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-1Hoofdstuk 1: Inleiding.
1.1. Ontstaan.
Reeds lang worden vloeistofleidingen in waterkeringen gelegd.
In de laatste jaren is men zich in Nederland steeds meer gaan
realiseren dat dit voor de waterkering bepaalde gevaren met zich
moe brengt.Daarbij komt, dat diameter en druk worden vergroot ten
opzichte van wat vroeger, bv. bij normale drink-en rioolwaternetten gebruikelijk was. Op het ogenblik komen transportleidingen voor
met diameters tot 2 m (bv. drinkwaterleidingen met relatief lage
drukken) of met drukken van 100 atmosfeer (transportleidingen voor
olie).
Voor de beheerders van waterkeringen brengt dit vele problemen met zich mee. Wanneer aan hen het plan voor het leggen
van een leiding -wordt voorgelegd, dan rijst de vraag wat het
voor een waterkering zal gaan betekenen dat daarin een leiding
wordt aangebracht en voor lange tijd daarin aanwezig blijft.
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen heeft zich
tot taak gesteld, over dit onderwerp een leidraad samen te stellen.
Deze kan als hulpmiddel dienen, wanneer een waterkeringbeheerder
tracht wast te stellen, welke maatregalen met het oog op de veiligheid noodzakelijk zijn bij aanleg en exploitatie van een
vlooistofleiding in de waterkering.
1.2. Toepassingsgebied.
Deze leidraad kan in principe worden toegepast voor alle
vloeistofleidingen en alle waterkeringen. Wel wordt op verschillende punten onderscheid gemaakt tussen diverse klassen
of categorieën.
Er dient te worden nagegaan of bestaand'; leidingen ook
aan hot gestelde voldoen. Dit zal vaak niet op alle punten het
geval zijn. Men zal dan maatregelen moeten treffen om de constructie aan de nieuwe inzichten aan te passen. Deze kunnen
inhouden1, dat de vloeistofdruk in de leiding wordt verlaagd
of dat het leidinggedeelte dat in de waterkering ligt wordt
vervangen. Bij de laatste mogelijkheid moet wel in het oog worden
gehouden dat hiervoor opnieuw gro:droering nodig is.
Hoofdstuk 2: Doel van de maatregelen ten behoeve van de waterkering
In het algemeen kunnen tegen het aanbrengen en de aanwezigheid van een constructie die niet aan de functie van de kering
deelneemt,b halve de extra zorg die daar voor de beheerder uit
voortvloeit,1 ) de volgende bezwaren worden aangevoerd:
a.
b.

het graafwerk in de waterkering dat zowel bij het inbrengen als ook bij latere werkzaamheden aan de constructie wordt v rrich*;
de kans op afneming var: waterdichtheid n stabiliteit
van de waterkring, veroorzaakt door zettingsverschillen
tussen de constructie en de waterkering;

1) hierbij kan gedacht worden aan de controle op de constructie v mvege
dewaterkeringbtóheerder en aan het feit dat de leiding als die g en
functie meer heeft, zal moeten worden verwijderd.
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de kans op extra krachten op de waterkering, indien een
deel van de constructie buiten het profiel van de waterkering valt.

Voor vloeistofleidingen in waterkeringen kan hieraan het
volgende bezwaar worden toegevoegd:
d..

de kans op lekkage van de leiding die nog
hoogd door de uitwendige belasting die de
op de leiding kan uitoefenen, waardoor de
heid en de stabiliteit van de waterkering

wordt verwaterkering
waterdichtgevaar loopt.

Het leggen van een vloeistofleiding door een waterkering
moet daarom zo mogelijk worden vermeden. Steeds moet worden nagegaan
of er een andere tracering van de leiding gevonden kan worden, waarbij de leiding de waterkering niet kruist. Pas als blijkt, dat dit
niet mogelijk is, kan worden overwogen de leiding door de waterkering te leggen.. In verband met de hiervoor genoemde bezwaren zullen
dan echter de nodige maatregelen moeten worden getroffen.
Op de beheerder van de waterkering, zowel als op de instantie, die ontheffing verleent, rust de taak zich ervan te overtuigen,
dat het complex van alle te nemen maatregelen zodanig is, dat het
waterkerend vermogen niet vermindert. Eerst dan kan een ontheffing
tct het leggen van de leiding door de waterkering worden afgegeven.
Het geven van richtlijnen, waarin volledig staat aangegeven,
hoe dit complex van maatregelen er voor alle denkbare gevallen moet
uitzien, zal niet worden nagestreefd. Daarvoor is het aantal mogelijkheden te groot. Slechts een aantal belangrijke punten zal in het volgende aan de orde worden gesteld.

