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TEN GELEIDE

Dit jaar gedenkt de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
het feit dat zij 10 jaar geleden door de toenmalige Minister van Verkeer en
Waterstaat werd ingesteld. Ter gelegenheid hiervan heeft de Commissie in
samenwerking met het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een "waterkeringensymposium" georganiseerd, teneinde het werk van de Commissie wat meer bekendheid te geven.
Tijdens dit symposium belichten een aantal sprekers verschillende facetten
van zowel het werk van de Commissie als haar positie in het huidige waterstaatsbestel. In dit boekje wordt de inhoud van deze lezingen in een (korte)
samenvatting weergegeven.

's-Gravenhage, augustus 1975
ir. J.B. Schijf
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TIEN JAAR TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN
door ir. J.B. Schijf, voorzitter van de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen

Instelling en achtergrond
Het is iets meer dan 10 jaar geleden, op 14 september 1965, dat de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen werd ingesteld. In zijn installatierede zag de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat de taak
van de Commissie allereerst in het uitbrengen van adviezen, desgevraagd of
uit eigen beweging. Deze adviezen zullen betrekking kunnen hebben op alle
zaken die de aanleg, de vormgeving, de samenstelling, het onderhoud, het
technisch beheer en de controle van waterkeringen raken. Zij zullen waar
mogelijk moeten uitlopen op algemene richtlijnen die bij de bouw en het
beheer van waterkeringen in acht zouden dienen te worden genomen. Voorts
zullen de adviezen betrekking kunnen hebben op algemene maatregelen tot
verhoging van de veiligheid tegen overstroming en de beperking van gevolgen van eventuele calamiteiten.
Tenslotte stelde de Minister de Commissie tot taak het wetenschappelijk
onderzoek inzake de waterkeringen te coördineren en te stimuleren.
De gedachte om deze Commissie in te stellen kwam niet uit de lucht vallen.
In 1953 was het land opgeschrikt door een overstromingsramp van een felheid en omvang die men in brede kringen niet meer voor mogelijk had gehouden. Als reactie daarop was de Deltacommissie gekomen en de door haar
aanbevolen werken waren in 1965 in volle gang. Deze hadden, zoals bekend,
betrekking op de bescherming tegen de zee.
Maar intussen was nieuwe ongerustheid gewekt ten aanzien van de vele honderden kilometers waterkeringen binnen de door de zeeweringen omsloten
ruimte door de overstroming van Tuindorp Oostzaan op 14 januari 1960. Het
was misschien meer nog dan de doorbraak zelf de onzekerheid omtrent de
oorzaak ervan die aanleiding gaf tot het ontstaan van een sfeer van onbehagen. Daartoe werd bijgedragen door het besef dat in sterk groeiende
mate bevolkingsconcentraties, belangrijkeinfra-structurele werken, indusstriële installaties enz. in meer of minder diep gelegen polders werden
ondergebracht.
De conclusie was niet te vermijden dat de aanwezige, hoofdzakelijk op er-
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varing gebaseerde, kennis, hoe waardevol ook, n i e t langer een voldoende
basis voor de v e i l i g h e i d bood.
Uit deze sfeer van ongerustheid ontsproot een aantal denkbeelden omtrent
de manier, waarop naar een betere beveiliging zou kunnen worden gestreefd
en na grondige overwegingen is daaruit dan de i n s t a l l a t i e van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen geresulteerd.
Samenstelling en werkwijze
In de Commissie z i j n vertegenwoordigd de verschillende groepen van belanghebbenden b i j de technische aspecten van het beheer van en het toezicht op
de waterkeringen - waterschappen, Provinciale Waterstaatsdiensten en de
Rijkswaterstaat-en voorts de meest betrokken wetenschappelijke i n s t e l lingen - Technische Hogeschool D e l f t en S t i c h t i n g Waterbouwkundig Laborat o r i u m - •',Een aantal werkgroepen i s gevormd voor het behandelen van de
verschillende aspecten van de technische problematiek der waterkeringen.
Zoals u i t de bijgevoegde l i j s t ' kan b l i j k e n , z i j n sommige daarvan gericht
1) zie b i j l a g e 1
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2) zie b i j l a g e 2

op meer fundamentele vraagstukken, andere meer op de praktische toepassing
daarvan, weer andere op de specifieke problemen van onderscheiden soorten
van waterkeringen. Zij staan alle onder voorzitterschap van' een lid van de
Commissie.
De Commissie zelf komt circa vijf maal per jaar bijeen, zodat er thans
rond vijftig vergaderingen hebben plaatsgevonden. De werkgroepen gezamenlijk hebben inmiddels ongeveer 225 maal vergaderd. Bij alle verrichte
onderzoekingen wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de bijstand van
verschillende diensten van de Rijkswaterstaat, zowel als van de faciliteiten van de Stichting W.L. (het Laboratorium voor Grondmechanica en het
Waterloopkundig Laboratorium).
Ondanks echter alle inspanningen van Commissie en werkgroepen met hun
hulptroepen bleef in de eerste jaren de voortgang achter bij de verwachtingen, zodat men meer en meer behoefte kreeg aan een eigen technische
staf. Dit leidde ertoe dat in 1968 werd overgegaan tot de vorming van het
Centrum voor Onderzoek Materkeringen (C.O.W.). Dit Centrum, dat om
organisatorische redenen is ondergebracht bij de Rijkswaterstaat, maar
dat geheel ter beschikking staat van de Commissie, is inmiddels van een
bescheiden begin uitgegroeid tot een organisatie van 25 personen, waaronder 5 Delftse ingenieurs (zie ook bijlage 4 ) .
Het heeft drie hoofdtaken:
1. stimuleren en begeleiden van het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de waterkeringen;
2. uitvoeren van een systematisch onderzoek naar de betrouwbaarheid van
bestaande keringen;
3. adviseren van beheerders en toezichthouders inzake waterkeringsproblemen.
Het is een gelukkige gang van zaken dat de beheerders en toezichthouders
al spoedig de weg naar het Centrum hebben gevonden. De zich op deze manier
ontwikkelende samenwerking leidt ertoe dat steeds meer het reservoir aan
gespecialiseerde kennis in het Centrum de kwaliteit van onze waterkeringen
ten goede komt. Anderzijds is de feedback uit de praktijk voor het werk
van het Centrum van wezenlijk belang.
Terreinen van onderzoek
Enkele belangrijke punten van onderzoek van meer fundamentele aard, waarvan intussen de resultaten wel rechtstreeks hun weg naar de praktijk vin-
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den, zijn golfoploop, golfoverslag en golfkrachten op dijken, het mechanisme van bezwijken van een dijk ten gevolge van overstromend of overslaand
water - zoals bekend de belangrijkste factor in de ramp van 1953 - en het
mechanisme van duinafslag.
Volledig rechtstreeks op de praktijk gericht is het systematisch kade-onderzoek.
De resultaten van een en ander worden regelmatig vastgelegd en toegankelijk
gemaakt in de vorm van nota's, terwijl ook op enkele terreinen (kruising
van leidingen met waterkeringen, duinafslag) leidraden voor de praktische
toepassingen zijn samengesteld3^. Er dient op te worden gewezen dat deze
leidraden niet moeten worden opgevat als handleidingen of receptenboekjes.
Zij beogen niet meer - maar ook niet minder - dan de beheerders en toezichthouders in kennis te brengen van de problemen die zich bij bepaalde
constructies voordoen en het aangeven van de wegen om deze problemen aan
te pakken. De leidraden zijn tot stand gekomen met ruime inspraak van de
belanghebbenden. Zoals reeds gezegd, vinden beheerders en toezichthouders
in ruime mate hun weg naar het Centrum. Het overgrote deel van de vragen
3) zie bijlage 3.

Toename van beschermde belangen
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die worden voorgelegd heeft betrekking op leidingkruisingen en de verbetering van rivierdijken. Dit aan de ene kant verheugende verschijnsel
heeft ook een schaduwzijde omdat het leidt tot overbelasting van de staf
van het Centrum, die ten gevolge van het huidige personeelsbeleid bij het
Rijk helaas niet verder kan worden uitgebreid, hoe wenselijk ook.
Overigens is niet te ontkomen aan de indruk dat weleens te gemakkelijk
de hulp van het Centrum wordt ingeroepen, ook over zaken waarvoor geen
werkelijk specialistische kennis vereist is. Aan deze gang van zaken zijn
twee gevaren verbonden: enerzijds kan het leiden tot uitholling van de
technische apparaten van beheerders en toezichthouders, anderzijds komen
de onderzoektaken van het Centrum in de verdrukking. De Commissie heeft
aanleiding gevonden om de Minister op deze gevaren te wijzen en hem in
overweging te geven terzake maatregelen onder het oog te zien. Dit was
dan één van de adviezen uit eigen beweging, waarvan in de installatierede
sprake was.
Veiligheid tegen overstroming
In de installatierede heeft de Minister het vererende vertrouwen uitgesproken dat de arbeid van de Commissie in hoge mate zal bijdragen tot de
beveiliging van ons land. Het is nodig onder het oog te zien dat veiligheid een betrekkelijk begrip is: absolute veiligheid is ten aanzien van
geen enkel gevaar te garanderen. De mate van veiligheid die wij willen
bereiken hangt af van de prijs die we bereid zijn ervoor te betalen. Dit
geldt niet alleen voor waterkeringen, maar ook voor de beveiliging tegen
alle mogelijke andere gevaren. Het gaat hierbij niet alleen om geld, maar
in een aantal gevallen ook om het brengen van offers inzake andere belangen. In de laatste tijd, nu enerzijds de schrik van 1953 en van Tuindorp
Oostzaan in sterke mate geluwd is en anderzijds de waarde van natuur- en cultuurmonumenten met kracht - en veelal niet zonder goede gronden - wordt
beklemtoond, is het verkrijgen en handhaven van betrouwbare waterkeringen
een complexe en gevoelige materie geworden. Gelukkig is het in het algemeen
mogelijk om bijv. verbeteringswerken aan dijken en kaden zo te ontwerpen,
dat andere belangen worden gespaard, al dient men zich wel ervan bewust te
zijn dat zij daardoor kostbaarder worden.
Het vereist uiterst zorgvuldige afweging en een wijs beleid om werkelijk
bevredigende oplossingen te bereiken. Het is - gelukkig - niet de taak van
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de, immers technische, Commissie om de beslissingen in deze zaken te nemen,
maar het is wel onze taak om aan bestuurders en bewindslieden de informatie
te verschaffen die zij daarbij nodig hebben. Wij zullen doorgaan dit naar
ons beste vermogen te doen, ook al is, zoals uit volgende voordrachten zal
blijken, de kennis en het inzicht, waarop die informatie moet steunen, nog
lang niet in alle opzichten volledig.

Kruising van transportleiding met
waterkering
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Foto "Aerophoto Schiphol"

DE TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN GEZIEN DOOR DE WATERSCHAPPEN
door ir. H. de Groot, hoofd van de technische dienst van het Hoogheemraadschap van Rijnland
Van de vroegste tijden af heeft het waterschap als doelcorporatie het
waterstaatkundig beheer in Nederland (waterkeringen en waterhuishouding)
verzorgd. Het valt moeilijk over de waterschappen te spreken: aard en omvang van taken en grootte variëren sterk. Er zijn polders van minder dan
10 ha en hoogheemraadschappen van meer dan 100.000 ha. Ook de waterkeringen,
waar het beheer over wordt gevoerd, zijn qua soort en belangrijkheid zeer
verschillend. Zeedijken en duinen, rivier- en meerdijken, en boezemkaden
van polders en droogmakerijen. De door deze waterkeringen beschermde belangen variëren uiteraard in grote mate; over het algemeen nemen deze belangen toe naarmate de bevolkingsdichtheid groter, de verkeersrelaties
frequenter, het agrarisch grondgebruik intensiever en de recreatieve druk
groter worden. Steeds meer waterkeringen krijgen meer dan regionale betekenis. Ook de aanslagen, die op het waterkerend vermogen worden gedaan,
worden talrijker en ingrijpender: bebouwing, landschappelijke beplanting,
leidingkruisingen, golfaanval door toenemende gemotoriseerde recreatievaart,
e.d.
Aanleg, onderhoud en beheer van waterkeringen in waterschapsverband kenmerken zich door pragmatische aanpak, gestoeld op langdurige ervaring en kennis van plaatselijke omstandigheden.
Het toenemende belang van de waterkeringen met betrekking tot hun beschermende functie noodzaakt de verantwoordelijke beheersinstanties tot meer
fundamentele behandeling van de problemen, waartoe gebruik kan worden gemaakt van door wetenschap en praktijk gevormde inzichten op gebieden van
grondmechanica, waterloopkunde, bodemkunde, e.d. Het zijn niet alleen de
technische problemen, die tot meer coördinatie in behandeling nopen; ook
het door de beheerders gevoerde (vergunningen)beleid met betrekking tot
het gebruik, dat van waterkeringen wordt gemaakt voor bebouwing, recreatief
gebruik, beweiding, aanleg van werken en constructies, enz. dient meer
gelijkgericht te zijn, waarbij wel rekening zal moeten worden gehouden met
plaatselijke omstandigheden en de aard van de waterkering.
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Landschappelijk waardevolle beplanting
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Anders dan vroeger vraagt het beheer van waterkeringen door de waterschappen ook het mede afwegen van belangen van landschappelijke, ecologische
en cultuur-historische aard, tegenover de veiligheidsaspecten, die door de
waterkering worden gediend.
Het op een verantwoorde wijze voeren van het beheer over waterkeringen in
waterschapsverband vraagt om waterschappen met een daartoe toegerust bestuurlijk technisch en administratief apparaat. De schaalvergroting, die
deze toerusting mogelijk moet maken, wordt als noodzaak onderkend (Studiecommissie waterschappen). Ook indien deze schaalvergroting zal zijn doorgevoerd, zal het waterkeringenbeheer in Nederland op samenhangende wijze
moeten worden gevoerd. De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen
heeft blijk gegeven onder de huidige (verbrokkelde) omstandigheden coördinerend en initiërend te kunnen werken (zie gepubliceerde leidraden, systematisch

kade-onderzoek, enz.) Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

heeft zich als onderzoeks- en adviesorgaan van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een erkende plaats weten te verwerven.
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De organisatie-structuren van ae waterschappen van de toekomst zijn nu nog
onbekenden, maar de vergaande verbijzondering van een groot aantal technische waterkeringsproblemen zal het zelfs grootschalige waterschappen niet
mogelijk maken alle noodzakelijke disciplines in huis te hebben. Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen met zijn specialisten is nodig gebleken
en zal nodig blijven om de waterkeringsbeheerders bij te staan in hun verantwoordelijke taakopdracht.
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DE TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN GEZIEN DOOR DE
PROVINCIES
door ir. H. Zandvoort, hoofdingenieur-directeur van de Provinciale
Waterstaat in Friesland

