Gebiedseigen grond als dijkmateriaal
Martin van der Meer, Arnhem 21 maart 2018

Opbouw van deze sessie

15:40

Welkom, doel en opbouw van deze sessie - Martin

15:45

Wat wil/kan/moet de POV-DGG met belastingproeven en stresstesten - Martin

16:00

Praktijkervaringen met slibspecie in Prismaproject en USAR project – Hans

16:15

Discussie en interactie – uw ervaringen op de tijdlijn, uw ideeën in de ideeënbus

16:30

Sluiting

Canopy lodge 15:40 – 16:30 uur
Opwerken van grond/specie tot dijkmateriaal - Hans De Preter (dVW)
Gebiedseigen grond als dijkmateriaal - Martin van der Meer (POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond)

POV Dijkversterking met Gebiedseigen Grond

Wat wil de POV DGG

: gebiedseigen grond tenzij …

Grondsoort
Onderdeel
Bewerking

: klei, leem, baggerspecie, zand, veen
: deklaag, berm, kern, cunet, voorland
: geen, gerijpt, verbeterd, verpakt

Spelen met ruimte en tijd : juiste schaal informatie en mechanisme
Welke informatie nodig
: parameters voor ruw model en gedrag voor cross-check en fine-tuning
Hoe gedrag te bepalen
: monitoring onder natuurlijke of opgelegde omstandigheden
Verkenningsfase
Ontwerpfase
Uitvoeringsfase
Beheerfase

: geschiktheidsonderzoek
: ontwerpparameters
: keuringsplan
: toetsparameters

aard en gedrag
faal- en verouderingsmechanismen
uitvoeringsproeven
stress-testen

Proces, producten en kennisborging
Referentieprojecten
(gezamenlijke kick-off)

Diedense Uiterdijk
Brede groene dijk
Circulaire Grebbedijk

Wettelijke Beoordeling

Beheer
Producten 2018
(vnl. inventarisaties)

Producten 2020
(voorstel, te verifiëren
in 2018 in de
referentieprojecten)

Beoogde kennisbeheerders
voor (tussen)producten

Ingangscontrole HWBP

Verkenning

KRW2 IJssel

Proefdijk Vlassenbroek
Dubbele dijk

Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
Ontwerpverificatie

Planuitwerking

Opleveringscontrole

Realisatie

Behoeften gebruikers
en ambities eigenaren

Gebiedspotentie
en projectafstemming

Technische hulpmiddelen
en ruimte in eisen

HL Uitkarteren
gebiedspotentieel

HL Parametriseren
(ENW-proof?)

FS Uitvoeringsaspecten
Gebiedseigen grond

FS Afstemmen
vraag en aanbod

HL Grondgestuurd
ontwerpen

FS Grondverbetering

FS Van baggerspecie
naar bouwstof

FS Duurzaamheidscalculaties

Acceptatie

Beheer

HL Rationeel beheer
gebiedseigen dijk

Referentieprojecten POV-DGG
Eerder uitgevoerd en in beheer
Baggerspecie Regionale Keringen (HHNK)
Versterkte Funderingslagen (Waterschap Scheldestromen)
… plus nog veel meer oude voorbeeldprojecten ….
Lopend binnen HWBP programma
Dubbele Dijk (Waterschap Noorderzijlvest)
Brede Groene Dijk (Waterschap Hunze en Aa’s)
KWR2 IJssel (Waterschap Drentse en Overijsselse Delta)
Circulaire Grebbedijk (Waterschap Vallei en Eem)
Diedense Uiterdijk (Waterschap Aa en Maas)
Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum (Waterschap Limburg)
Dijk Zonder Klei (Waterschap Limburg)
Proefdijk Vlassenbroek (Sigma Plan, België)
Toepassing
Grondsoort : klei, leem, baggerspecie
Onderdeel : deklaag, berm, kern, voorland
Bewerking : geen, verbeterd, verpakt
Bijdrage aan product
…

Belastingproeven en stress-testen
Verkenning

VERKENNING / GESCHIKTHEIDSONDERZOEK
• uitvoeringsproef breuksteenvervanger - metselwerkgranulaat ventjagersplaat 1993
• uitvoeringsproef klei uit baggerspecie - proefterp Maasvlakte 2000

Ontwerp

FAALMECHANISMEN / ONTWERPPARAMETERS
• bezwijkproeven IJkdijk 2007, 2008, 2009, 2012
• bezwijkproeven POVM Eemdijk 2018
• erosiesterkte gootproeven leemhoudende klei GOW 2017

Realisatie

REALISATIE / KEURING
• uitvoerbaarheid keileemkern - proefophoging keileem NZV 2015
• proefophoging en kwelscherm leemhoudende klei GOW 2017

Beheer

BEHEER / CONDITIEBEPALING
• informatiegebrek - stresstest oude deklaag Ommelanderzeedijk 2012 - 2015
• oude bouwfout – trilwalsbezwijkproef strekdam Urk 2005
• informatiegebrek en veroudering – sluitingsproef keersluis Gouda 2016
• beheerinspanning - proefvak Maas steilrand GOW 2018?

Praktijkproeven leemhoudende klei GOW 2017

gootproeven erosiesterkte

uitvoeringsproef ophoging en kwelscherm

Rijksmonument ca 1930

Keersluis Gouda, Sluitingsproef 2016

Stress-test Ommelanderzeedijk 2015

Strekdam bij Urk 2005
Fenomeen: Donderdag 15 april 2005 is een
strekdam bij Urk in enkele
seconden bezweken, tijdens het
verdichten van puin op de kruin
met een trilrol achter een shovel.
Schade:

Ongeveer 50 m van de strekdam is
tot ca 1 m onder water gezakt.
(Foto uit persoonlijk archief W.
Munsterman.)

Oorzaak:

Het destijds bij aanleg als
grondverbetering aangebrachte
losgepakte zand onder de
strekdam heeft door de trillingen
zijn draagkracht verloren en is
zijwaarts weg geperst, waardoor
de strekdam verticaal naar
beneden kon gaan.

Alhoewel:

Men de strekdam toen wel heeft
kunnen maken

Klei uit baggerspecie, proefterp Maasvlakte 1998 - 2000
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Uw ervaringen en ideeën?
Verkenning

geschiktheidsonderzoek

Ontwerp

parameterbepaling

Uitvoering

keuringseisen

Beheer

conditiebepaling