Hoofdstuk 3: Leidingen in lengterichting evenwijdig aan een waterkering»_
3.1. Leiding in een waterkering.
Het leggen van een leiding in de lengterichting in een waterkering
moet niet worden toegestaan. 1)
3.2, Leiding evenwijdig aan een waterkering; veiligheidszone.
Een leiding evenwijdig aan de lengterichting van een waterkering mag niet worden gelegd in een terreinstrook, die zich
langs de waterkering uitstrekt en die "veiligheidszone" wordt
genoemd. De breedte van de veiligheidszone moet gelijk zijn aan
de afstand tot de leiding waarbinnen verstoringen t.g.v. lekkage
kunnen optreden, vermeerderd met de breedte van de langs de
waterkering gelegen terreinstrook die in verband met de stabiliteit
van de waterkering ongestoord moet blijven. Bij elke aanvraag voer
het leggen van een leiding evenwijdig aan de lengterichting van een
waterkering moet worden nagegaan of hieraan voldaan wordt.
1) Het over grote lengte samenvallen van een leiding met een waterkering
geeft te grote risico's (dit geldt voor elk soort vloeistofleiding).
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Voor de afstand B tot de leiding waarbinnen ontgrondingon
door sen lok in de leiding kunnen optreden kan worden aangehouden:

\ 3/ - .
B= 8 V H I>

I)
o
waarin H = de vloeistofdruk in de leiding waarop
volgens punt k.k van deze leidraad moet
worden gerekend, uitgedrukt in meters
vloeistofkolom,
en D a de diameter van de leiding in m.

De breedte van de langs de waterkering gelegen terreinstrook
die ongestoord moet blijven hangt af van de grondslag en de afmetingen van de waterkering'. Indien niet blijkt, dat door bijzondere
omstandigheden de grondslag zijn evenwicht gemakkelijk kan verliezen, dan kan voor de genoemde terreinstrook worden genomen: een
strook buiten de teen van de waterkering met een breedte van k h,
waarin h - d: hoogte van de waterkering boven maaiveld. 2)
Bij normale omstandigheden kan dus voor de breedte van de
veiligheidszone k h + B worden aangehouden.
Wanneer het praktisch niet valt te vermijden dat een leiding
plaatselijk binnen de veiligheidszone in de lengterichting van
een dijk wordt gelegd, dan moet dit deel van de leiding voldoen
aan de eisen die bij een kruising van de leiding net de waterkering
zouden worden gesteld.
Hoofdstuk k; Kruisingen var leidingen net waterkeringen^
k.l.

1)
2)

Plaats van kruisen; veiligheidszone.
Als een kruising van een leiding met een waterkering noodzakelijk is dient de leiding de waterkering zoveel mogelijk loodrecht te kruisen op de voor de waterkering minst ongunstige plaats,
Tevens moet de leiding voldoende ver verwijderd liggen van reeds
aanwezige leidingen die ev.neens de waterkering kruisen, opdat
de uitvoering van de kruising (bv. rijden met werktuigen en
bergen van grond) geen gevaar van beschadigingen aan deze leidingen kan opleveren.(Hiervan kan worden afgeweken wanneer de
veiligheid op ander:.' wijze-bv. door een tweede kering- wordt
verzekerd.)
Bij toepassen van de navolgende punten k,kt
4.5, 5»2, en 6.2
moet ook het leidinggedeelte in de veiligheidszone als deel van
de kruising worden beschouwd. De broedt.; van de veiligheidszone
kan worden bepaald zoals in punt 3*2 is omschreven.De berekende
afstand B moet hiervoor echter met f/k worden vermenigvuldigd,
Voor ontstaan en beperkingen van deze regel zie appendix A.
Voor ontstaan en beperkingen van deze regel zie appendix B.
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omdat een ontgronding in de lengterichting van de leiding
zoveel groter kan zijn.
k.2.

