PROVINCIALE WATERSTAAT
in ZUID - HOLLAND.

A f d e l i n g : Waterhuishouding

en

Waterkering.

Onderafdelingen:"Dijkzaken" (V) en "Bijzondere Onderwerpen " ( I I )

Nota betreffende de vereiste veiligheid tegen
stabiliteitsverlies van een hoofdwaterkering.

I.

Inleiding.
1.

Bij het opstellen van dijkversterkingsplannen in
het kader van de Deltawet wordt tegenwoordig de
eis gesteld, dat naast de stabiliteit van het dijklichaam tijdens de uitvoering, ook de stabiliteit
in de geconsolideerde situatie tijdens optredend ontwerppeil moet worden bezien.
Hierbij wordt dan gesteld dat de gevonden veiligheidscoëfficient, waarvoor meestal het quotiënt
wordt genomen, dat ontstaat door het opneembaar
moment te delen door het aandrijvend moment, een
zekere waarde moet hebben die groter is dan 1.
Tot nu toe is deze waarde niet genormeerd.
Een vaak door het L.G.M, gebruikte waarde is 1,3»
terwijl getallen, die wel eens door het Centrum
Onderzoek Waterkeringen, (CO.W.) worden gehanteerd,
1,4 voor het binnenbeloop respectievelijk 1,25
voor het buitenbeloop zijn(alle gebaseerd op gemiddelde waarden voor de grondmechanische parameters) .
Het verschil in veiligheid tussen binnen- en buitentalud kan worden verdedigd door te stellen dat
het buitentalud het gevoeligst is voor afschuiving
tijdens extreem lage waterstanden en er dan een
goede kans bestaat dat er voldoende tijd is om de
schade -eventueel provisorisch- te herstellen

ngn.

-vóór-

vóór deze tot inundatie kan leiden.
Een veiligheidsfactor, die kan worden gevonden in
de T.A.W. leidraad voor ontwerp, beheer en onderhoud van constructies en vreemde objecten in, op
en nabij waterkeringen, bedraagt 1,5, maar dan
bovendien berekend tegen de zogenaamde karakteristieke waarden. Dat wil zeggen rekeninghoudend met
de spreiding in de sterkte en de belasting van de
constructie.
, Tegenwoordig bestaat er bij de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland een voorkeur om over te gaan
tot kansberekening en risico-analyse, waarbij de
waterkering van een gebied in zijn totaliteit dierfc
te worden bezien met inachtname van alle relevante
factoren.
Ter illustratie hiervan kunnen studies worden genoemd inzake de invloed van hogedrukpijpleidingen
en oorlogshandelingen op waterkeringen.
Dit standpunt wordt blijkens de brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Eerste- en
Tweede Kamer inzake het rapport over de veiligheid
van rivierdijken (cie Becht), door de Raad van de
Waterstaat gedeeld.
Ook uit recente publicaties van de Deltadienst
(Deltabericht) blijkt een ontwikkeling van een
deterministisch ontwerp (berekening op basis van
gemiddelde waarden voor de grondmechniasche parameters en een eind (overall) veiligheidsfactor)
via een semiprobabilistisch ontwerp (berekening
op basis van zogenaamde karakteristieke waarden
voor de grondmechanische parameters, welke worden
-verkregenAangezien deze karakteris tieke waarden een overrespectievelijk onderschrijdingskans van 2^96 hebben
(tweezijdig betrouwbaarheidsinterval van 95%), wordt
toch ook nog een, zij het kleinere, eindfactor toegepast.
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velijk te delen door (indien gunstig werkend) partiële
onzekerheidsfactoren naar een probabilistisch ontwerp
(berekening van de bezwijkkans op basis van gemiddelde
waarden voor de grondmechanische parameters en de
bijbehorende standaarddeviaties).
Voor een bepaalde willekeurig te kiezen veiligheidsfactor op basis van gemiddelde waarden is dan
de bijbehorende bezwijkkans te berekenen. Het criterium wordt dan niet meer gevormd door een minimaal vereiste veiligheidsfactor maar door een maximaal toelaatbare bezwijkkans.
Deze kans volgt uit het maximaal aanvaardbare additionele inundatie-risico ten opzichte van het
"Delta-risico".
Uit artikelen in de buitenlandse vakpers van de
laatste jaren blijkt dat men in de USA en Canada
dergelijke risico-analyses reeds in de praktijk
toepast.
Het criterium dat de Provinciale Waterstaat in
Zuid-Holland thans aanlegt om te bepalen of een
waterkering voldoende stabiel is, wordt gevonden
door voor grondconstructies evenals bij sterkteberekening van staal- en betonconstructies gebruikelijk is uit te gaan van een stabiliteitsberekening op basis van karakteristieke waarden voor belastingen en sterkte. Indien een veiligheidscoëfficiënt wordt gevonden uit de aldus berekende opneembare en aandrijvende momenten,, die lager is
dan 1,5, dient door middel van risico-analyse en
kansberekening nader te worden onderzocht of de
gevonden veiligheidscoëfficiënt aanvaardbaar is.
Voor staalconstructies bedraagt deze factor (voorschrift) eveneens 1,5. Voor betonconstructies 1.8.
-Aangezien-
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meer onzekerheden qua mechanisch-physische eigenschappen in zich bergt dan de homogene kunstproducten "staal" en "beton", is het logisch voor
grond van minstens dezelfde veiligheidsfactoren
uit te gaan (zie ook G.P.Tschebotariof f; "Foundation .
retaining and earth structures" pag.290,291). Ook
andere buitenlandse auteurs bevelen een veiligheidsf actor van 1,5 aan; zie Marche & Chaouis
"Controle de la stabilité des remblais par la
mesure des déplacements horizontaux", Can.Geotech.
J.11,182 (1974) en Lambe & Whitman; "Soil Mechanics",
pag.373.
Voor het al of niet aanvaardbaar zijn van een
veiligheidscoëfficiënt 1,5 wordt voorshands gesteld
dat het additionele inundatie risico als gevolg
van de kans op stabiliteitsverlies maximaal 10%
mag bedragen.
Kans op dysfunctie van een hoofdwaterkering als
gevolg van stabiliteitsverlies van het dijklichaam.
De veiligheid tegen afschuiving, die een grondlichaam
biedt, kan worden uitgedrukt in een kans op een
dergelijk bewijken. De kans op bezijken kan in principe op twee manieren worden bepaald.
a.

