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Samenvatting

In het programma WTI 2017 wordt het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) voor de 4e
toetsronde voorbereid. In het programma WTI 2017 wordt onder meer gewerkt aan een
nieuwe toetsmethode voor het toetsspoor macrostabiliteit. De gedetailleerde toets voor
macrostabiliteit wordt in het WTI 2017 verbeterd door het toepassen van een materiaalmodel
uitgaande van ongedraineerde schuifsterkte voor klei en veen, toepassen van het
schuifvlakmodel Spencer-Van der Meij en verbetering van de schematisering van de
waterspanningen. Naast de genoemde voorstellen voor verbetering van de toets op
macrostabiliteit hebben uiteraard ook de algemene veranderingen in het WTI 2017, zoals de
overstap op overstromingskansen consequenties voor het toetsen van macrostabiliteit. Het
voorliggende rapport is een handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters voor
het materiaalmodel voor het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte voor de
gedetailleerde toets (toetslaag 2a en 2b) en de toets op maat (toetslaag 3).
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1 Inleiding
In het programma WTI 2017 wordt het wettelijk toetsinstrumentarium (WTI) voor de 4e
toetsronde voorbereid. De 4e toetsronde start in 2017. Door een continue kennisontwikkeling
is het toetsinstrumentarium in de loop van de jaren steeds completer en betrouwbaarder
geworden. Ook voor het WTI van de vierde toetsronde (WTI 2017) wordt onderzoek verricht
om kennisleemtes op te vullen en onzekerheden te reduceren.
Het WTI 2017 bouwt door op het WTI 2011. Met het nieuwe toetsinstrumentarium kan op
basis van een overstromingskansnorm worden getoetst. Daarnaast wordt nieuwe kennis van
het fysisch gedrag van watersystemen en faalmechanismen in het instrumentarium
geïmplementeerd.
In het programma WTI 2017 wordt onder meer gewerkt aan een nieuwe toetsmethode voor
het toetsspoor macrostabiliteit. Macro-instabiliteit is een faalmechanisme dat de stabiliteit van
een dijk of dam ernstig kan bedreigen. Als gevolg van een hoge (of juist lage) waterstand
voor de waterkering of extreme neerslag (of juist droogte), in combinatie met andere
belastingen, neemt de sterkte van de grond en de dijk af. Als de sterkte (ofwel de
schuifweerstand van de grond) onvoldoende is, kunnen grote delen van het grondlichaam
langs rechte en/of gebogen glijvlakken, afschuiven (zie Figuur 1.1). Dit zowel binnenwaarts
als buitenwaarts, waarna de dijk of dam zijn waterkerende functie verliest.
Macro-instabiliteit
Buitendijks

Binnendijks

glijvlak
zand

Figuur 1.1

Macro-instabiliteit van een dijktalud.

In de eenvoudige toets (toetslaag 1) wordt met eenvoudige beslisregels getoetst of de kans
op falen door macro-instabiliteit verwaarloosbaar klein is. De bestaande geometrische toets
komt in het WTI 2017 te vervallen, omdat er twijfels zijn bij de onderbouwing hiervan.
Hiervoor in de plaats komt een simpeler geometrische toets. Er zal hierdoor vaker een
gedetailleerde toets moeten worden uitgevoerd.
De bestaande geometrische toets komt in het WTI 2017 te vervallen en wordt vervangen door
een simpeler geometrische toets. Hierdoor zal vaker een gedetailleerde toets moeten worden
uitgevoerd.
In de gedetailleerde toets op macrostabiliteit (toetslaag 2) wordt de macrostabiliteit met een
glijvlakanalyse beoordeeld. In het WTI 2017 wordt voorgesteld de glijvlakanalyse op de
volgende onderdelen te verbeteren:
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Nieuw materiaalmodel voor het karakteriseren van de schuifsterkte van grond, waarbij
wordt uitgegaan van de Critical State Soil Mechanics (CSSM) theorie en waarbij voor
grondsoorten met een lage doorlatendheid, zoals klei en veen, wordt uitgegaan van
ongedraineerd grondgedrag en voor grondsoorten met een hoge doorlatendheid,
zoals zand, wordt uitgegaan van gedraineerd grondgedrag. Hiermee hangt samen dat
de bepaling van schuifsterkteparameters in het veld en in het laboratorium op een
andere manier moet worden uitgevoerd. Op dit onderwerp wordt in de voorliggende
notitie verder ingegaan.
Nieuw schuifvlakmodel Spencer-Van der Meij. Dit is een schuifvlakmodel, waarmee
een vrije schuifvlakvorm kan worden berekend en wat rekening houdt met de
horizontale krachten tussen de lamellen. Het huidige LiftVan-schuifvlakmodel blijft
beschikbaar op de achtergrond om controle-berekeningen uit te voeren. Het Spencermodel berekent veelal stabiliteitsfactoren die enkele honderdsten lager liggen dan bij
het LiftVan-model.
Verbetering van de schematisering van waterspanningen. Dit betreft uniformering van
de schematisering van waterspanningen in de gedetailleerde toets en de ontwikkeling
van een grondwaterstromingsmodel voor de toets op maat (toetslaag 3). Voor de
gedetailleerde toets wordt nauw aangesloten bij de bestaande kennis uit het
Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken. Het schematiseren van
waterspanningen is complex. De voorgestelde verbeteringen moeten leiden tot meer
eenduidigheid en betrouwbaarheid bij het schematiseren van de waterspanningen bij
het toetsen van macrostabiliteit.