Invloedszone
Mechanische invloeden (verplaatsingen,krachten) op een leidinggedeelte buiten de veiligheidszone kunnen nog uitwerking hebben
op- het gedeelte binnen deze zone. Derhalve moet er een invloedszone worden bepaald, die zich eveneens langs de waterkering uitstrekt, maar die breder is dan de veiligheidszone.De invloedszone
moet zo breed zijn, dat mechanische invloeden buiten de invloedszone geen uitwerking kunnen hebben op het leidinggedeelte in de veiligheidszone .Men kan dan bv. bij stalen leidingen voorschrijven,
dat de z.g. "tie-in" lassen D-buiten de invloedszone moeten liggen.
Voor leidingen waarbij HoD (zie punt 3.2.) kleiner dan
m is, behoeft geen invloedszone te worden aangehouden.

't.3.

Methode van kruising
Voor de method;.- van kruising met de waterkering zal in het algemeen een keuze moeten worden gemaakt uit de volgende mogelijkheden:
A.
de leiding wordt over de waterkering heen gevoerd (vrije- of
luchtkruising);
B.
de leiding wordt door de waterkering heen gevoerd, waarbij de
as van de leiding in een vertikaal plat vlak ligt.
Belastingen door zettingsverschillen van lagen onder de leiding moeten dan door buiging en druk worden opgenomen.Deze
situatie is nader te onderscheiden in:
B 1: de leiding ligt bij het hoogste punt met de onderkant
boven het niveau van het ontwerppeil; 2)
B 2: de leiding ligt bij het hoogste punt met de onderkant
beneden het niveau van het ontwerppeil.
C.
De leiding wordt door de waterkering heen gevoerd, waarbij
de as van de leiding niet in een vertikaal plat vlak ligt,
maar zodanig, dat belastingen door zettingsverschillen van
lagen onder de leiding mede door torsie kunnen worden opgenomen.Deze situatie is nader te onderscheiden in:
C 1: de leiding ligt bij het hoogste punt met de onderkant
boven hot niveau van het ontwerppeil;
G 2: de leiding ligt bij het hoogste punt met de onderkant
beneden het niveau van het ontwerppeil.
Uit het oogpunt van onmiddolijke aantasting van de waterkering heeft de onder A genoemde methode van kruising de voorkeur, omdat daarbij de leiding buiten de waterkering blijft.
Afhankelijk van de situatie kan er echter kans zijn op beschadiging van de leiding door aanrijding, aanvaring, ijsgang e.d.
waardoor indirect een beschadiging van de waterkering mogelijk is.

1) dit zijn de lassen die als laatste worden geraakt on het gereedgekomen kruisingsgedeelte aan de tcrreingedeelten te verbinden.
2) het ontwerppeil is de waterhoogte waarmee waterbouwkundige constructies moeten worden ontworpen; dit peil is voor veel wateren officieel vastgesteld.
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- 5 Ook andere redenen kunnen een meer beschermde ligging van de
leiding noodzakelijk taaken. Is dit het geval, dan komt eên
van de onder B of C genoemde methoden voor uitvoering in
aanmerking.
Welke van de onder B of C genoemde methoden dan de voorkeur heeft, wordt voornamelijk bepaald door de plaatselijke
omstandigheden, de afmetingen van do waterkering, de diameter
van en do druk in de leiding en de samendrukbaarheid van de
grond waarop de waterkering is gefundeerd. Zo zal bijvoorbeeld
methode C vaak de voorkeur hebben boven methode B op plaatsen
waar de waterkering is gefundeerd op sterk samendrukbare
of sterk variërende grond, omdat zettingsverschillen dan minder
bezwaarlijk zijn. Is de diameter van de leiding relatief groot
ten opzichte van de afmetingen van de waterkering of is de
druk zo hoog dat scherpe bochten in de leiding niet wenselijk
zijn, dan zal wellicht methode B 2 de voorkeur hebben boven methode
B 1 en C 2 boven C 1. Ook de uitvoeringsmogelijkhed.en zullen
een rol spelen bij het kiezen van de kruisingsnethode. Een
algemene richtlijn kan hiervoor niet worden gegeven. Steeds moet
echter voorop staan dat een zodanige oplossing wordt verkregen,
dat de kruising geen zwakke plaats in de waterkering vormt.
^-.^f. Sterkte van belangrijke (gevaarlijke) leidingen.