Door uit te gaan van ongevallen-registraties,
die in het verleden zijn aangelegd voor de
hierbedoelde constructies. Hieruit kan het aantal bezwijkgevallen per lengte-eenheid grondlichaam en per tijdseenheid, worden afgeleid.
Deze methode is inductief (empirisch). Voor de
dijkconstructies en weglichamen zijn in Nederland niet voldoende gegevens beschikbaar.

b.

Door uit te gaan van de stochastische spreiding
in de belasting en de sterkte van de constructie.
Berekend kan dan worden de kans dat de optredende
-belasting-
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Deze kans wordt direct beïnvloed door de deterministische veiligheidscoëfficiënt en de mate
van spreiding in de sterkte en belasting. Deze
methode is deductief (theoretisch) en wordt
hier gebruikt.
Gebleken is dat de beide methoden tot onderling
verschillende bezwijkkansen kunnen leiden. Dit
verschil ontstaat, omdat het vaak niet mogelijk is
alle oorzaken van bezwijken in een berekening onder
te brengen.
In het algemeen kan worden gesteld dat de inductieve (werkelijke) bezwijkkans groter is dan die,
welke langs deductieve weg wordt gevonden. Bij hogedrukleidingen,zijnde de enige branche tot nog toe
waarin zowel over een inductieve-als een deductieve
kans- analyse kan worden beschikt, leverde onderlinge toetsing zelfs een verschil van 1 a 2 orden
van grootte (factor 10 è 100) op!
2. Als gevolg van een plaatselijk ongunstige afwijking
in de grondslag en/of de aangebrachte ophoging ten
opzichte van hetgeen, waarbij in het ontwerp is
uitgegaan, kan -indien onvoldoende reserve aanwezig
is- een dijklichaam tijdens de uitvoering tot afschuiving komen.
Bij een bestaande dijk,die de meestal maatgevende
uitvoeringsfase dus heeft doorstaan, kan afschuiving optreden door een aantal invloeden, welke de
belasting kunnen verhogen dan wel de sterkte kunnen verlagen, zodat een spanningstoestand ontstaat,
welke die van de uitvoeringsfase overtreft.
De bovenbedoelde invloeden zijn:*
a.

de uitvoering van grondwerken in de naaste
omgeving (wijziging water- en korrelspanningen),
- zware-

De invloed van pijpleidingen en opslagtanks voor gevaarlijke
stoffen (en eventueel tankwagens en tankschepen) wordt apart
bezien.
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c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

j.

k.
1,
m.

zware regenval na lange periode van droogte
(Lisse-effect) dan wel een langdurige regenperiode,
opvriezen en opdooien,
hei- en verkeerstrillingen, sloopwerken, geophysisch onderzoek,
negatieve kleef en scheurvorming als gevolg van
zettingsverschillen tussen oud- en nieuw werk
na éénzijdige dijkverzwaring,
optredend ontwerppeil en 2% golfoverslag,
kruip bij heterogene grondslag en geringe bijdrage
van de cohesie,
inhomogeniteiten in het dijklichaam,
onderhoudswerk (periodieke beperkte ophogingen
ter compensatie van seculaire zettingen en rest
klink),
de aanwezigheid van bebouwing, gezien in het
licht van de 2% overslag (geulerosie) en de bezwijkkans van grondkerende keldermuren,
omwaaiende bomen in bermen en taluds,
graven van muskusratten, konijnen, mollen e.d.,
aanvaringen van schaardijken.