De gedetailleerde toets voor macrostabiliteit wordt in het WTI 2017 verbeterd door het
toepassen van een materiaalmodel uitgaande van de Critical State Soil Mechanics theorie en
van ongedraineerde schuifsterkte voor klei en veen, toepassen van het schuifvlakmodel
Spencer-Van der Meij en verbetering van de schematisering van de waterspanningen.
Naast de genoemde voorstellen voor verbetering van de toets op macrostabiliteit hebben
uiteraard ook de algemene veranderingen in het WTI 2017, zoals de overstap op
overstromingskansen, keuze voor nieuwe faalkansruimtefactoren, nieuwe partiële
veiligheidsfactoren, nieuwe hydraulische randvoorwaarden en het stochastisch
ondergrondmodel consequenties voor het toetsen van macrostabiliteit. Op deze punten wordt
in het voorliggende rapport niet verder ingegaan. Deze punten worden in andere documenten
toegelicht.
Het voorliggende rapport is een handreiking voor het bepalen van schuifsterkteparameters
voor het materiaalmodel voor het rekenen met ongedraineerde schuifsterkte voor de
gedetailleerde toets (toetslaag 2a en 2b) en de toets op maat (toetslaag 3). In het rapport
wordt achtereenvolgens ingegaan op:
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Het model voor het grondgedrag (hoofdstuk 2);
Van grof naar fijn werken (hoofdstuk 3);
Keuze voor gedraineerde schuifsterkte of ongedraineerde schuifsterkte
stabiliteitsanalyses (hoofdstuk 4);
Keuze voor piekwaarde van schuifsterkte of ultimate schuifsterkte (hoofdstuk 5);
Bepaling van de benodigde schuifsterkte parameters (hoofdstuk 6);

in
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Bepalen van schuifsterkte parameters uit sonderingen (hoofdstuk 7).

In de bijlagen B, C en D zijn protocollen en ‘best practises’ opgenomen voor het uitvoeren
van sonderingen (wordt verder ingevuld in 2015), boringen met ongestoorde monstername en
het uitvoeren van laboratoriumproeven.
Deze handreiking bevat tevens:




Een tabel met veilige schattingen van de ongedraineerde schuifsterkte ratio S, die
overal in Nederland door waterkeringbeheerders kan worden toegepast, zolang er
geen lokaal of regionaal onderzoek is (zie hoofdstuk 6). Tevens zijn in hoofdstuk 6
waarden voor de sterkte toename exponent m en pre overburden pressure POP
genoemd.
Validatie van toepassen piekwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte s u en
partiële drainage door het herberekenen van enkele case-histories (op basis van
SBW-onderzoek 2010 en 2013) (zie bijlage E).

Het rapport is opgesteld in het Nederlands, omdat delen van dit rapport overgenomen worden
in andere rapporten (met name de schematiseringshandleiding en de handreiking voor de
Toets op maat) die goed toegankelijk moeten zijn voor medewerkers van waterschappen en
ingenieursbureaus die de toetsing zullen uitvoeren.
De concept schematiseringshandleiding voor macrostabiliteit (Van den Berg et al, 2014)
bevat een stappenplan om tot een beoordeling van macrostabiliteit te komen (hoofdstuk 3
van de schematiseringshandleiding). Wanneer delen van het voorliggende rapport in 2015
worden samengevoegd met de schematiseringshandleiding zal een duidelijkere samenhang
tussen de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het voorliggende rapport ontstaan.
Om deze duidelijke samenhang te realiseren, zal waar nodig het bestaande stappenplan uit
de concept schematiseringshandleiding worden verbeterd. Hiervoor zal ook de feedback uit
de proeftoetsing worden benut.
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2 Model grondgedrag
2.1

Inleiding
Ten opzichte van de Nederlandse geotechnische praktijk en het WTI 2011 wordt in het WTI
2017 een nieuw materiaalmodel of schuifsterktemodel toegepast. De belangrijkste elementen
van dit materiaalmodel en de toepassing ervan zijn:









Toepassing van het Critical State Soil Mechanics (CSSM) model en de SHANSEP
(Stress History And Normalized Soil Engineering Properties) methode voor het
karakteriseren van het gedrag van de grond (zowel zware klei, organische klei, veen
en zand). Het Mohr-Coulomb model dat in het WTI 2006 werd toegepast, wordt in het
WTI 2017 vervangen door het Critical State Soil Mechanics grondmodel. In paragraaf
2.2 wordt hierop verder ingegaan.
Onderscheid maken tussen gedraineerd grondgedrag en ongedraineerd grondgedrag.
Bij grondsoorten met een hoge doorlatendheid, zoals zand, kan drainage plaats
vinden tijdens afschuiven (taludinstabiliteit) en is sprake van gedraineerd
grondgedrag, Bij grondsoorten met een lage doorlatendheid, zoals klei en veen, vindt
weinig of geen drainage plaats tijdens afschuiven en is sprake van ongedraineerd
grondgedrag. In de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 en in hoofdstuk 4 wordt hier verder op
ingegaan.
De in situ toestand van de grond in rekening brengen via de grensspanning of
overconsolidatieratio (OCR), waarmee onderscheid wordt gemaakt tussen normaal
geconsolideerd grondgedrag en overgeconsolideerd grondgedrag. In paragraaf 2.3
wordt hierop verder ingegaan.
Rekenen met de bezwijksterkte van grond (ultimate state) in plaats van sterkte bij een
kleinere vervorming (2 tot 5% axiale rek) in laboratoriumproeven. In hoofdstuk 5 wordt
hier verder op ingegaan.
Schuifsterkte van klei bepalen met eentraps anisotroop geconsolideerde
triaxiaalproeven en voor veen met direct simple shear proeven met constante hoogte.
De grensspanning wordt in het veld bepaald met sonderingen. In hoofdstuk 6 wordt
hier verder op ingegaan.

Meer informatie komt beschikbaar in de faalmechanisme beschrijving (nog op te stellen in
2015).

2.2

Critical State Soil Mechanics
De basis voor het materiaalmodel dat in het WTI 2017 wordt toegepast voor het toetsen van
macrostabiliteit is het Critical State Soil Mechanics (CSSM) model (Schofield and Wroth,
1968). In essentie is het CSSM een beschrijving van het grondgedrag die een koppeling legt
tussen het gedrag bij compressie, zwelling, volumeverandering, afschuiven en
poriënwaterrespons in termen van effectieve spanningen. Het CSSM kan dus breder worden
toegepast dan alleen voor het analyseren van macrostabiliteit. De in paragraaf 2.1 genoemde
SHANSEP methode van Ladd et al (1974) sluit op het CSSM aan.
In het CSSM-raamwerk wordt bij de beschrijving van de schuifsterkte van de grond
onderscheid gemaakt tussen de pieksterkte en de critical state schuifsterkte (of ultimate state
schuifsterkte) en tussen het normaal geconsolideerde en overgeconsolideerde gedrag van de
grond en tussen gedraineerd en ongedraineerd gedrag (Figuur 2.1). De critical state van de
grond is een goede maat voor de weerstand van grond tegen taludinstabiliteit, zoals in de
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internationale literatuur uitgebreid is beschreven (Van Duinen et al, 2008). In Figuur 2.1 is het
schuifsterkte model weergegeven gebaseerd op het critical state-raamwerk.

