen kanworden uitgevoerd door
eenproefvak langseenkanaalinterichten (prototype-onderzoek). De golfbelasting ontstaat hier door langsvarende
schepen.
Een combinatie van modelonderzoek
en een rekenmodel behoort ook tot de
mogelijkheden. Een zinnige verdeling
overbeidetypenonderzoekkanverkregen worden door de uitwendige belasting(druk)ophet talud meteen fysisch
model te bepalen en vervolgens de
meetresultatenalsinputvoorhetrekenmodel te gebruiken.
Door uitsluitend debelastingineen fysischmodel te onderzoeken, heeft men
de mogelijkheid een (klein) schaalmodeltemaken.Ditscheeltindekostenten
opzichte van grootschalig Deltagootonderzoek. De sterkte van een constructie is helaas niet in een (klein)

schaalmodel te onderzoeken vanwege
onoverkomelijke schaaleffecten waarmee men te maken krijgt.
4. Conclusies
Gebleken is dat de verschillende eisen
dieaaneenfundatielaag gesteld moeten
worden, gedeeltelijk strijdig zijn waardoornaareencompromisgezochtmoet
worden.Ditisalleenmogelijk alsdeeisen in scherp geformuleerde ontwerpregels zijn gegoten zodat een ontwerp
wordt gebaseerd opdegrenzenvanwat
nogacceptabel is.Voordeerosievan de
basiskanditnual,maarvoorverweking
van het dijkhchaam, interne stabiliteit
en uitspoeling van filtermateriaal door
detoplaag,isnogverderonderzoek nodig.
Bij het dimensioneren van de gehele
constructieishetvangrootbelangdesamenwerkingtussentoplaagen filterlaag
nietuithetoogteverliezen.Deleklengteisin ditverband zeer belangrijk.
Voorlopigzalbijdewatgroterewerken
na een serie sterkte-berekeningen het
nog nodig zijn modelonderzoek en/of
prototype-onderzoek uit tevoeren om
een economisch ontwerp te realiseren.
In de loop derjaren mag worden verwachtdatdeberekeningsmethoden het
modelonderzoek langzamerhand gaan
terugdringen.
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Ook voor het ontwerpen van betonnen blokkenglooiingen
op oevers en dijken geldt dat men leert van problemen. In
deze aflevering staat een schadegeval model voor een
toetsing aan de huidige ontwerpmethodieken.

1. Inleiding
Dit derde artikel uit een reeks over
taludbekledingsconstructies
presenteert de mogelijkheden van de m o m e n teel gehanteerde ontwerpmethoden
voor betonnen taludverdedigingen. De
beschikbaarheid van deze - weliswaar
nog globale - ontwerpmethodieken
onderscheidt betonnen blokkenglooiingen van andere bekledingen zoals van
asfaltbeton. Daar moet namelijk nog
een groter beroep worden gedaan op
praktijkervaringen, waaruit door 'trial
and error' ontwerpmethodieken zijn
ontwikkeld.
Dit verschil in behandeling van betonen asfaltbekledingen vindt zijn oorzaak
in:
1.het feit dat het bij betonnen blokkenglooiingen mogelijk is om een minimale sterkte van de glooiing te definiëren, namelijk het eigen gewicht
van de afzonderlijke blokken, waarmee het mogelijk is te ontwerpen; dit
is bij asfaltbeton niet het geval;
2. het feit dat in de onderlagen van
betonnen bekledingen veelal betrekkelijk grove materialen worden toegepast (mijnsteen, silex, gebroken
grind e.d.), waardoor het mogelijk is
om met relatief eenvoudige methoden dewaterbeweging indeze onderlagen te berekenen. De belasting van
de toplaag kan daarmee worden bepaald. Bij asfaltbekledingen zijn de
hydraulische en grondmechanische
processen veel moeilijker te berekenen.
Let wel:het bovenstaande isgeen waarde-oordeel over de materialen beton en
asfalt in taludverdedigingen, maar is
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slechtsbedoeld o m teverklaren waarom
voor betonnen dijkbekledingen meer
geavanceerde
ontwerpmethodieken
konden worden ontwikkeld. In dit artikel wordt een drietal momenteel beschikbare ontwerphulpmiddelen getoetstophun bruikbaarheid aande hand
van een conreet opgetreden schadegeval.
2. Aansluiting bij v o o r g a a n d e artikelen
In deel 1 van deze reeks [1] isdoor Burger, Laboyrie en Bezuijen een tamelijk
breed overzicht gepresenteerd van de
achtergronden en de mogelijkheden
van de huidige onderzoeks- en berekeningsmethode voor de belasting, de
sterkte en de stabiliteit van betonnen
glooiingsconstructies voor dijk- en
oeverbekledingen. De hoofdlijn die
daarbij isgeschetstwordt gevormd door
de ontwikkeling van numerieke- en
analytische berekeningsmethoden op
basis van theorievorming, fysisch m o delonderzoek en prototypeonderzoek.
In de daaropvolgende bijdrage [2] is
door Klein Breteler, Van der Knaap en
Bezuijen dieper ingegaan op de functies
van de onderlagen van betonnen bekledingen en de daaruit voortvloeiende
ontwerpeisen.
Inbeide artikelenzijn terloopsdenu beschikbare numerieke- en analytische
ontwerpmethoden gepresenteerd. Binnen het kader van deze artikelenscrie
voerthetteverindetailopdeze technieken in te gaan. Daar komt bij dat de
technieken nog niet geschikt zijn om
zonder fundamenteel technische ondersteuning in tezetten in het ontwerpproces. Het is wel mogelijk om aan de

hand van een voorbeeld de potentie van
de ontwerptechnieken te illustreren.
Dit wordt gedaan door de schade die in
1973 is opgetreden aan de betonblokkenglooiing van de Oostelijke havendamvanOterdum,nabij Delfzijl te analyseren.
Het verklaren van deze schade achteraf
toont de bruikbaarheid van de gehanteerde technieken voor ontwerpdoeleinden wellicht nog duidelijker aan dan
wanneer de methoden worden gepresenteerd aan dehand van een aldan niet
fictief ontwerp, waarvan de stabiliteit
pas in de toekomst bewezen kan worden.
3. W a a r o m O t e r d u m ?
Goed gedocumenteerde schadegevallen
aan taïudbekledingen zijn schaars. Eén
van deze schaarse uitzonderingen is de
tamelijk omvangrijke schade die tijdens
de storm van 2 en 3 april 1973 is ontstaan aan de binnenzijde van de Oostelijke havendam te Oterdum, aan de havenmond bij Delfzijl (fig. 1en 2). Deze
schade onderscheidt zichvan de meeste
waargenomen schaden om de volgende
redenen:
- De schade heeft zich over een breed
front op een bepaald damvak voorgedaan,zodat gevoeglijk kan worden aangenomen datdebelastingoverdat brede
front de sterkte heeft overschreden.
- De schade isvoor het grootste deel beperkt gebleven tot het omhoog komen
van blokken, terwijl maar een beperkt
aantal blokken volledig uit het talud is
gekomen (20 stuks van de in totaal 302
verplaatste blokken).Hierdoor isop het
talud niet de gebruikelijke ravage ontstaan die het bij andere schadegevallen
vaakonmogelijk maakt om te achterha-

Complexe stabiliteitsbeschouwing bij
samengestelde glooiingsconstructies

Situatie Eems-Dollard gebied
Lay-outhavenmond
ha
>-} Lay-out
Delfzijl te
Oterdum

len waar op het talud, dus op welke
hoogte de schade het eerst isontstaan.
- De schade heeft zich indertijd voorgedaan op een splinternieuw damvak
dat zich van oude damvakken onderscheidt doordat goed bekend is hoe de
constructie is opgebouwd en de glooiingstafels lang zijn met weinig overgangsconstructies.
- Er is relatief veel kennis verzameld
over de opgetreden hydraulische randvoorwaarden,alsgevolgvandeomstandigheden dat:
.er een gedetailleerd ooggetuigenverslagisopgesteld voor de periode rondom hoogwater tijdens de piek van de
stormdoordeopzichterdiebijdeaanleg
vandewestelijkehavendamwasbetrokken;
.er een getijregistratie voor Oterdum
aanwezigis;
.hetgebiedwaarbinnen degolvenworden opgewekt (hetEemsgebied) duidelijk begrensd en goed gedefinieerd is.
Zodoende is het mogelijk om met een
eenvoudig golfvoorspellingsmodel een
redelijke schatting te maken voor de
golfhoogte bij het ontstaan van schade.

^*Ptrn^cms

Op basis van de hiervoor genoemde
overwegingen is het schadegeval van
Oterdum gekozenvooreenandereanalyseter illustratievan de bruikbaarheid
van de beschikbare ontwerpmethoden
van stabiele toplagen.We zullen trachten de schade te verklaren en de genomenmaatregelenophun effectiviteit
te beoordelen.
Voor een beter begrip van de geanaly-

seerdeschadeishetvoordelezer noodzakelijk kennis te nemen van enkele
constructieve details en van een beschrijving van de aard van de schade.
Om het beeld van de schade-analyse te
completeren wordt tamelijk veel aandacht gegeven aan de beschrijving van
de speurtocht naar de hydraulische
randvoorwaarden (golfhoogte) waarbij
de schade is opgetreden.
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HAVENZIJDE
betonblokkan 0,50x0,50,dik0,20
op 0,10 grind 5/15 mm

.2,93
kraagstuk met zool van
polyetheendoek, bestort
met 350 kg/m2 staalslakken

\protielbalk

damwand

B»Mafchtft-4ÜAM

fooçuuk 4.00 b f f «

kenwordenopgewerkt,eninhetgebied
juistvoordehavenmond,incombinatie
met een ondiepe vooroevcr voor de
havendam (ziefig. 4), wordt de golfhoogte in belangrijke mate beïnvloed
doordeheersendewaterstand.Bijlagere
waterstanden wordt de golfhoogte beperkt doordat de golven op de ondieptenbreken.Dehoogstegolventijdensde
storm van 1973 zijn dus vrijwel zeker
samengevallen met de hoogste waterstand. Daarom wordt in deze analyse
slechts gerekend met een waterstand
NAP + 2,94 m.

Oostdam havenmond Oterdum
5.2 De golfcondities tijdens de storm van
april 1973

4. Constructie van de havendam
Figuur 3 geeft in bovenaanzicht de
Oostdam te Oterdum, het is een ontwerptekening van de havendam. De
constructie die in het schaderapport
wordt beschreven wijkt hier in details
van af. Waarschijnlijk is het ontwerp
voorafgaand aan of tijdens de bouw
enigszins gemodificeerd. In figuur 4is
de constructie in doorsnede weergegeven zoals beschreven in het schaderapport.De steenzetting is doorgetrokken tot NAP + 2,93 m en dekruin van
de havendam ligt op ca. + 4,30 m. De
constructie bestaat uit een kern van
zand, waarop tussen NAP- 0,20 m en
NAP + 2,93m een zetting van vlakke
betonblokken (0,50x0,50 x0,20 m3)is
aangebracht. Als onderlaag is een laag
mijnsteenvan0,60 mdikteaangebracht
(grootste brokafmetingen 0,05 à
0,15 m). Hierover is als uitvullaag een
laagje grind van 0,10 m dikte aangebracht. Exacte specificaties van deze
materialen zijn niet voorhanden.
Aandeonderzijde wordtde constructie
begrensd door een profielbalk, een
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damwand en een kraagstuk. Boven
NAP + 2,93m is het talud verdedigd
met een in dikte variërende laag asfaltbeton.
Opgemerkt wordt dat de hier beschreven constructie zowel in de Zeeuwse
Delta (Oosterschelde, Westerschelde)
als in Friesland en Groningen langs de
Waddenzeeveelvuldigwordt toegepast.
Het uitgevoerde onderzoek naar het
ontstaanvanschadeisdusookinbreder
verband relevant.
5.Hydraulische randvoorwaarden
5.1 Verloop van de waterstand tijdens de
stormvan2en3 april1973

Het geregistreerde verloop van de
waterstand teOterdum enDelfzijl op2
en 3april 1973 is weergegeven in figuur 5. De maximale waterstand was
NAP + 2,94 m. De periode van hoogwaterviel samen methet ooggetuigenverslag.Door de aanwezigheid van ondieptenenbankeninhetgebiedwaarde
golvendiedehavendam kunnen berei-

In de omgeving van de havendam zijn
geenmetingenverrichtvande golfcondities. Wèl is het mogelijk om aan de
hand van het ooggetuigenverslag over
de periode van 10tot 12uur op 3april
een goede schatting te maken van de
golfcondities.
Golfrichting en windrichting:
De dichtstbijzijnde officiële windregistratie, op Lauwersoog geeft aan [zie
fig. 6) dat tijdens de periode van 10 tot
12uur de windrichting tussen 320° en
340°was.Volgens het ooggetuigenverslag was de windrichting bij de havendam340à345°.Aangezienditeenschatting is en geen meting, is het verschil
volkomen verklaarbaar.
Volgensdewaarnemer vielen de windrichting en de golfvoortplantingsrichting samen. Gezien de zeer constante
windrichting gedurendedetijd voorafgaand aan de periode van waarneming
endebeperkteafmetingen vanhetopen
water,isdezewaarnemingvoordehand
liggend. De as van de Oostdam (zie
fig. 3), nabij deze monding is geöriën-

7,65

4

Dwarsdoorsnede betonbekleding
Oostdam

5

Getijregistratie voor s c h a d e s t o r m
(april 1973)

aan deEcms maakt datalleengolven uit
richtingen tussen 330°en 345°de havenmond vanOterdum ongehinderd kunnen bereiken. Gezien de oriëntatie van
de geul isde meest ongunstige richting
335°. Voor noordelijke stormen t / m
1978isinfiguur 6eenoverzicht gegeven
vandewindsnelheid ende windrichting
opLauwersoog.Tevensissteedshet tijdstip van hoogwater aangegeven. Dit is
van belang omdat bij lagere waterstanden de golven diehet beschadigde deel
van de dam naderen door de ondiepe
bodcmligging in hoogte worden beperkt. De fasering vanhetverticale getij
ten opzichte van de wind is dus van
groot belang.
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tcerd op 337,5°. Dat betekent dat de
golfvoortplantingsrichting vrijwel - of
volledig - samenviel met de as van de
dam. De golven konden daardoor vrijwelongehinderd dehaven binnenlopen.

Uit dezeberekeningvolgtdattengevolgevandebodemwrijvingdegolfgroei in
belangrijke mate wordt beïnvloed door
de waterdiepte. Zonder uitgebreide
golfgroei en golfvoortplantingsberekeningen is geen goede keuze te maken
voor de te hanteren waterdiepte. In het
vervolg vandeze analyse wordt daarom
uitgegaan vaneenberekende golfhoogte H. - 1,08 à 1,46 m.
O p basis vande berekende golfperiode
Tp kan de golflengte worden berekend
op 20 à 30 meter. In het ooggetuigenverslag isde golflengte geschat op 25à
40 meter, wat goed bij de berekende
waarden aansluit.

Golfhoogte en golflengte:
De significante golfhoogte (dat is een
statistisch bepaalde karaktcrisieke golfhoogte van een onregelmatig golfveld)
bij de kopvan de Oostdam wordt door
de ooggetuige geschat op H s - 1,0 à
1,5 m. Met behulp van een eenvoudige
golfgroeiberekening is te verifiëren of
deze schatting reëel is.
Infiguur 1 ishetdeelvande Waddenzee
weergegeven waar degolvendie Delfzijl
kunnen bereikenworden opgewekt.Als
we veronderstellen datnauwelijks golfenergic tussen de eilanden Borkum en
Juist de Waddenzee binnendringt, isde
strijklengte van de wind beperkt to ca.
30 km.Ookdegemiddelde waterdiepte
moet worden geschat. Tijdens hoogwater(NAP + 2,50à3,00 m)iseenreële
schattingd— 5 à 7 m . I n d c g e u l i s d e w a terdiepte geschat op ca. 10m.Een golfhoogteberekening volgens de algemeen
als eerste schatting geaccepteerde m e thode van Bretschneider en M u n k levert het volgende resultaat.

strijklengte
(m)
30.000
30.000
30.000

18 19

5.3 Vergelijkingvandeaprilstorm1973 met
anderestormen
Schademeteenomvang vandiein1973,
heeft zichnadien inOterdum niet meer
voorgedaan. De vraag isnu of de storm
van 1973zo uniek was,of dat de constructieve aanpassingen en veranderingen, die na de eerste schade zijn aangebracht toteeneenhogeresterkte hebben geleid. O m hierover een uitspraak
te kunnen doen zijn enkele stormen uit
noordelijke richting vanna 1973vergeleken met de schade-storm.
De geografische ligging van de haven

windsnelheid

diepte

(m/s)
17
17
17

golfperiode

(m)

golfhoogte
H,
(m)

5
7
10

1,08
1,28
1,46

4,2
4,4
4,6

T

P

(sec)

Uitvoering trekproeven ter bepaling
van additionele sterkte als gevolg van
blokwrijving en klemkrachten
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Bestudering vande 5stormen diein figuur 6zijn weergegeven leert dat:
- gedurendedevolledigestormvan2en
3april 1973dewindrichtingonveranderlijk tussen 320°en 340°was(in totaal meer dan 27 uur aan één stuk);
- een dergelijke lange periode van
windrichting tussen 320°en 340°zich
eveneens heeft voorgedaan tijdens de
storm van 3en 4januari 1976(19uur
aaneenstuk).Bijdezestormwarende
windsnelheden voorafgaand aan het
hoogwaterzelfshogerdanbijdestorm
van 1973;
- ook tijdens de storm van 11 en 12december 1974isdewindrichting gedurende een aanzienlijke periode van
6 uur voorafgaand aan hoogwater,
aaneengesloten 340°en 320° geweest.
De windsnelheden waren slechts een
fractie lagerdan bij deaprilstorm van
1973;
- de andere beschouwde stormen, van
november 1975ennovember 1978een
meervariërendewindrichting hadden
bij een minder hoge windsnelheid.
Het is daarom uitgesloten dat tijdens
deze stormen de golven bij Oterdum
een vergelijkbare hoogte hebben bereikt alsin april 1973.
De conclusie kan dan ook zijn dat de
stormomstandigheden op 2 en 3april
voor zover op basisvan de beschikbare
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gegevens valt te beoordelen,niet uniek
zijn geweest. Hoewel de periode met
constante windrichting tussen 320° en
340°uitzonderlijk lang was,zijn er anderestormenvoorgekomenwaarbij dezeperiodevoldoende langwasom binnenhetafgebakende zeegebiedeenvolgroeide zeegang op te wekken.Ook de
fasering van het tijdstip van hoogwater
tijdens de storm is niet uniek voor de
storm van 1973.
6.Analyse van de schade tijdens de
aprilstorm van 1973
6.1 Beschrijvingvan deschade

Voor de beschrijving van de schade
wordtgebruikgemaaktvanhetdoorde
ooggetuige opgestelde schaderapport
envanlaterdoorhemverstrekteaanvullendeinformatie.Tijdensdestormisde
schade niet waargenomen, of althans
nietgemeld.Ditisnietzoverwonderlijk
alshetwellijkt. Dewaarneming vielin
de periode rondom hoogwater, tijdens
depiekvandestorm.Inde schuimende
massa water op het talud is het voor
iemand die er niet op bedacht is niet
eenvoudig om het omhoogkomen van
blokken waar te nemen. Volgens de
ooggetuige (in 1985,dus 12jaar nadato)
ishetzeergoed mogelijk datnazijn bezoek van 3april er gedurende enkele
dagen niemand op de afgelegen Oost-

damisgeweest.Hetisdusnietteachterhaleninwelkefasevandestormdeschadeisontstaan,alishetwaarschijnlijk dat
de schade omstreeks hoogwater is ontstaan(ongeveer om 11uur op 3april).
Deschadelaatzichalsvolgtbeschrijven:
- Door telling van verplaatste blokken
opfoto'svandeschadezonesiskomen
vasttestaandatca.300blokkenwaarneembaar zijn verplaatst. Verondersteld wordt dat verplaatsingen van
meerdan 1 cm,omhoogofomlaag,op
foto's kunnen worden waargenomen.
- Van deze ca. 300 blokken zijn er 20
volledig uit het talud gekomen. Al
dezeblokken werden nadestorm onbeschadigd op de overgang van talud
naar vooroever teruggevonden.
- In figuur 4 is het aantal verplaatste
blokken uitgezet als functie van de
plaatsophet talud.
- In de omgeving van de plaatsen waar
eenblokvollediguithettaludwasgekomenisuitspoelingvanmijnsteenen
grinduitdeonderlagenopgetreden.In
'horizontale' zin strekte zo'n gebied
vanuitspoelingzichuitoverca.2à3m
breedteindezonetussenhetgatende
overgang van de blokkenglooiing en
het asfalt. Op enkele plaatsen is geen
uitspoeling opgetreden. In 'verticale'
zinwasdeuitspoelingbeperkt toteen
dieptevan 5à 10 cm.Inhet algemeen

ishet ondermijnde talud verzakt, echter in enkele gevallen zijn vrije overspanningen waargenomen.
Het is opvallend hoe gedetailleerd de
opgetreden vervolgschade overeenkomt met de schade die is opgetreden
tijdens een recent grootschalig modelonderzoek in de Deltagoot van het
Waterloopkundig Laboratorium, op
een gelijksoortige taludverdedigingsconstructie als die van de havendam in
Oterdum, onder loodrechte golfaanval

(foto 7).
6.2 Verklaringvandeschade
a.Volledig empirisch
O p basis van .modelonderzoek is het
mogelijkgeblekenom voor steenzettingen opgebouwd uit losse betonblokken
een empirische relatie te bepalen tussen
de sterkteparameter H/AD en de brekerparameter ^.
In figuur 8 is de gevonden schadelijn
voor een taludhelling 1:3weergegeven.
Al het uitgevoerde onderzoek had betrekking oploodrechte golfaanval. Voor
scheve golfaanval is de belasting op het
talud waarschijnlijk anders dan bij
loodrechte aanval. Voor golfoploop en
golfterugloop is wel een reductiefactor
cosqpgevonden,waarinqpdehoekistussen degolfkam en de asvan het talud. In
de beschouwde situatie naderen de golven de dam onder een hoek qp = 45°,
waardoor de reductiefactor wordt cos
45° = 0,71.
O m de invloed van het scheef invallen
van de golven te verdisconteren, kan
ook worden aangenomen dat de golven
die onder een hoek qp — 45° de beschouwde sectie van de havendam naderenvolledigrefracteren (bijbuigen tot
meer loodrecht). Hierdoor neemt de
golfhoogte af met een factor H/H0 —
J COS45° - 0,84.
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Bij gebrek aan een betere oplossing
wordtaangenomen datde golfreductiefactor tussen beide waarden in zal liggen, dus ongeveer 0,78 bedraagt.
Met de in het ooggetuigenverslag genoemde waarde voor de golfhoogte van
Hj = 1,0 à 1,5 m en deeerder berekende
waarden van H s —1,08 à 1,46 m wordt
de herleide loodrechte golfbelasting op
het beschouwde dijkvak:

H s (m)

T(s) ü - (-)
P

0,85
1,15

W

4,2
4,6

AD

v ;

3,15
4,25

io,,(")

1,72
1,74

onderzoek uitgevoerd op schaal 1: 1ter
bepaling van de sterkte van de dijken
rondom de Oosterschelde. Daarbij is
onder meer een glooiing van betonblokken op een uitvullaagje op mijnsteen beproefd (fig.9). Het talud was
geïnstrumenteerd met drukopnemers
voor het bepalen van de belasting aan
boven- en onderzijde van de betonblokken.
In figuur 10is de drukregistratie weergegeven van een proefwaarvan de golfcondities sterk overeenkomen met die
tijdens de schadestorm in Oterdum.
Een dwarsdoorsnede van de beproefde
constructie en de posities van de drukopnemers D R O 1 t / m D R O 24 zijn
weergegeven in figuur 11.Alsde grootte
van het drukverschil tussen twee onder
elkaar liggende meetpunten groter
wordt dan 2,52 N / m m 2 , zal bewegen
van het betreffende blok optreden.