5. Het gevaar van afschuiving is niet lokaal bepaald
en kan in elk punt van de hoofdwaterkering optreden.
Een afschuiving is echter niet overal even gevaarlijk. Met name bij verhoogd voorland van voldoende
breedte of een vervangende waterkering, dient,wil
een overstroming optreden, tegelijkertijd een waterstand op te treden, die hoger is dan het voorland
of de vervangende waterkering. De inundatiekans
is dan de coïncidentie-frequentie van beide gebeurtenissen. In geval van een schaardijk echter, zonder
vervangende waterkering, zijn de berekende kansen
op stabiliteitsverlies nagenoeg inundatiekansen
en daardoor van belang voor de risicobeschouwing
van het gebied.
-Wijze
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1.

De sub II-2 onder a t/m m genoemde invloeden
zijn behoudens b en f naar verwachting marginaal
en (voorshands) imponderabel. De mogelijkheid van
voorkomen echter -zeker in combinaties- vormt een
onzekerheid in de veiligheidsbeschouwing van de
stabiliteit van een bestaande waterkering. Daar
tegenover staat het feit, dat de waterkering er
is, hetgeen impliceert dat de in de ontwerpfase
berekende kans dat locaal de belasting de sterkte
overtreft (deductieve bezwijkkans voor de uitvoeringsfase) thans tot nul is gereduceerd (proefbelasting neemt deze onzekerheid weg).
Indien bij de uitvoering aanmerkelijke wateroverspanningen zijn opgetreden zonder dat dit tot afschuiving leidde, is er zelfs een zekere (berekenbare) reserve aanwezig.
De inductieve (reële) bezwijkkans geldend voor de
gebruiksfase is -als gevolg van hoogwater, regen
en de genoemde imponderabilia- geenszins geëlimineerd, doch door gebrek aan casuïstiek onbekend
(zie II-1 a ) .
Alleen als de invloed van hoogwater, regen en de
imponderabilia onder de grootte van de uit waterspanningsmetingen tijdens de uitvoering te berekenen reserve zou blijven, kan men ook de inductieve
bezwijkkans gelijk aan nul stellen. Het wezen van
imponderabilia (onweegbare factoren) is echter nu
juist dat zij (nog) niet toegankelijk zijn voor
quantificering.
Voor de meeste bestaande hoofdwaterkeringen geldt
dat tijdens de bouw van de bestaande (oude) dijk
geen waterspanningen zijn gemeten. Het is trouwens
de vraag of er bij een ophoogtempo bepaald door
kruiwagen en schop veel wateroverspanning zal zijn
opgetreden.
-Bij-
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zal zeker worden gemeten. De verwachting is dat
de waterspanningen binnendijks ten gevolge van
een buitendijkse verzwaring slechts weinig zullen
worden verhoogd.
Het probleem wordt daar dan "vereenvoudigd" tot
het verschil inductief/deductief zonder "storende"
reserve. Bij hogedrukleidingen is gevonden dat de
inductieve bezwijkkans (lekkagekans) 10 a 100 maal
de deductieve is. Nu wordt dit grote verschil veroorzaakt door het feit dat de bij de deductieve
kansberekening niet mee te nemen invloeden (corrosie, mechanische beschadiging door derden e.a.)
juist de voornaamste zijn.
Bij dijken zijn de bij de deductieve kansberekening
niet mee te nemen..invloeden echter marginaal. Er
is dus zeker geen aanleiding te veronderstellen
dat ook hierbij een factor 10 a 100 aanwezig is
tussen deductief en inductief.
In het algemeen is echter de inductieve kans groter
dan die, welke langs deductieve weg wordt gevonden.
Het probleem spitst zich dan toe op de keuze van
een plausibele verhoudingsfactor inductief/deductief binnen het interval>1 en <10.
Aangezien in de grondmechanica bepaalde onzekerheden
vaak met een factor 2 worden "weggewerkt", zou men ook
hier, totdat meer bekend is omtrent de invloed
van de genoemde imponderabilia op de veiligheidscoëfficiënt, een dergelijke keuze kunnen doen.
De aanname van (voorshands) een factor 2 lijkt
zeer bescheiden, daar bekend is dat een geringe
wijziging van de veiligheidscoëfficiënt reeds een
behoorlijke verandering van de berekende bezwijkkans kan veroorzeken. Een factor 5 zou bijvoorbeeld ook goed te verdedigen zijn!
-Verloop-
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bezwijkkans (principe).
Door middel van een geautomatiseerde stabiliteitsberekening wordt voor diverse belastingssituaties, r.
(keuze van buitenwaterstand en neerslag) de kritieke
glijcirkel van een talud opgespoord, uitgaande van
een voor de beschouwde dijksectie gemiddeld profiel,
gemiddelde laag opbouw en freatische lijn enzovoorts
Hierbij worden de waarden van het aandrijvend
moment(Ma) en het opneembaar moment(Mo), alles op
basis van de gemiddelde waarden van de grondparameters bepaald.
Uit deze gegevens en de statistisch berekende of
veilig aangenomen spreiding in grondparameters,
alsmede in profiel, laag opbouw enzovoorts wordt
dan de kans berekend, (die qua profiel laagopbouw
etc. bijvoorbeeld voor 95% betrouwbaar is, d.w.z.
(zgn.karakteristieky.voor 95% representatief is voor
de betreffende dijkstrekking), dat Ma groter is
dan Mo op het moment dat de veronderstelde belastingssituatie zich voordoet. Vermeningvuldiging
met de frequentie van deze belastingstoestand
levert de kans op stabiliteitsverlies per tijdseenheid.
De gevonden kans op afschuiving geldt voor een
2 dimensionale spanningstoestand.
In de praktijk is sprake van een 3-dimensionale
spanningstoestand. Er schuift een "schelp" grond
af, ter lengte van dikwijls 30 m. De werkelijke
veiligheidsfactor is daardoor hoger en de bezwijkkans lager dan berekend. Lambe & Whitman geven op
pag.370 van "Soil Mechanics" aan hoe het 3D-aspect
tot gelding zou kunnen worden gebracht. Gilbert
heeft blijkens zijn artikel "A probabilistic
analysis of embankment stability problems" (report
US Army Waterw.Exp.St'n) zelfs een 3-dimensionaal
rekenmodel ontwikkeld.
-De-
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bezwijken wordt getoetst aan een maximaal aanvaardbare kans op bezwijken.
De berekende kans dient daartoe te worden omgerekend naar de lengte van de dijkstrekking, waarvoor deze representatief wordt geacht, tot een
kans per dijksectie per jaar (vermeningvuldigen
met sectielengte
\
lengte "schelp"'*
Deze uitkomst wordt met de uitkomsten van de andere
secties gesommeerd tot de kans per dijkring per
jaar. Deze kans kan worden gezien als additioneel
ten opzichte van de "Deltakans". Indien deze toename van het inundatie-risico te hoog wordt geacht, zal de veiligheidscoëfficiënt tegen afschuiving moeten worden verhoogd door het uitvoeren
van versterkingswerken.
N.B.
Naast de behandelde onzekerheden in belasting,
sterkte, geometrie, en geologie, is ook de berekeningsmethode van belang. Deze theoretisch ontwikkelde methoden., (b.v. de methode Bishop) zijn
dikwijls empirisch getest door het narekenen van
in de praktijk opgetreden afschuivingen. Deze inductieve kennis dreigt echter verloren te gaan,
indien men overstapt op andere methoden van velden laboratorium-onderzoek. De hierdoor geïntroduceerde onzekerheid dient door de veiligheidsfactor
te worden gedekt. Bij de kansberekening dient
de gevonden veiligheidsfactor (afstand tussen gemiddelde belasting- en gemiddelde sterkte) in dat
geval eerst te worden verlaagd met deze onzekerheid. Deze potentiële afwijking in de gevonden
veiligheidsfactor wordt door Lambe& Whitman ("Soil
Mechanics" pag.370) getaxeerd op maximaal 10%.
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kansberekeningsmethode.