t = ½ ( v -  h)[kN/m2]

overgeconsolideerd

normaal
geconsolideerd
Critical State Line

pieksterkte
dit punt is gerelateerd
aan de grensspanning

s' = ½ ( v  h)[kN/m2]
Figuur 2.1 Karakterisering van de schuifsterkte volgens het Critical State Soil Mechanics
raamwerk (CSSM).
De parameter voor de bezwijkomhullende in het normaal geconsolideerde gebied in Figuur
2.1 is φ’cs. De bezwijkomhullende voor de critical state van de grond wordt als volgt
gedefinieerd:
tmax = s’ sin cs

(2.1)

Hierin zijn:

tmax
s’
cs

maximaal mobiliseerbare schuifsterkte (kN/m2),
verticale effectieve spanning (korrelspanning) (kN/m2),
hoek van inwendige wrijving (critical state line) (º).

In de definitie van de bezwijkomhullende van de critical state speelt cohesie geen rol. In het
CSSM-raamwerk is cohesie het gevolg van overconsolidatie. De grond is overgeconsolideerd
wanneer de grensspanning σ’p groter is dan de verticale effectieve spanning σ’v. Wanneer
de grensspanning σ’p gelijk is aan de verticale effectieve spanning σ’v is sprake van normaal
geconsolideerde grond. De grensspanning is het spanningsniveau waarbij het grondgedrag
over gaat van stijf en voorbelast naar slap en niet–voorbelast. Bij stabiliteitsanalyses spelen
vooral de Holocene lagen een rol. Deze hebben geen ijstijd meegemaakt en zijn dus ook niet
onderworpen geweest aan een hoge ijsbelasting. Bij holocene grondlagen is de
grensspanning het gevolg van kruip, polderpeilfluctuaties, weersinvloeden, biochemische
processen in de bodem etc. De onzekerheden ten aanzien van de grootte van de
grensspanning zijn groot.
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Wanneer grond overgeconsolideerd is, heeft de grond een vorm van cohesie (bij de
pieksterkte; onderbroken lijn in Figuur 2.1). Wanneer de grond normaal geconsolideerd is,
heeft de grond geen cohesie. Bij een toenemende overconsolidatie en een toenemende
grensspanning wordt ook de cohesie c´p groter. Voor het definiëren van de
bezwijkomhullende van de pieksterkte van overgeconsolideerde grond is de cohesie c´p van
belang. Voor het definiëren van de bezwijkomhullende van de critical state-sterkte (of ultimate
state: grote vervorming) van de grond is de cohesie niet van belang.

2.3

Gedraineerd versus ongedraineerd grondgedrag en rol van in situ toestand
Een belangrijke overweging bij het uitvoeren van de toetsing van macrostabiliteit is de
afweging tussen een gedraineerde of ongedraineerde analyse. In Hoofdstuk 4 wordt hier
verder op ingegaan. De essentie van ongedraineerd grondgedrag is dat waterspanningen in
de grond worden gegenereerd wanneer de schuifweerstand van de grond wordt
gemobiliseerd en de grond deformeert. In een ongedraineerde analyse van de
macrostabiliteit van een talud worden deze waterspanningen in rekening gebracht. De door
de grond gegenereerde waterspanningen kunnen de schuifsterkte van de grond aanzienlijk
reduceren. De generatie van waterspanningen door het mobiliseren van de schuifsterkte van
de grond staat los van de waterspanningen in en onder de dijk die het gevolg zijn van
grondwaterstroming. Beide zijn aspecten van waterspanning en doorlatendheid van de grond,
maar deze beide aspecten moeten afzonderlijk worden beschouwd.
Het in rekening brengen van ongedraineerd gedrag ofwel het rekenen met de ongedraineerde
schuifsterkte is een nieuw fenomeen voor de Nederlandse adviespraktijk als het gaat om de
analyse van taludstabiliteit. De essentie van ongedraineerd grondgedrag is dat
waterspanningen in de grond worden gegenereerd wanneer de schuifweerstand van de
grond wordt gemobiliseerd en de grond deformeert. In een ongedraineerde analyse van de
macrostabiliteit van een talud worden deze waterspanningen in rekening gebracht. De door
de grond gegenereerde waterspanningen reduceren de schuifsterkte van de grond. De
generatie van waterspanningen door het mobiliseren van de schuifsterkte van de grond staat
los van de waterspanningen in en onder de dijk die het gevolg zijn van grondwaterstroming.
Beide zijn aspecten van waterspanning en doorlatendheid van de grond, maar deze beide
aspecten moeten afzonderlijk worden beschouwd.
Wanneer een talud instabiel wordt en een afschuiving van het talud optreedt, dan is dit een
snel proces. Bij de macrostabiliteitsproef bij de IJkdijk voltrok de afschuiving zich binnen een
paar minuten (nadat de eerste deformatie visueel waarneembaar was). Bij de
Bergambachtproef trad de grootste deformatie op binnen een uur. Bij de grote afschuiving bij
Streefkerk in 1984 vond de grootste deformatie binnen ruim een dag plaats, waarna de
deformatiesnelheid van het talud gedurende de volgende dagen langzaam af nam. Deze
tijdsduur is kort in relatie tot de doorlatendheid van de grond. Door het mobiliseren van de
schuifsterkte en de deformatie van de grond tijdens de afschuiving worden waterspanningen
gegeneerd. Gezien de lage doorlatendheid van de grond in relatie tot de tijdsduur van een
afschuiving kan hooguit gedeeltelijke dissipatie van de gegenereerde waterspanningen
optreden.
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Critical State Line

B'

A'

u

A - A' ongedraineerd gedrag
B - B' gedraineerd gedrag

A B

s' = ½ ( v  h)[kN/m2]