Principeschets gangbare
betonblokkenglooiing

Uit figuur 8 blijkt dat bij de golf H s —
0,85 m de constructie op de rand van
schade zit, terwijl bij Hs —1,15 m er een
duidelijke overschrijding van de schadelijn optreedt. De opgetreden schade
stemt dusovereen met deresultaten van
grootschalig modelonderzoek.
b.Via drukmetingen (half empirisch)
In 1984 is in de Deltagoot van het
Waterloopkundig Laboratorium een

Uit dedrukregistraties isafteleiden dat
het maximale verschil in de druk van
D R O 1 enD R O 7juistvoldoendeisom
een losblok telaten bewegen. Hetzelfde
geldtvoor hetverschil tussen D R O 5 en
D R O 11.De tussengelegen paren drukopnemers geven aan dat ter plaatse de
glooiing potentieel instabiel was, dus
dat het drukverschil voldoende is om
het blok in beweging te brengen. O p
basis van deze meetgegevens kan worden geconcludeerd dat in Oterdum de
glooiing tussen ca. 1m en ca. 0,50 m
onder het stilwaterniveau potentieel instabiel is geweest.
Tijdens de maximale waterstand
(NAP + 2,94m)liggeninditinterval de
rijen 3, 4 en 5 en 6 (ziefig. 4).Dit zijn
exact de rijen waar de grootste schade is
opgetreden. De schade die hoger op het
talud, op de rijen 1 en 2 is opgetreden
moet worden aangemerkt als vervolgschade.Deschadeoplagere niveaus,
rij7,zalzijnopgetreden bijeenwat lagere waterstand. Het is verrassend om te
zien hoe nauwkeurig de modelmetingen en de waarnemingen in Oterdum
op elkaar aansluiten.
c.Via analytische stabiliteitsberekeningen
Naast de gecompliceerde breed inzetbarenumerieke berekeningstechnieken
voor de stabiliteitvan taludbekledingen
heeft het lopende Fundamenteel O n derzoek Steenzettingen een eenvoudige, beperkt inzetbare analytische berekeningsmethode opgeleverd. Voor de
analyse van de schade aan de havendam
van Oterdum is deze methode ingezet.
Bijdezemethodewordtdebelasting van
de constructie gedefinieerd als het
maximale stijghoogteverschil A(qpmax)
dat waar dan ook, in welke fase van de

25

WATERBOUW

ONDERZOEK

ORO 13
0R3 19

DRO 1
PRO

SCHADE

7

7

DRO 4

:RQ

I/,0

i

i"
v
,
A
^VK> ^A j k Ä %vA
w
/
^\t

/v
(j

1261.0

\

12SS.0

-

DRO B

1261-0

1267.0
—
—

ORO5

DRO 1 4

.„

ORO 2 0

j

k
k
V
Ml uIvj

K
A
•^p

1273.0
-

—

I

22

16,22

^

1267.0
DRO 2

ORO 16

- — r ^ —

PROii

2

—
—

Jk *

h

h^f

1273.0
ORO17
PRO23

5

y>£\ A.J •v k . J^
\\j\
k *fs
J\) V ^d
1

A A fifcfl

ULA

^ i

^ 0

V

1261.0
DRO3
DRO9

1267.0
—

—

1255.0

1273.0
ORO 15
DRO21

.„

1261.0
•

1267.0
—
—

ORO6
ORO 12

—

—

1273.0
DRO18
ORO24

3

1

\K
M'
12S5.0

Te k

1261.0

*6

fK. Jfs

4Nj

1267.0

k

A

^^

Nf

ia24

- ^ —XJ

.12

if%^

Aiv

5»«^

r*^_

v

-i

267.0
1273.0
TIJD(SI

1273.0
TIJD(S)

H,,
TB
W,
H,/L9

[ g r o o t t e van drukverschil voor instabiliteit toplaag = 2 , 5 2 k N / m 2

golfaanvallen dan ook, over hettalud optreedt volgens:
2«JPb

A(cpmM)

*
•( l - e - - •tanP ' *^)+V2X
[2tana • tanß

1-e

(1)

waarin:
A(cpmax) — grootste stijghoogte verschil overde toplaag
X.
a
*,
h
D
k'
ß
<Pb

.»

-s«^

—•+*&

1279.0

129S.0

= 0.891m (=60'l. H,j max)
= 4.73 s
= 5,00m
s
3 "1

•i f\ Drugregistraties aan boven-e n
JL\J onderzijde van een
betonblokkenglooiing e nin de
onderliggende mijnsteenlaag
» afstand t o t h«t golfschot (rn)

(m)

— leklengte—sincwfe,bD/k'
— taludhelling
doorlatendheid van filter (lineair)
dikte filterlaag
dikte toplaag
doorlatendheid van toplaag
helling van golfdrukkenfront
stijghoogte optoplaag openige afstand onder het breekpunt
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189

190

191
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(m)

0

(m/s)
(m)
(m)
(m/s)

0

(m)

Al deze parameters zijn te berekenen, ofte schatten. Het is echter gevaarlijk om
daarbij striktvolgenseen'kookboek' tewerktegaan.Eenvoldoendekennisvande
aannamendiebijdeafleidingvandeformuleszijngedaanishiervoor noodzakelijk.
Hetzelfde geldtvoor de sterkte van de glooiing diewordt beschreven door:
Y•A(q>cg)-[1+ 2(Y 1 -1)] • A - D c o s a
waarin:
A(qp ) — stijghoogteverschil dat dezwaartekracht precies compenseert
— ADcosa
Y
= l +Z(Yl-l)
ia

A
pa
p
Y;
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— (pa — p)/p — relatieve soortelijke massavan blok
— soortelijke massavan blok
— soortelijke massavan water
—
vergrotingsfactor voor de sterkte

(2)

(m)

n

Dwarsdoorsnede beproefde
constructie, m e t posities
drukopnemers intoplaag e n onderlaag

De vergrotingsfactoren Y; geven aanin
hoeverre
desterktevaneensteenzetting
(")
(kg/m3) tengevolgevanuitsluitendheteigenge(kg/m3) wicht van deblokken wordt vergroot
H door additionele sterktecomponenten.
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De vcrgrotiiigsfactorcn ya t/m yc staan
voor respectievelijk:
y1 -=vergrotingsfactor voor de sterkte
door het Feitdat ook 'losse' betonblokken wrijvingskrachtcn op elkaar uitoefenen die beweging belemmeren;
yh —vergrotingsfactor voor de sterkte
doorhetfeitdatderuimtedieontstaatonder eenomhoog bewegend
blokwordtopgevuldmetwaterdat
niet vrij kan toestromen door beperkte doorlatendheid van de
onderlagen;
Yc- vergrotingsfactor voor de sterkte
door de traagheid van een bewegend blok enhet meebewegende water;
Ya = vergrotingsfactor voor de sterkte
door de aanstroomweerstand van
de spleten tussen de blokken,
waardoorwater naarbuiten wordt
geperst;
Yc—vergrotingsfactor die corrigeert
vooreengesimplificeerde schematisatievandestromingindeonderlagen.
Ookvoordeberekeningvandezefactoren is het mogelijk de beschrijvende
parameters te meten of te schatten.
Voordegolfomstandighedendietijdens
de piek van de storm op 3april 1973
moetenzijnopgetredenleidtdeberekening, bij een stabiel veronderstelde
glooiing tot:
belasting:A(<pmax)- 0,41 (m)
sterkte:y • A(qpcg)— 0,30 (m)
Debelastingisdusgroterdandesterkte;
de steenzetting zal niet stabiel blijven.
Zoalseerder beschrevenworden bijbewegingvan de steenzetting extra sterktefactoren gemobiliseerd (YI,,YC e n Yd)Wanneer enigszins arbitrair wordt verondersteld dat het zwaarst belaste blok
in 0,5 sectot 0,2 xde blokdikte uit het
talud omhoog wordt gedrukt, dan leidt
de berekening tot:
sterkte:Y ' A((pcg)— 1,21
De sterkte blijkt nu dus groter te zijn
dan de belasting. Daarmee is aangetoond dat de belasting weliswaar de
grens van stabiliteit overschrijdt, maar
dat debelastingonvoldoende isom een
blok binnen een golfperiode uit de
glooiing te slaan.Het opgetreden schadebeeld,metveelomhoogstaande blokken,wordt hierdoor verklaard.
Om inde toekomst soortgelijke schade
tevoorkomen zijn nahetherstelvande
schade gaten 0 32 mm in het hart van
deblokken indemeestaangevallenzone. De doorlatendheid van de toplaag
wordt hiermee groter en het maximale

stijghoogteverschil over de glooiing
wordt gereduceerd tot:
A(cpn

0,28.

Het is duidelijk dat de overdrukken
doorhetborenvangatenengiszinsworden gereduceerd. De berekende reductie isechter zeker niet spectaculair.
Het borenvangaten isinde beschouwdesituatiedanookgeenafdoende middel ter voorkoming van schade in de
toekomst.
7. Samenvatting en conclusies
Inditartikelisgetracht aantetonen dat
de thans beschikbare technieken voor
het ontwerpen van stabiele betonnen
blokkenglooiingen ook werkelijk
bruikbaar zijn. Daarbij is gebruik gemaakt van een goed gedocumenteerd
schadegeval aan de Oostdam van de
nieuwe havenmond Delfzijl bij Oterdum.
Vrijuitvoerig isstilgestaanbijhet bepalenvandehydraulische randvoorwaarden en de beschrijving van de constructie en deschade,aangezien dit onontbeerlijk wordt geachtvooreengoed
begrip van de schade-analyse methodiek.Daarnaisgekekenofmeteendrietalvan demomenteel beschikbare ontwerpmethodieken een opgetreden
schade werkelijk is te verklaren. De
daarbij beschouwde methoden zijn:
- ervaring uit grootschalig modelonderzoek, waarbij de constructie
wordt beschouwd als'black-box',wat
leidt tot relaties tussen de golfbelasting en constructieparameters op de
grensvan stabiliteit;
- metingen van golfbelastingen en inwendige belastingen van een constructie,waarbijinzichtwordtverkregen in de relatie tussen de golfrandvoorwaarden enheteffect daarvan op
de stabiliteit;
- een analytische stabiliteitsberekening
die wat de belastingen betreft voornamelijk op ervaring is gebaseerd en
watdesterktebetreft tamelijk theoretisch isopgezet.
Met deze 3 methoden blijkt het goed
mogelijk de schade aan de havendam
van Oterdum te verklaren. Daarmee is
de bruikbaarheid van deze methoden
voor ontwerpdoeleinden aangetoond.
Ten aanzien van het schadegeval Oterdum kan het volgende worden geconcludeerd:
- de schade aan de havendam is niet te
wijten geweest aan constructiefouten
of dergelijke, maar is veroorzaakt
doordat simpelweg de belasting over
eengrotelengtedesterkteheeft overschreden;

• het boren van gaten inde betonblokken reduceert weliswaar de belasting
overde toplaag,maar in onvoldoende
mate omvoor de toekomst de stabiliteit te garanderen;
• het beschouwde constructietype
wordtveelvuldiginNederland toegepast op dijken met vergelijkbare of
zwaardere hydraulische randvoorwaarden. De beschreven uitgebreide
schade is echter uniek. Blijkbaar onderscheidt het beschouwde damvak
zichvanogenschijnlijk gelijkwaardige
constructies.
Hetligtvoordehandomhetuniekevan
dit schadegeval te relateren aan het feit
dat de constructie nog slechts enkele
maanden oud was toen hij werd belast
door extreme golfaanval. Een toename
vandesterkteindeloopdertijdzouverklarenwaarominhetalgemeen betrekkelijk weinig schade optreedt aan dit
constructietypc. Een toename van de
sterkte ismogelijk door:
- hetindeloopdertijd mobiliserenvan
klemkrachten indetoplaagwaardoor
de samenhang wordt vergroot;
-verwering, of verweking van de onderlagenwaardoorde doorlatendheid
daarvan afneemt.
Alleen een diepgaand onderzoek naar
dezeprocesseninhetalgemeen,ofvoor
dedamteOterdum inhetbijzonder kan
hierover duidelijkheid verschaffen.
Alsslotconclusie kunnen westellen dat
ertegenwoordigbetrekkelijkgemakkelijkinzetbaregeverifieerde hulpmiddelen beschikaar zijn voor het ontwerpen
vanbetonnen blokkenglooiingen.Deze
hulpmiddelen geven de blokkenglooiing een voorsprong op andere types,
waar het de betrouwbaarheid van het
ontwerp betreft. Tevens moet echter
worden geconcludeerd dat van de beschikbare hulpmiddelen nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt en dat
bij het ontwerp - ook nu nog - steeds
zwaar wordt geleund op vuistregels en
op ervaringen.
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Na het eerste artikel in deze serie [1]over de ontwerpprincipes en rekenmodellen voor bekledingen van dijken en
oevers, zijn artikelen verschenen waarin het accent lag op
de m i n of meer traditionele constructies van los gezette
betonblokken. Thans komen de betonblokkenmatten aan
de orde.Deze onderscheiden zich van de zetsteenconstructies vooral naar fabricage en methode van in het
werk brengen. Die verschillen vormen het belangrijkste
thema van dit artikel.
Daarnaast wordt informatie gegeven o m een vergelijking
mogelijk te maken met andere constructietypen: stortsteen,
gesloten bekledingen en matten zoals steenasfaltmatten.
1. W a t is e e n b l o k k e n m a t ?
Een betonblokkenmat kan men definiëren als een grote hoeveelheid in een
patroon gerangschikte betonblokken
die met elkaar zijn verbonden tot een
'mat', dat wil zeggen een constructieelement metdediktevanéénblok, maar
met een veel grotere lengte en breedte.
Loodrecht ophetvlakisde mat tamelijk
flexibel.
De onderlinge verbinding kan bestaan
uit kabels dievanblok totblok lopen, of
uit een geotextiel tergroottevan de hele
mat waarbij met pennen, lijm of andere
middelen de blokken aan het geotextiel
vastzitten. Bij sommige typen matten
grijpen de blokken in elkaar via een
soort 'hol en dol' systeem. Dat vormt
dan eenessentieel onderdeel vande verbinding (fig. 1).
Vooral alser sprake isvan een geotextiel
als dragerelement, bedekken de betonblokkeneendeel,bijv.80%vanhet totale
matoppervlak. De ruimtes tussen of in
de blokken worden veelal gevuld met
breuksteen, grind, slakken of grond. Als
dit materiaal geklemd zit tussen de
blokken vormt het ook een onderdeel
van de verbinding.
Tot een betonblokkenmat wordt tevens
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gerekend granulair materiaal tussen de
blokken, een geotextiel onder de mat
- alsdat algeen deelvan de mat vormt ensomsooknogeenfilterlaagof vlijlaag
(fig.2).Tenslotte iseenverankering vaak
een essentieel onderdeel van de hele
constructie.

i

Elementen van de verbinding
tussen blokken

Mogelijke onderdelen van een
blokkenmatconstructie
at=*betonblokken +kabelsof
geotextiel

verankering

gat-envoegvulling

geotextiel
7^?//-' \filterlaag ofvlijlaag
ondergrond

2. Fabricage e n transport
De methode om blokkenmatten te fabriceren is afhankelijk van het type
blokkenmat. Er is een tweetal hoofdgroepen te onderscheiden:
- blokkenmatten waarbij de blokken
vooraf worden geproduceerd en na
enige verhardingstijd, door assemblage tot een mat worden gevormd,
meestal met behulp van kabels;
- blokkenmatten waarbij de blokken
direct op een geotextiel worden gestort en zodoende tot een mat wordt
gevormd.
2.1 Kabelmatten
Bij de methode, waarbij de blokken
voorafworden geproduceerd,wordt gebruik gemaakt van eenzelfde produktieproces als bij glooiingblokken, betonbanden e.d. Gewoonlijk is dat een
standaard blokkenpers met dit verschil,
dat in de blokken voor de blokkenmat-

"iL».

mal wordt gevuld en verdicht.
Nahetontkistenwordtdematgetransporteerd op een rollenbaan of pallet.
Aanweerszijdenvandematiseenoverlcngte weefsel aanwezig ten behoeve
van het hijsen. Hiervoor zijn speciale
evenaars geconstrueerd, die het doek
aanweerszijdenvandematinklemmen.
Voor de onderlinge aansluiting in het
werk is aan één lange zijde een strook
weefsel aanwezig voor het maken van
een overlap. Na enige verhardingstijd
wordt de mat in depot gezet, gereed
voor verwerking.
Afhankelijk vandelokatievanhetwerk
endelegmethode (vanafhetland ofhet
water) kan het transport via de weg of
hetwatergeschieden.Bijtransportover
land isde breedte gelimiteerd tot circa
2,40 m.Delengteisafhankelijk van het
te beschermen talud. Om problemen
tijdenshetleggeneneventueleschadete
voorkomen, dienen matten redelijk
nauwkeurig en met zorg op het transportmiddel teworden gestapeld.

ten uitsparingen zijn aangebracht voor
de onderlinge verbinding van de blokken.
Nahetpersenvandeblokkenwordenze
gedurende enige tijd in een klimaatkamergeplaatstvoordeverharding,waarna ze gereed zijn voor verdere verwerking.
De assemblage gebeurt op een tafel,
waaropdeblokkeninhetjuiste patroon
en totdejuiste afmetingen zijn gerangschikt.Deverbindingbestaatmeestaluit
staalkabels,diedoordehorizontale uitsparingen van de blokken worden gevoerd. Doordat de blokken in halfsteensverband worden gerangschikt,
zijn alleenin lengterichting vande mat
kabels noodzakelijk.
Aan begin en eindevandemat worden
destaalkabelsomgezettoteenluswaarmeedematviaeenevenaarkanworden
gehesen en indepot gezet.

3. In het werk brengen
Het leggen van matten is betrekkelijk
eenvoudig en kan met grote snelheid
gebeuren. Daardoor is een onbeschermd talud meestal maar korte tijd
onderhevig aan de invloed van golven
enstroom.Hetleggenzelfvereistdenodige zorg en nauwkeurigheid. Immers,
alseengedeeltevandematonder water
isgelegd, ishetoppakken en herleggen
tijdrovend en dus kostbaar.
Deprocedurevanhetinhetwerk brengen kanverdeeld worden in 3fasen: de
voorbereiding, het leggen en de nabewerking.
1. De voorbereidinghestazt uit:
- hetafmaken vanhettalud:voordesta-

biliteitvaneenblokkenmatiseengoede aansluiting aan de ondergrond en
dus eenvlak talud van groot belang;
- verdichting van het talud: om zettingentevoorkomenenstabiliteitsverlies
van de onderlaag te vermijden, is het
zeernoodzakelijkdatdeonderlaagbestaatuitminofmeerongeroerd materiaalofdathettaludvoorafwordtverdicht;
- schoonmaken van het talud: geotextielen zijn gevoeligvoor beschadigen;
daarom moeten scherpe voorwerpen
zoalswrakhoute.d.vanhettalud worden verwijderd;
- leggen geotextiel:bij diematten waar
het geotextiel geen onderdeel vormt
vandeblokkenmatconstructie, wordt
ditvantevorengelegd;zonodigwordt
hetverzekerd tegen opdrijven.

2.Hetleggen
Het leggen van de matten gebeurt met
een kraan, voorzien van eenzelfde evenaar als gebruikt tijdens de fabricage
(fig. 3).Omextraoverslagvandematten
tevoorkomenwordenzewaar mogelijk
rechtstreeks van de wagen ofde bak in
hetwerk gebracht.