beschreven

Teneinde de hiervoor behandelde methode zonder
al te veel rekenwerk en met' de thans beschikbare
kennis op verantwoorde wijze te kunnen toepassen,
("best practicable means") wordt hieronder op de
volgende facetten ingegaan.
1.

de waarden, welke voor de grondparameters moeten
worden ingevoerd.
2. de critieke glijcirkel, die moet worden aangehouden.
3. de belastingssituaties, die moeten worden doorgerekend.
4. de wijze waarop tijdsafhankelijkheid in de berekening wordt ingevoerd.
5. de wijze waarop het verschil inductief-deductief
wordt verdisconteerd.
6. de wijze waarop de lengte-afhankelijkheid in
de berekening wordt ingevoerd.
7. de rekenmethode, die wordt toegepast.
In de te maken berekeningen moeten de gemiddelde
waarden van de grondparameters worden ingevoerd.
Daarnaast dient te worden bepaald welke waarden
van de grondparameters nog een éénzijdige onderof overschrijdingskans hebben van 2,5%.
Indien niet voldoende waarnemingen beschikbaar zijn
om op statistisch verantwoorde wijze bovenbedoelde
waarden te kunnen bepalen, kan worden gebruik gemaakt van de grondmechanische partiële onzekerheidsfactoren volgens de T.A.W. leidraad voor constructies en vreemde objecten.
Wanneer van een bepaalde geologische formatie wél
genoeg waarnemingen beschikbaar zijn, kan op statistische wijze het 95% betrouwbaarheidsinterval worden bepaald.
-Hierbij-
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de mogelijkheid van geografische -naast locale
spreiding en voorts aan systematische afwijkingen,
die uit verschillen in de wijze van monstername
en beproeving kunnen voortvloeien.
Overigens is het voor een juiste beoordeling van
de berekende bezwijkkans gewenst dat elk profiel,
dat wordt doorgerekend, een zelfde mate van statistische betrouwbaarheid heeft ten aanzien van het
grondmechanische onderzoek.
Uit besprekingen gevoerd met het Laboratorium
voor Grondmechanica te Delft is gebleken dat feitelijk per in te voeren bodemlaag, minimaal 8 waarnemingen per grondparameter beschikbaar moeten zijn.
ad.2.