Figuur 2.2 Relatie tussen spanning s’ en schuifsterkte t. De critical state line geeft de
bezwijksterkte van de grond aan. De schuifsterkte bij punt B’, uitgaande van
gedraineerd grondgedrag, is duidelijk hoger dan de schuifsterkte bij punt A’,
uitgaande van ongedraineerd grondgedrag. De afstand u tussen de groene lijn en
de blauwe lijn wordt veroorzaakt door de waterspanning.
Ongedraineerd gedrag is een bekend fenomeen vanuit laboratoriumonderzoek. Iedere
geotechnicus kent het principe. De grond genereert waterspanning in een laboratoriumproef
door het mobiliseren van schuifsterkte en deformatie van het korrelskelet en er is sprake van
ongedraineerd gedrag als de wateroverspanning niet kan afstromen (zie Figuur 2.2). In
laboratoriumproeven wordt de waterspanning gemeten. Zo kan de gemeten schuifsterkte in
de proeven worden gecorrigeerd voor het effect van de gemeten waterspanning. Een analyse
van de macrostabiliteit van een talud wordt in de Nederlandse praktijk vervolgens uitgevoerd
uitgaande van gedraineerd grondgedrag op basis van parameters uit een ongedraineerde
laboratoriumproef.
Belangrijk bij de afweging tussen een gedraineerde of ongedraineerde analyse is de snelheid
van afschuiven ten opzichte van de consolidatiesnelheid van de grond. Als het afschuiven
snel gaat ten opzichte van de consolidatiesnelheid zullen er langs het glijvlak water over- of
onderspanningen optreden. Bij verandering van de waterspanningen zal ook de
korrelspanning worden beïnvloed. Deze waterspanningen zullen daarmee ook de sterkte van
de grond beïnvloeden en zouden in de stabiliteitsanalyse dienen te worden verwerkt.
Wanneer een belastingverandering (hoge buitenwaterstand) snel optreedt, moet er van
worden uitgegaan dat een eventuele taludafschuiving ook snel kan optreden.
Voor het toetsen van primaire waterkeringen zijn de snel optredende afschuivingen
maatgevend. Sterkte analyses gebaseerd op gedraineerde sterkte eigenschappen horen bij
het lange termijn gedrag van waterkeringen.
Ongedraineerde stabiliteitsanalyses zijn alleen relevant voor slecht waterdoorlatende lagen
zoals klei en veen. Bij het optreden van een afschuiving in waterkeringen zal in de eventueel
aanwezige zandlagen geen ongedraineerd gedrag optreden. Ook in een ongedraineerde
stabiliteitsanalyse zal voor de goed doorlatende lagen, zoals zandlagen gedraineerde sterkte
eigenschappen worden toegepast.
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overgeconsolideerd

normaal geconsolideerd
Critical State Line

B

dit punt is gerelateerd
aan de grensspanning
pieksterkte

A

t = ½ ( v -  h)[kN/m2]

s' = ½ ( v  h)[kN/m2]
normaal
geconsolideerd

overgeconsolideerd

Critical State Line

A
pieksterkte

B

dit punt is gerelateerd aan de
grensspanning

s' = ½ ( v  h)[kN/m2]
Figuur 2.3 Gedraineerd en ongedraineerd gedrag van grond weergegeven binnen het
Critical State Soil Mechanics raamwerk. In Figuur 2.3a (boven) is de grond
normaal geconsolideerd en vertoont de grond contractant gedrag (OCR = 1) bij
ongedraineerd afschuiven en in Figuur 2.3b (onder) is de grond
overgeconsolideerd en vertoont de grond dilatant gedrag (OCR > 3) bij
ongedraineerd afschuiven.
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In Figuur 2.3 is het ongedraineerde gedrag en gedraineerde gedrag van grond binnen het
critical state-raamwerk weergegeven in een diagram met effectieve verticale spanning s’ en
schuifsterkte t. De pijlen in de figuur zijn zogenaamde spanningspaden (onderbroken lijnen
voor gedraineerd gedrag en doorgetrokken lijnen voor ongedraineerd gedrag). De
spanningspaden geven aan welke schuifsterkte t kan worden gemobiliseerd gegeven de
spanningsconditie bij het begin van de spanningspaden (effectieve spanning s’ en verhouding
met grensspanning σ’vy).
In Figuur 2.3 is de scheiding tussen normaal geconsolideerd gedrag en overgeconsolideerd
gedrag aangegeven. Dit is de grens waar normaal geconsolideerde spanningspaden en
overgeconsolideerde spanningspaden eindigen op de bezwijkomhullende. De grensspanning
ligt niet op deze scheiding tussen normaal geconsolideerd en overgeconsolideerd gedrag,
maar rechts daarvan. Het beginpunt van de spanningspaden in Figuur 2.3b ligt bij de
grensspanning. Het grondgedrag bij ongedraineerd afschuiven wordt bepaald door de in situ
toestand van de grond, die wordt uitgedrukt in de grensspanning σ’vy of overconsolidatieratio
OCR.
Vier gevallen met verschillend grondgedrag bij ongedraineerd afschuiven kunnen worden
onderscheiden (zie ook Figuur 2.3):







Normaal geconsolideerd met overconsolidatieratio OCR = 1 met contractant gedrag,
waardoor wateroverspanning wordt gegenereerd, zodat de ongedraineerde
schuifsterkte (punt A in Figuur 2.3a) ongeveer de helft is van de gedraineerde
schuifsterkte (punt B in Figuur 2.3a). De actuele effectieve verticale spanning is gelijk
aan de grensspanning. In Figuur 2.3a ligt de grensspanning bij het begin van de
beide spanningspaden.
Licht overgeconsolideerd met OCR tussen 1 en 2 met contractant gedrag waardoor
wateroverspanning wordt gegenereerd en de mobiliseerbare schuifsterkte wordt
gereduceerd. De actuele effectieve verticale spanning is kleiner dan de
grensspanning.
Overgeconsolideerd met OCR ≈ 2 waarbij geen wateroverspanning en geen
wateronderspanning wordt gegenereerd, zodat de gedraineerde schuifsterkte en de
ongedraineerde schuifsterkte aan elkaar gelijk zijn.
Overgeconsolideerd met OCR > 3 met dilatant gedrag waardoor wateronderspanning
wordt gegenereerd en de ongedraineerde schuifsterkte (punt A in Figuur 2.3b) groot
is in verhouding tot de effectieve spanning in de grond en groter dan de gedraineerde
schuifsterkte bij dezelfde effectieve spanning (punt B in Figuur 2.3b).