2
H-.M-.l
Is voor de leidingsectie waartoe de kruising behoort H D
groter dan
m , dan moet voor het gedeelte binnen de veiligheidszone een, op een grondmechanisch onderzoek gebaseerde,
sterkteberekening worden verlangd.Alle in- en uitwendige
belastingen moeten daarbij in rekening worden gebracht. Dezekunnen voor stalen leidingen als volgt worden gedefinieerd.
^.4.2
De inwendige belastingen op een leiding bestaan uit de
krachten t.g.v. de inwendige druk en die t.g.v. expansie en
temperatuurverandering v.-'.n de leiding.De inwendige druk waarmee
moet worden gerekend bedraagt 75% van de "vloeidruk" van de
leiding inde nabij gelegen terreinstr^kkingen l ) .
De uitwendige belasting.;n moeten worden berekend op grond van
het grondmechanisch rapport.
k A .3
Verschill nde grootheden moeten in de sterkteberekening
worden vermenigvuldigd met een partiële factor, waarin de onzekerheden die zich kunnen voordoen -worden uitgedrukt. Deze
f-ictoren kunnen i.v.m. do huidige kennis zijn:
voor de inwendige druk
het eigen gewicht van de leiding,inclusief vulling
de neutrale grondbelasting t.o.v. de
gem. te verwachten waarde
de passieve grondbelasting t.o.v. de
max. te verwachten waarde

1,1
1,0
1,1
1,3

1) Voor motivering en aanwijzingen omtrent de toepassing van dit
voorschrift zie appendix C.
?-) Opdat t.o.v. de inwendige druk een hogere veiligheid in de kruising
vergeleken met die in hat terrein, wordt bereikt.
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verkeersbelastingen (aslast volgens V08B,
overeenkomend met de klasse van de weg)
1,0
temperatuursinvloed (behalve bij verpompen
van verwarmde vloeistoffen)
1,0
zettingen t.o.v. de gem. te verwachten waarde
1,5l 1)
zettingen t.o.v. de max te verwachten waarde
155?
toelaatbare belasting van paalfunderingen
1,0 2)
beddingsconstante ]< l+~[ 7 s
evenwichtsdraagvermogen voor zand
1 2f
voor klei en veen
15
grondwrijving
1 ^■
k,k,k.
De som van de primaire en secundaire spanningen t.g.v. de
meest ongunstige combinatie dia kan optreden van de aldus vast
gestelde in en uitwendige belastingen mag nu nergens komen bo
ven de toelaatbare spanning. Deze toelaatbare spanning is in
tangentiële richting gelijk aan 2/3 van de gegarandeerde klein
ste rekgrens van het materiaal (alles berekend bij nominale
wanddikte).
De gegarandeerde kleinste rekgrens wordt bepaald door de
spanning die optreedt bij een rek door belasting van 0,5 %
(meestal ruwweg ;;vloeigrens:! genoemd). Hiervoor mag niet
meer dan 75 % van de breukgrens worden ingevoerd.
In axiale richting is de toelaatbare spanning slechts
3/^ x 2/3 = 1 van de gegarandeerde kleinste rekgrens.
De toelaatbare spanning moet nog worden vermenigvuldigd met een
factor die afhankelijk is van de gevolgen van een doorbraak van
de waterkering. Afhankelijk van de omvang van deze gevolgen kan
men als regel voor die factor een waarde variërend van 1 tot
3 A nemen k)
^•5.3 Sterkte van minder belangrijke (minder gevaarlijke) leidingen.
2
Is voor de leidingsectie waartoe de kruising behoort H D
7
°
kleiner dan .0.=. m } dan behoeft slechts een sterkteberekening
zoals in h.k.
omschreven te worden geëist indien de waterkering
nog aan zettingen van betekenis onderhevig is.
Wanneer geen volledige sterkteberekening wordt geëist, kan
worden voorgeschreven dat de veiligheid in de kruising niet onder
doet voor die in het terrein. In aanmerking moet worden genomen,
dat de gronddekking en eventuele verkeersbelastingen vaak in de
kruising anders zijn dan in het terrein. Bij een dergelijke ver
gelijking kan men de ontwerpregels gebruiken die door de meeste
fabrikanten van buizen worden gegeven.
1) Bedoeld zijn hier de normale zettingen door hogere belasting van de
ondergrond. Er is weinig bekend over zakkingen t.g.v. grondroering
bij de uitvoering en t.g.v. dynamisch gedrag van de leiding.
2) Er is van uitgegaan dat de grondmechanisch adviseur normaliter toe
laatbare paalbelastingen geeft, waarin onzekerheden reeds zijn
verdisconteerd.
3) Of de reciproke van deze factor, indien een grotore waarde gunstiger
is(bv. bij leidingen in een mantelbuis)
*f) Betreffende de keuze van deze factor zie appendix D.