Als uitgangspunt wordt gekozen dat de qua evenwicht meest ongunstige glijcirkel voor een bepaalde
situatie de basis voor de kansberekening dient te
zijn.
Deze cirkel behoeft voor de kansberekening niet
de meest ongunstige te zijn! (hangt samen met het
aantal doorsneden lagen).
Daarom zou moeten worden bezien in hoeverre een
cirkel met een niet sterk positief van de maatgevende afwijkende veiligheidscoëfficiënt qua kans
afwijkt van de critieke. Indien de andere cirkel
qua kansberekening in ongunstige zin sterk afwijkt,
zal voor de meest ongunstige cirkel voor wat betreft de kans moeten worden gekozen.
Hierbij dimt overigens te worden opgemerkt, dat
het voor een juiste beoordeling van de hier aanbevolen controle noodzakelijk is, dat in het door
te rekenen profiel, per laag eenzelfde mate van
intensiteit van grondonderzoek is betracht.Indien
dit niet het geval is, is de controle zinloos.
Gesteld wordt voorts dat, indien afschuiving optreedt, een critiek glijvlak van belang is en daarmede andere sub-critische glijvlakken worden uitgesloten van optreden.
-Om-
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te weten welk invloed bepaalde factoren hebben
op de stabiliteit (gevoeligheidsanalyse).
Uit onderzoek is gebleken dat bij aanwezigheid
van een dik pakket van weinig doorlatende lagen
onder en naast de dijk optredend ontwerppeil
op de binnenwaartse stabiliteit weinig invloed heeft.
De waterspanningen kunnen als gevolg van optredend
ontwerppeil 5 a 10% oplopen.
Overigens blijkt neerslag (regen) althans wanneer
binnendijks geen aanberraing van zand wordt aangebracht of een teendrainage wordt toegepast, een
in vergelijking tot hoogwater grote invloed te
hebben op de ligging van de freatische lijn en
daarmede op de stabiliteit. Hei- en verkeerstrillingen zullen naar verwachting geen erg grote invloed hebben. Hetzelfde geldt voor andere imponderabele invloeden.
Deze invloeden worden geacht verdisconteerd te zijn
in de aan te houden factor inductieve bezwijkkans _ 2 .
deductieve bezwijkkans
Voor de kansberekening kan worden gedacht aan de
volgende belastingssituaties.
a.

normale omstandigheden (geen extreem hoog water,
geen grote regenval; alléén van belang voor de
uitvoeringsfase;
b. situatie met hoogwater zonder regen;
) van
c. situatie met veel regen zonder hoog water;) . ^ " ^
voor de
d. situatie met hoog water en met veel regen.)gebruiksfase,
Uit stabiliteitsberekeningen is gebleken dat de
situaties a en b,en c en d nagenoeg dezelfde veiligheidsfactoren geven, dat wil zeggen invloed hoogwater te verwaarlozen.
Op grond hiervan kan voor de gebruiksfasen dan
uit praktische overwegingen worden uitgegaan van
-twee-
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onder b en c; d is relatief te verwaarlozen als
gevolg van de lage kans van optreden ("colncidentiefrquentie van hoog water en veel regen).
ad.4. Daar de berekening van de bezwijkkans in een gegeven
belastingstoestand een niet tijdsafhankelijke
uitkomst geeft, wordt tijdsafhankelijkheid ingevoerd
indien bij de berekening wordt uitgegaan van een
belastingssituatie, die met een bepaalde frequentie
voorkomt (gevallen b,c en d). Geval a treedt tijdens
de uitvoeringsfase met 100% zekerheid voor de eerste
maal op.
De totale deductieve bezwijkkans van de gebruiksfase
is

K b + K c + K d (tijdsafhankelijk)^

De deductieve bezwijkkans voor de uitvoeringsfase
is KQ (niet tijdsafhankelijk).
ad.5. Uit de praktijk blijkt dat de inductieve- en deductieve benadering tot verschillende uitkomsten kunnen
leiden. Bij hogedrukleidingen bedraagt dit verschil
een factor 10 tot 100. Dit verschil ontstaat, doordat niet alle oorzaken van bezwijken in een berekening zijn onder te brengen.
In het algemeen is de inductieve kans daarom groter
dan die, welke langs deductieve weg wordt gevonden.
Daar echter in de praktijk van de grondmechanica,
wijze van berekenen en invoer van gegevens empirisch
op elkaar zijn ingeslepen en daardoor niet meer
zuiver deductief zijn (empirie = inductieve component)
en overigens de externe oorzaken, die bij de huidige
stand van deze wetenschap nog niet in een berekening
zijn te verdisconteren, naar verwachting een marginale invloed op de stabiliteit hebben, wordt,totdat
meer bekend is over de imponderabilia, hier met een
verschilfactor