De provincies hebben van oudsher een belangrijke wetgevende en toezichthoudende taak, die ook na de instelling van het oppertoezicht door de
Kroon behouden is gebleven. Hoe hoog het regionale belang bij goede waterkeringen door de wetgever werd aangeslagen, blijkt wel uit de voor ons
land unieke situatie dat alle nieuwe werken aan waterkeringen, ook die van
het rijk, met uitzondering van enkele van de belangrijkste Delta-werken,
aan de goedkeuring van gedeputeerde staten zijn onderworpen.
Naast het benodigde bestuurlijke apparaat moeten de provincies daarvoor
technische adviezen op behoorlijk niveau kunnen leveren. In sommige gevallen heeft dat apparaat - evenals het rijk - de zorg voor eigen waterkeringen.
In ons land bestaat grote verscheidenheid van waterkeringen, samenhangend
niet alleen met topografisch waterstaatkundige diversiteit, maar ook ten
aanzien van financieringsmogelijkheden, bevolkingsdichtheid, milieu,
recreatie e t c , kortom al die zaken waarvoor de provincie als coördinator
en bewaker van het regionale algemene belang optreedt.
Naast de technische diensten van rijk en waterschappen, moeten de provincies dan ook voor een behoorlijke technische inbreng zorg kunnen dragen.
Zulks niet alleen ter advisering bij de reglementerende en toezichthoudende taak, maar soms ook uit economische overwegingen als bijstand voor die
gevallen waarin waterschappen wegens te geringe omslagmogelijkheid die
taak niet alleen aan kunnen. Tegenwoordig wordt die taak nog verder gecompliceerd door een veelheid van kruisingen van waterkeringen door leidingen
en niet in het minst ook door de noodzaak een groot aantal zee- en rivierdijken in betrekkelijk kort tijdsbestek te moeten verhogen.
Deskundigheid op hoog niveau op gebied van waterkeringen is in ons land
aanwezig, doch in verspreide specialisatie. Zowel uit economische als uit
coördinatieve overwegingen, is bundeling van die kennis noodzakelijk.
Dat beheerder, toezichthouder en oppertoezichthouder tezamen met wetenschapsmensen hun technische kennis in de Technische Adviescommissie voor
de Waterkeringen kunnen uitwisselen, coördineren en verdiepen en daarbij
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Verschillende verweven belangen

Foto "Aerophoto Eelde"

voor moeilijke gevallen gebruik kunnen maken van het adviesorgaan Centrum
voor Onderzoek Waterkeringen, wordt door de provincies uiterst belangrijk
geacht.
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt door de provincies gezien als een uitstekend voorbeeld van een overleg- en adviesorgaan,
gebaseerd op pariteit en deelneming van de verschillende toezichthoudende,
beherende en wetenschappelijke deskundigen. Het moge een even lang bestaansrecht zijn beschoren als er waterkeringen in Nederland nodig zijn.

17

DE TECHNISCHE ADVIESCOMMISSIE VOOR DE WATERKERINGEN GEZIEN DOOR HET RIJK
door ir. W. van der Kleij, hoofddirectie van de waterstaat

De beveiliging van ons land tegen overstroming wordt gevormd door een aantal verschillende soorten waterkeringen, zoals
- Noordzee- en Waddenzeekeringen
- dijken langs grote meren en rivieren
- dijken en kaden langs binnenwateren en
- tweede waterkeringen.
De bemoeienis van het Rijk ligt bij al deze waterkeringen verschillend, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van financiering en bestuurlijk overleg over
voorgenomen werken, waarschuwingssystemen (BRC en SVSD), technische normen
etc.
Deze betrokkenheid is terug te voeren op het feit dat het Rijk belast is
met het oppertoezicht op de waterkering. Hoewel de bemoeienis van de
graven van Holland en later de Staten-Generaal van de Republiek zeker niet
onderschat moet worden, dateert het instituut "oppertoezicht" uit de
Franse tijd. Daarnaast is het Rijk ook als beheerder direct bij een gedeelte van de waterkeringen betrokken. Dijkvakken bij het Rijk in beheer zijn
veelal waterkeringen waaraan problemen kleven (kleefden) - van welke aard
dan ook - die niet door een regionale beheerder opgelost kunnen (konden)
worden. Als voorbeeld: overlaten in het rivierengebied waar politieke problemen speelden en de deltawerken waar technische problemen meespelen.
Met de uitvoering van de taken, samenhangend met de betrokkenheid van het
Rijk bij de waterkering, is de Rijkswaterstaat belast. Vooral echter na
de doorbraak bij Tuindorp Oostzaan bleek zowel bij de toenmalige Minister
van Verkeer en Waterstaat, verantwoordelijk voor het oppertoezicht, als
bij de Staten-Generaal de behoefte te bestaan aan een technische commissie
die het oppertoezicht zou kunnen bijstaan. Deze commissie zou uitdrukkelijk
niet alleen uit vertegenwoordigers van de Rijkswaterstaat moeten bestaan,
doch uit vertegenwoordigers van alle betrokken instanties, teneinde een
bundeling van bestaande kennis te verkrijgen. De Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen, zoals die daaruit is gegroeid, voorziet ook nu nog
in de toen gevoelde behoefte. Niet alleen de uit eigen beweging gegeven
adviezen en leidraden maar ook de adviezen inzake ad hoe-problemen (Dol-
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lard, rivierdijken etc.) geven blijk van een bijzonder gedegen afweging,
die niet in de laatste plaats het gevolg is van de destijds gekozen samenstelling.
Aan de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is inmiddels het
Centrum voor Onderzoek waterkeringen toegevoegd, dat organiek is ondergebracht bij de Rijkswaterstaat. De taak en positie van dit Centrum voor
Onderzoek Waterkeringen is niet altijd even duidelijk. Het Rijk ziet het
Centrum als een centraal punt van waaruit de studies worden gecoördineerd
en de verschillende aspecten hiervan in hun onderlinge samenhang op wetenschappelijke grondslag kunnen worden behandeld. Een belangrijk deel van
de taak van het Centrum bestaat uit het leiden en coördineren van het onderzoek naar de deugdelijkheid van het uitgebreide systeem van waterkeringen in den lande. Daarnaast moet het in staat zijn zowel de beheerders als de verschillende toezichthoudende instanties te adviseren aangaande noodzakelijke verbeteringsplannen. Het Centrum is daarmee zeker
géén ingenieursbureau, doch evenmin een verlengstuk van het oppertoezicht.

In opdracht van de Technische Adviescommissie voor
de Waterkeringen ontwikkelde onderwaterbaakdrager
voor kustprofielmetingen

Foto R.W.S. Hoorn
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WERKZAAMHEDEN VAN HET CENTRUM VOOR ONDERZOEK WATERKERINGEN
door ir. P.W. Roest, hoofd van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

Aan waterkeringen zijn, ook in K.I.V.I.-verband, al vele beschouwingen gewijd. Dit is niet verwonderlijk, gezien het grote belang dat met het in
stand houden van onze waterkeringen is gemoeid en de vele grote werken die
zijn en worden uitgevoerd. Het zou eerder verwondering kunnen wekken dat,
gezien de zeer grote ervaring die er op dit gebied in ons land aanwezig is,
er nog zoveel over onderzoek moet worden gepraat en dat er zelfs een
speciaal Centrum is opgericht om dit onderzoek te coördineren en waar
dienstig zelf ter hand te nemen.
Is het niet zo, dat als men afziet van specifieke problemen die voor de
uitvoering van bepaalde werken moeten worden onderzocht, men nu technisch
volkomen in staat is een veilige dijk te bouwen, mits hij maar voldoende
robuust wordt ontworpen? Men kan zich afvragen in hoeverre fundamenteel
gericht onderzoek, dat niet op een bepaald

project is gericht, slechts

naar verfijningen streeft waarvan het praktisch nut problematisch is. Alvorens daarom in te gaan op het onderzoek zelf lijkt het nuttig om aan
de hand van enige voorbeelden te laten zien welke soort problemen er liggen die fundamenteel onderzoek wettigen.
De voorbeelden hebben betrekking op verschillende typen waterkeringen die
in ons land voorkomen: duinen, zeedijken, rivierdijken, binnenwaterkeringen.
De duinen vormen een betrouwbare kering zolang de afslag die bij stormvloed optreedt niet tot een doorbraak kan leiden. Op verschillende plaatsen
echter is de breedte van de duinen marginaal en zullen kostbare en ingrijpende maatregelen moeten worden genomen als er kans op een doorbraak bij
stormvloed is. De huidige methoden om de afslag te bepalen berusten in het
algemeen op grove extrapolaties van waargenomen afslag bij voorgekomen
stormvloeden. Gezien de vele onzekerheden die zo'n extrapolatie met zich
meebrengt moeten brede veiligheidszones worden aangehouden en worden uit
veiligheidsoverwegingen ingrijpende maatregelen overwogen waar het mogelijk
niet nodig is. Vooral waar vlak achter het duin dorpen liggen kan dit, wellicht nodeloos, problemen opleveren. Het wordt daarom van groot belang geacht dat betrouwbare methoden worden ontwikkeld waarmee de maximale afslag
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Duinafslag tijdens storm

Foto: W. Wiering
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bij stormvloeden kan worden bepaald.
Het tweede voorbeeld betreft zeedijken. Zoals bekend zijn de meeste doorbraken van zeedijken veroorzaakt door overslag of overstroming van de
kruin. In het algemeen worden dijken die aan golfaanval blootstaan zo ontworpen dat onder maatgevende omstandigheden niet meer dan 2% van de tegen
de dijk oplopende golven de kruin bereikt. Van de omstandigheden waaronder een dijk werkelijk door overslaand water bezwijkt is echter onvoldoende bekend om een goed bezwijkcriterium te kunnen opstellen. Dit zal
behalve door de golfaanval mede worden bepaald door de constructie van de
dijk zelf. Het ontbreken van een goed criterium is voor nieuw te ontwerpen
dijken in het algemeen niet zo erg. Alles wijst erop dat voor een goed
geconstrueerde dijk het 2%-criterium aan de veilige kant ligt en een relatief kleine variatie in kruinhoogte betekent in de totale bouwkosten meestal niet zo veel. Geheel anders ligt het echter bij de beoordeling van
bestaande dijken. Als blijkt dat de bestaande kruinhoogte niet voldoet
aan de huidige norm (2% onder maatgevende omstandigheden) zou de dijk
moeten worden verhoogd, hetgeen vaak een aanzienlijke ingreep betekent.
Vooral bij de moderne goed geconstrueerde dijken kan men zich afvragen of
niet wat meer overslag kan worden geaccepteerd zodat een ingreep achterwege
kan blijven. Verder fundamenteel onderzoek zal moeten uitwijzen of dit
werkelijk verantwoord is.
Het derde voorbeeld betreft de rivierdijken. Een bekend en vaak verontrustend verschijnsel bij hoge rivierstanden is het ontstaan van wellen binnendijks, die behalve water in ernstige gevallen ook zand meevoeren. In
veel gevallen zorgen deze wellen voor een zodanige afname van de overdruk
van het grondwater dat na enige tijd de uitstroomsnelheid vermindert en
geen gro;iddeeltjes meer worden meegenomen zodat verdere ontgronding achterwege blijft. Onder bepaalde omstandigheden echter kan, door terugschrijdende erosie, de weerstand die het stromend water ondervindt steeds geringer
worden waardoor de stroomsnelheden toenemen, verdere ontgronding plaatsvindt en uiteindelijk de stabiliteit van de dijk verloren gaat. Door noodmaatregelen kan het laatste meestal worden voorkomen; waarschijnlijk mede
in verband met de betrekkelijk korte duur van een hoogwaterperiode.
Het is in beginsel mogelijk een rivierdijk zodanig te ontwerpen dat in het
geheel geen weivorming bij hoogwater optreedt, bijvoorbeeld door het aanbrengen van brede bermen of drainagesystemen. Uit veiligheidsoverwegingen
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is dit echter niet nodig omdat slechts de genoemde gevaarlijke weivorming
dient te worden voorkomen. Dit geeft bij de huidige stand van onze kennis
echter moeilijkheden omdat de omstandigheden waaronder gevaarlijke wel vorming kan optreden slechts benaderd aan de hand van nogal ruwe empirische
regels kan worden aangegeven. Een beter inzicht in het verschijnsel zal
bijdragen tot een rationelere beoordeling van de veiligheid van rivierdijken, hetgeen vooral op plaatsen waar aanpassing van de dijken op bezwaren stuit van praktische betekenis zal zijn.

Zandmeevoerende wel.