- 7 De vergunning verlenende instantie zal belangrijke aandacht
moeten schenken aan waterdichtheid en treksterkte van de onderlinge verbindingen van buiselementen. Voor relatief stijve buiselementen (van beton, asbestcement etc.) is het belangrijk dat
enige hoekverdraaiing in de verbindingen mogelijk is i.v.m. ongelijke zettingen.
Hoofdstuk 5: Kruisingen: bijkomende constructies
5.1

Kwelschermen en dergelijke
Als de leiding niet geheel boven de maatgevende waterstand door
de waterkering wordt gevoerd, moet de leiding worden voorzien van
een kwelscherm, dat waterdicht en niet dragend met de leiding of
met de raantelbuis, indien deze wordt toegepast, dient te worden
verbonden. De afmetingen van het kwelscherm moeten zodanig zijn,
dat het waterkerend vermogen van de waterkering door de aanleg
van de leiding niet wordt verminderd.
In veel gevallen zal het aanbeveling verdienen in de waterkering eem damwand aan te brengen en de leiding door een gat
in de damwand te voeren. Als extra maatregel t.b.v. de instandhouding van de waterkering kan worden geëist, dat de damwand bestan
is tegen een zekere ontgronding, direct voor of achter de wand,
ontstaan ten gevolge van een lekkage van de leiding.
Tussen leiding en damwand moet een waterdichte afsluiting die
geen krachten opneemt worden aangebracht.
Bij een kruising van een leiding met een waterkering overeenkomstig methode A (vrije- of luchtkruising; zie punt h.J>)
kan de waterkering extra worden beschermd door deze onder de leiding over enige afstand te bekleden, of door de leiding in een
goot te leggen.

5.2

Afsluiters, ventielen, etc.
Bij alle kruisingen met waterkeringen moet de mogelijkheid
bestaan de leiding op een zodanige wijze af te sluiten dat het
leidinggedeelte dat in de waterkering (inclusief het deel in de
veiligheidszone) binnen de kortst mogelijke tijd drukloos wordt.
Hulpstukken zoals afsluiters, spruitstukken e-.cL kunnen een
zwakke plaats in de leiding vormen en mogen daarom niet worden
aangebracht in het deel van de leiding dat tot de kruising behoort
(inclusief het deel in de veiligheiszone). Het zal vaak onvermijdelijk zijn op het hoogste punt van een kruising ventielen,
ontluchters e.d. aan te brengen. Zo kunnen ventielen nodig zijn,
omdat t.g.v. waterslagverschijnselen onderdrukken kunnen voorkomen
die in de hoogste gedeelten het grootst zullen zijn.