De gedraineerde spanningspaden in Figuur 2.3 eindigen in de critical state of ultimate state
altijd op de critical state line, ongeacht de mate van overconsolidatie (punt B in Figuur 2.3a en
Figuur 2.3b).
In Nederland ligt de OCR voor Holocene grondlagen tussen 1,0 en 5,0, waarbij de OCR tussen
1,0 en 2,0 ligt voor grondlagen onder de dijk en tussen 1,5 en 5,0 naast de dijk. De hogere
waarden van de OCR hebben betrekking op de bovenste meters van de Holocene lagen, die
dicht aan het maaiveld liggen.
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2.4

Gedraineerde stabiliteitsanalyse
Bij een gedraineerde spanningsanalyse met effectieve schuifsterkte parameters wordt de
schuifsterkte langs het glijvlak bepaald uit de effectieve normaalspanning op het glijvlak.
Alleen als deze laatste niet verandert tijdens het bezwijken is de analyse correct. Een
gedraineerde spanningsanalyse met bijvoorbeeld het Bishop-rekenmodel is alleen geldig voor
situaties waar zowel het grondlichaam en de ondergrond uit goed doorlatende grond bestaat
of voor situaties waar geen wateroverspanningen worden gegenereerd ten gevolge van een
belastingverandering.
In situaties waarin de grond gedraineerd gedrag vertoont en voor grondlagen die goed
doorlatend zijn, wordt de vergelijking 2.1 op bladzijde 5 gebruikt voor het bepalen van de
mobiliseerbare schuifsterkte. Hierbij is alleen de hoek van inwendige wrijving relevant voor de
bepaling van de schuifsterkte. Cohesie en de mate van overconsolidatie spelen geen rol in
een gedraineerde stabiliteitsanalyse. Bij instabiliteit van een talud is de deformatie van de
grond zo groot dat de critical state of ultimate state van de grond wordt bereikt. Effecten van
overconsolidatie zijn dan bij gedraineerd gedrag niet meer van belang.

2.5

Ongedraineerde stabiliteitsanalyse
De ongedraineerde schuifsterkte is een complex fenomeen. Strikt genomen is de
ongedraineerde schuifsterkte geen grondparameter, maar een waarde van de schuifsterkte
die afhankelijk is van diverse factoren, waaronder de belastinggeschiedenis en de
belastingcondities van de grond. Bij het rekenen met de ongedraineerde schuifsterkte is
daarom het meten van de sterkte in het veld en het laboratorium belangrijk.
De ongedraineerde schuifsterkte van de grond wordt, uitgaande van de critical state en
SHANSEP methode, als volgt bepaald (Ladd, 1991):
su = σ’vi ˣ S ˣ OCRm met OCR = σ’vy / σ’vi

(2.2)

De parameters in deze formule zijn:






De ongedraineerde schuifsterkte su die door de grond kan worden gemobiliseerd,
gegeven de schuifsterkte-eigenschappen (S en m) van de grond en de
spanningscondities (σ’vi en OCR) in de grond.
De effectieve spanning σ’vi. De effectieve spanning wordt, net als in de vigerende
praktijk, bepaald op basis van het gewicht van de grond en de waterspanningen.
De normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S is de verhouding
van de ongedraineerde schuifsterkte su en de spanning σ’vc, waarbij het grondmonster
is geconsolideerd. S is min of meer vergelijkbaar met de hoek van inwendige wrijving
bij de vigerende werkwijze. In de ongedraineerde schuifsterkte ratio is naast het effect
van de wrijving tussen de gronddeeltjes ook het effect van de generatie van
waterspanning bij ongedraineerd grondgedrag verdisconteerd. De ongedraineerde
schuifsterkte ratio wordt in het laboratorium bepaald met eentraps anisotroop
geconsolideerde triaxiaalproeven voor klei en met direct simple shear proeven voor
veen. De direct simple shear proef geeft betrouwbare schuifsterkte parameters voor
veen, doordat de bezwijkvorm in deze proef goed aansluit bij de structuur van veen.
De proeven worden uitgevoerd met constante hoogte, omdat dit wordt gezien als een
ongedraineerde proef. Meer hier over in hoofdstuk 6 en bijlage D.
De grensspanning σ’vy is een maat voor de in situ toestand en de
belastinggeschiedenis van de grond. De verhouding van de grensspanning σ’vy en de
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in situ spanning σ’vi (de overconsolidatieratio OCR) zegt iets over de dichtheid van de
grond en bepaalt mede de grootte van de generatie van waterspanningen bij het
mobiliseren van schuifsterkte. De grensspanning wordt het gemakkelijkst bepaald met
samendrukkingsproeven in het laboratorium. De grensspanning kan ook met
empirische correlaties worden afgeleid uit sonderingen. Deze correlaties zijn bekend
vanuit de literatuur. Deze correlaties kunnen ook voor een specifiek gebied of project
worden opgesteld. Bij het toepassen van correlaties is het van belang de onzekerheid
uit de correlaties ook in rekening te brengen. Meer hier over in de hoofdstuk 3, 6 en 7.
De sterkte toename exponent m bepaalt de mate waarin de ongedraineerde
schuifsterkte van de grond gevoelig is voor veranderingen in de effectieve spanning
σ’vi als gevolg van veranderingen in de waterspanning. De sterkte toename exponent
wordt het gemakkelijkst bepaald met samendrukkingsproeven in het laboratorium.
Daarnaast kan de sterkte toename exponent worden bepaald uit triaxiaalproeven en
direct simple shear proeven. Meer hier over in hoofdstuk 6.
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3 Van grof naar fijn werken
De parameters voor het nieuwe schuifsterktemodel voor de gedetailleerde toets van
macrostabiliteit zijn de ongedraineerde schuifsterkte ratio S, de sterkte toename exponent m
en de grensspanning ’vy. Bij het bepalen van deze parameters is het zinvol om van grof naar
fijn te werken. De volgende stappen kunnen daarin worden doorlopen:
1. Starten met standaard waarden voor S, m en ’vy (of pre overburden pressure POP);
2. Verfijnen met grensspanning ’vy uit beschikbare sonderingen met conservatieve
correlaties;
3. Verfijnen met veld- en laboratoriumonderzoek en specifieke correlaties.