Foto Stiboka

Het vierde en laatste voorbeeld betreft de polder- en boezemkaden die het
lage polderland tegen inundatie beschermen. De doorbraak van zo'n kade,
die Tuindorp Oostzaan onder water zette is reeds genoemd. Een van de merkwaardigste conclusies die toen uit het onderzoek zijn gevolgd, is wel dat
de doorbraak eigenlijk niet door de beheerder te voorzien was geweest. De
oorzaak kon overigens achteraf evenmin met zekerheid worden vastgesteld.
De kaden kenmerken zich in het algemeen door minimale profielen, zijn vaak
zeer heterogeen opgebouwd uit meer of minder geschikte specie die lokaal
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aanwezig was, zakken deels sterk waardoor regelmatig onderhoud nodig is en
zijn over grote lengte bebouwd en doorsneden met vele leidingen. De factoren die het waterkerend vermogen bepalen zijn zo verweven en complex dat
voor een goede beoordeling van het waterkerend vermogen van de kaden de beheerder niet altijd alleen op zijn ervaring mag afgaan maar ook onderzoek
dat op wetenschappelijke grondslag is gebaseerd nodig is.
Het fundamentele onderzoek is vooral gericht op problemen waarvan de oplossing van belang is voor het ontwerp en het instandhouden van de waterkeringen, maar die een zodanige en gespecialiseerde studie vereisen, dat
ze niet in het kader van een enkel project kunnen worden aangepakt. Dit
brengt met zich mee dat de onderwerpen die voor onderzoek in aanmerking
komen doorgaans een langdurige studie vereisen. Een goed programma voor
onderzoek en een strikte begeleiding van de uitvoering ervan is noodzakelijk teneinde er op toe te zien dat steeds de praktische doelstellingen in
het oog worden gehouden. Bij dit soort onderzoek van fundamentele aard
dreigt immers steeds weer het gevaar dat men zich langdurig verliest in
problemen waarvan de bestudering - hoewel interessant - nauwelijks bijdraagt tot de oplossing van de uit de praktijk gestelde vragen. Dit wordt
zoveel mogelijk voorkomen door de resultaten en deelresultaten regelmatig
te bespreken in de werkgroepen van de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen, waarin naast specialisten juist ook deskundigen deelnemen
die direct zijn betrokken bij het instandhouden van onze waterkeringen.
Het programma is dus sterk gericht op de praktijk waarbij in beginsel
prioriteit is gegeven aan problemen - zoals die in de vier voorbeelden waarvan mag worden verwacht dat de oplossing ervan het grootste praktische
nut zal opleveren. Gezien echter de samenhang, die er tussen de verschillende uit de praktijk gestelde vragen bestaat, is het vaak wenselijk
om alvorens zich hier direct mee bezig te houden eerst enige algemene
grondslagen te bestuderen. Deze betreffen vaak grondmechanische- en hydraulische onderwerpen. Het spreekt vanzelf dat hierbij ruimschoots het
Laboratorium voor Grondmechanica en het Waterloopkundig Laboratorium worden ingeschakeld. Zonder de bijdrage van hun deskundige staf met hun
unieke laboratoriumfaciliteiten zou het nu in uitvoering zijnde onderzoek
ondenkbaar zijn. Overigens is vooral op het gebied van rivierdijken en
stabiliteit van taluds in het buitenland veel onderzoek gedaan waarvan
uiteraard goed gebruik wordt gemaakt bij de oplossing van onze problemen.
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In het jaarverslag van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen over 1973 is een samenvatting van het programma opgenomen waarnaar
moge worden verwezen.
Getracht wordt de praktische resulaten van dit onderzoek zoveel mogelijk
in voor de beheerders toegankelijke nota's en technische richtlijnen vast
te leggen. Behalve genoemd onderzoek van algemene onderwerpen verleent
het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen assistentie bij de directe beoordeling van het systeem van onze waterkeringen. Dit geschiedt voornamelijk
op twee wijzen.
In de eerste plaats wordt in nauwe samenwerking met de beheerders en het
Laboratorium voor Grondmechanica een systematisch onderzoek naar het
waterkerend vermogen van de boezemkaden ingesteld. Van iedere belangrijke
kade worden de nodige gegevens verzameld en indien hiertoe aanleiding
bestaat wordt een grondmechanisch onderzoek ingesteld. Van een aantal al
of niet verdachte plaatsen kon reeds worden vastgesteld dat het waterkerend vermogen onvoldoende was. Verschillende problemen die bij het
onderzoek zijn gerezen hebben aanleiding gegeven tot het aanbinden van
fundamenteel onderzoek.
De tweede wijze waarop wordt bijgedragen tot de oplossing van praktische
problemen bestaat uit het geven van adviezen. Deze adviezen hadden aanvankelijk voor een groot deel betrekking op de problemen waarmee waterkeringbeheerders worden geconfronteerd bij het beoordelen van de veiligheid van de kruising van een pijpleiding met een belangrijke kering.
De laatste tijd komen relatief veel vragen binnen in verband met de problemen die zijn gerezen bij het verbeteren van de rivierdijken. Technisch
is men in staat de gewenste mate van veiligheid te bereiken maar dit kan
dan andere belangen zozeer schaden dat sommige voorgenomen verbeteringen
onaanvaardbaar worden geacht. Wellicht kunnen plaatselijk de ontwerpen
technisch nog iets meer worden verfijnd waardoor het eenvoudiger wordt
een voor alle belanghebbenden aanvaardbaar compromis te vinden. Het
Centrum voor Onderzoek waterkeringen probeert hier een steentje bij te
dragen.
In het voorgaande is volstaan met de voornaamste werkzaamheden van het
Centrum aan te geven. Elders wordt nader op enkele punten ingegaan.
Overigens zij verwezen naar de diverse publicaties van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Veel kennis betreffende de water-
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keringen is echter nogal gespreid. De praktische kennis vindt men voornamelijk bij de beheerders en op sommige gebieden bij de gespecialiseerde
diensten, de theoretische kennis van verschillende basiswetenschappen bij
de gespecialiseerde instituten. Het Centrum probeert deze kennis te bundelen en verder uit te breiden. Het heeft hierbij de actieve hulp van de
beheerders in tweeërlei opzicht nodig. Enerzijds in het verstrekken van
de nodige informatie, anderzijds door het betrekken van het Centrum voor
Onderzoek Waterkeringen bij de meer ingewikkelde zaken, zodat het Centrum
voor Onderzoek Waterkeringen de problemen uit de eerste hand leert kennen en het een werkelijk centrum voor het onderzoek van de waterkeringen
in Nederland kan zijn.
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ENKELE GRONDMECHANISCHE ASPECTEN VAN HET KADE-ONDERZOEK
door F.J. van Duren, Laboratorium voor Grondmechanica
Eén van de hoofdtaken van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen is het instellen van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van
bestaande keringen. Als eerste aanzet daartoe werd reeds in 1966 getracht
een methodiek te ontwikkelen waarmee het mogelijk zou zijn een grote
lengte boezemkaden tegen redelijke kosten te onderzoeken.
In opdracht van werkgroep 6 werd door het Laboratorium voor Grondmechanica
nagegaan op welke wijze de stabiliteit van een profiel het best berekend
kon worden, terwijl aan de hand van een proefkade werd bepaald welke
soorten van terreinonderzoek het meest in aanmerking kwamen voor het
onderzoek in lengterichting.
Hoewel het Laboratorium voor Grondmechanica reeds meer dan 30 jaar gespecialiseerd was in dergelijke onderzoeken, gaven de volgende overwegingen toch aanleiding tot een dergelijk proefonderzoek.
- In het algemeen worden stabiliteitsberekeningen op het Laboratorium voor
Grondmechanica uitgevoerd voor nieuw op te werpen dijken. Daarbij moeten
zoveel aannamen worden gedaan - zoals de wrijvingseigenschappen van de
grond waaruit de dijk zal bestaan, het verloop van de waterspanningen
in de dijk, het ontstaan van water-overspanningen in de ondergrond als
gevolg van de belasting door de nieuwe dijk - dat geringe onnauwkeurigheden in de berekening, door welke oorzaak dan ook ontstaan, niet onoverkomelijk worden geacht. De veiligheid van een nieuwe dijk tegen afschuiven wordt dan ook als regel ruim boven één gekozen.
Ook het bepalen van de wrijvingseigenschappen van de al aanwezige lagen
van de ondergrond vereist om dezelfde redenen niet de uiterste nauwkeurigheid: het heeft weinig zin om een gedeelte van de gegevens met
de grootste precisie vast te stellen als men de rest moet schatten.
Het is daarom gebruikelijk in deze gevallen een zogenaamde snelle celproef uit te voeren, die wel met voldoende nauwkeurigheid de hoek van
inwendige wrijving $' oplevert, doch voor de ware cohesie c' als regel
nul geeft. Alle grondsoorten, behalve zuiver zand, bezitten enige ware
cohesie; die is echter gering in verhouding tot de spanningen die in
een dijklichaam en in de ondergrond heersen bij de gebruikelijke af-
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metingen van rivier-, kanaal- en zeedijken.
Men maakt dan ook geen al te grote fout wanneer de echte cohesie bij de
berekeningen wordt verwaarloosd. Wil men deze grootheid toch bepalen dan
staan daartoe andere - duurdere - proeven ter beschikking.
- Wat betreft de variatie van de grondslag in de lengterichting van de dijk
is bij nieuw aan te leggen dijken, of verhoging van bestaande, vrijwel
uitsluitend de ondergrond van belang, daar de dijk zelf volgens een
standaardontwerp wordt gebouwd of verzwaard. Zelfs al zou de ondergrond
sterk variëren dan zal men toch hoogstens de dijk over langere strekkingen daaraan aanpassen. Het is dan voldoende door middel van een grondonderzoek de ongunstigste toestand van de ondergrond per strekking op te
sporen, en dan van die ongunstigste plaats de wrijvingseigenschappen per
grondlaag te bepalen.
Bij de tot 1966 algemeen gevolgde werkwijze ter bepaling van de standzekerheid van taluds van waterkeringen, afgravingen, bouwputten enz.,
kon daarom zonder twijfel genoegen worden genomen met de toenmalige gebruikelijke methoden.
Bij het onderzoek naar de standzekerheid van boezemkaden kwamen echter geheel andere problemen naar voren. Hieronder zijn de belangrijkste opgesomd.
- De totale lengte aan te onderzoeken boezemkaden bedraagt meer dan
1000 km; hierbij zijn dan nog niet inbegrepen de polders in Friesland
en het gebied van de grote rivieren.
- De boezems bestaan vaak uit vroegere rivierlopen en andere watergangen
uit de tijd dat het gebied nog niet ingepolderd was; juist op deze
plaatsen kan de ondergrond sterk wisselen in samenstelling op korte afstand.
De kaden zelf kunnen eveneens sterk variëren in samenstelling, daar zij
veelal vroeger met primitieve middelen zijn aangelegd. De in de loop der
tijden nodig gebleken verhogingen zijn vaak uitgevoerd met de dichtst
bij de hand zijnde materialen.
- Het is bekend dat vele boezemkaden een slechts geringe overmaat aan
stabiliteit bezitten. Geregeld ontmoet men kaden die langzaam deformeren,
en soms zelfs zijn afgeschoord. In een dergelijk geval zou een niet
nauwkeurig genoeg uitgevoerd onderzoek door de mand vallen, nl. een onwaarschijnlijk getal voor de veiligheid opleveren.
Doch ook voor stabielere kaden is een goed onderzoek vereist opdat geen
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kade onterecht afgekeurd (of goedgekeurd) worde.
- De ondergrond en de kaden zelf bevatten vaak veel veen, dat onder water
geen gewicht heeft. In een dergelijk geval is de schuifweerstand van de
grond, die voor een deel wordt bepaald door de korrelspanningen in de
kade en de ondergrond, betrekkelijk laag. Hierdoor wordt de eventueel
aanwezige echte cohesie van de grond relatief veel belangrijker dan bij
grotere en zwaardere klei- en zanddijken. Bij kaden die vrijwel geheel
uit veen bestaan is de echte cohesie van het veen in hoge mate bepalend
voor de veiligheid.
De kaden moeten om bovenstaande redenen bij wijze van spreken meter voor
meter worden onderzocht. Vanaf het begin was duidelijk dat het toe te passen systeem van kade-onderzoek op enige punten een nadere studie eiste.
Voor sommige onderdelen was het voldoende om met een grotere nauwkeurigheid te werk te gaan, voor andere moesten nieuwe wegen worden ingeslagen.
Hierbij moest echter wel in het oog worden gehouden dat zowel de benodigde
tijd voor een onderzoek als de kosten binnen redelijke grenzen moesten
blij ven.
Het onderzoek werd daartoe als volgt

opgezet, onder supervisie van het in

1968 opgerichte Centrum voor Onderzoek Waterkeringen.
- Het onderzoek wordt polder voor polder uitgevoerd. De volgorde is vastgelegd in een urgentieschema dat door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen is opgesteld.
- De continuïteit van de kade en de ondergrond wordt in hoofdzaak vastgesteld door een visuele verkenning door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, een historisch onderzoek aan de hand van oude kaarten en andere
schriftelijke gegevens, en een geologisch onderzoek door het Laboratorium
voor Grondmechanica met behulp van voorhanden boorprofielen en
geologische kaarten. Het hierna volgende lengte-grondonderzoek wordt op
orthodoxe wijze verricht door middel van boringen en sonderingen.
Ook is getracht gebruik te maken van methoden die een meer continu beeld
geven van de grondopbouw, zoals de geo-electrische methode en de seismische methode. Beide bleken te falen bij boezemkaden; zolang hierin
geen opmerkelijke verbeteringen kunnen worden aangebracht zullen zij
niet kunnen worden gebruikt.
- Ongeveer gelijktijdig met de aanvang van het onderzoek van de boezemkaden is op het Laboratorium voor Grondmechanica een boormethode tot
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ontwikkeling gekomen waarmede een continu gestoken ongeroerde boorstrang
van grote lengte wordt verkregen, de zogenaamde continuboring. Met deze
boringen wordt een veel beter beeld van de grondopbouw verkregen dan met
andere boormethoden. Het grootste voordeel is echter dat pas achteraf in
het laboratorium die monsters uit de boorstrang behoeven te worden ge
kozen die voor beproeving in aanmerking komen.
 Ook omstreeks deze tijd werd het gebruik van computers meer algemeen.
Gezien het grote aantal stabiliteitsberekeningen dat voor de beoordeling
van een polder nodig is  gemiddeld meer dan 1000 doorgerekende cirkels 
zou het kadeonderzoek zonder computer vrijwel onmogelijk zijn.