Leggen van een blokkenmat

2.2 Geotextiel-matten
Bijdegeotextiel-matten zijn deverbindingen,bestaande uit lussen,pennen of
dergelijke, reeds opgenomen in het
weefsel.Deweefselbaanwordtstrakgelegd opeentriltafel,waarnaeenmal ter
groottevandematofeengedeeltedaarvan op het weefsel wordt geplaatst. De
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Onmiddellijk nahetleggendientdepositie van de mat te worden gecontroleerdvoordatdeklemmenvandeevenaar worden gelost. Zijn de klemmen
eenmaal los,dan isgeencorrectie meer
mogelijk. Het corrigeren van depositie
van de mat moet zodanig gebeuren dat
het eventueel onderliggende geotextiel
niet wordt verschoven.
De nauwkeurigheid waarmee matten
kunnen worden gelegd is groot. Deze
nauwkeurigheid isvooralvanbelangter
voorkoming van naden tussen de matten. In de praktijk behoeven die naden
niet groter te zijn dan maximaal 1à
2cm, mits tenminste de matten boven
water kunnen worden gelegd. De
nauwkeurigheid wordtalsnelveelminder wanneer de matten geheel onder
water liggen.
3.De nabeu/erkingomvathetverankeren
en hetvullen vande voegen.
Verankeringvandeblokkenmatten vindt
plaats aan de bovenzijde en is afhankelijk van de matconstructie (fig. 4).
Bij dematten waar deblokken met kabelsworden gekoppeld, bestaat de verankering veelal uit duurzame houten
paaltjes diedoor delussenvande staalkabels worden geslagen, bijv. om de
80cm. De draden moeten voldoende
strak staan om plaatselijk kleine verschuivingen te voorkomen. Men kan
ook grondankers toepassen.
Bij de matten waar het geotextiel gebruikt wordt voor het koppelen van de
blokken kandezelfde methode worden
toegepast waarbij de paaltjes door het
geotextiel worden geslagen.
Bij dezematten ishetook mogelijk om
aandebovenzijde vandemateenweefselstrook in te graven en zodoende een
goedeverankering te bewerkstelligen.

Enkele verankeringsmethoden

gepunteazobépaal

textiel-mat)
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De voegvullingbestaande uit grind,
grond, slakken of dergelijk materiaal,
afhankelijk van de eisen,wordt aangebracht met een kraan en in de voegen
geveegd. Vaak zorgt de normale golfwerking voor verder inwassen van het
materiaal.
4. Aansluitingen
Aansluitingen zijn vaak de zwakste
puntenineenconstructie.Datgeldtook
voor blokkenmatten. De matten kunnen deels boven water en deels onder
water worden gelegd. Dit maakt het
veelal mogelijk een aansluitingbijde
(laagjwaterlijntevermijden. Vergelijk de
gebruikelijke aansluiting tussen een
kraagstuk en een zetting of een bekledingvan asfalt(beton).
Dat kan een groot voordeel zijn van
blokkenmatten. Iszo'naansluitingechter toch nodig, dan moet vooral gelet
wordenophetrisicovanuitspoelingvan
deondergrond. Figuur 5geeft een mogelijke oplossing.

Deaansluitingtussentweemattenisvooral
moeilijk alsin een bochtig talud wordt
gewerkt.
Aansluitconstructies vanblokkenmatten op
andere onderdelen, zoals damwanden,
keermuren, uitwateringsbuizen e.d.
moeten metgrotezorgvuldigheid worden ontworpen omzoveel mogelijk het
onderhoud in een later stadium te beperken.
Bij de aansluiting op gladde wanden
kunnen dematten tegen dewand worden gelegd. Om de zanddichtheid te
waarborgen, is het soms noodzakelijk
waar mogelijk een grindkoffer aan te
brengen.
Eenaansluitingopnietrechtewandenis
mogelijk met behulp van een losse
steenzetting,waarbijdestabiliteitvande
steenzetting apart moet worden berekend.
Zijn bovengenoemde oplossingen niet
mogelijk, dankandeaansluiting gerealiseerd worden met gietasfalt of ter
plaatsegestortbeton.Ookzijnermogelijkheden om met stortsteen te werken.
Vooralleoplossinggeldtdatzeapartberekend moetenworden endatdekeuze
uiteindelijk afhangt van de plaatselijke

omstandigheden voor wat betreft de
toepassing van materialen en werkmethoden.
Vooraansluitingen onder water gaatde
voorkeur al snel uit naar een methode
metgebruikmakingvanlossestortsteen,
omdat dezemethodevaak realiseerbaar
ismet lokaal aanwezig materiaal.
5.Respons op golf- en stroomaanval
De respons van een bekledingsconstructie op golf- en stroomaanval kan
tot schade leiden. De kwaliteit van de
constructie kan men dan ook beoordelendoorallemogelijk schademechanismenderevuetelatenpasseren.Alvorens
dieschademechanismen afzonderlijk te
bespreken,volgen eerstenkele algemene opmerkingen.
Invergelijking metdeindevorigeartikelen omschreven steenzettingen zijn
eendrietal essentiëleconstructieve verschillen tenoemen,dievaninvloed zijn
op de mogelijke schademechanismen
en het bezwijkgedrag van de constructie:
De blokken zijn opeen ofandere wijze
fabrieksmatig met elkaar verbonden.
Hierdoorisdekansophetuitlichtenvan
een enkel blok wat bij steenzettingen
een belangrijk schademechanisme is,
meestalgering.Welmoethet eventueel
oplichtenvandegehelematwordenbeschouwd.
Doordat een blokkcnmat trekkracht

kanopnemen,kaneenverankeringbovenaan het talud worden gekozen in
plaats van een teenconstructic onderaan, om afglijden van de bekleding te
voorkomen. Wel bestaat het gevaar dat
andere schademechanismen worden
geïntroduceerd.
Zettingen vandeondergrond en geringe erosie worden opgevangen, mits de
mat flexibel isen blijft.
Alsersprakeisvan'schade'zaldatinde
meeste gevallen beperkte schade zijn:
vervormingvan het talud,een gatin de
bekleding oftussen tweematten, waardoor grond uitspoelt. Zonder reparatie
neemt de schade meestal toe en zal op
een moment tot bezwijken van de hele
bekledingleiden.Gevaarlijker isschade
die meteen tot bezwijken leidt, dat wil
zeggen een zodanige schade dat een
groot deel van het talud bloot komt te
liggenvoordat(nood)reparatie mogelijk
is.Daarom zijn deeerstetweevandein
hetvolgendebehandelde schademechanismen het meest gevaarlijk.
6. Overzicht schademechanismen
De zes belangrijkste potentiële schademechanismen worden beschreven.
1.Afglijden hele mat
Lokale overdruk onder de mat kan leiden tot eenzodanigevermindering van
de (korrel)drukspanning tussen onderkant mat en korrels dat glijden van een
stuk mat dreigt.
Dit gevaar isvooral groot bij steile hellingen en relatief geringe doorlatendheidvandemat(groteleklengte)[2].De
mat kan hierzelfs lokaalworden opgelicht (fig. 6).

#***
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Afglijden van een mat; de rol van
een steun aan onderzijde o f
verankering naar boven
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van een ofandere verankering erboven
(fig. 7). Dieverankeringkanookbestaan
uiteen flink stukblokkenmat boven de
aangevallenzone.Alsdeblokkenvande
matweltegenelkaaraanzittenkan men
inprincipekiezentussenondersteuning
aan de onderzijde of verankering naar
boven. Ondersteuning van de hele mat
aan de onderzijde wordt overigens wel
beperktdoor het risicovan uitknikken.
HetLGMheeft een computerprogrammaontwikkeld omdevereisteverankeringskracht ofondersteuningskracht te
berekenen.
2.Afschuivingvan deondergrond
Inprincipekanduseenglijvlakontstaan
tussen onderkant bekleding en de ondergrond.Maarookdieperindeondergrond zijn in principe glijvlakken mogelijkonderinvloedvanhogegrondwaterdrukken en bijgevolg lage korrelspanningen (verweking).Bij een bekleding op een talud vanversaangebracht
zand is dat gevaar vooral groot als het
zand niet goed is verdicht. Verder kan
ditgevaarwordentegengegaandooreen
flauwe taludhelling te kiezen.

Oplichten van een gedeelte van een
mat door wateroverdruk

Bij een stcenzetting wordt het gevaar
vanafglijden tegengegaandoorhetaangevallen deel van de zetting te laten
steunenopeenlagergelegendeelvande
zetting,eensteunberm,eenrijperkoenpalen of dergelijke.
Alsdeblokkenmatzoisgeconstruceerd
dat de betonblokken niet tegen elkaar
aanzitten en desteentjes ertussen evenmin eenverkortingvandematindetaludrichting tegenhouden, dan isde stabiliteit van het aangevallen deel van de
mataangewezenopde (trek)verbinding
tussen de blokken en de aanwezigheid
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Omklappen matrand

3.Omklappen randen
Bijblokkenmattenverdienenderanden
specialezore.Hetgaathierzowelomde
boven-, onder- alszijranden. Stroming
kanomklappenveroorzaken(/i£. 8).Om
dat te voorkomen moet men een vrije
onderrand bij voorkeur leggen onder
het niveau waar de sterkste stroomaanval van windgolven of secundaire
scheepsgolven optreedt (fig. 9).

31

WATERBOUW

MATERIALEN

stil water niveau

gebied met sterke
stroomaanval
vrije onderrand

9

Positie vrije onderrand in verband
m e t het gevaar voor omklappen

1 f\ Aansluiting tussen twee matten
J.\J in verband m e t het gevaar voor
omklappen

zelfde

rVAY7^V7ZA K ^ E s f e .
andere mat

overheersende stroomrichting

z'mat 2ŒZZ2ZZZ2, J S ^ j g g E i«,

van het individuele blok in de zetting,
eventueelbevorderd door inwassenvan
steentjes, isdiewrijving vaakerg groot.
Maarhetisnietzekerofdatvoorelkindividueel blok van de zetting geldt.Bij
blokkenmatten verhindert de verbinding tussen de blokken het uit de mat
worden gezogen met vrij grote zekerheid,maardanmoetdeverbindingsterk
genoegenduurzaamzijn.Mochteenindividueel blok toch loszitten en verdwijnen, dan hoeft geen progressieve
voortzettingvandieschadeoptetreden,
alsdeverbinding tussendeomringende
blokkenvoldoendeisomdeverhevigde
aanval op de rand van het gat te weerstaan.
5. Uitspoelen voegvulling

Bij de aansluiting tussen twee matten
wordt de kans op omklappen aanzienlijk kleiner als de beide matten precies
evenhoog liggen (fig. 10).
Bij één overheersende stroomrichting
kan men bij geotextiel-matten het gevaarvanomklappennogverderverminderendoorhetkiezenvandejuistevolgorde waarin de matten worden gelegd
(fig- 10>4. Individueel blokuit bekleding

Door drukverschil overdebekledingof
onderinvloedvandestroomkaneenindividueelblokomhooggezogenworden
(fig. 11).Bij een traditionele zetting,
waarbijdeblokkenlostegenelkaaraanstaanwordt dat,behalve door het eigen
gewicht,verhinderd door wrijving tussen de blokken. Dankzij inklemming
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Een individueel blok wordt uit de
glooiing gedrukt

Ditkanleiden toteenslechtere verbindingtussendeblokken entot geringere
zanddichtheid van de mat (ziepunt 6).
6.Erosieondergrond

Erosievandeondergrond kan optreden
onder invloed van stroming langs en
door hetgrensvlak vandebekleding en
het fijnkorrelige materiaal eronder.
Uiteraard kan dit voorkomen worden
door een 'geometrisch' dicht geotextiel
en/of een of meer geometrisch dichte
filterlagen aantebrengen.Hierbij moet
goed op de waterdoorlatendheid worden gelet omdat een geringere waterdoorlatendheid van het geotextiel, dus
een grotere leklengte, leidt tot grotere
waterdrukken onder de mat.
Alsdegaten inentussen de blokken en
de voegen groot zijn, is het van belang
datdoorgranulairmateriaalindiegaten
en voegen wordt voorkomen dat het
textielgaatklapperen.Ook alshet geotextielnietgeometrischdichtis,kanhet
zandverlies op die manier beperkt blijven.
Degrootstekansoperosievandeondergrond treedt meestal op bij de randen
van een mat (aansluitingen) (fig. 12).
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Erosie bij mataansluiting

7. Waterdoorlatendheid en zanddichtheid
Om dekansopafglijden vandemat tegentegaan,moetmenindeeersteplaats
proberen de belasting klein te houden.
Daarommoetdedoorlatendheidvande
matliefst groot zijn invergelijking met
die van de ondergrond. Dit heeft een
kleine leklengte tot gevolg. Dus bij
voorkeur:
- groot percentage openingen (bijv.
meer dan10%);
- vulling van die openingen met grof
materiaal (bijv.grof grind);
- geen of een zo doorlatend mogelijk
geotextiel.
Een grote doorlatendheid vandematis
vooral van belang als de ondergrond
zeer doorlatend is.Zo moet men als de
ondergrond uit een laaggrof grind bestaatbijvoorkeur geengeotextielofeen
zeerdoorlatend geotextiel toepassenen
de openingen niet vullen.
Alsdeondergronduitzandbestaatishet
echtervanbelangeenzanddichtgeotextiel tegebruiken omzandverlies tevermijden. Deze eis zal veelal strijdig zijn
methetstrevennaargrote waterdoorlatendheid. Misschien kan een redelijk
compromisworden gevondendooreen
geotextiel te kiezen waarvan de zanddichtheid ligt tussen de zanddichtheid
onder statische belasting en die onder
dynamische belasting.
8.Verbinding tussendeblokken en
verankering
Vanwegedekansopafglijden is,behalve
dedoorlatendheid endehelling,vooral
vanbelanginhoeverredematdekrach-
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Om deze bijkomende voordelen te benuttenwordenvaakkabelsmeteenhoge duurzaamheid gebruikt. Rekening
houden met de kabel bij het dimensionerenvandeblokdikte isalleenwenselijk als er relatief grote vervormingen
worden geaccepteerd. Immers, de kabelmat is zeer flexibel en er is speling
van de kabel in de kabeltunnels.
Ditbetekent datalséénblokwordt opgetild,ditopz'n minstenkele centimetersvan het talud afmoet komen alvorens de omliggende blokken mee gaan
werken [3].Onder normale omstandighedenverdienthetdanookaanbeveling
deblokkenalszodanigzonderkabelsop
stabiliteit te berekenen enhierop te dimensioneren [4].Dekabelskunnen dan
in depraktijk daadwerkelijk een (hoge)
extraveiligheid geven.
Voor de kabelmatten opgebouwd uit
hol en dol-blokken geldt in principe
hetzelfde, met dien verstande dat de
blokvorm wellicht niet als traditioneel
bestempeld kan worden.
ten in langsrichting kan overbrengen
naar een niet aangevallen gedeelte van
de mat of een verankering. De sterkte
van de verbinding tussen de blokken
kantevensvanbelangzijnvoorhetschademechanisme'individueelblokuitbekleding'. Het gaat dan om overdracht
vaneenkrachtindwarsrichting.Demanier waarop de verbinding tussen de
blokken de langskracht en eventueel
ook dedwarskracht overbrengt, issterk
afhankelijk van het type blokkenmat.
Het belangrijkste onderscheid betreft
hier dat tussen kabelmatten en geotextielmatten.
8.1 Kabelmatten
De meeste kabelmatten waarbij de
blokken koud tegen elkaar zijn geplaatst,functioneren netalstraditionele
steenzettingen.Indienmennaplaatsing
de kabels zou verwijderen zou er in
principeeennormalesteenzettingoverblijven,zijhetdatbijeenmatdieflexibel
blijft de overdracht van de langskracht
naarbenedeneenveelgroterknikgevaar
oplevert dan bij een stijf geklemde zetting.
Indepraktijkblijft dekabelaanwezigen
wordtdanbenutalskoppelingselement
van de blokken. Zodoende kan de mat
bijvoorbeeld als kraagstuk worden gebruikt omdat een teenopsluiting waarmee de onderste rijen blokken op hun
plaats moeten worden gehouden niet
nodigis.
Daarnaastkandekabeleenextraveiligheid vormen tegen stabiliteitsverlies en
voortschrijdende schade tot een minimum beperken bij incidenteel stabiliteitsverlies.

8.2Geotextielmatten
Wezenlijkafwijkend vandetraditionele
steenzettingen zijn de blokkenmatten
diebestaan uiteengeotextiel met daarop bevestigde blokken. Het verschil is
datdeblokken elkaar niet raken, waardoorookdezemattenopzichzeerflexibelzijn.Erisgeensprakevanonderlinge
klemmingvandeblokken.Destabiliteit
wordt ontleend aan de bevestiging aan
het geotextiel of door het opvullen van
deruimtetussendeblokkenmetgranulair materiaal waarvan de korreldiameter is afgestemd op de grootte van de
ruimtetussendeblokken.Dimensioneringopstabiliteitondergolfaanval dient
danook tezijn afgestemd opde situatie
waarbij de ruimte tussen de blokken is
gevuld metgranulair materiaal.De stabiliteit van het systeem is dan gewaarborgd, maar de flexibiliteit is tegelijk
verminderd.

Bijhetlangdurigbenuttenvandebevestiging blok/geotextiel voor de stabiliteit, moet echter rekening worden gehouden met enige vervorming van net
talud. Duurzaamheid, nu van het geotextiel,isdus ook voor deze mat essentieel.Veel informatie over geotextielen
istevinden in[5].
9.Blokvorm en blokkenpatroon
Eriseenaantalcriteriawaaraandevorm
van de betonblokken en het patroon
moeten voldoen.
Als eerste criterium kan worden genoemdhetstrevenommetblokvormen
blokkenpatroon eenzogroot mogelijke
veiligheid tegen bezwijken vande constructie te creëren door te streven naar
eenzokleinmogelijke leklengte,eenzo
sterk mogelijke verbinding tussen de
blokken, een remmende werking op
golfoploopengolfafloopeneenflexibeleconstructie,zodatzettingen goed gevolgd kunnen worden. Ook kan door
blokvorm en blokkenpatroon worden
gestreefd naar eenoptimale aansluiting
tussendemattenonderling,watdestabiliteit van de constructie als zodanig
ten goede komt.
Hettweedecriteriumvoordeblokvorm
volgt uitdeproduktie- enkwaliteitseisenophetgebied vandetoegepaste betonspecie en andere materialen.
Tenslotte spelen aspecten als esthetica,
doorgroei-mogelijkheden,beloopbaarheid, schade door recreanten e.d. vaak
eendoorslaggevenderolbijdeuiteindelijke keuzevan de ontwerper.
10.Toekomst blokkenmatten
In Nederland worden betonblokkenmatten thansvooral toegepast alslichte
oeverbescherming.Deredenhiervooris
dat zekorte tijd op de markt zijn en er
nognietveelervaringmeeisopgedaan.
In Groot Brittannië en de Verenigde
Staten zijn betonblokkenmatten met

m&Êg^m m^m-%. m ^
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diktes tussen 20 en 30 cm gangbaar. De
ontwikkelingen op dit punt staan bepaald niet stil. Prototypen met blokafmetingen van 120 x 120 x 23 cm zijn
reeds gesignaleerd.
Het is zeker niet uitgesloten dat blokkenmatten inde toekomst gebruikt zullen worden ter bescherming van zwaar
aangevallen oevers of zelfs zeeweringen
6]. In het Hartelkanaal zijn proefvakten aangelegd enerzijn proeven gedaan
in de Deltagoot van het Waterloopkundig Laboratorium, alsmede in Duitsland, die goede resultaten hebben opgeleverd [4, 7,8].
11. C o n c l u s i e s
Vergelijken we blokkcnmatten met zettingen van betonblokken, dan springt
een aantal verschillen in het oog. Blokkenmatten zijn sneller aan te brengen;
ze kunnen ook onder water worden
aangebracht. De vaste afmetingen kunnen daarentegen meer problemen geven bij de aansluitingen. Verder zijn reparaties tamelijk lastig.
Er zijn vier essentiële constructieve verschillen te noemen, die van invloed zijn
op de mogelijke schademechanismen
en het bezwijkgedrag van de constructie:
- De blokken zijn fabrieksmatig op een
bepaalde wijze met elkaar verbonden.
Hierdoor is de kans op het uitlichten
van een enkel blok veel kleiner dan bij
steenzettingen. Eén van de gevaarlijksteschademechanismen van een blokkenmat wordt daardoor het oplichten
of afglijden van de gehele mat.
- Doordat een blokkenmat trekkrachten kan opnemen, kunnen andere dan
de traditionele oplossingen worden
gevonden om afglijden van de bekleding te voorkomen. De verankering
bovenaan het talud is dan van wezenlijk belang.
- Wanneer een blokkenmat ook onder
waterwordt gelegd,wordt de traditionele aansluiting van constructies rond
de (laag)waterlijn, die een bron van
schade vormt, vermeden.
- Zettingen van de ondergrond en geringe erosieworden opgevangen, mits
de mat flexibel is en blijft.
Naast het eventueel oplichten of afglijden van de mat is afschuiven en verwekenvan deondergrond het gevaarlijkste
schademechanisme. Verder zijn de volgende schademechanismen belangrijk,
al zullen die niet onmiddellijk tot bezwijken leiden:
- stabiliteitsverlies van individuele
blokken door overdruk;
- uitspoeling van voegvulling (voor
zover aanwezig) door de stroom;
- erosie ondergrond.
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Tenslotte moet aandacht besteed worden aan het gevaar van omklappen van
de randen.
De belasting en daarmee de kans op
schade wordt in sterke mate bepaald
door de waterdoorlatendheid van de
mat.Een grote relatieve doorlatcndheid
ten opzichte van de doorlatcndheid van
de ondergrond is gunstig. De eis van
zanddichtheid van een eventueel geotextiel kan daarmee in strijd zijn.
Voor de kans op schade isde verbinding
tussen de blokken van het grootste belang en daarmee ook de duurzaamheid
vankabels,geotextiel e.d.Dewerking en
de functie van deverbinding issterk afhankelijk van het type mat en eventueel
van de voegvulling.
Met blokkenmatten bestaat weliswaar
heel wat ervaring bij licht aangevallen
oevers, maar het is als oever- of dijkbekleding onder zware belasting nog betrekkelijk nieuw. Een verdere ontwikkelinglijktwaarschijnlijk, maar ook een
uitbreiding van het toepassingsgebied
naar zwaarder aangevallen taluds.
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BETONNEN DIJK-EN
OEVERBEKLEDINGEN(V)
BASALTONBEKLEDINGEN
ing.A-Barendregt, De Hoorn Alphen bv,Alphen a/d Rijn

Binnen de losgezette betonelementen voor deverdediging van dijken en
oevers, nemen de basaltonbekledingen een aparte plaats in.We hebben
hier te maken met eenvan het natuurlijke basalt afgeleid materiaal,
waarvan fabricage, aanleg en eigenschappen nader worden toegelicht.
Dit artikel iseenbewerking van de voordracht diede auteur op de
CUR-dag 1986heeft gehouden.
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aterkeringen bestaan in
principe uit een kern van
zand, beschermd door een
bekleding. De bekleding dient om het
dijklichaam tebeschermen tegen erosie
als gevolg van golven, stromingen en
bijzondere belastingen.
Een basaltonbekleding is opgebouwd
uit betonnen zuilen, met onregelmatige
acht-kantige doorsneden, in hoogte
taps toelopend. Hetondervlak heeft een
iets grotere doorsnede dan het bovenvlak (foto l).
Allereerst worden de eisen kort samengevatwaaraan bekledingen moeten voldoen; vervolgens toetsen wc deze eisen
aan basaltonbekledingen.
Eisen
Functioneleeisen
Bekledingen moeten de hydraulische
belastingen kunnen weerstaan, dus
stabiel zijn tegen bijvoorbeeld golfaanvalenstroming.Debekleding moet flexibel zijn, dat wil zeggen, ze moet een
eventuele zetting van de ondergrond
kunnen volgen, zonder dat de samenhang verloren gaat.