inductieve bezwijkkans deductieve bezwijkkans

2

gewerkt.
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In de praktijk blijken afschuivingen vaak een lengte
van ca 30 m te hebben (schelpvormig glijvlak).
Als medewerkende dijklengte kan dan worden aangehouden
30 m. Hierbij behoort dan wel een 3-dimensionale
stabiliteitsberekening, b.v. volgens Lambe & Whitman,
of Gilbert.
Men kan ook vasthouden aan de fictie van een 2-dimensionale spanningstoestand, doch dan moet de(reële)
medewerkende_dijklen£te bij de berekening van de
bezwijkkans per dijksectie worden vervangen door een
.(fictieve)modulaire dijklengte^ waarbuiten randinvloeden
het aangenomen 2-dimensionale karakter van het middenprofiel niet meer kunnen verstoren.
Zie: Gilbert " A probabilistic analysis of embankment
stability problems".
Voor de berekening zou moeten worden uitgegaan
van een gemiddeld profiel, dat voor een bepaalde
dijkstrekking geldt. Zowel voor wat betreft de constructie, als laagbouw, freatische lijn enzovoorts.
Daarna zouden de afwijkingen moeten worden bezien,
waaruit dan rekeninghoudend met deze afwijkingen b.v.
een kans op stabiliteitsverlies zou kunnen worden
bepaald, die voor ca 95% betrouwbaar is, lees voor
95% representatief is voor de betreffende dijkstrekking.
Dus een karakteristiek profiel met een bezwijkkans
met 2%% overschrijdingskans.
Aangezien een dergelijke rekenwijze zeer tijdrovend
en gecompliceerd is en bovendien nog zou moeten
worden ontwikkeld, dient een andere benadering te
worden gekozen.
Als demonstratievoorbeeld wordt hiervoor gekozen
een gedeelte hoofdwaterkering in de Alblasserwaard.
Voor het gedeelte Nieuw Lekkerland Oost zijn voor
wat betreft de dijkconstructie vier gedeelten te
onderscheiden.
-Een-
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b.
d.

Een
een
een
een

gedeelte
gedeelte
gedeelte
gedeelte

met binnenberm (parallel dijk );
zonder binnenberm (paralleldijk);
met binnenwaartse verzwaring en
met vierkante verhoging.

Deze profielen zijn over een bepaalde lengte geldig.
Uitgaande van deze profielen kan nu aan de hand
van boringen, sonderingen, terreinverkenning e.d.
worden bepaald welke laagopbouw, ligging van het
maaiveld enz. in de berekening zal worden aangehouden.
Er wordt nu uitgegaan van een profielopbouw,die
voor wat betreft de stabiliteitsberekening naar
alle waarschijnlijkheid de ongunstigste zal zijn;
aangenomen wordt dat dit ook zo zal zijn bij de
kansberekening.
Dit behoeft niet perse zo te zijn,. doch gezien de laagopbouw volgens het geologisch lengteprofiel zullen
de afwijkingen naar verwachting niet groot zijn.
Een en ander is te verifiëren conform het gestelde
ad.2. Op deze wijze wordt het karakteristiek profiel benaderd.
ad.7.

De sub II-1 a genoemde, voor een inductieve bezwijk kansbepaling ontoereikende,casuïstiek heeft zowel
in Nederland als daarbuiten geleid tot de vaststelling van zodanige empirische correctiefactoren op
de gevolgde rekenmethodieken, boor-, sondeer- en
laboratoriumproefuitvoeringen, dat bij een berekende
veiligheidsfactor <1 in de praktijk ook inderdaad
afschuiving optreedt.
Zo, wordt in het buitenland veel gewerkt met pulsboringen, slagsonderingen, triaxiaalproeven en de
methode Bishop voor glijvlakberekeningen; in Nederland met continuboringen, statische sonderingen,
celproeven en de methode Bishop, in vroeger jaren
ook met pulsboringen en de methode Hoogenboom voor
glijvlakberekeningen.
-Men-