Een tweetal onderdelen van het kadeonderzoek waarvoor een min of meer
principiële keuze moest worden gedaan zijn: de proeven ter bepaling van de
wrijvingseigenschappen van de grond, en de eigenlijke stabiliteits
berekening.
Voor de proeven ging de keuze tussen het triaxiaalapparaat en het op het
Laboratorium voor Grondmechanica gebruikelijke celapparaat.
Voor de berekeningen had men de keuze tussen de klassieke glijvlak
berekeningen en de meer moderne methoden, zoals die der glijlijnpatronen
en die gebaseerd op eindige elementen.
Het gebruik van glijvlakken ter bepaling van de veiligheid van taluds
tegen afschuiving is al oud. De eerste opzet is reeds gedaan door Coulomb
in 1776; in principe wordt zijn methode nog steeds toegepast.
Coulomb veronderstelde dat de schuifweerstand van de grond door twee para
meters wordt beheerst: de cohesie c' en de hoek van inwendige wrijving <t>',
volgens de formule
T = c' + o tg ♦'

Figuur 1.
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Hierbij is T de schuifweerstand in het afschui fvlak, en a de korrelspanning loodrecht op het schuifvlak. Men ziet uit de formule dat er bij een
drukspanning a = 0 een rest-weerstand overblijft van c': de ware cohesie
(Fig. 1).
Voor het vlak waarlangs een talud zou willen afschuiven wordt als regel
een cirkelvormig vlak gekozen. Men berekent nu welke de krachten zijn die
het talud willen doen afschuiven, en daarna de som van alle weerstand
biedende krachten.
(Ervaring moet leren hoe men het gevaarlijkste glijvlak moet kiezen;
tegenwoordig laat men de computer een groot aantal cirkels doorrekenen
tot het cirkelvlak met de minimum veiligheid is gevonden).
Wanneer de twee krachten - aandrijvende en weerstandbiedende - elkaar
in evenwicht houden is de veiligheid = 1. Daar onder de veiligheid van
een dijk ook andere aspecten worden begrepen (golfoverslag, onderloops
heid), spreekt men in dit geval bij voorkeur van de evenwichtsfactor.
De beschreven rekenwijze is een zogenaamd kinematisch bezwijkmechanisme,
waarvan bekend is dat een oplossing wordt gevonden die hoger kan liggen
dan de echte

bezwijkbelasting, dus aan de onveilige kant.

Daar de echte bezwijkbelasting

niet kan worden berekend zou men beter

een bezwijkmechanisme kunnen gebruiken dat een lagere waarde oplevert
dan de echte bezwijkbelasting; dan zit men aan de veilige kant. Een
dergelijke methode is bijvoorbeeld die der eindige elementen, welke
methode de laatste jaren sterk tot ontwikkeling is gekomen.
Voor het bepalen van de wrijvingseigenschappen van de grond zijn vele
soorten proeven bedacht, zowel laboratoriumproeven op monsters als
terreinproeven. De laatste zijn als regel de goedkoopste, doch ook de
minst betrouwbare. Bovendien kunnen met terreinproeven de ware grondeigenschappen niet worden bepaald. Daar toch al continuboringen nodig zijn
om de grondlagenopbouw van de kade te keren kennen, en hieruit monsters
kunnen worden genomen waren deze automatisch aanwezig zonder kostenverhoging. Van de mogelijke laboratoriumproeven komen de triaxiaal-proef
en de oudere, in Nederland ontwikkelde, celproef het meest in aanmerking.
Beide proeven berusten op hetzelfde principe: een vrij hoog monster dat
langs het cilinderoppervlak door een rubbervlies is omsloten kan door
middel van vloeistofdruk zijdelings (horizontaal) worden belast en verticaal door middel van een stempel (Fig. 2 en 3 ) .
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Fig. 2

CELAPPARAAT

Fig. 3

Gezocht wordt naar combinaties van horizontale en verticale spanningen die
het monster (bijna) doen afschuiven. In de wijze waarop een k r i t i e k e spanningscombinatie wordt bereikt bestaan echter kenmerkende verschillen. B i j
het triaxiaal-apparaat wordt de horizontale steunspanning constant gehouden en de verticale opgevoerd door het stempel met een constante
geringe snelheid naar beneden te bewegen. B i j het cel-apparaat wordt een
constante verticale spanning opgelegd, en de horizontale verlaagd t o t
het monster wil gaan afschuiven.
Elke proef heeft z i j n eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, als ook
onaangename bijverschijnselen, die bepalend z i j n geweest voor de keuze.
Gezien het aantal van ca. 35 apparaten dat constant voor het kade-onderzoek in gebruik i s , z i j n de volgende gegevens mede in de keuze betrokken:
Een triaxiaal-apparaat kost zeker 3 a 4 maal zo veel als een cel-apparaat,
en neemt even maal zoveel ruimte in beslag die zorgvuldig op 10 C moet
worden gehouden. De t r i a x i a a l - p r o e f vergt bovendien ongeveer viermaal
zoveel man-uren als een cel-proef.
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KRUISINGEN VAN TRANSPORTLEIDINGEN MET WATERKERINGEN
door ir. K.C.J. van den Ende, Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

Inleiding
Het uitgangspunt voor de beveiliging van de lage gebieden langs zee- en
rivierdijken en polderkaden is de eis dat een maatgevende waterstand of
ontwerppeil moet kunnen worden gekeerd. De waterkeringen worden op basis
van dit uitgangspunt verbeterd en onderhouden. Er moet echter ook rekening
worden gehouden met het feit dat reeds bij lagere waterstanden dan de
maatgevende een calamiteit niet geheel uitgesloten is. Zo'n calamiteit bij
de dijken en kaden zou bijv. het gevolg kunnen zijn van plaatselijk stabiliteitsverlies door grondmechanische oorzaken die niet voldoende zijn onderkend.
Daar waar transportleidingen de dijken en kaden kruisen is de situatie
soms zo gecompliceerd dat de kans dat bepaalde factoren niet juist worden
geëvalueerd wordt vergroot. Dit betekent dat de kans op inundatie ook na
voltooiing van de nu in vele gebieden in uitvoering zijnde dijkverbeteringen groter zal zijn dan de voor de betreffende gebieden geaccepteerde kans
dat een maatgevende waterstand wordt overschreden. Om de huidige dijk- en
kadeverbeteringen zinvol te doen zijn, dient het additionele risico klein
te zijn ten opzichte van de kans op overschrijding van de maatgevende
waterstand. Een complicatie is hierbij dat in tegenstelling tot de bepaling van de kans op het overschrijden van bepaalde waterstanden de genoemde additionele risico's moeilijk cijfermatig te waarderen zijn.
In het volgende wordt in grote lijnen geschetst hoe een en ander in de
leidraden voor vloeistof- en gasleidingen is opgezet.
Vei 1 i ghei dsaspecten
De vaak complexe gesteldheid van onze waterkeringen en van de grondslag
waarop die zijn opgeworpen, betekent voor een leiding die er doorheen
wordt gelegd een onzekerheid ten aanzien van zijn ligging in de waterkering, een onzekerheid ten aanzien van de vormveranderingen die hieruit
voort kunnen vloeien en dus een onzekerheid ten aanzien van de uitgangspunten voor de berekening. Voor leidingkruisingen met waterkeringen dient

33

derhalve een op een grondmechanisch onderzoek gebaseerde sterkteberekening
te worden uitgevoerd. Het is duidelijk, dat in zo'n berekening met betrekking tot uitwendige en inwendige belastingen onzekerheidsfactoren moeten
worden verdisconteerd. De wijze waarop dit dient te geschieden is echter
niet eenvoudig.
Bij het bestuderen van detailproblemen betreffende de veiligheid van leidingkruisingen met waterkeringen blijkt men op vele moeilijkheden te stuiten.
Dit is vooral een gevolg van het ontbreken van voldoende gegevens over de
grootheden die bij het veiligheidsprobleem een rol spelen. De erkenning
echter van het feit dat ook bij de gebruikelijke veiligheden de kans op
een ongewenste toestand niet uitgesloten is, zou tot een in principe statistische aanpak van het veiligheidsprobleem moeten leiden, waarbij deze
kans als maat voor de veiligheid wordt beschouwd.
Daarbij dienen de gevolgen van het ontstaan van een ongewenste toestand
te worden afgewogen tegen de maatregelen die de kans daarop beperken.
Een volledige oplossing kan echter niet worden gegeven. Wel kan worden gesteld dat bij berekening van leidingkruisingen, die bij bezwijken tot
schade aan of doorbraak van de waterkering kunnen leiden, de consequenties
hiervan dienen te worden betrokken. De onzekerheden in de berekening van
de leidingkruising kunnen globaal in twee groepen gesplitst worden. Als
eerste kunnen worden genoemd de onzekerheden in de belastingen en in het
rekentechnische gedeelte van de berekeningen.
1. De in een grondmechanisch rapport gegeven randvoorwaarden voor de berekening zijn geen grenswaarden, doch waarden welke kunnen worden overschreden.
2. Dit geldt eveneens voor de in een hydraulische berekening bepaalde inwendige drukken.
3. Bij de schematisering van de constructie en de belastingen ten behoeve
van de berekening worden onzekerheden geïntroduceerd.
De tweede groep onzekerheden vindt zijn oorsprong in de spreiding in
materiaal sterkte.
1. In de verschillende voorschriften is de spreiding in de sterkte-eigenschappen bij de bepaling van de toelaatbare spanningen in zekere zin
verwerkt. Van een grenswaarde kan echter niet worden gesproken.
2. Verborgen materiaalgebreken kunnen de sterkte beïnvloeden. Maatafwijkingen en niet in het minst het verschil tussen een standaardproef onder

34

genormaliseerde belastingaannamen en het werkelijke gedrag van het
materiaal, zijn onzekerheden, waarmee rekening moet worden gehouden.
Uiteindelijk is in de leidraden ondanks de geschetste problemen niet gekozen voor een eindfactor maar voor een stelsel waaruit duidelijk blijkt
waar de onzekerheden liggen.
Er is daarbij onderscheid gemaakt in een viertal categorieën:
a. onzekerheidsfactoren voor grondmechanische grootheden;
b. onzekerheid met betrekking tot de inwendige vloeistof- of gasdruk van
de leiding;
c. schadefactoren, waarmee de consequenties van het bezwijken van leidingconstructies, die tot schade aan en eventueel bezwijken van de waterkering kunnen leiden, worden verdisconteerd;
d. onzekerheden die voortvloeien uit de uitvoering.
Daarbij is voor de bepaling van de uiteindelijke veiligheidsmarge uitgegaan van de Amerikaanse gasvoorschriften (ASA B31-8-1963/USAS-B 31-8-1968/
ANSI-B 31-8-1971).
Met betrekking tot de uitwendige belastingen (genoemd onder a) kan worden
verwezen naar de tabel op blz. 18 van de "leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen".
In de onzekerheidsfactor ten opzichte van de gemiddelde waarde zijn de
volgende onzekerheden verdisconteerd:
a. onzekerheid ten gevolge van variaties in de bodemgesteldheid;
b. onzekerheid in de berekeningsmethodiek.
In de onzekerheidsfactor ten opzichte van de maximale waarde is uitsluitend verdisconteerd de onzekerheid in de berekeningsmethodiek. Uit de toelichting bij de leidraden blijkt,het zij hier uitdrukkelijk gezegd.dat
deze factoren niet meer zijn dan een met de huidige kennis zo goed mogelijk vastgestelde waarde die, zodra meer ervaring, betere berekeningsmethoden of meetresultaten beschikbaar komen, dienen te worden aangepast.
Met betrekking tot de inwendige belastingen (genoemd onder b) van de leiding is gekozen voor een methode, waardoor zekerheid wordt verkregen dat
de kruisingsstrekking altijd sterker is (wat betreft inwendige belastingen)
dan de aansluitende veldstrekking. Bij de voor de veldstrekking gekozen
wanddikte van de leiding kan de volgens de gebruikelijke norm maximaal toelaatbare inwendige druk worden bepaald. De ontwerpdruk van de kruising
dient dan 20% hoger te worden gesteld.
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Met de onder (c) aangeduide schadefactoren zijn bedoeld factoren waarmee
de toelaatbare belastingen - afhankelijk van de schade bij bezwijken van
de leiding en doorbraak van de waterkering - gereduceerd worden met een
factor die kan variëren van 1 tot 3/4; zie hiervoor o.a. "leidraad voor
constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen",
blz. 33.
Ten aanzien van de onder (d) aangegeven onzekerheden zij opgemerkt dat op
grond van ervaringen bij aangelegdevloeistof- en gasleidingen een goede
en zorgvuldige uitvoering van groot belang is gebleken. Er is nog altijd
weinig bekend over zakkingen ten gevolge van grondroering bij de uitvoering.
Bij een recent uitgebreid onderzoek is gebleken dat bij een toch wel goede
uitvoering zakkingen van + 40 cm voorkwamen. Het is daarom een goede constructiepraktijk in de constructie voldoende reserves in te bouwen.
Dit kan worden verwezenlijkt door zoals in de leidraad is aangegeven bij
een fundering op staal uit te gaan van een zakkingsverschil van 10 cm
ter versterking van de door het grondmechanisch bureau opgegeven zettingsverschillen.
Daarbij moet bij toepassing van bijvoorbeeld starre elementen zoals damwanden en dergelijke als hulpconstructie voor een flexibele op staal ge-"
fundeerde leidingkruising vanzelfsprekend de nodige voorzichtigheid in
acht worden genomen.
Kruisings typen
Bij kruisingen van leidingen met waterkeringen kan men twee funderingswijzen onderscheiden: op staal en op palen. Een fundering op staal is tot
dusverre meestal toegepast bij kruisingen van leidingen met een geringe
diameter, waarbij de waterkering niet aan belangrijke zettingen onderhevig
was. Hierbij kunnen twee kruisingstypen worden onderscheiden.
a. De leiding ligt in een verticaal vlak (zie fig. 1).
Deze constructiemethode heeft als nadeel dat de leiding de eventuele
zetting van het dijklichaam in veel gevallen niet kan volgen. Wanneer
bovendien scherpe bochten worden toegepast kunnen hoge spanningspieken
optreden.
b. De leiding wordt door de waterkering gevoerd, waarbij de as van de leiding niet in een verticaal plat vlak ligt, maar zodanig, dat belastin-
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Fig.