5.3

Kathodische bescherming
Stalen leidingen en, indien deze worden toegepast, stalen
mantelbuizen moeten kathodisch worden beschermd. Binnen 20 m
van stalen damwanden e.d. mogen geen anodebedden van de bij de
leiding behorende gelijkrichterinstallatie worden aangebracht.
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- 85,4 Mantelbuizen
Wordt bij een kruising van een leiding met een waterkering een rnantelbuis toegepast, dan moet deze over het gehele
in de waterkering gelegen gedeelte worden aangebracht. De mantelbuis moet aan de kerende kant van de waterkering vloeistofdicht op de leiding worden aangesloten, en zelf dicht zijn;
aan de andere kant moet een inrichting die het constateren van
lekken in de binnenbuis mogelijk maakt, worden aangebracht. Dit
laatste kan bestaan uit een zichtbare uitstroomopening
(eventueel hieruit stromende vloeistof mag echter geen gevaar
voor de waterkering opleveren). De rnantelbuis moet in staat zijn
de gronddruk, belastingen door zettingsverschillen en de eventuele verkeersdruk op te nemen. Wanneer de rnantelbuis daarbij
steun ontleent aan de leiding, dan moeten deze krachten zowel voor
de leiding als ook voor de rnantelbuis in rekening worden gebracht.
Van de voordelen die het gebruik van een rnantelbuis in een
kruising met zich meebrengt, worden hier genoemd:
a. de mogelijkgeid tot het vaststellen van kleine lekkages;
b. de geringere kans op beschadiging van de waterkering, als
in het kruisende deel van de leiding lekkage optreedt.
Van de nadelen - die voer grotore leidingen in het algemeen
zwaarder zullen wegen dan de voordelen - worden hier genoemd:
a. de onzekerheid die bestaat over het op de juiste plaats
komen van de afstandhouders tussen leiding en rnantelbuis,
waardoor de wijze waarop de belasting van de rnantelbuis
op de leiding wordt overgedragen ongunstiger kan zijn dan
in de berekeningen is aangenomen, terwijl het bij stalen
leidingen niet is uitgesloten dat de rnantelbuis toch nog
een metallisch contact maakt met de leiding, hetgeen corrosl:
tot gevolg heeft;
b. de moeilijkheden die het blijvend kathodisch beschermen
van de binnenbuis indien deze van staal is met zich meebrengt bij aanwezigheid van een rnantelbuis.
Hoofdstuk 6: Uitvoering en b:;heer
6.1. Uitvoering
Het bij een kruising te verrichten graafwerk in de waterkering
moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitvoering door middel van
boren, persen of spuiten moet niet worden toegestaan.
Het tijdstip van uitvoering van werken in een waterkeringmoet buiten het jaargetijde met voor die waterkering ongunstige
omstandigheden worden gehouden, teneinde het risico bij de uitvoering te beperken en de kwaliteit van het werk zo hoog mogelijk
op te voeren.
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- 96.2. Proefbelasting
2
3
Kruisingen van leidingen waarvoor H D groter is dan
ra
moeten worden proefbelast. In het tot de kruising behorende
deel van de leiding (inclusief het deel in de veiligheidszone)
moet daartoe water onder druk worden gebracht. Het buismateriaal
moet hierdoor (zo mogelijk) worden belast tot 90% van zijn
gegarandeerde kleinste rekjgrens.
6.3« Controle en alarmering
Na het gereedkomen van de kruising moet het gehele werk
nauwkeurig worden beschreven (de ligging moet worden gemeten),
waarbij de tijd dat de leiding in de waterkering mag blijven liggen,
da aangebrachte bescherming in aanmerking genomen, duidelijk
moet worden vastgelegd. Maatregelen moeten worden getroffen die
tenminste een halfjaarlijkse inspectie van de kruising waarborgen, waarbij de kathodische bescherming door een deskundig
instituut moet worden gecontroleerd en de ligging van de leiding
wordt gemeten (o.a. door zakbakens die op de buis zijn bevestigd).
Indien daartoe aanleiding bestaat kan men de wanddikte en het
voorkomen van lekken laten controleren met verschillende elektromagnetische, nukleaire of akoestische methoden.
De resultaten van alle inspecties moeten worden overgelegd aan
de beheerder van de waterkering.
De beheerder van de leiding dient een alarmerings-prograrama
op te stellen, dat wordt gevolgd bij eventuele lekkage van de leiding in het gedeelte dat tot waterkering behoort.

Appendix B (behoort bij punt 3*2)

Breedte van de terreinstrook die ongestoord moet blijven
De breedte van de langs de waterkering gelegen terreinstrook waar in geval van lekkage de grond ongestoord moet blijven hangt af van grondslag en afmetingen van de waterkering.
Hiervoor een algemene regel geven is moeilijk en het is onvermijdelijk dat verschillende schematisaties, die het probleem
ongunstig benaderen, worden ingevoerd.
Het Laboratorium voor Grondmechanica heeft op verzoek van
de werkgroep enige stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. Daarbij
werd verondersteld, dat een homogeen dijklichaam rust op een
homogene ondergrond van hetzelfde materiaal. Voor verschillende
grondeigenschappen heeft men het ongunstigste (cirkelvormige)
glijvlak bepaald, d.w.z. onderzocht is in welk glijvlak de
verhouding van optredende en toelaatbare schuifspanningen het
grootst was. Vervolgens heeft men hetzelfde gedaan terwijl op
verschillende afstanden van de dijk een ontgronding aanwezig
was. Een ontgronding op een afstand uit de teen van de dijk
gelijk aan k maal de hoogte van de dijk bleek de ligging van
het ongunstigste glijvlak nagenoeg niet meer te beïnvloeden.
Afgezien van goede of minder goede stabiliteit, zal een ontgronding op deze afstand dus geen uitwerking meer hebben op
de stabiliteit van de waterkering.
Dit resultaat gaat niet op voor verschillende bijzondere
omstandigheden die afwijken van wat in de stabiliteitsberekeningen werd aangehouden.
Deze omstandigheden kunnen bestaan uit:
a.