- 17 Men dient hierbij te realiseren dat men niet kan
spreken van de sondeerwaarde, de^ -waarde etc.
aangezien deze methode-afhankelijk zijn.
Het is dus zaak te komen tot internationaal gestandaardiseerde methoden van terrein- en laboratoriumonderzoek. Hieraan wordt gewerkt in het kader
van de ISSMFE.
Bij overgang op een andere methode van onderzoek
of berekening dient men steeds de empirische correctief actoren aan te passen.Hiertoe is nodig de
omrekeningsfactoren te kennen tussen b.v.: KP celproef enü triaxiaalproef (wordt thans door LGM
en TH onderzocht).
- CCelproef en ctriaxiaalproef.(idem)
- <J{ tCcelproef, pulsboring en $ , celproef, continuboring (idem).
- V| Ctriaxiaalproef, pulsboring en U ,ctraxiaalproef,
continuboring (?).
- tenslotte: methode Bishop en methode Hoogenboom
bij dezelfde \fen C (bekend bij LGM?).
Deze lopende onderzoekingen kunnen nog jaren vergen.
De dijkwerken in het kader van de Deltawet mogen
hierdoor niet worden vertraagd.
Het is derhalve zaak de bezwijkkansberekening pragmatisch aan te pakken (op basis van de "best practicable
means").
Het computerprogramma is gebaseerd op de methode
Bishop.De methode Bishop is ontwikkeld op basis
van triaxiaalproeven. De bijbehorende empirische
correctiefactor= 1 (zie Lambe & Whitman: "Soil
Mechanics" pag.371).
De langjarige ervaring van L.G.M, is opgedaan met
de methode Hoogenboom, pulsboringen en celproeven.
Het beschikbare materiaal omvat zowel resultaten
van cel- als van triaxiaalproeven en is zowel verkregen uit puls- als uit continuboringen.
Aangezien het continu-monster minder wordt verstoord,
worden iets hogere ^- en veel hogere C-waarden gevonden dan bij pulsboringen met gestoken monsters.
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Bij triaxiaalproeven geldt:
voor klei: Uj' triax.> l[ cel. [het is niet voorspelbaar
Q
Q
A hoe deze contraire aft r i a x . s cel
l ... .
I wijkingen tezamen op
voor zand:VPtriax*=Ü'cel
/ d e veiligheidsfactor
'
I uitwerken.
Dit alles vormt een probleem.
Daar het Laboratoium voor Grondmechanica te Delft
echter stelt dat stabiliteitsberekeningen uitgevoerd met de methode Bishop op basis van continuboringen goed met de werkelijkheid overeenstemmen,
kunnen continuboringen naast de "veiliger" pulsboringen bij het onderzoek worden betrokken. Mogelijk
is hier sprake van compensatoire afwijkingen, (celproeven in uitwerking strenger dan triaxiaalproeven?)
In dat geval zou de combinatie triaxiaalproef-continuboring niet zonder correctiefactor toelaatbaar zijn.
Alle problemen kunnen worden omzeild door op de
gevonden veiligheidsfactor 10% te korten volgens
Lambe & whitman! (pag.370).
Noodzaak en nut van de berekening van de kans op
stabiliteitsverlies van een hoofdwaterkering.
1. Noodzaak.
Gesteld kan worden dat tijdens de uitvoering van
dijkversterkingswerken, afhankelijk van het tempo
van ophogen en het al of niet toepassen van vertikale
bodemdrainage, gewerkt wordt met meer of minder
hoge wateroverspanningen (soms tot ca 60%).
De gedachte bestaat dat, indien het dijklichaam
deze kritieke situatie doorstaat en er zich later
geen situaties meer kunnen voordoen, die vergelijkbaar met of ongunstiger dan de beschouwde zijn, de
bezwijkkkans van de waterkering nihil is geworden.
-De-
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een soort "proefbelasting" voor de gebruiksfase.
Indien men echter op deze wijze te werk gaat, zal
het voor de bewijsvoering van de veronderstelling
dat toekomstige kritieke spanningstoestanden zijn
uitgesloten, nodig zijn om enerzijds een analyse
te maken van de proefondervindelijk aangetoonde
veiligheidscoëfficiënt tijdens de uitvoering en
daaruit af te leiden, welke minimale eindreserve
men heeft, en anderzijds een analyse te maken van
alle denkbare factoren, die invloed zullen kunnen
hebben op de stabiliteit van het dijklichaam in de
gebruiksfase.
Bovendien zal de invloed van deze factoren op de
veiligheidscoëfficiënt moeten worden gequantificeerd,
terwijl voorts moet worden onderzocht of redelijkerwijs combinaties van factoren kunnen optreden.
Een nadeel is, dat eerst na de uitvoering een juist
beeld omtrent de bereikte veiligheid wordt verkregen,
terwijl overigens deze methode voor reeds bestaande
dijklichamen niet opgaat, omdat niets over de uitvoering bekend is. Bij eenzijdige dijkverzwaring
geldt bovendien het bezwaar dat aan de andere zijde
weinig wateroverspanning wordt opgewekt en dus •
weinig reserve wordt aangetoond.
Voorts zal het in verband met de besluitvorming
rond een bepaald ontwerp nodig zijn ook vooraf
reeds inzicht te hebben in de veiligheid.
Tenslotte is de invloed van deze denkbare factoren
bij de huidige stand van de wetenschap nog niet te
quantificeren (imponderabilia zie II-2 en III-1).
Nut.
De evolutie van een berekeningsmethodiek doorloopt
in het algemeen een 3-tal ontwikkelingsfasen:
a.