De bekleding moet duurzaam zijn, dus
bestand tegen erosie door overspoelend
materiaal (zand, grond, stukken steen
e.d.)entegenvorstenchemische invloeden.
Uitvoeringstechnischeeisen
De bekleding dient zodanig te zijn
samengesteld datelkoppervlak gemakkelijk kanworden gezet,zonderdatspeciale of ingewikkelde passtukken nodig
zijn. Het aanbrengen moet snel en gemakkelijk kunnen gebeuren, bij voorkeur machinaal.Voor deaanlegvan bijvoorbeeld een zeedijk is slechts de periode vanapril totoktober beschikbaar,
buiten het zgn. stormseizoen.
Beheers- en onderhoudseisen
Wanneer eronverhoopt een plaatselijke
schade optreedt, ishetvan belang datde
bekledingopeenvoudige ensnelle wijze
gerepareerd kan worden.
De bekleding mag niet te gemakkelijk
door vandalisme beschadigd kunnen
worden.
Eisen diesamenhangen metautomatisering
Het produkt moet zoeenvoudig mogelijk gemaakt kunnen worden, het moet
een hoge kwaliteit hebben en maatvast
zijn.Hetaantalverschillende elementen
moet beperkt blijven o m het repetitieeffect in de produktic geen geweld aan
te doen.
Bijzondereeisen
Onder deze eisen vallen bijvoorbeeld
het uiterlijk vandebekleding;dezemag
geen storend element vormen in een
landschappelijk waardevol gebied. Verder dient de mogelijkheid van hergebruik teworden nagegaan ingeval van
een tijdelijke verdediging.
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Functionele eisen
De uitwendige hydraulische belastingen bestaan voornamelijk uit windgolven en haalgolvcn veroorzaakt door
schepen. Als we de krachten bekijken
die worden uitgeoefend door windgolven, dan kunnen deze worden onderscheiden in (fig. 2).
a — krachten door de golfterugloop;
b = quasi-stationaire drukken vanuit
het filter;
c — drukken door het naderende golffront;
d — veranderingen in het snelheidsveld;
e — golfklap;
f — drukken door de massa van de brekende golf;
g — lage drukken door het ontsnappen
van ingesloten lucht;
h = krachten door golfoploop.
Een bekleding van basaltonzuilen behoort totde groep vanzgn. open bekledingen. Ditbetekent datbijdeze bekleding doelbewust openingen, voegen
tussen de zuilen aanwezig zijn, waardoor water kan in- en uitstromen. De
genoemde drukken zullen nauwelijks
kunnen ontstaan. Tevens zorgt het bergend vermogen vandevoegen, in combinatie met de ruwheid veroorzaakt
door de afschuiningen opdetopvande
zuil voor een reductie van de golfoploop.
De taps toelopende voegen tussen de
zuilen worden opgevuld met steenachtig materiaal bijvoorbeeld gebroken
steenslag (foto 3). Hierdoor krijgen de
zuileneenzeervastestand inde glooiing
en kunnen moeilijk omhoog komen.
Trekproevcn tonen aan dat een kracht
van enkele tonnen nodig iso m één zuil
uit het beloop te trekken. De bekleding

Golven, veroorzaakt door wind

Een pas aangelegde betonglooiing
18

wordtdanookbetiteldalseengeklemde
zetting.
Door deverschillendezuilvormenishet
mogelijk basaltonzuilenindebekleding
teplaatsen volgens eenpolygonaal verband.Ditbetekentdatwanneeréénzuil
uitdeglooiingwordtgehaald,deandere
zuilen niet naar het ontstane gat toe
kunnengaan.Hiermeekanverdergaande schade worden voorkomen.
Hetpolygonaleverband endevoegvulling zorgen voor een haast onwrikbare
stabiele verdediging.
Dimensioneren
Voor het dimensioneren van een bekleding moet men niet alleen debelastingen, maar ook de sterkte van de bekleding kennen. Het gewicht van de
zuilenisbekend,maarmenmoetookde
groottewetenvanhetklemmend effect
vandevoegvullingtussendezuilen.Om
dit nader te onderzoeken is in 1982
modelonderzoek verricht in de DeltagootvanhetWaterloopkundigLaboratorium De Voorst op prototype schaal.
Daarbij iseentaludbekleding gebouwd
die bij verschillende golfhoogtes is getest.
Deresultatenvaneenzettingkunnenin
het algemeen worden weergegeven in
eengrafiek waaropdehorziontale asde
brekerparameter staat aangegeven (fig.
4). Dezebrekerparameter is afhankelijk
vandetaludhelling,degolfhoogte ende
golflengte. De brekerparameter geeft
dus onder meer aan hoe de golf breekt
op het talud. In Nederland komt de
plungingbreker het meeste voor [lit.1].

Op deverticale asstaatH/AD, degolfhoogte/soortelijke massa van de zuil
onder water maalD(dedikteofhoogte
van de steen ofzuil).
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Blijft men onder deschadelijn danisde
bekleding stabiel, daarboven instabiel.
BijdebeproevingindeDeltagoot bleek
het niet mogelijk om bij de zuilen van
150mm hoog,meteensoortelijke massavan 1,9,schadeteveroorzakenbij golven van ca. 2,65 m hoog (de maximale
golfhoogte die geproduceerd kan worden).
Hoe de schadelijn voor de Basaltonzuilenpreciesloopt,isniethelemaalbekend.Opgrondvanextrapolatievande
resultaten kan men verwachten dat
H/AD boven 10zal liggen. In figuur 5
zijn twee mogelijke schadelijnen weergegeven.
Bij dezeproefisalleengekeken naar de
toplaagvandeconstructie.Destabiliteit
van een gehele bekleding hangt ook
sterk af van de aanwezige onderlagen.
Sterkte van een glooiing, uitgezet
in een grafiek

SCHADE
H
AD

GEEN SCHADE

-*• l - tga/\/Ho/L 0 '

'

14

10
AD

> '

*•»•

y

.'

;

8
6
4
2
5

0
tQn

-* ï ••

6

«//HTÜ ' O

Mogelijke schadelijnen voor een
basaltonglooiing

Onderzoek naar de invloed van verschillendeonderlagen isgewenstom de
juisteschadelijnvoordetoplaagtekunnenvaststellen.Bovendienmoetennaast
windgolven ook scheepsgolvcnworden
bekeken.
Dezuilenkunnen inafmetingen engewichten worden aangepast aan de ontwerpeisenvande tekiezenbekleding.In
hoogte kunnen de zuilen variëren van
150mm tot 400 mm met volumegewichten van 2300 tot 3000 kg/m3.
Dezegewichtenwordenbereiktdoorde
gebruikelijke toeslagmaterialen in het
beton tevervangenofaantevullen met
zwaardere materialen, bijvoorbeeld
basaltsplit,omzo toteengroteresoortelijke massa te komen.
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wijze van controle en in hoeverre men
dit van tevoren kan beïnvloeden, leidt
tot kwaliteitsborging.
De eisen zijn voor het grootste gedeelte
vastgelegd in N E N 7024, Glooiingselcmentcn van beton, waarvan de belangrijkste zijn:
druksterkte min. 60 N / m m 2 ;
vrije wateropname van maximaal 10%;
natte dichtheid bij grindbeton van maximaal 2300 kg/m 3 ;
Deze eisengeldenvoor zuilen van 4 weken oud.

6

Mate van golfaanval

Als voorbeeld van een dergelijke afweging, is in 1979 een bekleding van
Basalton-zuilen aan de Zuidwal van de
havenmond van Hoek van Holland gemaakt.Hierbij isdehoogtevande zuilen
van het gehele profiel gelijk gehouden
en het soortelijk gewicht is aangepast
aan de mate van golfaanval (jig. 6).
D e fabricage
De produktie van de zuilen is in sterke
mate geautomatiseerd. De grondstoffen
worden per schipaangevoerd endoor de
walkraan in de verschillende bunkers
gelost. Onder de bunkers hangt een
wcegbak die automatisch de benodigde
hoeveelheden afweegt. Een transportband deponeert de materialen in de
menger. De automatische waterdosering zorgt ervoor dat ongeacht het
vochtgehalte van de grondstoffen, de
water-cementfactor constant blijft.
Indestortmachinehangt een mal die op
een schot staat en met betonspecie
wordt gevuld. Daarna zakken de stem-

7-8
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Vullen en verdichten van de
mallen

pels omlaag en het geheel wordt verdicht. Mal en stempels gaan omhoog en
het schot met het gerede produkt loopt
viaautomatisch intern transport naar de
stapellift waar de schotten via een
vorkenwagen in de verhardingskamers
worden gebracht.
Nadat de zuilen 24 uur zijn uitgehard,
worden zedoordevorkenwagen naar de
ontstapellift gebracht.Na afstapclen van
de schotten worden de zuilen automatisch gepakketteerd en op een pallet
gezet.Depalletslopenviaeen band naar
een machine die een bandje o m de verschillende lagen heentrekt. De pallets
worden op deband naar buiten getransporteerd, waar een heftruck ze oppakt
en opslaat op het terrein.
De zuilen blijven dan nog 4 weken op
hetterreinalvorensnaarhetwerk tevertrekken.
Kwaliteitsborging v a n h e t produkt
Dewijze waarop degesteldekwaliteit in
de fabriek wordt bereikt, de eisen en de

Voor de kwaliteitscontroles, zoals de
betontechnologische controle, de produktiecontrole en de controle van het
gerede produkt, iseen laboratorium ingericht.
Bij de gereed produktcontrolc let men
vooral op het visuele aspect en er worden monsters getrokken, waarbij men
na een week dewatcropname en het gewicht bepaalt. Deze vormen dan een indicatie voor de uiteindelijke watcropname, gewicht en druksterkte na 4
weken.
Bij levering op een werk worden op de
fabriek of op het werk door de directie
een aantal monsters getrokken die bij
een onafhankelijk instituut zoals T N O
worden gekeurd.
Voordat in de fabriek de betonspecie
wordt vervaardigd, worden de grondstoffen gecontroleerd op korrelvcrdeling en vochtgehalte. Deze waarden
worden in de computer ingevoerd, die
samen met de nauwkeurige doseer- en
weegapparatuur voor dejuiste samenstellingeneenconstante water-cementfactor zorgt.Deweegapparatuur kan op

elk gewenst moment geijkt worden
doordespecialeijkgewichtendieaande
wcegbakken zijn bevestigd.
Demallenwaarindezuilenwordengeproduceerd zijn gemaakt van gehard
staalmeteenzodanige nauwkeurigheid
dat de zuilen qua dwarsdoorsnede een
tolerantie hebben van ± 2mm (foto 9).
Omdatdegrotegatenindemalmakkelijkervullendandekleinereenom toch
dezelfde verdichting voor elke zuil te
hebben worden bij de zuilen met een
kleine dwarsdoorsnede de stempels
dieper in het beton getrild dan bij de
grotere zuilen. Dit betekent dat de
hoogte van de zuilen een grotere tolerantie heeft, ongeveer ± 5mm. De
zuilen zijn echter allemaal gelijk verdicht zodat het poricngehaltc van elke
zuil zoklein mogelijk is.
Dezuilenworden nabehandclddoorze
vlak na deproduktie te bevochtigen.In
deverhardingshal worden temperatuur
en relatieve vochtigheid constant ge-

9

D e mallen zijn gemaakt van
gehard staal

houdenzodateengoede sterkteontwikkelingwordt gegarandeerd.
Dezuilenwordenophetterreinnognabehandeld met behulp van een regeninstallatie.
Transport naar en verwerking in
de bekleding
De zuilen worden met vrachtauto's
voorzien van speciale klemmen getransporteerd naar het werk. Vervoer
per schip is ook mogelijk. De zuilen
kunnen zowel met de hand, dus stuk
voor stuk, als machinaal worden geplaatst.
Voor het machinaal zetten zijn twee
stoorten sets met een oppervlakte van
ca.1,2 m2 ontwikkeld. De eerste is een
zgn.steunset,bestaande uit 18verschillendezuilvormendiemetéénzijde aansluit tegen bijvoorbeeld een perkoenrij
ofteenschot.Hettweedesoortisdezgn.
vervolgset,bestaande uit 17verschillendezuilvormen,diezowelhetpolygoon-

11

verband garandeert bij dezesets onderling alsmede bij de aansluiting op de
steunset (foto 10).
De machinaal te plaatsen sets worden
geleverd oppallets.Dezezijn nodig om
tevoorkomen datdezuilen niet kantelenofwegglijdenzodatdeschikkingvan
het pakket niet verloren gaat (foto 11).
Per dag kan er per kraan gemiddeld
300m2basaltonbekledingwordenaangebracht (foto 12).
Nadat de zuilen zijn geplaatst worden
devoegen opgevuld met gebroken materiaal met korrelafmetingen van ca.5
tot 40 mm.
Doordat de zuilen taps naar boven toelopenkunnenzebijeventuelezettingen
inhetprofiel omlaagzakken.Dezezakkingenzijnbijnormaleinspectieswaarneembaar.Debekledingwaarschuwtals
hetwarebijhetontstaanvanverzakkingen,waardoor tijdig herstelmogelijkis.

Aanvoer op het werk
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Kwaliteitsborging in het w e r k
Handzetten: hiervoor worden steenzettersingezetdiedoor hun gedegen opleiding (veelal op de Steenzcttcrsschool in
Stcllendam)instaatzijndezuilen op een
zodanige wijze te zetten dat een polygoon verband ontstaat.
Machinaal zetten: door de vorm en pakkingvandesetsishetzettenmaar op één
manier mogelijk. De sets passen slechts
op één manier in elkaar, zodat het polygonale verband verzekerd is.
Algemeen:devlakheid vande bekleding
wordt bereikt door de ondergrond van
tevoren goed aftewerken (foto 13).Door
hetinvegenvandevoegen tussende zuilen wordt de bekleding gecompleteerd.

Tot slot
Samengevat kan worden gesteld dat de
bekledingen van basaltonzuilen uitstekend voldoen aan de gestelde eisen, zowel waterbouwkundig als betontechnologisch. De bekleding kenmerkt zich
door het polygonale verband, de taps
toelopende achtkantige zuilen,de vocgvulling en het feit dat de zuilen machinaal verwerkt kunnen worden.
Door het volledig geautomatiseerde
produkticproces en de kwaliteitsborging bezit het produkt een optimale
sterkte en duurzaamheid.
Literatuur
Betonnen dijk- enoeverbekledingen (I),
Burger, Laboyrie en Bezuijcn, Cement
nr. 2, 1986

40

WATERBOUW

CONSTRUCTIEF ONTWERP

BEREKENING

BETONNEN DIJK-EN
OEVERBEKLEDINGEN (VI)
DOORGAANDE BETONPLATEN
irJ.Stuip*, Universitair Hoofddocent Technische Universiteit, Delft

Steeds vaker wordt de vraag gesteld waarom beton wel als
ter plaatse gestorte bekleding van landwegen wordt
toegepast, maar niet voor waterwegen. De overwegingen
o m een bepaald ontwerp of materiaal toe te passen, worden
behalve door economische factoren beïnvloed door
bekendheid ermee.
O m eenjuiste vergelijking te kunnen maken tussen
doorgaande betonplaten en andere typen bekleding, moet
men technisch gezien op een gelijk kennisniveau uit
alternatieven kunnen kiezen.

D

itartikelgaatinopdeovereenkomsten en verschillen tussen
eendoorgaande bekledingvan
eenlandwegendievaneenwaterweg,of
eenoeverlangsopenwater.Ookdimensioneringsaspecten en het detailleren
van doorgaande plaatbekledingen komen aan de orde.
Foto 1 laat een betonwegenbouwmachineziendie'ondereenhelling'hettalud van een kanaal in Californie bekleedt met in het werk gestort beton.
Vergelijkenwceendergelijkkanaalmet
een Nederlands kanaal, dan valt een
aantal verschillen op. Zo is er geen
(grond)water tezien,deuitvoering met
een hoge graad van mechanisatie gebeurtindendroge,deaangebrachtebekleding iswaterdicht en heeft een glad
oppervlak. Voor Nederlandse omstandigheden komt een uitvoering in den
droge niet in aanmerking. Slechts met
hogekostenzouhetgrondwaterdatnagenoeg overal in ons land direct beneden maaiveld aanwezigis,weggepompt
kunnen worden.
Het onder water aanbrengen van een
doorgaande plaatbekleding vereist een
goed controleerbare voorbereiding van
hettebekledentalud,alsookvanhetgehele aanbrengproces. Dit stelt extra eisenaandesamenstellingvanhet betonmengscl,de maatvoering e.d.

*Ir.Stuip is thans werkzaam bij het ministerie
VROM, 's-Gravenhage
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Overigens is dit soort technieken nog
nietontwikkeldvooroeverbeschermingen.Alleenvoordegedeeltenvantaludbeschermingen boven (laag of gemiddeld)waterniveau,lijkteentechniekzoalsin Californie toegepast, realistisch.
Debekledingmeteenbetonnenplaatis
waterdicht, dat wil zeggen dat er geen
grondwaterstromingdoordeplaatheen
plaatsvindt enhetniveauverschil tussen
hetwaterinhetkanaalenindeoevergeheel over de betonplaat komt te staan.
Vooralbijelkaarsnelopvolgendevariaties van de waterstand in het kanaal,
waarbij het grondwater devariatie niet
kanvolgen,kunnen grote overdrukken
opdebekledingontstaan.Inhetvolgendewordtnaderingegaanopdebelasting
diedit opde plaat veroorzaakt.
•.Belastingenopde plaatbekleding
1.1Hydraulischebelastingen

Invoorgaandeartikelenvandezeserieis
uitgebreid ingegaanopdeverschillende
soortenbelastingendoorbewegendwaterenheteffect daarvanopdeoeverbekleding. Hier komt dit onderwerp
slechtsinzoverreaandeordealsvanbelang voor de typische kenmerken van
doorgaande plaatbekledingen.
Een doorgaande betonplaatbekleding
laat geen water door. De bekleding
wordtbelastdoorhetdoorgaanssterkin
bewegingzijndewateraande'openwatcr'zijde.
Ten gevolgevan de grote verschillen in
watertransporterend vermogen tussen

het open water en de bekleding en de
ondergrond, blijft de beweging van het
water aan de 'grondzijdc' sterk achter
(zowelinfasealswatbetreft amplitude).
Hierdoor ontstaan grote verschillen in
belastingen aan weerszijden van de bekleding met als resultaat een belasting
die op elk moment in grootte en richting anders kan zijn.
Infiguur 2zijnenkele belastingsituaties
schematisch weergegeven voor een
doorgaande (waterdichte) plaatbekleding.Detijdschaalvandeviariatiesinde
belasting kan seconden (wind- en
schecpsgolven)zijn, maar ook minuten
(translatiegolven, seiches), uren (getijgolf) ofzelfs dagen ofweken (hoogwatergolven). Bovendien kunnen combinaties van deze belastingen ook nog
eens, in verschillende mate, tegelijkertijd optreden. De verschillen in tijdschaal veroorzaken te zamen met de
verschillen inwatertransporterend vermogen van de bekleding en de ondergrond eensteedsanderebelasting.Maar
ookkanhetgrondwater zolaagzijngelegen dat er vanaf de grondzijde geen
(grondwatcr)belasting op de bekleding
wordt uitgeoefend.
Infiguur 3ishetkrachtenevenwichtgegevenvooreen moot uiteen doorgaande plaatbeklcding. Onderscheid wordt
gemaakt tussen de situatie waarbij de
wrijving tussen ondergrond en bekleding te gering is (grenstoestand afglijden)endiewaarbijopdrijvenvandebe-

swl - stilwater lijn
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Aanbrengen doorgaande
1Waterplan
plaatbekleding voor California
met speciaal materieel

Belastingsituaties bij
ondoorlaatbare bekledingen
.1,0-

kleding kan ontstaan (grenstoestand o p drukken). Overschrijden van de grenstoestand opdrukken hoeft nog geen bezwijken van de bekleding tot gevolg te
hebben. Het maakt het gedrag van de
bekleding als totaal onvoorspelbaar en
het geeft ruimte aan materiaal van de
ondergrond om vlak onder de bekleding langs het talud naar de teen van de
constructie te bewegen. Het brengt de
samenhang van de samenstellende elementen in gevaar.

o<

- (Ä 1
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grenstoestand afglijden :
1,0

De gebruikte notaties in de formules
van figuur 3 zijn:
h = dikte bekleding;
a — taludhelling;
p w — specifieke dichtheid water;
p b — specifieke dichtheid beton;
P=- maximale waterdruk; voor opdrijfcriterium meestal een zeldzaam voorkomend waterstandsverschil, voor het
afglijdcriterium een frequenter voorkomend waterstandsverschil.
ƒ— wrijvingscoëfficient; ƒ = tgcp indien
cp < R, anders/— tg O;
cp—hoekvaninwendigewrijvingvan de
ondergrond;
0 — wrijvingshoek tussen bekleding en
ondergrond.
In figuur 3 is de belasting door het bewegende water bekend verondersteld.
Vooreen constant peilin hetopen water

.