Stap 1
Voor de eerste stap van de gedetailleerde toetsing is voor het bepalen van
schuifsterkteparameters nog geen gegevensinwinning door beheerders nodig. Voor de
ongedraineerde schuifsterkte ratio S en de sterkte toename exponent m worden standaard
waarden aangeleverd vanuit het WTI. Dit zijn realistische schattingen (niet conservatief) die
zijn gerelateerd aan geologische afzetting, grondsoortbeschrijving en volumegewicht. Voor
het bepalen van de grensspanning ’vy worden voor de eerste stap van de gedetailleerde
toets vanuit het WTI voorzichtige standaard waarden van de pre overburden pressure POP
aangeleverd. De grensspanning is een parameter met veel variatie. Zonder lokaal onderzoek
kan hiervoor alleen een voorzichtige schatting worden gegeven. Op basis van de standaard
waarden kan een eerste stap worden gezet in de gedetailleerde toetsing. Deze eerste stap
kan al in 2017 worden uitgevoerd en is een beperkte inspanning als alle gegevens zijn
ingevoerd in D-Soilmodel. Ten opzichte van het WTI 2011 is de complexiteit van deze eerste
stap beperkt. Voor de dijkvakken waar deze eerste stap tot het oordeel goed lijdt, is de
toetsing gereed.
Stap 2
De voor de hand liggende activiteit in de tweede stap van de gedetailleerde toets is het lokaal
bepalen van de grensspanning. De standaard waarden voor de grensspanning in de eerste
stap zullen vrijwel altijd naar boven bijgesteld kunnen worden na het uitvoeren van
vervolgonderzoek. Hiervoor kunnen beschikbare sonderingen worden gebruikt. Voorwaarde
is dat de sondeerresultaten digitaal beschikbaar zijn. Met voorzichtige correlaties kan de
grensspanning uit de sonderingen worden afgeleid. Deze voorzichtige correlaties zullen
vanuit het WTI worden voorgesteld. Meer hier over in hoofdstuk 7. De
stabiliteitsberekeningen van de eerste stap van de gedetailleerde toets worden dan
herberekend met de nieuwe waarden voor de grensspanning.
Het interpreteren van sonderingen is niet algemeen gangbaar in de huidige Nederlandse
geotechnische praktijk. Kennisoverdracht voor deze tweede stap van de gedetailleerde toets
is daarom belangrijk. Daarnaast zal het interpreteren van sonderingen met een spreadsheet
moeten worden gedaan. Dit is arbeidsintensief en foutgevoelig. Voor het interpreteren van
sondeerresultaten zou software moeten worden gemaakt. In het Dijken op Veen project is
hiervoor een aanzet gegeven. Deze software zou geschikt moeten worden gemaakt voor
toepassing voor het toetsen en de gebruikersvriendelijkheid zou moeten worden verbeterd.
Waterkeringbeheerders zullen in de tweede helft van 2017 of in de eerste helft van 2018 werk
willen gaan maken van het interpreteren van sonderingen. Met gebruikersvriendelijke
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software moet het mogelijk zijn om grote aantallen sonderingen in een aantal maanden te
interpreteren. Met de resultaten uit de sonderingen kunnen de eerder uitgevoerde
stabiliteitsberekeningen worden verbeterd. Stap 2 kan in de tweede helft van 2018 gereed
zijn.
Overigens zou de grensspanning ook kunnen worden bepaald met samendrukkingsproeven.
Hiervoor zijn dan ook boringen met ongeroerde monstername nodig. Het werken met
sonderingen is een efficiëntere aanpak.
Stap 3
In stap 3 kan verder worden verfijnd door geavanceerd grondmechanisch onderzoek uit te
voeren. De voorzichtige correlaties uit stap 2 kunnen worden aangescherpt door het
uitvoeren van veld- en laboratoriumonderzoek, bestaande uit boringen, nauwkeurige
sonderingen met meting van de waterspanning, triaxiaalproeven op klei, direct simple shear
proeven op veen en samendrukkingsproeven. Met scherpere correlaties kunnen de waarden
van de grensspanning nogmaals omhoog worden bijgesteld. Meer hier over in hoofdstuk 7.
Deze derde stap van de gedetailleerde toetsing bevat veel nieuwe elementen voor de meeste
geotechnische adviseurs in Nederland.
Voor het uitvoeren van deze stap 3 is het efficiënt om als waterkeringbeheerders samen te
werken. Tot nu toe is het gebruikelijk dat waterkeringbeheerders zelfstandig alle benodigde
grondmechanische gegevens verzamelen. Door samen te werken kan de omvang van het
grondmechanisch onderzoek worden beperkt. Nederland kan grofweg worden ingedeeld in
een beperkt aantal geologische deelgebieden. Binnen deze geologische deelgebieden
kunnen gegevens van de ondergrond van verschillende beheerders worden uitgewisseld,
omdat de grondsoorten die in de beheersgebieden/dijkringen voorkomen grotendeels
overeenkomen. Om samen te werken is het wel van belang dat de data op een uniforme
wijze verzameld en opgeslagen wordt. Wanneer de grondmechanische gegevens onderling
vergelijkbaar zijn, bevordert dit overigens ook de vergelijkbaarheid van de toetsresultaten.
In totaal zouden in de orde van 50 locaties onderzocht moeten worden in heel Nederland om
een voldoende gedetailleerd landsdekkend beeld te krijgen. Op deze locaties is uitgebreid
veld- en laboratoriumonderzoek nodig. De onderzoeksresultaten van al deze
onderzoekslocaties zouden samengevoegd moeten worden en op basis van alle data zouden
de schuifsterkte ratio S en sterkte toename exponent m moeten worden bepaald. Daarnaast
worden op basis van de onderzoeksresultaten correlaties opgesteld tussen de lab-resultaten
en de sondeerweerstand. Met deze generieke parameters en correlaties kunnen dan alle
beheerders de toetsing van macrostabiliteit uitvoeren.
De sonderingen zijn bedoeld om lokaal de ongedraineerde schuifsterkte van de grond te
meten. Op de 50 onderzoekslocaties worden ook sonderingen uitgevoerd. Voor de 50
onderzoekslocaties worden correlaties tussen de lab-resultaten en de sondeerweerstand
opgesteld. Op basis van deze correlaties kan voor iedere sondering op een willekeurige
plaats in het beheersgebied de lokale ongedraineerde schuifsterkte worden vastgesteld. Op
basis hiervan wordt de lokale waarde van de grensspanning bepaald. Deze lokaal bepaalde
grensspanning wordt samen met de generiek bepaalde parameters S en m in de
stabiliteitsberekeningen toegepast.
Als er dijkvakken of trajecten zijn die als kritisch worden gezien vanuit de derde toetsronde,
kan gekozen worden om meteen met lokaal veld- en laboratoriumonderzoek te starten.
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Hierbij moet wel worden opgemerkt dat vakken die volgens het WTI 2011 kritisch waren dat
nu niet meer hoeven te zijn en andersom.
Toets op maat
Wanneer een dijkvak niet is goedgekeurd in de gedetailleerde toets zijn er binnen de Toets
op maat verschillende mogelijkheden om een scherper toetsresultaat te verkrijgen. Bij het
uitvoeren van de toets op maat kan worden gedacht aan het uitvoeren van lokaal
grondmechanisch onderzoek in een dijkvak. Dit onderzoek kan in de opzet gelijk zijn aan het
onderzoek zoals hiervoor beschreven bij stap 3 van de gedetailleerde toets, maar de bepaling
van de schuifsterkte kan worden toegespitst op een dijkvak, waarbij met een hoge dichtheid
aan sonderingen wordt gewerkt. Tevens kan er voor worden gekozen om de ongedraineerde
schuifsterkte af te leiden uit de sonderingen in plaats van de grensspanning. Dit is de aanpak
zoals in het Dijken op Veen onderzoek. Meer hier over in hoofdstuk 7.
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4 Gedraineerde
schuifsterkte
4.1