1 "Portaalkruising"

Fig. 2 "Vallende Boogkruising"

J/|_ =4/P~
Fig. 3 "Schichtkruising"

Fig. 4 "Bajonetkruising"

gen door zettingsverschillen van grondlagen onder de leiding mede door
torsie kunnen worden opgenomen (zie fig. 2, 3 en 4).
Deze laatste wijze van kruisen heeft als voordeel dat zettingsverschillen
gemakkelijker door de leiding kunnen worden gevolgd. Een nadeel is wel dat
de constructielengte in de waterkering bij de oplossingen groter wordt.
Overigens kan,ook al treden niet al te grote zettingen van het dijklichaam
op,in alle gevallen ruimte onder en/of naast de buis ontstaan, omdat de
leiding de zettingen niet kan volgen.
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Het verdient daarom aanbeveling de doorvoer van de leiding door de waterkering zo te ontwerpen dat in het hoogste punt de onderkant van de leiding
over enige lengte in ieder geval boven ontwerppeil ligt en daarbij de
"portaal kruising" toe te passen.
Bij boezemwaterkruisingen waar bovenstaande aanbeveling gezien de afmetingen van de kaden tot te scherpe bochten aanleiding kan geven worden lagere
doorvoerhoogten toegepast.
Wanneer de diameter van de leiding groot was en belangrijke zettingen van
het dijklichaam konden optreden werd bij de kruising van de leiding met de
waterkering een fundering op palen toegepast.
In fig. 5, 6 en 7 worden boezemwaterkruisingen aangegeven. De zogenaamde
"Dubbele Wiericke" (fig. 5) oplossing, die slechts enkele keren is toegepast, heeft het nadeel dat bij hogedrukleidingen een ankerblok moet worden
toegepast om expansie van de leiding op te kunnen vangen. De expansie ten
gevolge van inwendige druk en temperatuursverandering veroorzaakt anders
te grote spanningen in de bochten.
Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de overgang van de op
palen gefundeerde constructie in de waterkering naar de op staal gefundeerde constructie in de terreinstrekkingen. In ieder geval dient rekening te
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worden gehouden met een mogelijk zakkingsverschil tussen deze constructie
delen. Bij de overgang worden daarom in de regel speciale flexibele kop
pelingen of overgangsconstructies toegepast.

39

Wanneer het boezemwater kan worden afgedamd is de zogenaamde "Oostvaart"
oplossing (fig. 6) mogelijk. Hierbij zijn geen ankerblokken nodig, omdat
geen scherpe bochten aanwezig zijn.
Als het boezemwater niet kan worden afgedamd kan de "hangbrugconstructie"
of "Gouwe" oplossing (fig. 7) worden toegepast. Hierbij zijn in alle gevallen ankerblokken noodzakelijk om de bochtkrachten en hangkrachten op te
kunnen nemen.
Bij kruisingen van brede wateren waarbij voor de dijk geen voorland aanwezig is, kunnen de oplossingen volgens fig. 8 worden toegepast.
Bij deze oplossingen moet onder water worden geheid. Het is vaak mogelijk
de eigenlijke zinkerconstructie eerder te leggen dan de dijkkruising zelf.
Wanneer de aansluiting met'de landleiding tot stand wordt gebracht, nadat
de zinkerconstructie het grootste gedeelte van de zakkingen heeft ondergaan, is een fundering op palen voor dit laatste gedeelte niet meer noodzakelijk.
Bij kruisingen van brede wateren met voorland kunnen de oplossingen volgens fig. 9 worden toegepast.
Bij kruisingen van brede wateren met en zonder voorland worden de oplossingen volgens fig. 10 ook toegepast. De leiding wordt hier in een betonnen bakconstructie gelegd waarbij er zorg voor wordt gedragen dat tussen
de leiding en de bak een laag klei van voldoende dikte wordt aangebracht.
De ondersteunigsconstructie behoeft nu uitsluitend in het zettingsgebied
te worden aangebracht.
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STABILITEIT VAN RIVIERDIJKEN
door ir. P.Aanen, Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

Inleiding
Sinds het eind van de jaren zestig wordt door de beheerders van de rivierdijken gewerkt aan de verbetering (dat wil zeggen verhoging en verzwaring)
van deze dijken, teneinde het waterkerend vermogen daarvan in overeenstemming te brengen met de nu geldende normen. Bij de voorbereiding van deze
verbeteringswerken is het Centrum sinds ca. 1971 betrokken. Het vervult
een adviserende taak ten aanzien van de technische aspecten van deze ontwerpen, vooral op het gebied van de stabiliteit (de standzekerheid) van de
dijk bij hoge rivierafvoeren.
De ervaringen, opgedaan bij deze activiteiten, en de ontwerpmethodieken die
nu als routine worden toegepast bij het tot stand komen van de verberingsontwerpen zullen in het navolgende worden aangegeven. Tevens wordt
aandacht geschonken aan de onderzoekactiviteiten die worden verricht voor
het vaststellen van (nog) beter gefundeerde ontwerpcriteria.
Uitgangspunt voor rivierdijkverbeteringen
De reden dat in de jaren '50 tot het vaststellen van de aanwezige veiligheid en het zonodig verbeteren van de rivierdijken werd besloten lag voor
een groot deel in de veranderde opvattingen betreffende de voor dijken te
hanteren ontwerpmethodieken. Zo zijn ten behoeve van de rivierdijken, in
navolging van de bij de Deltawerken toegepaste wijze voor het vaststellen
van de ontwerpwaterstand, met de beschikbare gegevens bewerkingen uitgevoerd waarbij het zogenaamde maatgevend hoogwater (MHW) is vastgesteld bij
3
een afvoer van 18.000 m /s voor de Rijn te Lobith. Deze maatgevende afvoer
3
van 18.000 m /s heeft een overschrijdingsfrequentie van 1/3000 per jaar.
De geaccepteerde overschrijdingsfrequentie was een beleidsbeslissing die
mede gebaseerd was op een redelijke afstemming tussen de nagestreefde
veiligheid tegen de zee en de te creëren veiligheid tegen hoge rivierafvoeren. De maatgevende afvoer is hoger dan de grootste ooit gemeten afvoer
die in 1926 optrad. De afvoer bedroeg toen circa 12.500 nr/s waarvan de
overschrijdingsfrequentie ca. 1/100 per jaar bedroeg.

42

De door de dijken te keren ontwerpwaterstanden, behorende bij de afvoer
3
van 18.000 m / s , zijn ca. 0,50 - 1,00 m hoger dan de standen die bij de
hoogst bekende afvoer werden bereikt. De noodzaak van aanpassing, dat is
dan versterking, van de rivierdijken wordt in de eerste plaats hierdoor
gevormd. Bovendien werd tijdens het hoogwater van februari 1970, waarvan
de overschrijdingsfrequentie ca. 1/15 per jaar bedroeg, duidelijk dat de
toestand der dijken op verschillende plaatsen veel te wensen overliet.
Daarbij speelde niet alleen de hoogte van de kruin boven de opgetreden
waterstand een belangrijke rol - die was op sommige plaatsen nauwelijks
voldoende - maar gaf ook de stabiliteit van het dijklichaam aanleiding
tot grote problemen. Op verschillende plaatsen bleek de toestand ten opzichte van 1926 door verschillende oorzaken verslechterd te zijn.
Verbetering van de rivierdijken zal daarom zeker noodzakelijk zijn als
het uitgangspunt voor de ontwerpen gebaseerd blijft op de nu geldende
3
maatgevende afvoer van 18.000 m /s voor de Rijn te Lobith. Maar ook, indien door advies van de onlangs ingestelde "Commissie Rivierdijken" in
de toekomst een lagere norm (afvoer) wordt aangehouden moet mijns inziens
de stabiliteit van de dijken op technisch verantwoorde wijze worden bezien.
De stabiliteit
In het voorgaande is aangestipt dat de stabiliteit van de rivierdijken een
belangrijk aspect vormt bij de gehele problematiek van de rivierdijkverbeteringen. Bovendien werd gememoreerd dat de mate van stabiliteit niet
aan de zeer ruime kant blijkt te zijn. Men kan zich afvragen wat de oorzaak is van de geringe stabiliteit van de huidige dijken bij hoge rivierafvoeren. Deze moet mijns inziens gezocht worden in de ontstaanswijze van
de dijken in het rivierengebied. Zoals bekend werd de hoogte van de dijken
steeds aangepast aan de hoogst voorgekomen waterstand. Hierdoor zal in de
loop der tijd een steeds hogere dijk ontstaan zijn. Wat dit betekende ten
aanzien van de veiligheid tegen afschuiven kan nu worden berekend. De tendens in de veiligheidscoëfficiënt, die de mate van stabiliteit uitdrukt,
is aangegeven voor onderstaand fictief dijkprofiel (fig. 1). De uitgangspunten voor de berekening zijn een vrij willekeurige greep, echter wel
enigszins afgestemd op de realiteit.
De oorzaak van de vermindering van de stabiliteit of zelfs het stabiliteitsverlies van de huidige dijken bij hoogwater moeten liggen in de ver-
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Fig. 1