V

f-pw-9 l p + hcos ex)
" pb-g (f cos c<-sin ex)

a+ v

grenstoestand opdrukken:
.
*

p w .g (p+ hcos o<)
pb .gcos ex

Krachtenevenwicht voor een
waterdichte bekleding
en een constante (en horizontale)
grondwaterspiegel kan voor een eerste
benadering voor berekening van de resulterende maximale waterdruk op de
waterdichte bekleding de zogenaamde
driehoeksregel worden toegepast (fig. 4).
Kn - a cpv
cpv—grondwaterpotentiaal ten opzichte
van de stilwaterlijn;
a —1 - v/(v+ a)

Maximum overdrukken op een
4
gesloten bekleding; benadering
met driehoeksregel (a ), een
3

niet-stationaire stroming (a2)en een
stationaire stroming (a,)

v — hoogte van grondwaterspiegel b o ven stilwaterlijn;
a—dieptevan teenvandebekleding beneden de stilwaterlijn.
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ontwerp van een taludbcklcding omvat
meer aspecten. Alleen al bij de bestudering van de formules ook die in eerdere
artikelen in deze serie genoemd zijn,
valt het opdat er talrijke mogelijkheden
zijn om de belasting en de sterkte te variëren m.b.v. de parameters die het totaalontwerp beschrijven. Zo speelt onder meer de taludhelling een rol in de
factor ïj, die gerelateerd is aan de
(golf)bclasting op het talud. Ook een rol
speelt het oppervlak van de elementen
en het al of niet aanwezig zijn van een
berm in het talud, die de golfoploop beperken, dus ook de uitgestrektheid van
de bescherming. Op een flauwer talud is
de component van de zwaartekracht
groter maar het talud is(tot een bepaald
niveau) wel langer en bovendien is de
golfoploop groter.
De overdrukken op eenwaterdichte bekleding zijn groter naarmate het talud
zich verder onder water uitstrekt.
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
de ontwerpmogelijkheden. Voor elke
reële situatie zalsteedsopnieuw moeten
worden nagegaan wat voor die speciale
situatie de beste combinatie van paramaters is,met inbegrip van de aspecten
betreffende aanleg en onderhoud.
Nogmaals wordt erop gewezen dat de
overgangen van diverse constructie-onderdelen vaakdezwakste schakelsin het
totaalontwcrp vormen. Bij een laatste
controle van het definitief ontwerp zal
daarom op een systematische wijze het
gehele ontwerp op dit aspect beoordeeld moeten worden.

5. Voorbeelden van doorgaande
betonbekledingen
Als indelingscriterium voor plaatvormige bekledingen kan onder meer gebruikt worden:
- afmetingen (doorgaand met alleen
uitzetvoegen, doorgaand met werkvoegen, transporteerbaar);
- wijze van uitvoering (ter plaatse gestort, prefabricage, of een combinatie
van beide);
- gewapend/ongewapend (met staal al
of niet voorgespannen, met gcotextielcn; met staal- of kunststofvezels);
- grondkerend/niet grondkerend (al of
niet verankerd).
Al deze verschillende mogelijkheden
kunnen ook nog eens op diverse manieren worden gecombineerd. De volgende voorbeelden geven geen volledig
beeld van alle mogelijheden, maar illustrerenerenkele.Wellicht gevenzij aanleiding voor een meer systematische
studie van gerealiseerde constructies,
met het doel om tot een beter oordeel te
kunnen komen omtrent de toepassingen langs Nederlandse wateren.
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80Jaar oude De Murait glooiing,
7
nu niet meer als verdediging in
gebruik
2,72
2,57

gras

beton 0,12 à 0,15 m
1,35

stortsteen
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•verdichte ondergrond

Doorsnede gerestaureerde
8
betongloooiing langs Limfjord
(Denemarken)
5.1De Muraitbetonglooiing
Alsnelna deeerste toepassingen van beton in rioolleidingen, watertanks en
dergelijke vond rond de eeuwwisseling
in België, Friesland en Zeeland de toepassing van beton plaats in oeverbekledingen. De overwegingen waren toen:
onafhankelijkheid van buitenlandse leveringen van grondstoffen, deviczenbesparing en bestrijding van werkloosheid.
De Schouwsc waterstaatsingenieur
ir.Jhr.R.Rl. de Murait ontwikkelde een
systeem om ter plaatse op de kortgemaaide grasmat van een oude zeedijk
trapvormige platen van gewapend beton te storten. De platen hadden afmetingen van ca 0,10 x 1,80 x 2,75 m. In de
brede voegen tussen de platen werden
na verharding betonbalken gestort. Nu,
na80jaar, liggendezeglooiingen er nog,
al zijn het nu oevcrbekledingcn langs
stagnante Deltamercn, zonder getijdewerking en buiten de invloed van hoge
stormvloedstanden en golven.

Op den duur zijn onder de platen holle
ruimten ontstaan door ongelijke zettingen en lekkage door de naden tussen
balken en platen. Ook door activiteiten
van gravend gedierte ontstonden verplaatsingen van grond en holten onder
deplaat. Foto 7toont een ocververdediging in z'n huidige staat.Duidelijk is de
doorgroei tezien dieisopgetreden. M o menteel wordt slechts in beperkte mate
onderhoud gepleegd,omdat de glooiing
nauwelijks meer een functie heeft.
5.2Restauratie betonglooiinglangsLimfjord
in Denemarken
Onlangs isinDenemarken een ocverbekleding gerestaureerd. De oude betonbeklcding werd gebroken en de nieuwe
werd in vakken van ca 5 x 5 m met een
dikte van ca 0,15 m om en om er overheen gestort.Door hetom enom storten
hebben de voegen minimale afmetingen (kleiner dan 5 mm). Ongelijke zettingen zijn nauwelijks teverwachten, de
ondergrond isimmers eenoudezecdijk,

schil in zetting tussen het dieper gefundeerde spant en de grondaanvulling direct onder de balken zal kunnen voorkomen. Figuur 10geeft een dwarsdoorsnede van de bekleding.
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De in vakken gestorte doorgaande
betonglooiing
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Dwarsdoorsnede oeverbekleding
Villers-sur-Mer

n

Dwarsdoorsnede oeverbekleding
langs het kanaal Milaan Cremona - Po 1= voorgespannen
betonplaat (50 m m dik), 2 = betonnen
onderlaag (150 m m dik), 3 = verdichte
grond, 4 = ondoorlatend asfaltbeton,
5 = granulair filter

1 voorgespannen betonpla
2 ter plaatse gestort beton
3 verdichte basis van grin
U ondoorlatend asfalt
5 granulair filter

waar bovendien de bovenlaag nog verdicht isdoor het breken vande oude betonbekleding. Onder de nieuwe betonbekleding iseen vczclfilter aangebracht
(geotexticl). Dit fungeert als 'bekisting'
voor het nieuwe beton,waarbij de functie als waterdoorlatend filter waarschijnlijk verloren gaat door verstopping met fijne cementdeeltjes. Dit hoeft
geen bezwaar te zijn als de bekleding
ontworpen isom de opwaartse drukken
te weerstaan. Het beton werd in mixers
aangevoerd en in het werk gestort. De
afwerking vond met de hand plaats, na
spreiden en verdichten met trilnaaldcn.
Figuur 8 geeft een doorsnede van de
constructie en foto 9 een beeld van de
bekleding.
5.3 Oeverbekleding vangewapend betonte
Villers-sur-Mer, Frankrijk
Deze doorgaande betonnen oeverbekleding bestaat uit een spant dat dieper
gefundeerd is en waarop doorgaande
balken geplaatst zijn. Deze oplossing
lijkt minder logisch, omdat er een vcr-

5.4 Oeverbekleding langs het kanaal Milaan-Cremona-Po
De hoge eisen aan de waterdichtheid
hebben voor dit schecpvaartkanaal geleid tot een bctonbekleding. Deze bestaat uit twee gedeelten, te weten een
massieve basis van beton en een dunne
afdekking van voorgespannen betonplaten. De basis is 0,15 m dik, de dunne
platen slechts0,05 m.Deoeverszijn steil
zodat een toepassing van bitumineuze
bekledingen minder geschikt was. Veel
aandacht isaan de volgorde van werken
besteed omdat het kanaal aangelegd
werd op een ondraagkrachtige grondslag en er zettingen te verwachten waren. Figuur 11geeft een doorsnede over
de bekleding.
5.5 Damwandplanken en -platen langsde
oever vanhetAlbertkanaal inBelgië
Het Albertkanaal werd indejaren 193039 gegraven voor schepen tot 2000 ton
met een maximale vaarsnclheid van de
slecpschcpcn van 5 km/uur. De vaarsnclheid van dehuidige gemotoriseerde
schepen, alswcl de intensiteit van de
scheepvaart gaven aanleiding het kanaal,zowelwatbetreft deafmetingen als
de oeververdediging grondig te herzien.
Op grond van kosten is gekozen voor
een betonwandverdiging. Tijdens de
uitvoering is het ontwerp verbeterd. Zo
is de oorspronkelijke messing en groef
wegconstructie tussen de damwandplanken gewijzigd in twee groeven aan
beidezijdenvandebovenstehelft van de
plank. De zo gevormde holte werd
schoongespoeld en met betongrout gevuld. Dit bleek een goede gronddiente
afdichting en eenvoudiger uit te voeren
dan het aanbrengen van een (vezel)filter
aan de grondzijde van de damwandplank. Over de onderste helft bleef de
messing en groef behouden voor een
goede geleiding in de grond tijdens het
aanbrengen van de plank.
De 0,5 m brede en gemiddeld 6,5 m lange planken werden met een voortgang
van ca 40 m oever per dag aangebracht.
De damplankcn werden aan de bovenzijde afgewerkt met een - even boven
kanaalpcil gelegen - sloof (fig. 12).
De groeven tussen de planken blijven
toch nog een potentieel zwakke plek in
de verdediging, vanwege het gevaar
voor verlies van fijn materiaal. Vandaar,
enwellichthebben dekostenookeen rol
gespeeld, dat een uitvoeringswijze is
toegepastwaarbij 4,5m brede betonplaten op de oever werden gestort, die na
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16

Mal voor de vervaardiging van
betonplaten

normale doorsnede muur

volcker.polder

dwarsprofiel bestaande dijk

17

Doorsnede D e Murait muurtje,
dienend als dijksverhoging

energievoorziening, gemakkelijk over
de weg te transporteren.
In de mal iseen klimaat in te stellen om
zeer snel een hoge beginsterkte te verkrijgen. Sparingen, voegdetails, wapening e.d.zijn eenvoudig in de mal aan te
brengen.

18

Zeewering langs Demarara-kust
(Guyana)

5.10Keermuren alsbovenstebegrenzingvan
taludbeschermingen
Hoewel geen doorgaande plaatbeschermingishetbeëindigen vaneendijk in de
vorm van een doorgaande keermuur
eeninteressante toepassingvanbeton als
(bescherming vaneen)waterkering. Een
dergelijke beëindiging kan de kerende
hoogte van de waterkering beperken.
De eerder genoemde ir.De Murait paste
dergelijke muren toe alsalternatief voor
een dijkverhoging met grond.
Figuur 17 geeft een doorsnede van het
ontwerp, waarvan er vele kilometers
zijn gerealiseerd.
Een ander voorbeeld van een dergelijke
kering isde golfkering voor de kust van
het Demerara inGuyana.De waterstanden op de Atlantische Oceaan, waarlangs deze kust ligt kent nauwelijks waterstandsverhogingen; wel komen er
windgolven voor. Er is dus geen hoge
zeedijk nodig maar wel een golfkering.
Grote stenen voor een goede bescherming van de uit klei bestaande ondergrond zijn slechts met zeer veel kosten
uit het buitenland naar de kust te transporteren. Vandaar dat hier voor een
doorgaande betonverdediging is gekozen, die evenwel op een beperkt aantal
plaatsen langs de kust gebouwd kon
worden, door gebrek aan fondsen (foto
18).

\
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6. Besluit
Devoorlopige conclusie isdateen doorgaande plaatbckleding van beton voor
oevers, wanneer voldaan wordt aan een
aantal voorwaarden, in principe een geschikte constructie is. Omdat een betonplaat krachten kan overbrengen,
heeft deze de eigenschap belastingen te
kunnen opnemen opplaatsenwaar deze
zeer hoog zijn, en deze belastingen af te
voeren naar plaatsen waar de belastingen lagerzijnendaar aande ondergrond
te kunnen afdragen.
In vergelijking met constructies die uit
losse, kleinere elementen bestaan kan
men in principe dus met minder materiaalvolstaan.Bij deze kleinere elementen immers moet elk element zelf voor
zijn eigen stabiliteit zorgdragen door
voldoende eigen gewicht, eventueel ondersteund door wrijving met naburige
elementen. Het voordeel ten opzichte
van deze kleinere elementen doet zich
met name voor bij situaties waar de belastingen langs het talud variëren (golfbelastingen).Voor statischbelaste platen
geldt dit voordeel minder: de plaat is nu
voor dit type belasting ook 'klein', dezewerkt dan ook over de gehele plaat.
Een economisch gebruik van het bouwmateriaal vereist een gelijkmatige ondersteuning. Verdwijnt die ondersteuninggeheelof gedeeltelijk door ongelijke zettingen of verplaatsing van fundatiemateriaal, dan kan de plaat wellicht
de uitwendige belasting zelf opnemen.
Voor een duurzame toepassing van beton zal men dan ook de eigenschappen
van de fundering van tevoren goed
moeten kennen, alsook het gedrag onder invloed van de belastingen.
Voorlopig lijkteen toepassingvan doorgaande plaatbekledingcn in beton op
grond van de uitvoering alleen geschikt
voor lokatics boven de (grond- en oppcrvlaktc)waterspicgcl.
Voor een uitvoering onder water lijkt
een methode met gcprcfabricccrdc elementen meer geschikt.Dan kan het clementookontworpen worden o m grond
te keren.
Bij gebruik van betonwegenbouwmachines voor het aanleggen van een
doorgaande plaatbekleding op een oeverlijktdemaximale hellingbeperkt tot
1:3 à 4, hoewel voor de kanalen in het
California Waterplan met een soortgelijke uitvoeringswijze hellingen tot 1:1
zijn toegepast.
Wanneer plaatbekledingen van beton
verder ontwikkeld worden, dient er zoals bij elk ontwerp een goede analyse

plaats te vinden van de functionele eisen. Ook zal op systematische wijze het
ontwerp verder ontwikkeld moeten
worden met de technieken zoals eerder
behandeld in deze artikelenreeks.
Ten behoeve van een goede detaillering
ishet aan te bevelen systematisch studie
te verrichten naar het gedrag van bestaande doorgaande (plaatvormige) waterkeringen en taludbeschermingen, al
of niet nog functionerend volgens oorspronkelijke aannamen.
De organisatorische kaders om een dergelijke studie te verrichten zijn ruimschoots voorhanden. Daarnaast zal de
kennis omtrent de berekeningsmetho-

den minstens op gelijk niveau noeten
komen testaan om een objectieve afweging te kunnen maken tussen de verschillende alternatieve ontwerpen en
materialen.
Verder zal de - potentiële - producent
van de plaatbekleding voordat hij de
ontwikkeling doorzet, inzicht moeten
hebben in de marktsituatie. Wat zijn de
afnamemogclijkhcden, wilde potentiële klant wel een nieuw type bekleding,
zelfs al is dit goedkoper?
Een nieuw type bekleding zalin een demonstratieproject moeten bewijzen hoc
het functioneert. In het kader van door
de overheid ingestelde innovatic-stimulerings regelingen is hiervoor wellicht enige ruimte.
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De serie artikelen over betonnen dijk- en oeverbekledingen wordt besloten m e teen
beschouwing over constructieve ontwerpaspecten. In dit eerste deel aandacht voor
algemene uitgangspunten en randvoorwaarden, kruinhoogtebepaling en
overgangsconstructies.
1. Constructieve
uitgangspunten en
randvoorwaarden
1.1Dwarsprofiel dijk
Tegelijkertijd methetvaststellenvande
kruinhoogte vaneendijkzullendehelling van het binnen- en buitenbeloop
endevormvandedijk moeten worden
vastgesteld. Voor het binnenbeloop
wordtinNederland meestaleenhelling
vanca.1:3 aangehouden.Steilere taluds
geven aanleiding tot vertrappen door
net beweidingsvee. Het buitenbeloop
varieert van 1:3 tot 1:5. In Friesland
wordt een gemiddelde helling van1:5
aangehouden.
De keuze van de helling is belangrijk,
immersdehellingvanhetbuitenbeloop
mag nietzosteilzijn datstabiliteitsverliesvanhet gehele talud ofvan debekleding opkan treden (afschuivingen).
Deze criteria geven duseen maximaal
mogelijke hellingshoek vanhet talud.
Een flauwer talud geeft een geringere
krachtswerkingvandegolvenopdebekleding eneenlagere golfoploop, aangezien de golfenergie over een grotere
lengtewordt afgegeven.
Een duur onderdeel vandedijk vormt
debekledingvanhet buitentalud ende
oppervlaktedaarvanneemt toebij flauwere hellingen.
Een optimaal dwarsprofiel kanworden
bepaaldalsdeprijzenvankernmateriaal
per m3 envandebekleding perm2bekend zijn. Oplettendheid isechter vereist,omdatdekostenvaneenbekleding
afhankelijk zijn vandetaludhelling.Bij
steile hellingen iseenzware bekleding
nodig, terwijl bijzeer flauwe hellingen
wellicht volstaan kan worden meteen
grasmatopklei (dezgn.groene dijken).
Een ander punt datbij dekeuzevande
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taludhelling beschouwd moet worden
ishetruimtebeslag vanhet dijklichaam
in hetterrein;ditpunt kansoms overheersen ten opzichte vande economische optimalisatie.
Degroottevandetaludhelling isechter
vaakperregioeenhistorischgegevenen
wordt bij nieuw aangebrachte belopen
meestal gelijk genomen aande helling
van debestaande waterkeringen.
1.2D e vorm vanhet buitenbeloop
Het talud kanvlak, convex of concaaf
worden uitgevoerd; hierover bestaan
verschillende inzichten.
Bij een concaaf (hol) profiel lopen de
golven bij minder hoge waterstanden
niet zohoogopalsbijeenconvex(bol)
profiel, dochbijhogerewaterstandenis
het omgekeerde hetgeval.
Inverband metmogelijke zettingen en
ontgrondingen, wordt de flexibiliteit
vandeblokkenbekleding dooreenconvexe taludvorm als gevolg van de
gewelfwerking negatief beïnvloed.Een
concaaftalud iswatditaspectbetreft in
het voordeel ten opzichte vande convexevorm.
Deconcavetaludvormzorgtervoordat
de blokken moeilijker door de golfbelasting uit het talud wordt gedrukt of
getrokken.
Wanneereenblokuithettaluddreigtte
gaan,wordtditalsgevolgvandedoorde
concavevormveroorzaakte 'omgekeerde'gewelfwerking tegengewerkt.
Eennadeelvangrotetonrondtesbijeen
convexprofielisdatbijvelesystemende
voegen tussen de blokken open gaan
staan.
De buitenberm is een element in de
dijkbouw waarvan de functie zichmet
de tijd heeft gewijzigd. Vooral in Zeeland zijn buitenbermen veelvuldig toegepast. De buitenberm bleek een aan-

zienlijke reductie vande golfoploop te
geven.Later kwam aanhetlicht datde
buitenberm nog meer voordelen had.
Zokandetoepassingtotenigebesparing
op de steenglooiing leiden; op de zeer
flauwe berm kanzich nl. reeds bijeen
lagerpeileengoedegrasmathandhaven
dan tegenhetsteilere taludvaneenononderbroken beloop.
Voorwaarde voor eengoede vervulling
van beide functies - besparing van
steenglooiing en reductie vande golfoploop - isdatdebermhoogte opjuiste
wijze isaangepast aande maatgevende
waterstanden.
Hetspreektvanzelfdateendijkhogeris
naarmatedieeenminderbeschutteliggingheeft;vangevaltotgevalkanhierin
enkele meters verschil bestaan.
In meer extreme omstandigheden kan
het noodzakelijk zijn ookdebermvan
een harde bekleding tevoorzien (fig. l).
Voorts moet hetpeil vande berm,om
een behoorlijke reductie van de golfoploop teverkrijgen, indebuurt liggen
van de maatgevende stormvloed. Ligt
hij daar teveronder, dankomen bijde
hoogstestormvloedendegolvendaarop
nietmeer totbrekingenwordenzijonvoldoende inhunoploop geremd.
Voor 1953lagendeverhoudingen- toevallig-vaakzodathetpeilvandemaatgevende stormvloed voor veel dijken
ongeveer net zover boven gemiddeld
hoogwater lag, als ook voor een voldoend beschutte ligging van de berm
was vereist. Met andere woorden: een
bermopstormvloedhoogtehadtoenbij
veelzwaar aangevallen dijkenjuist ook
dehoogtedievooreengoedebegroeiing
gewenst was. De stormramp bracht
hierin verandering, doordat het maatgevende stormvloedpeil waarop de dijken thans moeten worden berekend
aanzienlijk werd verhoogd. De buiten-

beëindiging harde
1 Mogelijkheden
bekleding bijgebruik buitenberm
berm kan nu niet meer de twee bovengenoemdefuncties inzichverenigen;hij
kan thans of dienen ter besparing van
harde bekleding, doch zal vaak te laag
zijnombijdedeltastormvloedstandnog
eenverlagende invloed tekunnen hebben op degolfoploop, of dienen om de
golfoploop tebeperken endanzohoog
moeten liggen, dat hij geen besparing
kanopleverenvoordeharde bekleding.
Hieruitblijkt datdefunctie vandebuitenberm in deloop der tijden isveranderd.
Een belangrijke functie van de buitenberm is verder die van transportweg
voor het beheer en onderhoud van de
dijk.
1.3 Zwaarte van de bekleding als
functie van plaatselijke omstandigheden
De meer of mindere mate waarin de
zeedijk bij stormtij door golfslag wordt
aangevallen, isafhankelijk van zijn ligging tenopzichtevande overheersende
stormrichting.
Van invloed zijn de aanwezigheid van
voorland, in de vorm van kwelders of
zandplaten en de hoogte en breedte
daarvan,diepegeulenvoordedijkende
breedte van deze geulen of havendammen die tegen de dijk zijngelegen,alsmede eventuele zandbanken aan de
overzijde van deze geulen.
Liggen de banken op enige kilometers
uitdedijk, met tussendezeende zandbankengrotediepten,dankrijgtdeaanvankelijk opdezandbank gereduceerde
golf weer gelegenheid aan te groeien.
Door afbuiging (refractie) en door verstrooiing(diffractie) zullenbijv.deinde