slappe veenlagen in de ondergrond,

b.

een spanningstoestand die nog niet aan de bestaande omstandigheden is aangepast,

c.

voortgaande deformaties van de waterkering,

d.

sterke omhoog gerichte grondwaterstroming (bijvoorbeeld
t.g.v. kwel).
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In deze gevallen is voor het bepalen van de breedte van
do ongestoord te laten zone een grondraechanisch advies gewenst
(tenzij uit voorgaande onderzoeken in dezelfde omgeving voldoende over de stabiliteit van de waterkering bekend is).
Een grondmechanisch onderzoek kan ook in normale gevallen
dienstig zijn, namelijk om vast te stellen of de boven aangegeven waarde van k x de hoogte van de waterkering voor hst
beschouwde geval wellicht kan worden verminderd.

k.k.2)

Appendix C (behoort bij punt

Het is voor de beheerder van een waterkering moeilijk te
controleren, welke drukken in een leiding worden toegelaten en
welke drukken er door drukstoten in kunnen voorkomen. Hij zou
zich daartoe moeten verdiepen in de constructie en het beheer
van de gehele leiding en de bijbehorende apparatuur. De commissie
beveelt aan, deze moeilijkheden te omzeilen, door de druk waarop
de kruising wordt berekend afhankelijk te stellen van de "vloeidruk" in de nabij gelegen terreinstrekkingen. Bij overschrijden
van de normale inwendige druk, door welke oorzaak dan ook, zal de
veiligheid van de kruising dan in elk geval hoger liggen dan die
in het terrein.
Onder "vloeidruk" wordt verstaan: de inwendige druk P
waarbij de tangentiële spanning in de buiswand de gegarandeerde
kleinste rekerens O ., zou bereiken (zie
ivo.

o

k.k.k).

v-[_

Men kan deze druk berekenen net de formule

F,

vl

.

St

gvl

=:
Du

waarin t = de nominale wanddikte.
D - de uitwendige diameter
u
Op grond van de ontwerp-leidraad voor oliepijpleidingon van
de Benzinecommissie 1927 kan non a-innemen, dat de inwendige druk
niet zal komen boven:
0,68 x 1.1 1p . = 0,75 P ,
vl
^vl
Hierin is:
0,68 : de veiligheidsfactor voor terreinstrekkingen volgc-ns de
leidraad van de Benzinecommissie (0.72 bij minimale wanddikte), omgerekend op nominale wanddikte.
1.1

: de mate waarin de druk waarmee wordt gerekend mag worden
overschreden volgens dezelfd leidraad.
Op deze wijze kan men uit ö~ , t en D

van de nabijgelegen

terreinstrekkingen bepalen met welke inwendige druk het gedeelte
in de waterkering moet worden berekend.

Appendix D

(behorend bij punt

k.k.k)

Escalatie van de veiligheidscoêfficient,
afhankelijk van het belang van de waterkering
De
I

,;

schadefaktor" te variëren van 1 tot 0.7.5.

Waterkeringen, die continu of normaal van tijd tot tijd
functioneren:

Personele
faktor
n

0,75
0,85

0,75

3

0,75
0,90

A

1

0,95

0,85

o,8o
materiële faktor

B

Personele
faktor
A

B
C

geen reëel levensgevaar
verdrinkingsgevaar voor enkele mensen
verdrinkingsgevaar voor veel mensen.

Materiële faktor:
hinder
scheepvaart

verstoring
Waterhuishouding

geen

gering

grote boezemof
kanaaldijken

geringe of
matige
hinder

enige stagnatie van
wateraan- en
afvoer

bv. hoofdwaterkering als
schaardijk,
kade aan grote
boezem zonder
boezemscheidingen

zeer
belangrijke
hinder

ernstige verstoring bv.
in verband
met drinkwatervoorziening

schade door
inundatie

schade aan
de waterkering

betreft:
agrarisch gebied
met weinig bebouwing

betreft:
waterkeringen
langs kleine
wateren,bv.
binnenboezems

klein stedelijk
gebied of gebied
met dorpsbebouwing, weinig industrie
belangrijke bebouwing, veel
industrie

waterkeringen e.d.

schadefaktor

1.