schuifsterkte

versus

ongedraineerde

Inleiding
In de klassieke grondmechanica worden stabiliteitsanalyses uitgevoerd uitgaande van
volledig gedraineerd grondgedrag of volledig ongedraineerd grondgedrag. Hierbij wordt er
rekening mee gehouden dat de grond altijd zal bezwijken bij de laagste mobiliseerbare
schuifsterkte. Voor slecht doorlatende grondlagen, die licht overgeconsolideerd zijn, worden
de analyses uitgevoerd met ongedraineerde schuifsterkte eigenschappen. Voor goed
doorlatende grondlagen worden stabiliteitsanalyses met gedraineerde schuifsterkte
eigenschappen cohesie c’ en hoek van inwendige wrijving ’ uitgevoerd. Dit laatste geldt ook
voor slecht doorlatende grondlagen die sterk overgeconsolideerd zijn, met name wanneer de
belasting langer aanhoudt. Deze grondlagen zijn bij ongedraineerde omstandigheden relatief
sterk, omdat bij afschuiven wateronderspanning ontstaat (dilatant gedrag). Bij de keuze voor
gedraineerde schuifsterkte eigenschappen of ongedraineerde schuifsterkte eigenschappen in
relatie tot de doorlatendheid van de grond en gegeven het te analyseren probleem worden
voorzichtige keuzes gemaakt om een voldoende veilige analyse te maken.
Het werkelijke grondgedrag in het veld zal heel vaak niet volledig gedraineerd of niet volledig
ongedraineerd zijn. De doorlatendheid van de grond en de mate van overconsolidatie en de
snelheid van de belastingverandering spelen een rol bij de grootte van de waterspanning die
wordt gegenereerd door de grond bij het optreden van een instabiliteit. Ook de snelheid
waarmee een afschuiving zich voltrekt speelt hierbij een rol. Complicerend hierbij is dat bij
instabiliteit van een talud lokaal bezwijken snel en dus ongedraineerd kan optreden, terwijl de
vervorming (of vervormingssnelheid) van het talud nog gering is. De genoemde factoren
kunnen in beschouwing worden genomen bij de keuze tussen een stabiliteitsanalyse op basis
van gedraineerde schuifsterkte of ongedraineerde schuifsterkte. Op basis van de
consolidatie-theorie kan een inschatting worden gemaakt van de mate van drainage gegeven
de genoemde factoren en de invloed hiervan op de mobiliseerbare schuifsterkte. Ook op
basis van numerieke analyses met rekenmodellen waarin sterkte, deformatie en stroming
gekoppeld worden doorgerekend, kan de mate van drainage en het effect daarvan op de
schuifsterkte worden gekwantificeerd.
Wanneer een talud instabiel wordt en een afschuiving van het talud optreedt, dan blijkt dit
vaak een snel proces te zijn. Bij de macrostabiliteitsproef bij de IJkdijk voltrok de afschuiving
zich binnen een paar minuten (nadat de eerste deformatie visueel waarneembaar was). Bij de
Bergambachtproef trad de grootste deformatie op binnen een uur. Bij de grote afschuiving bij
Streefkerk in 1984 vond de grootste deformatie binnen ruim een dag plaats, waarna de
deformatiesnelheid van het talud gedurende de volgende dagen langzaam af nam. Deze
tijdsduur is kort in relatie tot de doorlatendheid van de grond op deze locaties. De ondergrond
bij deze locaties bestaat uit relatief slecht doorlatende grondlagen, namelijk klei, organische
klei en veen. Gezien de lage doorlatendheid van de grond in relatie tot de tijdsduur van een
afschuiving kan hooguit gedeeltelijke dissipatie van de gegenereerde waterspanningen zijn
opgetreden.
De binnen het WTI-onderzoek ontwikkelde rekenprocedure voor het toetsen van
macrostabiliteit met ongedraineerde schuifsterkte is gevalideerd op basis van zeven
opgetreden taludafschuivingen van dijken in Nederland (Van Duinen, 2010) en op basis van
vier cases waar een hoge waterstand is overleefd (Van Duinen, 2013). Het gaat onder andere
om de hiervoor genoemde afschuivingen van de Lekdijk bij Streefkerk en de Wolpherensedijk
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bij Gorinchem en de macrostabiliteitsproeven bij Bergambacht en de IJkdijk. De teruganalyses van de bezweken taluds wijzen op een overschatting van de schuifsterkte van grond
bij de huidige vigerende werkwijze op basis van gedraineerde schuifsterkte. De mate waarin
de schuifsterkte wordt overschat is gemiddeld een factor 1,4, maar kan oplopen tot een factor
2,0. De werkwijze met ongedraineerde schuifsterkte voor klei, organische klei en veen (voor
zandlagen is de gedraineerde schuifsterkte toegepast) geeft een realistische terug-analyse
van de opgetreden afschuivingen. Bij lage effectieve spanningen is de ongedraineerde
schuifsterkte veelal wel hoger dan de schuifsterkte op basis van de gedraineerde
schuifsterkte eigenschappen cohesie c’ en hoek van inwendige wrijving ’.
De cases met de overleefde waterstanden zijn onder andere de Markermeerdijk met de storm
van 1928, de Lekdijk bij Nieuw-Lekkerland met de storm van 1953 en de Lekdijk bij
Bergambacht met de hoge waterstand van 1995. Ook op deze locaties bestaat de
ondergrond uit relatief slecht doorlatende grondlagen als klei, organische klei en veen.
Uitgaande van beste schattingen van de ongedraineerde schuifsterkte is de ongedraineerde
schuifsterkte juist voldoende om de opgetreden hoge waterstanden te keren. Met de
vigerende werkwijze ligt de schuifsterkte ook in deze analyses gemiddeld een factor 1,4
hoger. Op basis van de terug-analyses van de overleefde waterstanden kan worden gesteld,
dat de werkwijze met ongedraineerde schuifsterkte een realistische benadering is van de
mobiliseerbare schuifsterkte van klei, organische klei en veen.