Noordzee ontstane golven sterk van
karakter veranderen wanneer zij het
geulen- en bankengebied voor de kust
naderen.
Erbestaateenzekerecorrelatietussende
waterstand (getijde + windopzet)ende
groottevandegolven;omdatwindopzet
en golven beide dezelfde oorzaak van
ontstaan hebben.
Het bovenstaande sluit niet uit dat het
bij lagere waterstanden ook niet hevig
kan stormen.
1.4Dijken in het tijgebied
Bij dijken in het tijgebied die een laag
gelegenvoorlandbezittenkanmenzeer
globaal de volgende zones onderscheiden (fig. 2).
IDe zone die zich voortdurend onder
water bevindt;
IIDe zone tussen GLW en GHW (de
zone waar de dagelijkse golfaanval
plaatsvindt);
IIIDe zone tussen GHW en het ontwerppeil; deze zone kan zwaar door
golvenwordenaangevallen,watechter naar boven gaand in de richting
van het ontwerppeil steeds minder
frequent zal voorkomen;
IVDe zone boven het ontwerppeil,
waar zich alleen de golfoploop afspeelt.
Bij dijken in het getijgebied met een
hooggelegen voorland vervalt zoneI.
Afhankelijk van de hoogteligging van
het voorland, beneden of iets boven
GHW, iszone II gedeeltelijk te onderkennen of geheel afwezig. Bij dijken in
hettijgebied dieeenhooggelegen voor-

Indelingvanhettalud inzones bij
2eenvoorland
zeedijken in het tijgebied zonder

land bezitten,isdoor de golfdempende
invloed van dit voorland de golfaanval
op lagere niveaus minder hevig dan in
het hiervoor genoemde geval van een
dijk gelegen aandiep water.
De taludbescherming functioneert
onder normale omstandigheden niet
principieel anders dan onder extreme
omstandigheden. Alleen ligt het accent
op het aanhoudende karakter van de
golfaanval ennietzozeer opde grootte
ervan.De kwaliteitvanhet buitentalud
kan,voorafgaand aandeextreme situatie, tijdens vrij normale omstandigheden reedszodanig zijn aangetast, dat
de sterkte niet langer voldoendeis.
1.5 Meerdijken
Bij meerdijken zal er, behoudens buitengewoneomstandigheden,weinigvariatieindewaterstand zijnenzaldedagelijkse golfaanval steeds op ongeveer
hetzelfde niveauplaatsvinden, namelijk
op datvan degemiddelde waterstand.
Bij meerdijken zonder hoog voorland
kunneninhettaludglobaaldevolgende
zonesworden onderscheiden (ziejïg. 3}.
I Dezonediezichvoortdurend onder
water bevindt.Dezezonemoet worden verdedigd tegen golfaanval een
stroming door een constructie die
onder water moet worden gemaakt
enonderhouden.Zetwerkishierniet
mogelijk. Een afwijkende situatie
kanzichvoordoenbijafgeslotenzeearmen, waarbij de gemiddelde waterstand zich bevindt boven de oorspronkelijke nabij laagwater gelegen
piasberm, nu dus ergens op het beloop van de steenglooiing.Dit heeft
belangrijke nadelige consequenties
voor het onderhoud vande glooiing
beneden dewaterspiegel.
II De zone tussen de normale gemiddeldewaterstandenhetontwerppeil.
Deze zone wordt aangevallen door
golvenenstroming,doorijsenanderedrijvendevoorwerpen.Indezezone treden de golfklappen op, juist
onder het niveau vande optredende
waterstand.
III Dezonebovenhetontwerppeil,waar
Indelingvanhettalud inzones
voor aan diepwater gelegen meer3
dijken

,ontwerppeil
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aanleghoogte dijk

— waakhoogte

dijktafelhoogte

hoogte buitenberm
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overhoogte

relatieve
zeespiegelrijzing

minimum
waakhoogte

kruindaling

1

alarmpeil
storm_
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buistoot en
buioscillatie

r

zeespiegelrijzing

golfoploopR2%
=R 0 . r f . r B . r p

B

totale
klink

rß =cos

;p=P-io°

bodemdaling
(=nap_daling)

klink
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bouwfase

totale
zetting

zetting ondergrond
bovenbelasting

zetting
bouwfase

X
flE.Hs.Tp)
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8Hs.tg<x
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advies deltacommissie > 0,75

Stroomschemavoorhetbepalen
vandekruinhoogte vanDeltadijken

4

alleen golfoploop plaatsvindt.Indezezonevoldoeteengrasmatvaakaan
de eisen.
1.6 Rivierdijken
Derivierdijkenwordeninhetalgemeen
alsgroene dijk uitgevoerd.Alleen waar
de dijk blootstaat aan grote aanvallen
door hetwater,wordt eenharde bekleding aangebracht. Gedacht kan worden
aandevolgende plaatsen:
- waar een vernauwing van het doorstromingsprofiel optreedt;
- waar de stroomdraad van de rivier
dicht langs de oever loopt, zoals in
bochten;
- waar een discontinuïteit in het
stroombed is gelegen, zoals brugpijlersen dergelijke;
- bij schaardijken.
Schematischdwarsprofiel ter
bepalingvandekruinhoogtevan
5
Deltadijken meteenbuitenberm
aanleghoogte
kruindaling
, nap-daling

golfoploopR2 %
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De methodiek om tot bepaling van de
kruinhoogte te komen is schematisch
weergegeven in figuur 4.
Dediverseinhetschema voorkomende
begrippenkunnen,conform de rapporten van de Deltacommissie, als volgt
worden omschreven:
aanleghoogte— kruinhoogte vande dijk,
onmiddellijk na het aanleggen.
dijktafelhoogte — minimaal toelaatbare
kruinhoogte.Bijdalingvandekruinbeneden dezehoogte isaanpassing noodzakelijk.
bui-oscillaties —onregelmatige schommelingenvandezeespiegelveroorzaakt
door macroscopische turbulenties inde
atmosfeer bij storm. Hun periode varieert van enige minuten tot meer dan
een uur, hun amplitude reikt vaak tot
0,20 à0,30 m.
huistoten — eenmalige extra-opslingeringen van de zeespiegel bij storm. Zij
hebben een duur, variërend van enkele
minuten tot een uur. De grootte loopt
aan de open kust meermalen op tot
-^

A

modelonderzoek

2. Methodiek
kruinhoogtebepaling

hoogste punt - dijktafelhoogte-

bui-oscillatie + buistoot

'—

0,50 m.
totalewaakhoogte— hoogtevande kruin
tot het ontwerppeil.
2%-golfoploop= golfoploop, diedoor2%
vanhettotaleaantalgolvenwordtoverschreden.
relatievezeespiegelrijzing—destijgingvan
dezeespiegeltenopzichtevanhetNAPvlak.
NAP-vlak = vergelijkingsvlak ten behoevevande onderlinge hoogteligging
vanpunten.HetNAP-vlakwasvroeger
vastgelegd aan de gemiddelde zomervloedstandvandeZuiderzee.Hetvlakis
tegenwoordig vastgelegd aan het pleistoceen.
NAP-daling= de dalingvan het NAPvlakalsgevolgvanverschuivingeninde
aardkorst.
kruindaling = vermindering van de
hoogte van de dijkkruin ten opzichte
vanNAP.De oorzaakhiervan isinklinking van het alluviale pakket door bovenbelastingvan de dijk.
overhoogte— de hoogte,dienodig isom
gedurende lange(re) tijd tevoldoen aan
de vereiste dijktafelhoogte (orde van
grootte 20à30jaar),waarbij de zetting
tijdens de bouwfase nietwordt meegerekend.
In figuur 5zijndevoordekruinhoogtebepaling van belang zijnde parameters
schematisch weergegeven.
2.1Nieuwe benadering golfoploop
Bij het ontwerpen van zeedijken worden in principe de aanbevelingen en
richtlijnenuithetrapportvandeDeltacommissie gehanteerd. De in het rapport aanbevolen golfoploopformule
vooreendoorgaandtalud(geldiggeacht
voor een dijk met een steenzetting op
het talud (fr — 1),en golfsteilheid van

5,5% gebaseerd op de significante golfhoogte H s en een gemiddelde T z
(T z < T p )enC 2% (E)= 0,65àO,70,kande
golfoploopformule voor onregelmatige
golven worden getransformeerd tot:
R„(2%) ~ 8 H s tan a
De totale golfoploop kan aan de hand
van het bovenstaande worden bepaald
met de formule:
R-2% — Ro ' r li

r

f '

r

ß

Hierin is:
R2% — golfoploop, die door 2%van het
totaal aantal golvenwordt overschreden

H;
R„ —2%golfoploop op een doorgaand
talud;
rB — bermreductie;
r f — reductie door ruwheid/doorlatendheid;
rp = reductie door scheve golfinval
0,05 en ctg a > 3 luidt:
Ro(2%)= fr • 8 H s t a n a
fr — correctiefactor voor de ruwheid talud (aansluiting bij Delftse formule).
Uitgaande van de empirische formule
van Hunt (voor regelmatige golven en
brekend op het talud) heeft het Waterloopkundig Laboratorium een oploopformule afgeleid voor onregelmatige
golven:
Ro(n)- Cn(E)T p ygH s tan a, of
R ^ / H , - Cn(E) J2iï%2,5 Cn(E) %
voor % < 2,5 (brekende golven) en
l? - (ctga V 2jiH s /gT p 2 )-'
Hierin is:
T — top-periode van de spectrale component met de maximale energiedichtheid;
Cn(E) — een maat van de vorm (breedte)
van het spectrum;
n = overschrijdingspercentage van het
aantal golven.
Vooreen 2%golfoploop eneenvolgroeide zeegang/open kust (smal spectrum)
kan C2%(E) = 0,60, en voor een jonge
zeegang (Noordzeckust, zee-estuaria,
breed spectrum) kan C2%(E) — 0,65 à
0,70 aangehouden worden. Bij deze
C 2% (E)-waarden is de golfoploop gelijk
aan:
C2%(E) - 0,60 :
R ^ / H , = 1,50 %,
C2%(E) - 0,65 à 0,70:
R o ^ / H , - (1,625 à 1,75) %
Een voorbeeld van een empirisch bepaalde golfoploop en golfneerloop
(rundown) is in figuur 6 weergegeven.
Uitgaande van een golfsteilheid van 5à

Een berm heeft in het algemeen een reducerende invloed op de golfoploop.
Uit onderzoekingen (onder andere [3])
is gebleken dat het effect van een berm
maximaal is,alsdezeongeveerophet niveau van de ontwerpwaterstand ligt.
Verder neemt de reductie in het algemeen toe naarmate de berm breder
wordt (tot een bepaalde breedte).
De hoogte van de golfoploop isvan primair belang voor het bepalen van de
kruinhoogte van de dijk en de plaats tot
waar de bekleding doorgetrokken moet
worden.Voordezeedijkenwaarde golfoploop bij een maatgevende ontwerpwaterstand minder frequent voorkomt,
kan vaak in de oploopzone worden volstaan met een grasmat als bekledingsmateriaal.
Voor de oeverbeschermingen waar de
golfoploop (wind- en schecpsgolven)
bijna dagelijks optreedt, wordt vaak de
harde bekleding ook in een deel van de
oploopzone doorgetrokken.
De grootste golfaanval door de brekende golven vindt plaats onder het stil
water niveau.

3.1 Teenconstructie
De teenconstructie heeft als functies de
bekleding te ondersteunen en te beschermen tegen ontgrondingen vanaf
de onderzijde van het talud. Bij schaardijken wordt de bovenkant van de teenconstructie 0,25à0,50 m onder de voorliggende zee/wadbodem aangelegd.
Uiteraard onder devoorwaardedat deze
bodem boven normaal laagwater ligt.
Is dit niet het geval dan zal eerst een
stcunberm (plas- of kreukelberm genoemd) moeten worden aangelegd op
het niveau van normaal laagwater.
De teenconstructie moet indien mogelijk bij voorkeur boven laagwater worden aangelegdompergetijde voldoende
tijd beschikbaar te hebben voor de aanleg. Vooral in gebieden met een groot
tijverschil isdit een belangrijk aspect bij
het ontwerp.
De teenconstructie kan worden uitgevoerd als:
a. een gesloten perkoenpalenrij;
b. een perkoenpalenrij met houten
schot (fig.7) ;
c. een damwand.
Een gesloten perkoenpalenrij kan niet
worden toegepast bij blokkenglooiingen. De langsnaden in de blokkenglooiing zuilen gaan slingeren en

Run-up en run-down voor gladde
6
en stortsteen taluds voor onregelmatige golven

gladde taluds

4
6
8
fp = tan<x//2TFH77gTp

10
»

stortsteen

3. Overgangsconstructies
/ •

De ervaringvandedijkbeheerders is dat
bij overgangen van het ene naar het andere type bekleding en bij beëindiging
van de bekleding veel schade optreedt.
Er kan nog zoveel zorg worden besteed
aan de bekledingsconstructie op zich,
maar het bezwijken van de zwakste
schakel van de gehele constructie is
maatgevend voor de veiligheid die de
waterkering biedt. Vandaar dat altijd
grote zorg en aandacht aan aanliggende
constructies, de zgn. overgangen, moet
worden besteed.

7

gladde taluds: Rd2o/0/H5=0,33^p

Teenconstructie

maaiveld
polypropeendoek
5.10cmgrind FJ 0 mm

-perkoenpalenrij 3 st/m' met opgeklampt
grenen schot
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dijken:
diep water

scheepsgolven

golf condities
initieel ontwerp

maatgevende
golf condities
bij constructie
maatgevende
drukverdeling
op talud
druk onder toplaag

ontwerp

verhang in filter

aanpassen

filtersnelheid bij
grensvlak filter/basis

erosie ?

>^ >

verschildruk over toplaag

zich als één geheel gaan gedragen.
Hierdoorwordtdemomentanebelasting gespreid (=•gemiddeld) over een
groter oppervlak, waardoor de schadegolfhoogte kan toenemen.
Slechtsuitgebreideanalysevandezorgvuldige drukregistratie (openonder de
blokken) kan uitsluitsel geven over de
onderlinge verhouding van deze factoOm de onderlinge vergelijking tussen
deverschillende constructies bij dezelfdeomstandigheden mogelijk temaken,
wordt gebruik gemaakt van de 'surf similarity parameter' die een duidelijk
beeldgeeftvanhetbrekertypeophettalud.Deze wordt gedefinieerd door:
tan a

potentieel instabiel ?

JK

blok wrijving

beweging ?
ä

,J
grootte van beweging

I

acceptabel ?

A>!L
constructie is voldoende sterk

8

Stroomschema
taludbekledingsontwerp (sterkte)

ditquotiënttenopzichtevaneenglooiingvanlosgezettebetonblokken opdezelfde ondergrond, geeft aan dat er
blijkbaar extra sterkte ontleend wordt
aandesamenstellingvandetoplaag.Uit
de reeds verkregen inzichten blijkt dat
devoornaamste factoren die deze extra
sterkte veroorzaken, zijn [l, 5]*:
- een grote doorlatendheid van de toplaag door de aanwezigheid van open
ruimten tussen of in de blokken (dit
levert een reductie van de opwaartse
belasting door waterdrukken);
- een lage waterdoorlatendheid van de
onderlaag (bijv. klei of mijnsteen)
waardoor de opwaartse druk kleiner
wordt;
- een dunne doorlatende onderlaag reduceert de opwaartse druk maar vergroot de interne gradiënten (interne
stabiliteit onderlagen wordt minder);
- klemkrachten tussen de blokken, al
dan niet veroorzaakt door wrijving
en/of vul- of inwas-materiaal, waardoor grotere delen van het oppervlak

Literatuuropgaven staanzowelaanheteind van
dit deel, als in het vorige deel van het artikel
(Cement nr. 2, 1987)

58

tan a

tan a
^2JTH/gT2
1.25T

m

Hierinis:
a — de taludhelling;
voor H wordt meestal de significante
golfhoogte Hsgebruikt;
| — %xalsvoor Tde gemiddelde hoogte
Tz wordt gebruikt en/of \ — \ als T
— T (T — topperiode gedefinieerd
door de frequentie waarbij de energiedichtheid maximaalis).
Opgemerktdienttewordendantana in
§ niet direct te maken heeft met de invloed vandetaludhelling opde stabiliteit van de bekleding.Een bepaalde "E,waarde zorgt er uitsluitend voor dat de
onderlinge vergelijking van de sterkte
plaatsvindtbijhetzelfde golfbrekertype
op het talud.
HetgebruikvanparametersH/AD enÇ
ismetsuccestoegepastvoordebeschrijving van de stabiliteit van los gestorte
materialen bij golfaanval[4].
Hoewel destabiliteitvandeblokkenals
functie vantweedimensieloze parameters wordt gegeven, is het niet zonder
meertoegestaandegevondenresultaten
te extrapoleren naar gebieden die ver
buiten hetmeetgebied liggen,zoals bijvoorbeeld een andere taludhelling. De
oorzaakhiervanisdatdeparametersHJ
AD en| maarzeertendelehet bezwijkmechanisme karakteriseren. Enige
voorzichtigheid bijhettoepassenvande
resultaten van de Deltagootproeven is
dus geboden.
VoorNederlandse estuaria(zonder deining) geldt veelal dat de golfsteilheid
HJLQ varieerttussen0,035en0,065.Indien als gemiddelde voor HS/LQ de
waarde0,05wordtgenomen,wordende
lij-waarden sterk begrensd:
tan a - 1/3, £ - 1,5
tan a - 1/4, | - 1,1

t a n a = 1/5, § — 0,9
tan a = 1/6, É= = 0,75
N.B.voor de scheepsgolven (secundary
waves) ligt ïj meestal in de range
1 < % < 2.
Voordeblokkenbekledingenisdestabiliteitsrelatie moeilijk vast testellen wegens het stochastische karakter van de
wrijvings- en inklemmingskrachten.
Hetlijkthetmeestwaarschijnlijktemogenaannemen,datdeH br -f-relatie(Hbr
— brekerhoogte) onder meer afhankelijk isvanhet type bekleding (ruwheid,
doorlatendheid, reflectie enz.).Bovendien is de druk (P)onder de bekleding
samengesteld uit de druk ten gevolge
vanHhtmaarookuitdedrukdoorgolfoploop.Beide effecten zijn echter niet
vastgesynchroniseerdenkunnendusde
correlatiefunctie sterk beïnvloeden.
Bijhetopstellenvaneenempirischestabiliteitsrelatie voor steenzettingen
wordt verder uitgegaan van de relatie
cos a

c. 0,5

AD
voor £7 < 3
(voortana > 2isdeinvloedvancosa te
verwaarlozen).
Met deze relatie kan tevens de sterkte
van deverschillende typen steenzettingen worden vergeleken met die van
stortsteenbekledingen.
Voor l z > 3kan veiligheidshalve (voor
zovernietandersbekendis)deconstante
H/AD-waarde bij Çz— 3worden aangehouden (N.B. voor sommige typen
zettingen kunnen de Hs/AD-waarden
sterk toenemen bij grote ^z).
Door de vermelde onderzoekgegevens
te combineren, kunnen de indicatieve
cp-waarden (sterkte) voor de verschillende steenzettingen worden afgeleid.
De resultaten zijn infiguur 9samengevat.
Inhetgevalvanfrequentie dubbel-toppige stormen ishet aan te raden de HJ
AD-waardenmet25%teverkleinenwegens de lange-duur effecten (belastingen) (fig. 10). Voor de scheepsgolven
kunnen deze f^/AD-waarden met ca.
25% vergroot worden wegens een veel
kleiner aantal golven veroorzaakt door
depassagevaneenschip(invergelijking
met windgolven).
Aangezien deze resultaten afkomstig
zijn van de sterk geschematiseerde
proefopstellingen, verdient het aanbeveling hier bovenop een veiligheidscoëfficiënt vanca.1,25 toetepassen.De

r-bovengrens

sym Dolen

i-

geen schade

A

mogelijke waarde_verandenng door
vertaling naar onregelmatige golven
hlokdikte
D=Dn voor breuksteen

i
0 ._

% schadepunt
^ » - tijdstip waarop noggeen
schade was opgetreden

basalt 25/35cm

ün =(M5o%/fs)1/3
M M% = gemid. massa van steen
significante golfhoogte
Hsgemiddelde golfperiode
Tztan o<,_ taludhellrng; ctg o<>2

•SzHs

tz
fs-

H s /L 0

V2TTHs/gTz2

stabiliteitcoëff. gedetineerd b i j ^ - l
golf breking parameter
jl , aangenomen ,
n cos ex
- * - 7 ^ - a " ^ l stabiiiteitafunctie'
= <3 ( brekende golven)
dichtheid van steen

aanvalsduur (uren) -

/Hl

Classificatie van sterkte van steenenblokkenbekledingen

voorglooiingenbij
10 Sterktelijnen
stagnantegolfaanval(lange-duur
effect)

berekende blokdikte D wordt dus met
een faktor 1,25 vermenigvuldigd.
Voortoplagenmeteenzeergrotestabiliteit(groteHs/AD-waarde)kanhetgedrag van het onderliggende filter/onderlaag, echter een beperking vormen
voor detoepassingen.De specialistische
instituten(WL/LGM)enofRijkswaterstaatsdiensten(DWW)kunnenbehulpzaamzijnbijhetoplossenvanditvraagstuk.
De hier gepresenteerde 'blackbox'-benadering isvrijgrof,zokomt de
invloedvandeverhoudingvandedoorlatendheden van bekleding en ondergrond niet of slechts kwalitatief (gevoelsmatig)naarvoren,evenalsdehorizontaleafmetingen endegeometrievan
blokkenendediktevan onderlagen/filter. Ook de invloed van de overgangsconstructies ishierbuiten beschouwing
gelaten.
Voorrelatiefweinigdoorlatende toplagen (minder dan 10%open ruimte) en
redelijkdoorlatendeonderlagen (grind/
gebroken steen,granulaire filter, mijnsteen + grind) biedt het mathematisch
model STEENZET (RWS/LGM [1])
eengoed dimensioneringshulpmiddel.