anderingen in de waterspanningen in de dijk en de ondergrond als gevolg
van de grondwaterstroming. Een van de zeer belangrijke aspecten bij het
vaststellen van de benodigde dijkverbeteringen is dus het bepalen van deze
grondwaterspanningen. Hiervoor staan verschillende middelen ten dienste,
die hier niet zullen worden behandeld.
De aantasting van de stabiliteit kan zich op een aantal min of meer met
elkaar samenhangende manieren manifesteren. Het betreft de volgende vormen:
- afschuiving, dit is het afglijden van (een deel van) de dijk
Hierbij zal het geval van stabiliteitsverlies ten gevolge van over de
dijk stromend water buiten beschouwing blijven. Dit speelt bij rivierdijken na verbetering geen rol.
- verweking, dit is het totale verlies aan schuifweerstand van de grondlagen.
- opdrijven of opbarsten van het gebied direct aansluitend aan de dijk.
- zandmeevoerende wellen waarbij materiaal uit de ondergrond van de dijk
wordt afgevoerd.
Als de benodigde grondgegevens verzameld zijn kunnen de stabiliteitsbeschouwingen worden uitgevoerd. We zullen nu wat uitgebreider ingaan op de
glijvlakberekeningen en het verschijnsel van de zandmeevoerende wellen.
In het kort zullen ook de verweking en het opdrijven worden behandeld.
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Afschuivingen
Berekeningen naar de veiligheid tegen afschuiven van dijktaluds geschieden
tot nu toe met glijvlakberekeningen. Andere methoden, gebaseerd op toepassing van elasto-plastische berekeningsmethode in elementen programma's
en karakteristieke glijvlakken, worden niet als routine gebruikt.
Ook binnen de groep glijvlakberekeningen is echter een scala van verschillende typen aanwezig, hetgeen wordt veroorzaakt door het niet statisch bepaald zijn van het glijvlakprobleem en het ontbreken van een adequate beschrijving die de relatie tussen vervormingen en spanningen in dit verband vastlegt. Door de aard van de aanname die door de verschillende
onderzoekers werd gedaan, zijn de uitkomsten meer of minder betrouwbaar.
Een veel toegepaste methode is die van Bishop, waarvan gebleken is dat de
betrouwbaarheid redelijk groot is.
Van groot belang bij het uitvoeren van glijvlakberekeningen is het juist
vaststellen van de te gebruiken wrijvingseigenschappen tg * ' en c' voor de
verschillende grondlagen. In elk geval moeten dit de geconsolideerde, dat
wil zeggen de "echte", wrijvingseigenschappen zijn. De beproevingsprocedure
in cel- of triaxiaalproef moet daarop gericht zijn. Geconstateerd is dat
de triaxiaalproeven doorgaans hogere wrijvingseigenschappen opleveren dan
celproeven. Een onderzoek naar de oorzaak hiervan is in uitvoering.
Voorts dient men zich te bedenken dat de gemeten wrijvingseigenschappen
van een of enkele monsters representatief gesteld worden voor een gehele
grondlaag. Nu kunnen de wrijvingseigenschappen van een als homogeen geclassificeerde grondlaag tamelijk ver uiteenlopen. De nauwkeurigheid van
de schatting van de gemiddelde wrijvingseigenschappen en de spreiding
daarin zal beter bekend worden naarmate er meer monsters uit de grondlaag
worden beproefd.
Behalve de grondeigenschappen moet ook het verloop van de waterspanningen
bekend zijn. Verschillende werkwijzen staan ten dienste bij het "voorspellen" van de waterspanningen bij de MHW-afvoergolf. Tot nu toe worden vrijwel alle rivierdijken berekend met een als permanent aangenomen grondwaterbeweging bij de MHW-stand. Dit geeft bij een juiste vaststelling van de
doorlatendheid (verhoudingen) van de diverse grondlagen de maximaal bereikbare waterspanningen.
Dat met een permanente grondwaterbeweging wordt gerekend, heeft twee
hoofdoorzaken. Ten eerste de bijzonder lastige bepaling van de berging in
de grond (zowel elastisch als freatisch) en ten tweede de nu nog niet
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bekende voor deze berekeningen maatgevende afvoergolf. Er is weliswaar
door de Rijkswaterstaat een golf vastgesteld die behoort bij de maatgevende afvoer, maar mogelijk bereiken bij een niet permanente berekeningswijze
de grondwaterspanningen hun maximale waarden wel bij een wat lagere, maar
bredere afvoergolfvortn.
Er zijn aanwijzingen dat de "winst" aan waterspanningen (potentiaal) in
de zandondergrond bij een niet-permanente berekeningswijze gering is.
Voor de berekening van de voortplanting van de potentiaal in het daarbovenliggend kleipakket staan ons de consolidatietheorieën ten dienste.
De mate waarin de permanentie wordt benaderd hangt af van de doorlatendheid
(k) en de elastische vormverandering (zwelling) (otz), uitgedrukt in een
consolidatiecoëfficiënt C, =
k
'W
z
Als voorbeeld hoe een en ander uitpakt de volgende figuren.
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Aan de gehele problematiek van een niet-permanente grondwaterbeweging
zitten nog zoveel onzekerheden dat op verzoek van werkgroep 9 van de
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen in een dijkvak van de
Tielerwaard in een eerstvolgende hoogwaterperiode een uitgebreid onderzoek
naar het verloop van de waterspanningen zal worden verricht.
Tenslotte nog het volgende over glijvlakberekeningen. Een veel gehoorde
vraag is: welke evenwichtsfactor is nog als voldoende te kwalificeren? In
zijn algemeenheid is hierop geen antwoord te geven zoals te begrijpen uit
het voorgaande. Een en ander zal in technische zin afhangen van:
- de nauwkeurigheid van de (glijvlak)berekeningsmethode
- de mate waarin de ondergrond verkend is
- de manier waarop de wrijvingseigenschappen van de grond zijn bepaald en
hoeveel gegevens daarbij ter beschikking stonden
- de onzekerheid in de waterspanningen en bovendien de invloed van de
mogelijke variatie van de waterspanningen op de evenwichtsfactor.
Doorgaans wordt de stabiliteit van een onveilig dijkvak verbeterd door een
verflauwing van het talud - meestal tot 1:3. Als dit nog niet voldoende is,
kan het aanbrengen van een berm worden overwogen. In bijzondere gevallen
kunnen drainages worden toegepast.
Verweking
Het tweede punt dat bij de stabiliteitsbeoordeling de aandacht verdient is
de mogelijke verweking van de grond. Door de druk van het uitstromende
grondwater kan de schuifweerstand zover worden verminderd dat het evenwicht
aan het (talud)oppervlak verloren gaat. Dit verschijnsel is in feite alleen
van belang in cohesieloze grond. Het probleem kan worden ondervangen door
het aanbrengen van een filterconstructie of door verflauwing van het talud.
Opdrijven of opbarsten
Indien de potentiaal in de zandondergrond zo hoog oploopt dat de waterdruk
het gewicht van het samenhangend kleipakket overtreft, zal het kleipakket
opdrijven. Hierdoor is de bovengrens van de potentiaal vastgelegd.
Dikwijls echter zal bij niet te grote dikte van het kleipakket of op zwakke
plaatsen bij een geringere potentiaal opbarsten van de kleilagen hebben
plaatsgevonden. Dit opdrijven en opbarsten wordt doorgaans in een verbeten ngsontwerp niet toegestaan in het gebied Van het kritieke glijvlak.
Het verschijnsel kan worden voorkomen door het aanbrengen van extra gewicht
op het maaiveld bijv. in de vorm van een berm.
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Zandmeevoerende wellen
Bij hoge rivierstanden treedt het grondwater dikwijls geconcentreerd in
zogenaamde wellen uit. Deze wellen voeren in het algemeen enkel water af.
Als echter de grondwaterbeweging zich sterk ontwikkelt (met andere woorden
als er een groot verhang ontstaat) kunnen de op de bodemdeeltjes werkende
stromingskrachten de krachten die een verplaatsing tegenwerken overtreffen:
de bodemdeeltjes worden weggespoeld. Hierdoor kunnen andere deeltjes in
een ongunstige positie geraken enz. Het proces van interne erosie is begonnen en aan het oppervlak wordt een zandmeevoerende wel geconstateerd. Bij
de voortzetting van het proces zal de dijk worden ondermijnd en op een
gegeven moment kunnen inzakken. Dit gehele proces wordt wel "piping" genoemd. De omstandigheden die het pi ping-proces beïnvloeden hangen voornamelijk af van de grondsoort, de duur van de hoogwaterperiode en, zoals
boven reeds aangeduid, het patroon van de grondwaterbeweging. Voorts
speelt een rol of het uit de ondergrond weggespoelde zand wordt afgevoerd
door het uitstromende water; als het zand in een wal om de wel wordt afgezet zal dit een remmend effect hebben.
Piping kan slechts ontstaan als er samenhangende grondlagen voorkomen. In
principe is dat bij de klassieke nederlandse dijken vrijwel altijd het
geval doordat de dijk zelf uit klei bestaat.
Voor de beoordeling van de veiligheid van de dijken ten opzichte van piping
staan twee onafhankelijk van elkaar opgezette methoden ter beschikking. Zo
zijn er de op statistisch onderzoek van bezweken en niet-bezweken kunstwerken (Griffith, Bligh en Lane) gebaseerde regels, die afhankelijk van de
grondsoort de vereiste kwellengte ten opzichte van de stuwhoogte (verval)
vastleggen.
grondsoort

Lane

1/3 1 + v * * 7
H
6
middelmatig grof zand
5
grof zand
fijn zand

Bligh
1 + v* ^ 15
H

* 1 = lengte horizontale deel van de kortste kwelweg.
v = lengte verticale deel van de kortste kwelweg.
H = verval.
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Naast deze statistische aanpak zijn er de beschouwingen waarbij de ver
hangen in de grondwaterstroming worden vastgesteld en vervolgens het even
wicht van de grond wordt beoordeeld.
In principe verdient de laatste methode de voorkeur. Door inhomogeniteiten
in de grond kan de grondwaterbeweging echter niet altijd nauwkeurig worden
vastgesteld. I n die gevallen kunnen de statistisch bepaalde regels uitkomst
bieden.
Maatregelen ter vergroting van de veiligheid tegen het ontstaan van ernsti
ge zandmeevoerende wellen kunnen worden gezocht in
 het verminderen van de grondwaterpotentiaal bij de binnenteen door het
aanbrengen van afsluitende lagen in horizontale of verticale zin in de
uiterwaard of drainage aan de binnenteen.
 het aanbrengen van een berm achter de dijk.
 het verminderen van het verval over de dijk door het aanbrengen van een
■ kwel kade.
Deze maatregelen leiden doorgaans tot een bevredigende oplossing voor de
dijkverbetering.

De criteria waaraan voldaan moet worden zijn echter niet in alle gevallen
scherp te noemen. Dit betreft vooral de lengte van het gebied achter de
dijk, dat beveiligd moet zijn tegen piping. Met andere woorden de breedte
van de berm of de plaats van de kwelkade is het probleem. Ook buitenlandse
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gegevens wijzen in die richting. De Duitse aanbevelingen voor rivierdijk
verbeteringen laten zich niet uit over deze zaak. In de Amerikaanse litera
tuur, betrekking hebbende op de Mississippi, wordt opbarsten van de klei
laag binnen 300 ft niet toegestaan en worden bermen tot die lengte aanbe
volen. Dit lijkt onder de Nederlandse omstandigheden echter een wat al te
rigoreuze benadering.
Teneinde beter geïnformeerd te raken over het pipingproces (en zodoende
de criteria scherper te kunnen vaststellen) is een fundamenteelexperimen
teel onderzoek bij het Laboratorium voor Grondmechanica aangespannen.
Daarbij worden proeven uitgevoerd in onderstaand schematisch aangegeven
model, waarin een ondoorlatende kleilaag op een zandbed is aangebracht.
Bij de proeven wordt een potentiaalverschil (verval) over de kleilaag opge
bouwd. De ontwikkeling van de grondwaterbeweging voor en tijdens het
pipingproces wordt nauwlettend gevolgd met een groot aantal stijgbuizen
en een continue debietmeting.
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Tot nu toe zijn de resultaten van experimenten op een zandsoort met
den " ca. 200 IJ bekend, dat bij verschillende poriënpercentages werd be
proefd. Na beëindiging van elke proef werd de bovenzijde van het zand
pakket blootgelegd. Het blijkt dat zich tijdens de proeven een doorgaande
erosiegeul vormt.
De proeven hebben de volgende resultaten te zien gegeven:
 weivorming en piping hangen af van de pakking van het zand. Hoe losser
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de pakking des te kleiner het verval waarbij weivorming en piping optreden;
- het verval waarbij weivorming begint verschilt doorgaans weinig van het
verval waarbij het piping-proces doorzet;
- de tijd die nodig is voor de vorming van erosiegeul ("pipe") is eveneens
afhankelijk van het poriënpercentage. Het proces verloopt langzamer
naarmate de pakking losser is;
- de snelheid waarmee de terugschrijding van de erosiegeul plaatsvindt
wordt groter naarmate het proces zich voortzet;
- het piping-proces wordt niet gestopt door de vorming van een wal van
uitgespoeld zand.
Aanbevelingen voor praktijk-ontwerpen zijn nog niet te geven. Eerst dienen
de resultaten van proeven met andere zandsoorten bekend te zijn. Tevens
dienen ook eventuele schaaleffecten vastgesteld te worden. De proeven
worden in deze zin voortgezet.
Besluit
De verbeteringswerken, gebaseerd op de voorgaande hier slechts summier
beschreven, stabiliteitsbeschouwingen, leiden in de praktijk van de rivierdijkverbeteringen veelal tot zwaardere profielen dan er nu aanwezig zijn.
Ter illustratie is hieronder globaal aangegeven wat de verzwaring doorgaans inhoudt.
O
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Ds onderzoekingen van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen zijn er
mede op gericht de te hanteren stabiliteitscriteria scherper vast te stellen, zodat de vereiste rivierdijkverbeteringen op een verantwoorde wijze
zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden.
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GEMETEN WATERSPANNINGEN IN EEN ZEEUWSE KLEIDIJK
door ir. H. Burger, Centrum voor Onderzoek Waterkeringen

Inleiding
De rapporten die door het Laboratorium voor Grondmechanica (1), Rijkswaterstaat (2 en 3) en de Deltacommissie (4) zijn opgesteld naar aanleiding van
de stormramp van 1953, geven onder meer als conclusie dat veel beschadigingen en doorbraken toegeschreven moeten worden aan afschuivingen van het
binnentalud door overstromend water.
Hieruit mag blijken dat overstromend water de stabiliteit van een binnentalud ernstig in gevaar kan brengen. Bij het ontwerpen van een dijk wordt
daar gedegen rekening mee gehouden, hoewel ook nu nog vrij weinig bekend
is over de mechanismen die een rol speleen bij dit bezwijken door golfoverslag. Veelal wordt het criterium gehanteerd dat slechts 2% van de golven
de kruin mag overschrijden. Het toepassen van een dergelijk criterium heeft
het voordeel dat men enigszins een basis heeft voor vergelijking. Een
ernstige tekortkoming van dit criterium is echter dat geen rekening wordt
gehouden met de samenstelling van het dijklichaam, terwijl juist deze
samenstelling in voornoemde rapporten verantwoordelijk wordt gesteld voor
de opgetreden beschadigingen (langsscheuren) en afschuivingen. Het bepalen
van betere criteria, waarin tevens de samenstelling en de geometrie van de
dijkconstructie wordt betrokken, wordt daarom door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen van groot belang geacht.
Om te beginnnen dient een beter inzicht verkregen te worden in de bezwijkmechanismen. Hierbij dient voortgebouwd te worden op de kennis die verkregen is bij het opstellen van de rapporten over de beschadigingen en
doorbraken na de stormramp van 1953. Volgens deze rapporten is vrijwel geen
sprake geweest van aantasting van het binnentalud door erosie. De binnentaludafschuivingen worden hoofdzakelijk geweten aan het optreden van hoge
waterspanningen tengevolge van binnendringend water. De schuifweerstand
wordt hierdoor zoveel verminderd dat afschuivingen kunnen optreden. Het is
daarom belangrijk dit aspect van het binnendringende water nader te bekijken.
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Effect van binnendringend water
Uit berekeningen blijkt dat het effect van het binnendringende water een
probleem is dat geheel bepaald wordt door de samenstelling van het dijklichaam. Gevaarlijke situaties met hoge waterspanningen kunnen zich alleen
voordoen indien naar binnen toe de doorlatendheid van het dijklichaam afneemt; met andere woorden in de wat vreemd aandoende situatie dat de dijk
afgedekt is met een laag die beter doorlatend is dan de kern van de dijk.
Een dergelijke toestand is natuurlijk in strijd met de moderne opvattingen
over dijkbouw, volgens welke een uit zand bestaand dijklichaam wordt afgedekt met een slecht doorlatende laag klei. De geringe hoeveelheid water
die door de kleilaag heen kan dringen, kan gemakkelijk afgevoerd worden
door het zandlichaam dat aanzienlijk meer doorlatend is. Het zandlichaam
vormt feitelijk een drainage voor de kleilaag en voorkomt daardoor dat in
de kleilaag noemenswaardige wateroverspanningen optreden. Indien er bovendien voor gezorgd wordt dat het water zich niet kan ophopen in het zandlichaam, bestaat er geen gevaar voor afschuivingen tengevolge van binnendringend water. De afdeklaag moet natuurlijk wel bestand zijn tegen de
directe werking van overstromend water, dus tegen erosie .
Geheel anders is de situatie indien een slecht doorlatende dijkkern wordt
afgedekt met een relatief goed doorlatende laag. Het binnendringende
water dat op deze slecht doorlatende kern stuit, zal gedwongen worden door
de goed doorlatende buitenschil evenwijdig aan het talud af te stromen.
Bij een dergelijke waterstroming treden waterspanningen op die naar binnen
toe lineair toenemen met de diepte volgens d cos o, indien de diepte verticaal gemeten wordt (fig. 1).
Nu wist men vroeger ook wel dat een dijk niet afgedekt moest worden met
een beter doorlatende laag. Men bouwde dijken toen bij voorkeur uit klei,
hetgeen het voordeel had dat de dijk zo goed als ondoorlatend was. In het
1) Ten aanzien van deze erosie kan vermeld worden dat enige jaren geleden
de grasmat van een dijk van Oostelijk Flevoland beproefd is op bestendigheid tegen overstromend water. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen. Het water stroomde enkele uren achtereen
over de grasmat met snelheden tot 6 m/sec. De grasmat bleek hiertegen
bestand. Ook in het laboratorium, waar enkele plaggen in de stroomgoot
zijn beproefd, trad bij deze snelheid geen bezwijken op.
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openstijq buis