invoering van een "primitieve" methode (prototype)
-met-
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dergelijke methode vervangt meestal een "ambachtelijke",
welke berustte op vuistregels, calamiteuze ervaring (door schade en schande wordt men wijs!) en
intuïtie (b.v.constructief gevoel).
b. verfijning van de methode door toepassing van geavanceerde rekentechnieken (computers) en het uitvoeren van bureau- & laboratorium-onderzoek.
De veiligheidsmarges kunnen v/orden versmald.
c. Toetsing van de rekenmethode aan praktijkwaarnemingen (metingen), d.w.z. de deductief verkregen
uitkomsten worden vergeleken met de inductief verkregen waarden.
Beziet men nu de evolutie van de risico-analyse,
dan verkeert de kansberekening hiervan thans nog
in fase a. Ontwikkeling naar fase b zal zeker
plaats hebben, doch invoering van ook deze berekeningsmethodiek behoeft daar niet op te wachten,
(filosofie van de "best practicable means")
Fase c (toetsing inductief/deductief) is slechts
voor weinig vakgebieden weggelegd. Voorzover bekend
is dit alleen voor pijpleidingen mogelijk. Voor
waterkeringen in ieder geval niet. M.a.w. men
zal -zonder afdoende proefbelasting tijdens de
uitvoering- nooit weten of een (verfijnde) kansberekening hier de realiteit weerspiegelt dan wel
voldoende dicht benadert!
Conclusie.
Invoering van een risico-analyse(berekening van
de kans op afschuiving) voor hoofdwaterkeringen
waar twijfel bestaat over de veiligheid (minder
veilig dan staal- of betonconstructies) kan zonder
uitstel plaatshebben. V/aar de wetenschap nog te
kort schiet, worden ruime marges toegepast en veilige
aannamen gedaan. Onderwijl kan verder worden gewerkt aan verfijning van de methodiek en onderzoek
-naar
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naar de invloed van imponderabilia, b.v. in het
kader van werkgroep 10 v.d. T.A.W.
Benadering van het toelaatbaar additioneel inundatie
risico als gevolg van stabiliteitsverlies van een
hoofdwaterkering♦
1. Bij het bepalen van het toelaatbaar additioneel
inundatierisico door stabiliteitsverlies zijn
verschillende factoren van belang. Te weten:
a. de lengte van de hoofdwaterkering van een be
paald gebied;
b. het voor de hoofdwaterkering geldende ontwerp
peil (volgt ondermeer uit het Deltarapport);
c. de langs het beschouwde gebied te onderscheiden
regimes (Deltagebied, Overgangsgebied,Rivieren
gebied) .
2.

Op grond van de Deltawet (en Deltarapport) dienen
de hoofdwaterkeringen op een zodanige wijze te
worden versterkt, dat de inundatiekans voor het
door de waterkering beschermde gebied overeenkomt:,
met de kans op overschrijding van het ontwerppeil.
Dit wordt beschouwd als het basisrisico. In dit
basisrisico monden de econometrische beschouwingen
van het Deltarapport uit welk resultaat door
regering en parlement als beleidsuitgangspunt is
aanvaard. Feitelijk zou dus geen additioneel risico
mogen worden geaccepteerd.
Daar echter enerzijds de waterkering ook zonder
golfoverslag als constructie een bezwijkkans heeft
en daarmee een extra kans op inundatie geeft en
anderzijds allerlei constructies en vreemde objecten
op, in en nabij waterkeringen een bezwijken van
de waterkering kunnen veroorzakenen daarmee de
inundatiekans wederom verhogen, kan dit uitgangs
punt niet worden gehandhaafd.
Als
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van de hoofdwaterkering als gevolg van stabiliteitsverlies, tezamen het basis-risico vormen.
Immers het profiel van de waterkering en daarmee
de stabiliteit wordt mede bepaald door de ontwerpwaterstand.£>aar ^ e beschouwingen in het Deltarapport op een economisch optimale iundatiekans zijn
uitgekomen en mede op basis daarvan de Deltawet
is aangenomen, betekent dit dat het toegevoegd
risico, door stabiliteitsverlies, ten opzichte
van de in het Deltarapport gevonden inundatiekans,
klein moet blijven.
Uit literatuur inzake risico-perceptie kan worden
afgeleid dat het additioneel risico, dat door
risico-dragende personen nog als acceptabel wordt
ervaren, ligt tussen 1 en 10%. Als maximum wordt
hier derhalve voorlopig uitgegaan van 10%.
Op grond van het voorgaande kan nu de inundatiekans als gevolg van de ontwerpwaterstand(en) worden
bepaald. Hieraan mag dus nog maximaal 10% ex.stabiliteitsverlies worden toegevoegd. De som van beide
geeft het basisrisico, waaraan overige toegevoegde
risico's (b.v.door pijpleidingen en opslagtanks voor
gevaarlijke stoffen) moeten worden getoetst. Deze
10% dient over de totale lengte van de hoofdwaterkering zo gelijkmatig mogelijk te worden verdeeld.
Uitgaande van de lengte van een dijkstrekking kan
nu de maximale toelaatbare bezwijkkans per dijksectie proportioneel worden bepaald.
De op bovengenoemde manier berekende toelaatbare
bezwijkkans per sectie kan nu worden vergeleken met
de berekende bezwijkkans, (inductief = 2x deductief)
Op deze manier kan op een zoveel mogelijk geobjectiveerde wijze de minimaal vereiste veiligheidscoëfficiënt tegen stabiliteitsverlies worden
-bepaald-

- 23 bepaald. De keuze van het max.toelaatbare additioneel risico blijft een subjectief element in
de beschouwing en vergt in principe een politieke
(arbitraire) uitspraak. De keuze van 10% in deze
nota is dan ook een voorlopige.
's-Gravenhage, 5 mei 1979.
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