5.Keuze type bekleding
Uit de indelingen van bekledingen
blijkt duidelijk dat er heel veel combinatiemogelijkheden bestaan dietot een
groot aantal mogelijke constructies
kunnen leiden. Dit maakt de keus van
een bekleding niet eenvoudig.
Bovendien heeft ook de keuze van de
hoofdconstructie bepaalde repercussies
voor de overgangen/opsluitingen.

Bij een keuze uit mogelijke alternatieven,zullen aandehand vande gestelde
eisenbeoordelingscriteria moeten worden gefomuleerd (functionele, technische en financiële). Omdat de diverse
criterianietalleemaalevenhardzijngedefinieerd en geengelijke rolspelen bij
de uiteindelijke keuze,kunnen de subjectieve ervaringen en/of vooroordelen
vaakdoorslaggevend zijn.Om het subjectieve aspect zomin mogelijk een rol
te laten spelen, lijkt het raadzaam de
keuze in groepsverband te laten doen.
Hierbij kunnen voor de verschillende
aspecten weegfactoren worden gesteld,
waardoor een meer objectieve keuze
mogelijk wordt.
Niettemin blijft het een moeilijke materie,speciaal alsookdeandere soorten
bekleding (bestorting, bitumen, gras
enz.)inbeschouwing genomen moeten
worden. De mogelijke aspecten en oplossingen dieeen rol kunnen spelen bij
de keuze van de bekledingsconstructie
wordenpuntgewijs,opeenminofmeer
willekeurigewijze(subjectiviteit vande
schrijver),hieronderaandeordegesteld.
5.1 Constructieve vormgeving
(profiel, wel/geen berm enz!)
Hetprofielvormteenbelangrijke randvoorwaarde voor het ontwerp van een
bekleding. Enerzijds kan dit de verdeling van de golfkrachten op een dijk
beïnvloeden,anderzijdskanhetdeontwerpvrijheden vandebekleding beperken. De keuze wel of geen berm kan
groteinvloedhebbenopdekeuzevande
opsluitingsconstructie. De holle vorm
van het talud kan de inklemmingskrachten (dusstabiliteit)van een steenzettingvergrotenengelijktijdig hetvolgen van fundatie-vervormingen ver-

kleinen. De aanwezigheid van wel of
geen hoog voorland kan bepalend zijn
voorhetniveauvanhetdoortrekkenvan
de steenzetting en het type van benedenopsluiting en/of teenconstructie.
Conclusie: het ontwerp van een taludbekleding moet als een integraal deel
van het totale dijkontwerp worden gezien.
5.2 Keuze-principes steen/blokkenbekledingen
- De stabiliteit van een toplaag is sterk
afhankelijk van type/samenstelling
van onderlagen en moet zodanig als
ééngeheelworden beschouwd.
- Instabiliteit (erosie) van onderlagen
en/of ondergrond kan leiden tot het
bezwijkenvaneentoplaag.Destabiliteitvantoplaagenonderlagen moeten
dus evenwichtig gedimensioneerd
worden(metdezelfde kansopbezwijken).
- goedeafstemmingvandedoorlatendheden van de toplaag en onderlagen
(incl.geotextiel)iseenessentiëlevoorwaarde voor een evenwichtig ontwerp. De doorlatendheid (k) van de
constructie-onderdelen moet toenemen van onder naar boven:
kondergrond < konderlaag filter
< k toplaag
Dit principe isin figuur 11afgebeeld.
5.3 Kunststofdoeken/geotextielen
Aan het gebruik van kunststofdoeken
alsvervangingvangranulairefiltersen/
of aanvulling op de onderlagen is de
laatste tijd veel aandacht besteed, maar
tot nu toezijn geensluitende regelsgeformuleerd. Naast de zanddichtheid
(voorzover nodig)isdejuiste permittiviteit (doorlatendheid per dikte-een-
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vangen door toepassing vaneen zgn.
multilayer (non-woven geotextielen
meteendiktevanenkelemm totenkele
cm).Echter bij hoge belastingen is een
tussenlaagvaneensteenachtigmateriaal
(grind, silex, mijnsteen ofslakken) van
voldoende dikte(ordevan grootte 0,2à
0,5 m)zeker vereist.
^*-

heid)vangrootbelangvoordestabiliteit
vandeglooiing.Eengeotextiel met een
goed homogeen verdeelde permittiviteit, afgestemd ophettype onderlaag,
geeft lagere drukverschillen (lagere
weerstand).Dit kan tot een lichtere dimensionering leiden.
Bij eenvan degrootschalige proeven in
Oregon (USA)iseen betrekkelijk open
type blokkenmat (ca. 10% open ruimte)
van ca.0,10m dikte beproefd op een
damlichaam bestaande uitfijn, breed
gegradeerd grind.Bij de eerste proefis
eenstandaard zanddichtdoek toegepast
onder deblokkenmat. Het bezwijken
vond reedsplaatsbij Hs = 0,3 m.Bij de
tweedeproefisditdoekvervangendoor
eenopennylon-gaas(met maasopeningenvanenkelemm)methetdoeldeuitspoeling van grond door de openingen
indetoplaagtevoorkomen.Inditgeval
was het niet mogelijk de bczwijkgrens
exactweer tegevenwegensde beperkte
capaciteit vandegolfgoot (H$~ 0,7m).
Dit illustreert hoe belangrijk de juiste
afstemming isvande doorlatendheid
van alle constructieve onderdelen van
een bekleding.
Met de introductie van geotextielenin
de waterbouw iseen verwachting gewektalsofgeotextielende gelijkwaardige vervanger voor het granulaire filter
zouden kunnenzijn.Vaakwordtvergetendatgranualirefilterseenzekerediktebezittenwaardoor debelastingopde
scheidingsvlakken met de ondergrond
gedeeltelijk wordt uitgedempt. Deze
functie ontbreekt bij geotextielen. Tot
opzekerehoogtekandatwordenopge-
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5.4 Blokkenbekleding op klei
Uit de grootschalige proeven blijkt dat
eenblokkenbekleding gezetopeen onderlaag van klei, een grotere stabiliteit
vertoontdaneenbekledingvanblokken
opeen doorlatende ondergrond.
In het geval van een 'goede' klei (juiste
samenstelling, geen zandlenzen, verdichtingenvlakkeafwerking) [10],ishet
aan tebevelen de dichte blokken koud
tegen elkaar (zo dicht mogelijk), direct
opdekleiteplaatsen.Hierdoorwordtde
drukopbouw onder debekledingbemoeilijkt vanwege het ondoorlatende
karaktervanklei.Zodraeenblokineen
zettingtengevolgevaneeninitiëleoverdruk ietswordtopgelicht,zalonder dat
blok water moeten toestromen om de
holleruimte op tevullen;ookdit vindt
bij klei minder gemakkelijk plaats dan
bijeengranulaire filter. Om detoestroming vanwater (eneventuele erosie)te
beperken moeten de spleten tussende
blokken minimaal zijn.
Inhetgevalvan'slechte'klei(wat betreft
samenstelling en/of afwerking) is het
aan te bevelen hetkleioppervlakmet
eengeotextiel tebeschermen. De dikke
multilayer geotextiel kaneventueel een
goedeoplossingbiedenwegensdegoedeopvullingvandeholleruimtesinhet
kleioppervlak. Het gevaarvanhet minder goed vlak willen uitvoeren van het
kleioppervlakneemtdaardoorweertoe.
Een gevolg daarvan iseen minder stabiele toplaag.Ook het voordeel van de
goede hechting tussen klei enblokis
door hettoepassen van hetgeotextiel
niet meer aanwezig.
Een goede, maar meestal te kostbare,
vervangingvankleikaneenlaagzandasfaltzijn.Deerosievandeondergrond is
dan opgelost, maar deaansluiting met
blokken is minder goed zodat met een
reductiefactor gerekend moet worden
tenopzichtevanblokkenop'goedeklei':
H/AD = 5lijkt in het geval van blokken opzandasfalt verantwoord.
5.5 Bekledingen op zand
Op de zeedijken wordt tot nu toe zeer
weiniggezettesteenrechtstreeks op het
zandlichaanm aangebracht.Ditzouwèl
kunnen voor meerdijken en/of inpolderingsdijken enenergie-bekkens.VanuitdeNederlandsezeedijkbouwgezien,
waarbij denadrukligtopveiligheid onderextremebelastingcondities,lijkteen
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Basaltonblokkenhoog0,25mvervangen
de oude natuursteen glooiingen vande
Nieuwe Waterweg. Onlangs is bijPoortershavenca.14000m2aangebracht,
foto:HenkvanderVeen
uitgebreide toepassing vanzand dan zo
revolutionair, dat een onderzoeksinspanning op dit gebied een wat lagere
prioriteit heeft.
Bij oeverbeschermingen langs scheepvaartkanalen komt dit echter wel vaak
voor en het beschikbaar komenvan
kunststof filterdoeken geeft zicht op
nieuwe mogelijkheden die economisch
zeer aantrekkelijk lijken, speciaal als
men aanleg, beheer en onderhoud van
scheepvaartkanalen gaat optimaliseren.
Voor blokken direct opzand, gelden
min ofmeer dezelfde principesalsvoor
klei (zand heeft eenlage doorlatendheid). Gezien echter de losse structuur
vanzand iseengeotextiel alstussenlaag
altijd nodig.Bijhogerebelastingen(bijv.
golfhoogte H « 1,5 m) kan een multilayer geotextiel devoorkeur genieten.

5.6 Mijnsteen
Een goede oplossing, speciaal bij hoge
belastingen, kan worden verkregen
door toepassing van cen dikke laag
mijnsteen (orde van grootte 0,5m).
Mijnsteenheeft cenrelatieflagedoorlatendheid diezelfsindeloopvande tijd
nogverderkanafnemen doorverpulveringseffecten. Wegens uitvoeringseisen
(vlakheid)moetopdemijnsteenlaageen
dun (5à 10 cm)laagje grind ofsteenslag
aangebrachtworden.Eenonzekere factor is nog steeds het lange-termijn gedrag(veroudering)vanmijnsteen. Door
verpulvering neemt het aantal kleine
fracties toe;dezefracties zoudendanafhankelijkvandematevanopenheidvan
detoplaaguitgespoeld kunnen worden,
wat aanleiding kan geven tot zakking
vandefundatielaag enverstoringvande
toplaag. Het vcrpulveringsproces verloopt echter zeer langzaam. Inspectie
vanonderlagenkaneventueel aangeven
wanneer en welke herstelmaatregelen
nodig zijn.

Een goede verdichting van het zand is
van essentieel belang. Slecht verdicht
zandkangemakkelijktotafschuivingof
zelfs verweking van het zandlichaam
leiden (deheleglooiing kanalszodanig
wegvloeien).
Met de huidige stand van kennis omtrenthetinleidenvanafschuiving en/of
verwekingvanzandishetaantebevelen
de toepassing van blokken direct op
zand tebeperkentotcengolfhoogte van
Hs - 1,2 m.
BijhogerebelastingendanHs— 1,5 mis
een goed gegradeerde steenlaag op een
geotextiel aan te bevelen. De dikte van
een steenlaag hangt afvan de belasting
(hiervoor kan het model STEENZET
hulp bieden). Bij belastingen 1,5 <H5
< 2,5 mmoetmenwelaandediktevan
ten minste 0,20 à 0,30 m denken. Om
het beste stabiliteitsvoordeel te behalen
kan de doorlatendheid van de toplaag
worden afgestemd op de doorlatendheid van de tussenlaag (model STEENZET).

5.7 Granulair filter
De beste oplossing voor onderlagen
biedt het granulaire filter, ontworpen
volgens de standaard filter-regels (geometrisch dicht, zanddicht en waterdoorlatend). Deze oplossing is echter
kostbaar en moeilijk realiseerbaar, speciaalvoor het onder water aanbrengen.
Hetlopendfilteronderzoekzoumoeten
aangeven hoe ver een bepaalde afwijkingvandezeregels,inrelatietotdebelastingen toelaatbaaris.Een vervangende oplossing is een geotextiel met een
bepaaldediktevangegradeerd steenslag
ofeenfilter vanzandasfalt ofgebitumineerd zand met (voor zover nodig) een
uitvlaklaag van steenslag of grind.
5.8Blokkenmetinterlock (inklemming)
Dergelijke blokken bezitten een zeer
grote stabiliteit (H/AD > 6). Het gedrag van de onderliggende laag/filter
kan echter cen beperkende factor zijn.
Bij geklemde en/of ingewassen zettingen dienen de evenwichtsbeschouwingen ten aanzien van het opdrijven (oplichten)nunietophetenkeleblok,maar
op een aantal blokken te worden betrokken. Hierdoor neemt de stabiliteit
van dezetting sterk toe.
Vooralbijhetaanbrengenvanbekledingen die dankzij een betrouwbare
inklemming een hoge stabiliteit onder
golfaanval bezitten,dientdesterktevan
andere delen van de constructie niet te
wordenverwaarloosd.Dezekunnennamelijk toch het bezwijken van de constructieinleiden.Zoishetdenkbaar dat
devoordesteenzetting toelaatbare (hoge)golvenindeonderliggende laag/fil-

ter/ondergrond grotedrukvariaticsopwekken. Hierdoor zou materiaal kunnen uitspoelen, migratie van het filtermateriaal evenwijdig aan het talud en
indringing van het zand uit het dijklichaam kunnen optreden, waardoor op
langere termijn de steenzetting wordt
ondermijnd of grote vervorming ondergaat.
Teneinde blijvend van de grote stabiliteitteprofiteren, dienen hogeeisenaan
de onderlagen worden gesteld.
Deze redenatie werd duidelijk ondersteunddoordegrootschaligeproevenin
de USA en Nederland. Bij de Armorflex- enBasaltonblokken wordt de stabiliteit aanzienlijk vergroot door het
vullenvandeopeningentussendeblokkenmetgranulairmateriaal,metalsgevolgeengoedehaakwerking.Het bleek
zelfs niet mogelijk de bezwijkgrens
exactweer tegevenwegensdebeperkte
capaciteit van de Deltagoot.
Uit aanvullend onderzoek (Gidsononderzoek,M1881)isookgeblekendat bij
vulling van de openingen tussen de
blokken met granulair materiaal, de
precieze vormgeving van de blokken
en/ofspletennietvangrootbelangis.Bij
alle onderzochte zuilblokvormen en
blokkenmatten lagdebezwijkgrens, als
gevolgvandevullingmetgranualir materiaal,buitendecapaciteitvandegolfgoot (H/AD > 10!).
Aan de andere kant, de spleetafmeting
moet in overeenstemming zijn met de
grootte van het vulmateriaal (het vulmateriaalmoetdemogelijkheid hebben
zichindezespleteninteklemmen).Bij
de te grote spleten wordt het materiaal
doorstroomengolvengemakkelijk uitgespoeld.
Een nadeelvantegoed ingeklemde/ingewassensystemenishetverliesvanflexibiliteitwaardoorzowelhetvolgenvan
deveranderingen inondergrondalsinspectie (monitoring) en herstel van
schadewordt bemoeilijkt. Ditkan echter opgevangen worden door eenjuiste
kwaliteitsbewaking bij de uitvoering
van de onderlagen.

Blokkenmatten vallen ook onder ingeklemdesystemen.Nuishetzodatblokkenmatten op de Nederlandse zeedijken tot nu toe nog niet worden toegepast(inhetbuitenland gebeurt datwèl).
Vaakwordenzeopongegronderedenen
afgewezen. De realiteit isdat voorlopig
hun grootste toepassing ligt op het gebied van verdediging van scheepvaartkanalen, oevers van rivieren en
meren, en eventueel toekomstige projecten van inpoldering en energiebekkens.
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Belangrijke voordelen van blokkenmatten:
- hoge stabiliteit;
- geen losliggende blokken;
- mechanischeplaatsing,ookonderwater (waar de 'normale' steenzettingen
niet van toepassing zijn);
- extra(reserve)stabiliteitbij'cabledsystems';
- mogelijkheid voor hergebruik/herzetten (bijv. nadat de zakking van de
ondergrond isvoltooid).

ren/herstellen sterk verminderd.