goed doorlatende laag
aequi potiaal lijn

slecht doorlatende laag

Fig. 1

algemeen gebruikte men kleisoorten of wat daarvoor doorging, die ter
plaatse voorkwamen. De bij de Zeeuwse en Zuidhollandse dijken toegepaste
kleisoort is in het algemeen sterk zandig, hetgeen niet wegneemt dat de
doorlatendheid toch erg gering is.
De gevaarlijke toestand van de beter doorlatende buitenschil kan bij dit
soort dijken in de loop der tijd zijn ontstaan indien de buitenlaag tengevolge van invloeden van het weer en het gewas is gescheurd, terwijl
deze scheuren in de kern niet voorkomen. Het is voorstelbaar dat de doorlatendheid van zo'n gescheurde buitenschil aanzienlijk groter kan zijn
dan van het oorspronkelijke materiaal. Aan deze theorie moet de naam van
ir. Edelman (3) verbonden worden, die er op wees dat dit verschijnsel wel
eens de belangrijkste oorzaak van het bezwijken van de dijken in 1953
zou kunnen zijn geweest. Hoewel deze structuur bij nader onderzoek in de
buitenschil van meerdere dijken waargenomen schijnt te zijn, blijft wel
de vraag bestaan of de doorlatendheid van de gescheurde buitenschil zo
veel groter is geworden dat het gevaarlijke stromingsbeeld in korte tijd
kan ontstaan. Opgemerkt dient te worden dat de betere doorlatende buiten-
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laag ook een gevolg kan zijn van later aangebrachte aanvullingen met klei
van minder goede kwaliteit.
Grondmechanisch en hydrologisch onderzoek
Hoewel in genoemde rapporten vele doorbraken en beschadigingen geweten
worden aan overslaand water leek het toch ook zinvol na te gaan in hoeverre
de voor de stabiliteit zo ongunstige waterspanningen in het binnentalud
mede zouden kunnen worden veroorzaakt door dijkkwel. Hierbij rees de vraag
in hoeverre het capillaire water in een kleidijk, waar de capillaire opstijging vele meters kan bedragen, bijdraagt tot de voortplanting van de
waterspanningen bij een hoogwater.
Om enig inzicht hierin te verkrijgen is besloten een Zeeuwse kleidijk te
onderzoeken op grondmechanische en hydrologische eigenschappen en vervolgens waterspanningsmeters te plaatsen om via metingen na te kunnen gaan,
welke invloed deze eigenschappen op de waterbeweging hebben. Voor dit
onderzoek is de keus gevallen op een oude schaardijk in het getijde-gebied
nabij Zierikzee. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Laboratorium voor
Grondmechanica in Delft, dat ook de toegepaste waterspanningsmeters
(type T.P.D.) heeft ontwikkeld.
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De opbouw van de dijk, zoals deze uit het grondmechanisch onderzoek naar
voren is gekomen, is weergegeven in fig. 2.
Uit dit onderzoek is bovendien naar voren gekomen dat het dijklichaam
vrijwel geheel verzadigd is met water, dat voornamelijk afkomstig is van
neerslag. De dijk bevat als het ware een grote zoetwaterbel. De freatische
lijn in het kleilichaam ligt erg hoog. Ter plaatse van de kruin bevindt
deze zich op N.A.P.+ 4 m. Dit is 2,5 m beneden de kruinhoogte. Deze hoogte
van de freatische lijn kan met enige centimeters neerslag per jaar in
stand gehouden worden.
De waterspanningsmeter in het zand beneden de kleidijk geeft de getijbeweging met enige vertraging en demping weer. In het kleilichaam zelf is
deze getijbeweging niet meer waarneembaar. Ook bij opgetreden hoogwaterstanden werden in het kleilichaam geen verhogingen van waterspanningen
waargenomen.
Materspanningen bij infiltratie
In mei 1975 is op dezelfde dijk een proef gedaan om het waterspanningsgedrag in de buitenste lagen van het binnentalud na te gaan indien water in
het binnentalud wordt geïnfiltreerd. Hiertoe zijn halverwege het binnentalud negen waterspanningsmeters geplaatst, waarvan drie op één meter diepte, drie op anderhalve meter diepte en nog eens drie op twee meter diepte.
Het infiltratievlak strekte zich uit vanaf deze meters tot boven aan de
o

binnenkruinlijn en bedroeg in totaal een oppervlakte van 5,5 x 7 m horizontaal gemeten. De plaatsing van de meters en de uitvoering van het infiltratievlak is weergegeven in fig. 3.
Om een dergelijk infiltratievlak op het binnentalud van een dijk met helling 1 : 1,85 te realiseren werd hier als het ware een trap van waterbakken aangelegd. De opstaande zijden (ca. 35 cm hoog) van de treden werden gevormd door stalen strippen die voldoende diep (ca. 50 cm) in het
talud werden geplaatst. De bovenzijde was gewoon open. Iedere trede werd
gevormd door drie naast elkaar geplaatste bakken van twee meter breedte.
De diepte van een trede bedroeg 15 cm. Het totale infiltratievak bestond
uit elf treden. Bij de middelste trap van bakken werden hoeveelheden infiltrerend water gemeten. De buitenste twee trappen dienden om randeffecten
bij deze meting te voorkomen.
Volgens de "meters", die ongeveer drie weken voor de uitvoering van de
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infiltratieproef geplaatst waren, bevond de freatische lijn zich op 2,20 m
beneden het maaiveld (verticaal gemeten). Alle meters bevonden zich dus
boven de freatische lijn en gaven onderdrukken aan, welke gedurende de drie
weken vrijwel onveranderd zijn gebleven.
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Het gedrag van de waterspanningsmeters tijdens de infiltratieproef is weergegeven in fig. 4. De lijnen geven de waterspanningen op de drie verschillende diepten weer als stijghoogten ten opzichte van het maaiveld, op een
bepaald tijdstip na aanvang van de infiltratie. Hierin komt duidelijk naar
voren dat de meters op één en op anderhalve meter diepte vrijwel dezelfde
stijghoogten aangeven. De eerste reactie van deze meters werd waargenomen
ca. 15 minuten nadat met infiltratie begonnen was. Vanaf dat moment liepen
de waterspanningen vrij snel op totdat na 50 minuten een stijghoogte van
ca. 0,80 m beneden maaiveld bereikt was. Vervolgens verliep de stijging
trager en na 2 uur bereikten de meters hun topwaarden, die overeenkwamen
met een stijghoogte van ca. 0,40 m beneden maaiveld. Voor de meters op
anderhalve meter diepte komt dit neer op een overspanning van 1,10 m
waterkolom. Dit is vrijwel gelijk aan de d cos a welke overspanning volgens figuur 1 behoort bij een evenwijdige stroming aan het talud. Bij een
helling 1 : 1,85 bedraagt cos a 0,775 en l,50.cos2a 1,16 m. Het gedrag
van de meters op 2 meter diepte was daarentegen geheel afwijkend. De
stijghoogte ten opzichte van maaiveld bleef aanzienlijk achter op die van
de bovenliggende meters. Zelfs na ca. 5 uur, op het moment dat de infiltratieproef gestopt werd, hadden de meters zich nog niet aangepast aan de
stijghoogte in de bovenliggende meters. De meters liepen nog steeds langzaam op. Hieruit kan opgemaakt worden dat de meters op 2 meter diepte zich
in een aanzienlijk slechter doorlatende laag bevonden dan de bovenliggende
meters. De vertraging kan dan worden verklaard uit deze slechte doorlatendheid en de elastische berging in de geheel verzadigde kleikern.
Schattingen voor de doorlatendheid van de buitenschil zijn te maken door
de gemeten hoeveelheden geïnfiltreerd water te beschouwen. Uit enige eenvoudige berekeningen is op te maken dat deze doorlatendheid ca.
-3
5 a 9.10
cm/sec. bedraagt. Dit is een erg hoge doorlatendheid, die ca.
10.000 maal hoger is dan de doorlatendheid van de kern van de dijk, waarvan in het laboratorium doorlatendheden zijn gemeten van ca. 10

cm/sec.

Conclusies
De resultaten van deze infiltratieproef stemmen overeen met de destijds
opgestelde hypothesen dat vele kleidijken een beter doorlatende buitenschil
kunnen bezitten. Een nieuwe informatie is dat de dijk vrijwel geheel verzadigd is met water en dat als gevolg van de slechte doorlatendheid van de
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dijkkern een hoge freatische lijn in stand gehouden wordt door de neerslag.
Deze zelfde slechte doorlatendheid in combinatie met de elastische berging
in de klei is er de oorzaak van dat bij infiltratie de waterspanningen in
de kleikern zich niet of nauwelijks aanpassen aan de waterspanningsverhogingen die in de buitenlaag optreden. Hoe verder men het kleilichaam ingaat des te minder wordt de invloed van de infiltratie waargenomen. Daarentegen lopen de waterspanningen in de buitenste anderhalve meter in korte
tijd op tot waterspanningen die behoren bij een evenwijdige stroming aan
het binnentalud. In het geval van overslag zullen de waterspanningen naar
verwachting nog sneller oplopen dan uit fig. 4 blijkt. Ten eerste vindt er
dan infiltratie over het gehele binnentalud plaats en ten tweede zal in
het seizoen dat er kans is op overslag, de gehele buitenschil van het binnentalud zo goed als verzadigd met water zijn. Ten tijde van de proef was
de buitenste 40 cm nagenoeg droog, hetgeen waarschijnlijk de vertraging in
het oplopen van de meters na 50 minuten tot gevolg heeft gehad. De snelheid waarmee de waterspanningen bij infiltratie oplopen zullen in dit geval de afloop tengevolge van afstroming door de goed doorlatende laag in
sterke mate overheersen. Dit is een belangrijk gegeven, omdat bij golfoverslag met tussenpozen water over het binnentalud stroomt. Iedere overslag
werkt dan cumulatief op het effect van de voorgaande en de totale tijd van
overslag tijdens een storm is dan maatgevend voor het moment waarop de gevaarlijke toestand van evenwijdige stroming ontstaat. Dit is echter een
vooruitlopen op de feiten. Eerst zal nog onderzoek in andere dijken gedaan
moeten worden en de toestand van overslag zal nog beter nagebootst moeten
worden dan in deze proef het geval is geweest. Daarnaast zou dan tevens
een verband gelegd moeten worden tussen golfaanval en overslagtijd per
tijdseenheid.
Bovendien is gebleken dat bepaalde dijken bestand zijn tegen langdurige
golfoverslag, althans wat betreft het effect van indringend water. De
proefdijk is daar een goed voorbeeld van omdat deze dijk niet is afgeschoven, hoewel de gevaarlijke toestand van hoge waterspanningen zich hier
wel voordeed over een diepte van meer dan 1,5 m. Een oriënterende schuifvlakberekening toonde al voor dat met de proefneming begonnen werd aan dat
bij deze dijk in het geheel geen bezwijken te verwachten was hoe diep het
water ook zou infiltreren; dit als gevolg van de goede c' en tg ((.'-waarden
van het dijkmateriaal. Bij de opgetreden waterspanningen bedraagt de
veiligheid nog meer dan 1,2. Dit betekent dat als de c' en tg if'-waarden
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een factor 1,2 lager geweest zouden zijn, de dijk op punt van bezwijken
zou hebben gestaan. Een afschuiving zou ook zijn ontstaan indien de taludhelling steiler dan 1 : 1,7 geweest zou zijn.
Het verdient feitelijk de voorkeur een kleidijk zo te maken dat deze bestand is tegen een evenwijdige stroming in de buitenste 1,5 a 2 meter.
De grasmat zal dan net als bij dijken die afgedekt zijn door een slecht
doorlatende bekledingslaag voldoende weerstand tegen de directe werking
van overslaand water moeten bezitten. Of anders gezegd de dijk moet zodanig
gedimensioneerd zijn, dat de snelheden van het overslaand water de toelaatbare snelheden in verband met erosie niet overschrijden. Hierop zou een
eventueel overslagcriterium afgestemd kunnen worden.
Referenties
(1) Onderzoek naar de oorzaken van de dijkbeschadigingen ten gevolge van
de stormvloed van 1 februari 1953, alsmede conclusies uit dit onderzoek, ir. K. Joustra, Laboratorium voor Grondmechanica.
(2) Verslag over de Stormvloed 1953, Rijkswaterstaat.
(3) Onderzoek betreffende het bezwijken der zeedijken tijdens de stormvloed van 1 februari 1953, ir. T. Edelman.
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DUINAFSLAG TIJDENS STORMVLOED
door ir. J. van de Graaff, Waterloopkundig Laboratorium