6.Acceptatie van schade en
een 'losliggend blok'
De zwaarte van een dijkbekleding
wordtindepraktijkveelalvanuitdeervaring bepaald. Deze praktijkervaring
heeft in feite alleen betrekking op wat
men min ofmeer 'gebruiksomstandigheden'zoukunnennoemen.Derapporten van de Deltacommissie gaan daarentegen uit van een ontwerpstorm, die
onze ervaringverre te boven gaat.
Uit ervaringisechterookweer bekend,
dat onder de gebruiksomstandigheden
bij steenzettingen zo af en toe schade
wordt geconstateerd. Meestal is deze
schadewelzodanigplaatselijk begrensd
dat de steenzetting tijdig voor de volgende storm kan worden hersteld. Dit
zou tot de gedachte kunnen leiden dat
opdelagereniveausvrij grote bezwijkkansen geaccepteerd kunnen worden.
Deze denkwijze gaatechter voorbij aan
het feit dat ook een superstorm alseen
kleinestormbegint.Schadedieoptreedt
opdelagereniveauskandan natuurlijk
tijdens die storm niet worden hersteld.
De op lager niveau optredende schade
zaltotgevolghebbendatookophogere
niveaus schade ontstaat,hoe veilig deze
delen ook zijn geconstrueerd.
Deconclusieis,datinNederlandzelden
of nooit schade aan steenzettingen zou
mogenoptreden.Aangezienditwèlhet
gevalis,zou deconsequentiezijn dat in
Nederland zeergroted;lenvanhuidige

Een (voorlopig) nadeel isalleen nog de
onderlinge aansluiting van de matten.
Deze laat nog wel eens te wensen over
waardoor een solide naadafwerking
ontbreekt. In het huidige stadium van
ontwikkeling, om de problemen bij de
randentevoorkomen,ishetaantebevelen de halve blokken langs de randen
van de blokkenmatten te vermijden
(eventueel vervangen door anderhalve
blokken) en het gewicht (de dikte) ca.
25%te verhogen.
Door deeventuele inwassingvan blokkenmattenwordtdebelastingopdekabels verminderd. Hierdoor kunnen de
kabels,bijgoedekwaliteit,ingeschakeld
worden bij het opvangen van extreme
(maar laag-frequente) belastingen
(—reservestabiliteit).
Net alsbijde andere ingeklemde systemen,zijneengoedontwerpeneenjuiste
uitvoeringvanonderlageneenessentiëlevoorwaardevooreensuccesvolletoepassing van deze systemen. Hierdoor
wordtdenoodzaakvanfrequent repare-
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Overzicht van onderzoek naar
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De meeste schade treedt opvoor steenzettingen bestaande uitzgn.losse blokken.Dezeblokkenzijnmeestalnietecht
losmaarhebbeneenbepaaldegraadvan
klemmingmetdeomringendeblokken,
en bezitten daardoor met elkaar een
grotere stabiliteit dan losseblokken.Bij
ditsysteem isweldekansopdeaanwezigheidvanéénlosblokhetgrootst,dat
daneenzwakkeschakelvormtindetotaleketting van blokken.Het opsporen
vanlosliggendeblokkenisechteropdit
moment nog niet goed mogelijk.
Voor de bestaande glooiingen kan de
kansophet'losliggendeblok'verkleind
worden door het inwassen van alle
glooiingen. Bij kleine spleten kan dat
metgrofzand,bijgrotespleten met kif.
Bij grote herstel/vervangingswerken of
bij nieuwe werken, zou het toepassen
vansystemen dieeengoed gedefinieerde/betrouwbare interlock bezitten (in
elkaargrijpende systemenofpolygoonvormigesystemenmetinwassen)serieus
overwogenmoetenworden.Dannamelijk kan er sprake zijn van eengoed gedefinieerd, homogeen glooiingssysteem,zonder losliggende elementen.
Al deze aspecten worden in het kader
van het lopende steenzettingsonderzoek nader uitgewerkt (fig. 12).
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BETONNEN DIJK-EN
OEVERBEKLEDINGEN (Vm)
COLLOÏDAALBETON
ing.A.M.Hendriksma, Vereniging Nederlandse Cementindustrie

H

et toepassen van colloïdaalbeton als oeverbekledingsmateriaal is in Nederland van recentedatum.Indeonsomringende landen past men hiervoor het materiaal al
langer toe en op grotere schaal.In Nederland zijn de toepassingsmogelijkheden van het materiaal wellicht onvoldoende onderkend en ontbrak het tot
voor kort in onderzoeksprogramma's,
literatuur en aanbevelingen. Nu zijn er
echter een aantal proef- en demonstratieprojecten in de oeverbeschermingssfeer in voorbereiding en wordt in
meerdere onderzoeksprogramma's onder meer van CUR en TAW aandacht
besteed aanhet materiaal en de toepassingsmogelijkheden daarvan.
Inditartikelovercolloïdaalbetonwordt
met name ingegaan op de eigenschappen en de toepassingsmogelijkheden
vanhet materiaal.
1.HET MATERIAAL
Colloïdaalbeton onderscheidt zich van
normaal beton door de in specievorm
bijzondere samenhang. De cohesie van
de specie is zelfs zodanig groot dat bij
vrijevaldoorwater nauwelijks uitspoelingoptreedtvancementenanderefijne
materiaaldelen. Bovendien ontmengt
de specie niet.
Hetwoord colloïdestamtuithetGrieks
en is afgeleid van 'kolla' dat lijm betekent.Colloïdenzijn stoffen meteenlij—
machtigkarakter.Dergelijkestoffen bestaan uit deeltjes met afmetingen die
liggentussen 10~4en 10~6mm.Deuiterst
kleine deeltjes zullen in een suspensie
niet uitzakken, maar vrijwel onbeperkt
blijven zweven.Colloïdale deeltjes vertonen een sterke samenhang als gevolg
van onderlinge aantrekkingskrachten.
Bevat een betonspecie voldoende colloïdale deeltjes danzaldezedoor deeigenschappen van de colloïdale deeltjes
sterk samenhangend zijn.
Een betonspecie kan onder meer een
colloïdaal karakter verkrijgen door het
toevoegen van natuurlijk polymeer.
Toepassingsomstandigheden bepalen
hoeveelcolloïdaledeeltjesineenmeng-
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sel aanwezig moeten zijn, dus de hoeveelheid toe tevoegen natuurlijk polymeer. Zo dient in stromend water het
materiaal meer cohesief te zijn dan in
stilstaandwater;indespeciemoetendan
ook meer colloïdale deeltjes aanwezig
zijn.
Bij het toepassen van normale betonspeciesbovenwaterzijnde mogelijkheden voor het bereiken van de vereiste
kwaliteitruimschootsvoorhanden. Tijdenshetuitvoerenvaneenwerkkunnen
eventuele afwijkingen direct worden
gecorrigeerdenerkanvoldoendevisuele controle worden uitgeoefend. Wanneer weechter betonspecie onderwater
stortenontbrekenvelevandezecontrole-mogelijkheden en treedt er zonder
voorzorgsmaatregelen uitspoelen van
cement en andere fijne delen op. Van
oudsherzijnerstorttechnieken ontwikkeld omdituitspoelenvaneenspeciete
voorkomen.Hetisechtergezien marktbehoeften enbetontechnologische ontwikkelingenvoordehandliggenddater
een betonspecie isontwikkeld die zonder ingewikkelde storttechnieken onderwater kanworden aangebracht.Bo-

1

Enkele toepassingsmogelijkheden
van colloïdaalbeton

vendien verbreedt deze innovatie het
toepassingsgebied van beton. Colloïdaalbeton gebruiken we in de waterbouw voor uiteenlopende constructies,
zoals:ontvang-enstortebeddenbijsluizen, oeverbeschermingen, bodembeschermingen, dammen, brugpijlers,
herstel van kademuren, tunnels en kelders (fig. 1).
2. EIGENSCHAPPEN
2.1 Verwerkbaarheid
Deplasticiteitvaneencolloïdale betonspecieisinvergelijking meteen normale betonspecie totaal anders. De specie
oogt 'plakkerig' en lijkt zeer stug. Dit
wordtvooralzichtbaaralswedeconsistentie bepalen met behulp van de zetmaat. Na het optrekken van de kegelmantel blijft de speciegedurende enige
tijd traag nazakken. Als bijvoorbeeld
onmiddellijk na het wegnemen van de
kegeleeninzakkingwordtgemetenvan
ongeveer 10tot20mmzalca10sec.later
dezewaardeopgelopenzijntotrond100
mmenna30sec.deeindwaardeworden
bereikt die dan een zetmaat geeft van
180tot200mm (foto2en3).Hetplakkerige en stugge karakter van de specieis
eenvoordeel bij het werken onder water.Daarwordteenvloeibaarheid waargenomen diepastbij degemeten eindwaarde voor de zetmaat.

droogleggenbouwput

verzwarenkabels,boeien

Bepaling zetmaat onmiddellijk na
wegnemen van de kegelmantel

Bijaankomst opdebodem vloeit colloïdale betonspecie moeiteloos uit en o m hultdaarbij hindernissen alsstenen,heipalen en eventuele wapeningsnetten
volledig.
2.2 C o h e s i e
Zoals gezegd spoelt colloïdaalbcton nagenoeg niet uit. De samenhang blijft
zelfs tijdens vrijevaldoorwater volledig
bewaard. Voor het bepalen van de mate
van samenhang is een uitspoelproef
ontwikkeld. Hierbij wordt een hoeveelheid van 2000 g specie in een stalen cilindervormige, geperforeerde korf met
eendiameter van 130m m eneen hoogte
van 120 m m gebracht. De gevulde korf
laat men drie maal achter elkaar vrij
door eenwaterkolom van 1,70 m hoogte
vallen. Na iedere val door de waterkolom wordt het speciemonster gewogen
om zo het gewichtsverlies, dus de uitspoeling, te kunnen vaststellen. Deze
proef wordt met nieuwe monsters nog
twee maal herhaald. Na één vrije val
moet het gemiddelde gewichtsverlies
van de drie metingen minder zijn dan
5%van het speciegewicht. Na drie maal
een vrije val moet het gewichtsverlies

Tabel 1
Standaard uitspoeltest toegepast op
normale betonspecie en colloïdale
betonspecie

Bepaling zetmaat; na 30 seconden
heeft de zetmaat de eindwaarde
3
bereikt

minder zijn dan 10%, wil de specie in
aanmerking komen voor het predikaat
'colloidaal'.Bij normale grindbetonspecie is de uitspoeling op dezelfde manier
gemeten, veelal meer dan 25%. Een gedeelte van het toeslagmateriaal blijft
schoongewassen in de korf achter (foto 4
en 5).

*. *.

Tabel 1 geeft het massaverlies van een
normale betonspecie en een colloïdaalbetonspecie na het uitvoeren van de
standaard testprocedure.
2.3 T y p e n
Voor gebuik in de waterbouw spelen
twee typen colloïdaalbcton (foto 6) een
belangrijke rol:
- beton met een dichte structuur;
- beton met een open structuur (no fine
concrete).
Het open type colloïdaalbeton is samengesteld uit cement, grind, water en
colloïdale hulpstof. De zandfractie ontbreekt.
Het gesloten type bestaat uit cement,
zand, grind, water en colloïdale hulpstof.Alsrekengegevenvoorhet volumegewicht kunnen we de volgende waarden aanhouden:
- dicht colloïdaalbeton 2300 kg/m 3 ;
- open colloïdaalbeton, afhankelijk van
het gekozen mengsel, varieert tussen
1650 en 1850 kg/m 3 .

residuele samenstelling

cement
grind 4/28
zand
water
massaverlies

Korf met normale betonspecie na
valproef; de uitspoeling is
4
waarneembaar

originele samenstelling(kg)

normaal beton

colloïdaalbeton

kg

kg

350
1070
700
180

158
1070
317
—'
25%

346
1070
692
—
0,5%

Korf met colloïdale betonspecie na
valproef
Het volumegewicht van colloïdaalbeton kanworden gevarieerd en aangepast
aan de eisen van het ontwerp.
2.4 W a t e r d o o r l a t e n d h e i d
Het open type colloïdaalbeton is waterdoorlatend. De waterdoorlatendheid
komt overeen met dievanzand en grind.
Van zuiver zand varieert deze tusen 10"2
m/sec en 10~4 m/sec. Die van grind is
doorgaans groter dan 10~2 m/sec. Bij
metingen uitgevoerd door de Rijksuniversiteit van Gent Laboratorium voor
Hydraulica zijnvoor open colloïdaalbeton de volgende k-waarden gevonden:
- open colloïdaalbeton (grind nom. 31,5
mm): 4,8 . 10"3 m/sec;
- open colloïdaalbeton (grind 15-30
mm): 2,94 . 10"3 m/sec.
2.5 M e c h a n i s c h e e i g e n s c h a p p e n
De in colloïdaalbeton toegepaste h u l p stoffen veroorzaken datditmengseltype
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dien passenwe colloïdaalbeton bijna altijd onder water toe hetgeen betekent
dat de wat grotere krimp voor de praktijk meestal niet van betekenis is.

C o l l o ï d a a l b e t o n m e t gesloten en
o p e n structuur

in het algemeen een grotere waterbehoefte heeft dan een vergelijkbaar normaal beton. De grotere waterbehoefte
leidt in de regel tot een hogere watercementfactor. Onderzoek heeft uitgewezen dat de hulpstof geen invloed
heeft op de mechanische eigenschappen.
2.6 Druksterkte
Ter oriëntatie: de druksterkte van colloïdaalbeton met dichte structuur ligt
bij cementgehaltes tussen 350 en 400
kg/m 3 maximaal rond de 40 N / m m 2 .
Die van het open type ligt rond de 20
N / m m 2 . Wanneer we van het open colloïdaalbeton hogere sterkten verlangen
ishetmogelijk om inhet grind-cementmengsel een hoeveelheid zand toe te
voegen. Deze toevoeging verbetert de
sterkte-eigenschappen, maar verlaagt
de waterdoorlatendheid. In voorkomende situaties moet dan gezocht worden naar een optimum tussen deze twee
eigenschappen.

2.10 P e r m e a b i l i t e i t
De permeabiliteit van het gesloten type
colloïdaalbeton is geringer dan die van
normaal beton. Dit isopmerkelijk, o m dat een colloïdaalbeton meer lucht bevat dan een normaal beton. Hieruit zou
verondersteld kunnen worden dat colloïdaalbeton meer permeabel is dan
normaal beton. Het tegendeel blijkt
waar tezijn.Ditbetekent wellicht dat de
porieënstructuur van colloïdaalbeton
anders is dan die van normaal beton.
2.11 K r i m p
Dekrimpvanhetmateriaalligteen weinig hoger dan die van normaal beton.
Maar omdat de elasticiteitsmodulus
echter lager ligt en de treksterkte in dezelfde orde van grootte ligt, neemt de
kansop scheurvorming niet toe.Boven-

7

Diverse penetratie-mogelijkheden

0ra
o

2.7 Treksterkte
Het verband tussen druk- en treksterkte
ligt bij colloïdaalbeton in dezelfde orde
grootte als bij normaal beton.
2.8 Elasticiteitsmodulus
Uit proeven is gebleken dat colloïdaalbeton elastischer is dan normaal beton
van dezelfde samenstelling. Het referentiebeton had bij de proevenserie een
elasticiteitsmodulus
van
32 600
N / m m 2 , terwijl voor het colloïdaalbeton een waarde werd gevonden van
26 800 N / m m 2 .
2.9 Vorstbestandheid
Met vriesproeven onder laboratoriumconditieszijngeenverschillen geconstateerd tussen colloïdaalbeton en referentiebeton.
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3. T O E P A S S I N G E N
In dit deel van het artikel wordt met name ingegaan op de mogelijkheden van
het materiaal voor oeverbeschermingen.
Taluds van dijken, oevers en waterwegenmoeten webeschermen tegen erosie
enuitspoeling,veroorzaakt door golven,
stroom en interne belastingen. Een bekleding op dit type oever moet in staat
zijn de waterbelastingen te weerstaan
zowel de uitwendige (golven, stroom,
e.d.) als de inwendige (grondwaterstroom).Daarnaast moet rekening worden gehouden met bijzondere belastingen,zoalsweerseffecten, biologische invloeden engevolgen van menselijk handelen.
Oeverbeheerders in Nederland passen
daar waar dat constructief noodzakelijk
is, naast verticale constructies zoals
damwanden, veelal beschermingen toe
vanblokkenmatten, zetsteen, stortsteen,
puin en bitumen. Meer en meer wordt
gezocht naar constructies die eenvoudig
zijn aan te leggen, te onderhouden en te
beheren en die bovendien milieuvriendelijk zijn. In dit verband is en wordt er
gekeken naar de mogelijkheden van
colloïdaalbeton, wat heeft geresulteerd
in een toenemende belangstelling voor
het materiaal. Meerdere projecten zijn
inmiddels uitgevoerd of zijn in voorbereiding.

f
patroonpenetratie

'volenzat' penetratie

bovenpenetratie

1

8

Principe monoliet
oeverbeschermingsconstructie

3.1 T y p e n constructies
Met colloïdaalbeton kunnen twee in
principe verschillende oeverbeschermingsconstructies worden gerealiseerd,
namelijk:
I. breuksteen-bestortingen vastgelegd
met open of gesloten colloïdaalbeton
II. monoliete constructies aangelegd
met open of gesloten colloïdaalbeton

I. Breuksteen
O m niet door stromend water en/of
golfslag weggespoeld te worden moet
breuksteen stabielzijn.De stabiliteit van
een oeverbescherming van bereuksteen
wordt in hoge mate bepaald door de
massavandestenen.Debenodigde massa van de stenen kan worden bepaald
met empirische formules, waarbij golfhoogte en hellingshoek van het talud
een belangrijke rol spelen. Bij veel beschermingsconstructies leidt dit al snel
tot het toepassen van grote en zware
breukstenen met forse holle ruimtes,
waarbij goede voorzieningen moeten
worden getroffen om uitspoelen van
grond uit deondergrond te voorkomen.
Gaat men direct bij het ontwerp uit van
een breuksteenconstructie gepenetreerd met colloïdaalbeton, dan kan de
massavan destortsteenlaagworden verminderd envolstaanworden meteen lager gewicht per m 2 oever.
Voor de penetratie kunnen zowel het
open als het gesloten colloïdaalbeton
worden toegepast. Breuksteenbeschermingen ontwerpt men vaak als open
waterdoorlatende constructies, om
eventuele grondwaterdrukken zoveel
mogelijk te reduceren. Een penetratie
met het open type doet dit ontwerpuitgangspunt geen geweld aan. Colloïdaalbeton heeft door het al eerder beschreven plastisch gedrag een goed penetrerend vermogen.
Het hechtend vermogen van colloïdaalbeton is goed. Bij het uitvoeren van
werken op de Pollendam bij Harlingen
waar breuksteen is gepenetreerd met

colloïdaalbeton zijn proeven uitgevoerd
om het hechtgedrag te bestuderen op
schoon gespoten breuksteen en op niet
schoon gemaaktebreuksteen.Hier heeft
men ten aanzien van het hechtend vermogen geen significante verschillen geconstateerd.
Een breuksteenconstructie kunnen we
op drie verschillende manieren penetreren (ziefig. 7}.
- patroonpenetratie;
- vol en zat-penetratie;
- bovenpenetratie ('Verklammerung').

holleruimte tussendestenengevuld.Bij
ongeveer 30%vullingvandeholle ruimte tussen de breukstenen mag de massa
van deconstructie met ca 1,5 opgewaardeerd worden.
Penetreren van stortsteen heeft alsneveneffect dat het bekledingsoppervlak
gladder wordt. Hierdoor neemt de kans
opeen grotere golfoploop toe.Een indicatie hiervoor wordt gegeven in tabel 2.

Tabel 2

Bij een patroonpenetratie penetreert
men volgens eenvantevoren vastgesteld
patroon. Wanneer hierbij ca 60%van de
holle ruimte tussen de breuksteen
wordt gevuld magmen desterktevan de
breuksteenconstructie met een factor
vijf opwaarderen. Met andere woorden
een stortsteenconstructie 10-60 gedraagt zich na een patroonpenetratie
met een vullingsgraad van 60% als een
stortsteenconstructie 250-300. De o p waardering is sterk afhankelijk van de
uitvoering.Er moet met name voor gezorgd worden dat de penetratiemortel
niet alleen boven in blijft hangen. Uit
praktijkproeven in zware golfslag (H s —
8 m) is gebleken dat door de enorme
krachten die brekende golven in de
ruimten tussen de steenklompen veroorzaken, breuk in de steenklompen
optrad. Geadviseerd wordt daarom dit
type constructie niet toe te passen bij
golfhoogten hoger dan 5 m.

Reductiefactoren van de golfoploop op
taluds m e t verschillende typen
oppervlak in vergelijking m e t een glad
oppervlak

type oppervlak

golfoploop
verhoudingsgetal

glad; ondoorlatend
steenbestorting
patroonpenetratie
vol-en-zat penetratie

1,0
0,5à0,6
0,6 à0,7
0,6 à0,8

Bij eenvol en zatpenetratie worden alle
holleruimten tussendebreukstenen gevuld. De opwaarderingsfactor voor het
steengewicht ligtin dezelfde orde alsdie
van de patroonpenetratie. Uit modelonderzoek is gebleken dat er relatief
weinig vergroting van de stabiliteit
meer optreedt bij een vulling van de
holle ruimte van meer dan 50%. Er
wordt van uitgegaan dat de optimale
vulling ligt tussen 50 en 70%.
Bij bovenpenetratie van breuksteen
wordt alleen het bovenste deel van de

Uitvoering penetratie m e t
colloïdale betonspecie op de
Pollendam bij Harlingen

9
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II.Monolieteoeverbeschermingen
In de ons omringende landen zijn, ook
in gebieden met vergelijkbare ondergrondcondities, oeverbeschermingsconstructies gerealiseerd met behulp
van een doorgaande laag open colloïdaalbeton (foto10en 11). In Nederland is
dit type constructie tot nu toe slechts op
kleine schaal toegepast.

Dit typebescherming heeft het karakter
van een doorgaande plaatbekleding die
zich gedraagt als monoliet. Door het
open karakter van het materiaal, waarvan de doorlatendheid ligt in dezelfde
orde als die van zand en grind, kunnen
onder debekleding geen noemenswaardige overdrukken ontstaan. Wel kunnen gronddeeltjcs door het beton worden gevoerd, waardoor ontgronding
zou kunnen ontstaan. Geadviseerd
wordt daarom een filterconstructie onder het colloïdaalbeton aan te brengen
die primair alsdoel heeft het uitspoelen
van gronddeeltjes te voorkomen.
Aan de Rijksuniversiteit van Gent zijn
proeven uitgevoerd om na te gaan hoe
dit constructietype functioneert bij niet
verwachte ontgrondingen en toevallig
hoge belastingen. Uit dit onderzoek is
het volgende geconcludeerd:
- de bekleding gedraagt zich als m o n o litisch geheel;
- de bekleding is zeer vervormbaar en
proefplaten van ca 0,30 m vertoonden
doorbuigingen van meerdere centimeters bij de helft van de breukbelasting;
- de totale breuk treedt pas op bij aanzienlijke belastingen;
- deproefplaten breken in diverse stukken die het uitgespoelde deel opnieuw
opvullen.
-tr\ Lamellenschip voor het
Li-J aanbrengen van colloïdale
betonspecie als bodembescherming.
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Af\ Monoliet oeverbeschermingsÎ \J constructie langs de rivier 'De
Nete' in België, kort na aanleg

Dezelfde oeverbeschermingsconstructie langs de rivier 'De
Nete', tweejaar na aanleg

3.2 Milieuvriendelijkheid
Door toenemende maatschappelijke
druk wordt bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van oevers meer en meer
met het omliggende milieu rekening
gehouden.
Een oeverbescherming gemaakt met
open colloïdaalbeton kan tegemoet komen aan de eisen en wensen inzake de
milieuvriendelijkheid. Het materiaal
heeft eenzodanige structuur dat gronddeeltjes worden vastgehouden. Te zamen met vocht kan dan een substraat
ontstaan, waarop natuurlijke vegetatie
mogelijk is.Hierdoor past de constructie zich aan bij de omgeving. Het hiervoor gebruikte beton isvoldoende sterk
om weerstand tebieden aan de krachten
die ontstaan door wortelgroei van planten.

3.3 U i t v o e r i n g
Dit type oeverbescherming is relatief
eenvoudig aan te leggen. Het gebruikelijke uitvoeringsmaterieel kan hiervoor
worden gebruikt.Colloïdaalbeton isbehoudens het open typeverpompbaar.Er
is evenwel ook speciaal uitvoeringsmaterieel ontwikkeld. Foto 12 geeft een
beeld van een zgn.'Lamellenschip'. Met
behulp van dit vaartuig brengt men op
eenvoudige wijze onderwater beton
aan, waarbij men nauwkeurig de plaats
van aanbrengen kan bepalen terwijl ook
de laagdikte goed beheersbaar is.
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