Inleiding
Bij de beveiliging van ons land tegen overstroming vanuit zee, wordt gestreefd naar een keten van waterkeringen die stormvloeden waarbij de
maximale waterstand juist het ontwerppeil bereikt, kan weerstaan. (Een
dergelijke stormvloed wordt verder met superstormvloed aangeduid). De
duinen vormen in ons land een belangrijk onderdeel van de primaire keten;
grote delen laagliggend land worden er door beschermd. Het is daarom van
groot belang een duidelijk inzicht te hebben in het gedrag van een duin
tijdens een dergelijke superstormvloed. In het volgende zal een indruk
van de jongste ontwikkelingen in het onderzoek op dit gebied worden gegeven.
Achtergrond van het duinafslagverschijnsel
Sinds jaar en dag is het verschijnsel van duinafslag bekend. Zeer frequent
blijkt de duinregel bij hoge waterstanden op zee (enigszins) te worden
aangetast. Uit veiligheidsoverwegingen zijn deze aantastingen niet van belang. Voor de desbetreffende kustbeheerders is het alleen maar hinderlijk
omdat elke keer strandtrappen, hekwerken, rietschermen en (helm)beplantingen hersteld of vernieuwd moeten worden. Nadat enige aantasting van het
duin heeft plaatsgevonden, wordt veelal in de daarop volgende periode met
rustig weer het verlies door aanstuiving weer goedgemaakt. Naarmate op zee
hogere waterstanden worden bereikt, neemt de duinafslag toe. Na de stormvloed van februari 1953 werd, om de gedachten te bepalen, een teruggang
3
van de duinregel van 20 tot 30 m opgemeten waarbij ongeveer 100 m/m zand
werd afgeslagen. Overigens werd in 1953 nergens aan de duinkust een
kritieke situatie bereikt.
Van grote delen van de duinen kan, zelfs zonder dat er een duidelijk inzicht bestaat in de werkelijke afslag die tijdens een superstormvloed zal
voorkomen, reeds nu, vanwege de enorme breedte van deze duingebieden,
worden gesteld dat er geen directe veiligheidsproblemen zijn. Er zijn
echter gebieden waar de duinregel zo smal is (orde van grootte van de
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breedte 100 m) dat deze zekerheid niet bestaat. Op sommige Waddeneilanden,
nabij Callantsoog, tussen Scheveningen en Hoek van Holland en op enkele
plaatsen in Zeeland komen dergelijke, mogelijk marginale duinformaties
voor. Juist voor deze gebieden is het van belang te weten welke duinafslag
tijdens een superstorm is te verwachten om, als er eventueel te zwakke
delen voorkomen, de meeste geëigende versterkingsmaatregelen te treffen.
Door de werkgroep "Duinen als waterkering" van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen, wordt voorlopig alleen het enkele geval van duinafslag tijdens een superstorm bestudeerd, dat wil zeggen de afname van een
duinenrij in een tijdsbestek van de orde van grootte van één dag. De problemen die met in het bijzonder de geleidelijke teruggang van de kustlijn,
en dus ook de duinenrij samenhangen, spelen zich op een veel langere termijn af (tientallen jaren) en zijn vooralsnog niet in de studies van de
werkgroep begrepen.
Ontwikkeling duinafslagonderzoek
Zonder veel moeite kan een aantal factoren worden opgesomd die bepalend
zullen zijn voor de mate van duinafslag die tijdens een stormvloed zal optreden. De belangrijkste zijn vermoedelijk:
- het uitgangsprofiel
- het waterstandsverloop tijdens de stormvloed
- de karakteristieken van de golfbeweging
- de optredende stromingen voor de kust
Het vinden van een onderlinge samenhang kost aanzienlijk meer moeite. In de
eerste jaren van het bestaan van de werkgroep heeft de bestudering van het
duinafslagprobleem een verkennend karakter gehad. Naast principe onderzoekingen in hydraulische modellen met vaste en beweeglijke bodem is aan
het onderzoek in de natuur veel aandacht besteed.
In 1967 heeft het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van de werkgroep
een modelonderzoek uitgevoerd waarbij de vraag centraal stond in hoeverre
de duinhoogte van invloed is op de mate van afslag. Kwalitatief heeft dit
onderzoek opgeleverd wat er van kon worden verwacht. Bij een hoog duin is
er minder teruggang van het duin dan bij een laag duin; de hoeveelheid afgeslagen duinmateriaal is echter bij een hoog duin groter dan bij een laag
duin. De dringende kwantitatieve problemen konden echter niet opgelost
worden vanwege de omstandigheid dat het transportmechanisme zowel in het
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model als in het prototype n i e t voldoende bekend waren ( z i j n ) om een
"goed" model te ontwerpen.
Ten aanzien van de onderzoekingen in de natuur kan het in 1970 aangevangen
onderzoek van de werkgroep worden genoemd, waarbij getracht is met behulp
van het verzamelen van t a l van prototype-duinafslaggegevens een beter i n zicht in het afslagverschijnsel te verkrijgen. De schaarse en onvolledige
metingen in de natuur en de tamelijk grote verscheidenheid in omstandigheden waaronder de duinafslag voorkomt, maken het echter in f e i t e onmogelijk
op grond van deze prototype-onderzoekingen het afslagverschijnsel voldoende
te beschrijven. Niettemin heeft de werkgroep in 1972, voornamelijk op grond
van d i t prototype-onderzoek, een voorlopige r i c h t l i j n aanbevolen,waarmee
als functie van enkele parameters een schatting van de duinafslag kan worden gemaakt. De voorlopige r i c h t l i j n is voor het bepalen van een orde van
grootte van de afslag een handig hulpmiddel; het geheel is echter te
weinig theoretisch ondersteund om op basis daarvan verantwoord t o t i n grijpende maatregelen te besluiten.
In 1974 heeft het Waterloopkundig Laboratorium in opdracht van de werkgroep
een aanvang gemaakt met een serie proeven met een wat ruimer doel.
Schaalserie duinafslag
Het reeds genoemde gebrekkige kwantitatieve inzicht in het duinafslagverschijnsel is voor een belangrijk deel op twee omstandigheden terug te
voeren:
- ontoereikende middelen voor metingen in de natuur;
- de reeds r e l a t i e f kleine afmetingen van het bodemmateriaal in het prototype waardoor onderzoek op kleine schaal in een model met aangepast
bodemmateriaal v r i j w e l onmogelijk wordt.
Omdat het duinafslagprobleem dringend om een oplossing vraagt en met de
ontwikkeling van de kennis van de werkelijke fysische achtergrond van het
duinafslagverschijnsel te lange t i j d zal z i j n gemoeid, is voor verder onderzoek voor een direct-experimentele benadering in de vorm van een
schaalserie gekozen.
Aan de hand van figuur 1 wordt het wezen van een schaalserie toegelicht.
Langs de horizontale as is de schaal factor uitgezet waarop proeven worden
gedaan om de grootte van het prototypeverschijnsel te leren kennen.
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De grootte van het verschijnsel is langs de verticale as uitgezet. Lijn 1
in de schets geeft het verloop van de opgemeten modelwaarden als functie
van de schaalfactor n aan. De modelfaciliteiten maken het bijvoorbeeld
slechts mogelijk in het schaalgebied rij < n < n 2 proeven uit te voeren.
Van lijn 1 is dus slechts een deel van het verloop vast te leggen; nood
zakelijkerwijs geeft lijn 1 bij schaalfactor n = 1 de werkelijke, ge
wenste prototypewaarde aan. De (horizontaal) verlopende lijn 2 kan, in
dien de juiste schaalbetrekkingen bekend zijn, met deze betrekkingen, uit
de modelwaarden worden bepaald. In de dagelijkse modelpraktijk wordt,
voor gevallen waarbij de fysische achtergrond bekend is en dus de juiste
schaalbetrekkingen afgeleid kunnen worden, soms zonder erbij stil te staan
van het verband tussen de lijnen 1 en 2 gebruikgemaakt. In die gevallen
worden de proeven slechts bij één schaalfactor uitgevoerd; elke andere
keus van schaalfactor zal immers hetzelfde prototyperesultaat opleveren.
De lijnen 3 (er zijn er talloze) worden uit de modelwaarden (lijn 1)
gevonden wanneer onjuiste, bijvoorbeeld vermeende of onvolledige schaal
betrekkingen worden toegepast. Uiteraard moeten dergelijke schaalbetrek
kingen voldoen aan de eis dat bij n = 1, nafs. eveneens 1 is. Kenmerkend
voor de lijnen 3 is echter dat ook deze lijnen bij schaalfactor n = 1 de
juiste prototypewaarde zullen opleveren. Een goed opgezette schaalserie
biedt nu twee mogelijkheden:
 wanneer in een voldoend ruim schaalgebied proeven zijn uitgevoerd, kan
door middel van extrapolatie van elke willekeurige lijn uit de schets
de gewenste prototypewaarde worden gevonden; een duidelijk afgerond
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fysisch inzicht is hierbij, hoewel uiteraard gewenst, niet strikt noodzakelijk;
- uit een dergelijke serie proeven kunnen zo mogelijk experimenteel bepaalde, juiste schaalbetrekkingen worden afgeleid.
Het behoeft nauwelijks betoog dat de tweede methode de voorkeur verdient
omdat daarbij althans een poging wordt gedaan het inzicht in de werkelijk
optredende fysische achtergrond van het verschijnsel te verdiepen.
In het Waterloopkundig Laboratorium zijn 4 series proeven uitgevoerd in het
schaalgebied 26 < n d = n H < 150, waarbij n d de schaal van de diepte is en
n H die van de golfhoogte, terwijl de schaal wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de waarden in het prototype en in het model. De voornaamste
uitgangspunten zijn daarbij geweest:
- een onregelmatig golfveld tijdens een superstormvloed met in het prototype een significante golfhoogte H = 7,6 m en een golfperiode T = 12 s
dat met schaal factoren n
is opgewekt;

= 26, 47, 84 en 150 in de modelfaci1iteit

- een enigszins geschematiseerd werkelijk prototypeprofiel waarvan bij
een vaste maximale waterstand van N.A.P. + 5,00 m is nagegaan hoe het
afslagverschijnsel in de tijd verloopt;
- de toepassing van twee soorten bodemmateriaal; naast duinzand
(D 5 0 M 225 urn) dat in de natuur ongeveerd dezelfde afmetingen heeft, is
tevens wadzand (D 5Q as 150 ym) gebruikt.
De toepassing van nagenoeg hetzelfde bodemmateriaal in het model als in
de natuur voorkomt, is er de oorzaak van dat er ernstige schaaleffecten
zijn te verwachten. In dit verband wordt veelal het begrip samentrekking
ingevoerd. Bij een samengetrokken profiel wijkt de lengteschaal n, af van
de diepteschaal n d (ij/nj

is meestal groter dan 1). De proeven zijn zo-

danig opgezet dat met een eventueel optredende samentrekking rekening
is gehouden. Omdat de meest gewenste samentrekking van de profielen, en
dus ook van het beginprofiel, voordat met het onderzoek begonnen werd niet
bekend was, is het beginprofiel steeds met tenminste drie verschillende
samentrekkingen in het model ingebouwd. Een ander begrip dat bij dergelijke
morfologische proeven een rol speelt is de tijdschaal n t . De tijdschaal
is de verhouding tussen het tijdsverloop in het prototype en dat in het
model om een vergel ijkbaremmorfologische ontwikkeling te verkrijgen. Bij
de bewerking van de proefresultaten is in eerste aanleg getracht in het
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schaalgebied 26 < n, < 150 min of meer sluitende schaal betrekkingen te verk r i j g e n . Met de combinatie van samentrekking n 1 / n d = n d 0 ' 2 8 - l i j = n d 1 , ? 8
en n

= 1 b l i j k e n de resultaten van a l l e proeven na omrekening in redelijke

mate met elkaar in overeenstemming te z i j n . In f i g u u r 2 z i j n de resultaten
van de proeven met schaal factor n d

= 150, 84 en 47 naar de resultaten

met schaalfactor n , = 26 h e r l e i d .
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Fig. 2
Ook tussen de proeven met duinzand en die met wadzand blijkt een onderling
verband te bestaan. Formeel gelden de genoemde schaal betrekkingen slechts
in het schaalgebied 26 < n . < 150. Met de aanname dat ook buiten dit
schaalgebied dezelfde betrekkingen gelden is een serie proeven uitgevoerd,
waarbij de stormvloed van februari 1953 in de modelopstelling is weergegeven. Uit deze proeven, die als een soort ijking zijn te beschouwen,
volgt eenzelfde orde van grootte voor de duinafslag als in werkelijkheid
heeft plaatsgevonden. Wanneer vervolgens uit de model resultaten een schatting van de afslag in het prototype onder superstormomstandigheden wordt
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gemaakt, resulteert een waarde van circa 300 nr/m. Deze waarde is ongeveer
25% lager dan die welke met de eerder genoemde voorlopige richtlijn kan
worden berekend.
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