4.2

Toepassing in gedetailleerde toets
Gegeven het hiervoor gegeven beeld dat een instabiliteit van een talud zich snel voltrekt in
relatie tot de doorlatendheid van licht overgeconsolideerde klei, organische klei en veen en
gezien de resultaten van de genoemde validatie-studies is de keuze voor ongedraineerde
schuifsterkte eigenschappen op zijn plaats bij klei, organische klei en veen. Bij het toetsen
van macrostabiliteit bij hoog water wordt daarom voor licht overgeconsolideerde klei,
organische klei en veen de ongedraineerde schuifsterkte toegepast in de gedetailleerde toets.
Voor alle hoogwaterbelastingen in het bovenrivierengebied, benedenrivierengebied, de
meren en bij de kust en de estuaria geldt dat deze belastingen als kortdurend worden
beschouwd in relatie tot de doorlatendheid van deze grondsoorten. Voor zand wordt de
gedraineerde schuifsterkte toegepast.
Voor grondsoorten waarvan de doorlatendheid zich bevindt tussen die van klei en zand is de
keuze voor ongedraineerde schuifsterkte of gedraineerde schuifsterkte minder gemakkelijk te
maken. Ook in relatie tot de duur van een hoogwaterbelasting is deze keuze niet voor de
hand liggend. Het gaat om grondsoorten zoals zandige klei en zand met kleilaagjes in
combinatie met een langzame belastingverandering. Het grondgedrag zal niet volledig
ongedraineerd of volledig gedraineerd zijn. Dit hangt af van de hiervoor genoemde aspecten
(doorlatendheid,
belastingverandering,
overconsolidatieratio).
Een
analyse
met
ongedraineerde schuifsterkte is bij licht overgeconsolideerde grond veelal kritischer dan een
analyse met gedraineerde schuifsterkte. Daarom is voorzichtigheid nodig bij de aanname dat
bezwijken van een talud niet optreedt onder ongedraineerde condities. Voor de gedetailleerde
toets is daarom de keuze gemaakt voor ongedraineerde schuifsterkte voor grondsoorten die
hoofdzakelijk kleiig zijn (klei met zandlaagjes en zandige klei). Voor grondsoorten die
hoofdzakelijk zandig zijn (schoon zand en zand met dunne kleilaagjes) wordt de gedraineerde
schuifsterkte toegepast. Lokale gegevens over de samenstelling van de grondsoorten (mate
van kleiigheid en dikte van kleilaagjes in zandlagen) zijn nodig om de keuze voor de
gedraineerde schuifsterkte of de ongedraineerde schuifsterkte te kunnen maken.
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In het WTI-onderzoek is geen onderzoek gedaan naar de eigenschappen van pleistocene
afzettingen als keileem, löss en potklei. Keileem is zandige leem vermengd met door landijs
aangevoerd gesteentegruis en eventueel stenen. Löss is siltrijke leem. Deze grondsoorten
liggen tussen zand en klei in wat de doorlatendheid betreft. Beide grondsoorten zijn
beoordeeld als matig doorlatend en worden daarom met ongedraineerde schuifsterkte
geanalyseerd. Bij keileem is hierbij ook relevant dat dit materiaal sterk overgeconsolideerd
kan zijn. Bij een overconsolidatieratio OCR groter dan 3 a 4 is de gedraineerde schuifsterkte
ongunstiger dan de ongedraineerde schuifsterkte. Het toepassen van de gedraineerde
schuifsterkte is dan de veilige keuze, omdat er rekening mee moet worden gehouden dat de
grond zal bezwijken bij de laagste mobiliseerbare schuifsterkte. Wanneer een afschuiving
zich snel voltrekt, is de schuifsterkte echter ongedraineerd. Dit zal zich voor kunnen doen in
situaties waar licht overgeconsolideerde en slecht doorlatende holocene grondlagen zijn
afgezet op sterk overgeconsolideerde pleistocene grondlagen. In dat geval wordt in het
keileem een relatief hoge ongedraineerde schuifsterkte gemobiliseerd of het maatgevende
schuifvlak zal niet door het keileem heen gaan als gevolg van deze relatief hoge
schuifsterkte. Keileem is ook bij de aanleg van dijken toegepast. In die gevallen zal de
overconsolidatieratio veelal niet groter zijn dan 3 a 4.
Potklei is dichte lutumrijke klei. Dit materiaal is slecht doorlatend en wordt daarom met
ongedraineerde schuifsterkte beschouwd. Potklei kan echter ook sterk overgeconsolideerd
(OCR > 3 a 4) zijn. Daarvoor geldt wat hierboven ook ten aanzien van keileem is gesteld.
Voor dijksmateriaal (antropogene klei) wordt ook de ongedraineerde schuifsterkte toegepast.
De doorlatendheid van dit materiaal kan veelal als matig worden omschreven. Door de grote
dichtheid (laag watergehalte) van dijksmateriaal vertoont dit materiaal dilatant gedrag; ook bij
relatief lage waarden van de overconsolidatieratio (Van Duinen, 2014). De gedraineerde
schuifsterkte is daardoor veelal ongunstiger dan de ongedraineerde schuifsterkte. Het
toepassen van de gedraineerde schuifsterkte is dan de veilige keuze. Wanneer een
afschuiving zich snel voltrekt, is de schuifsterkte echter ongedraineerd. Wanneer het
dijksmateriaal ligt op licht overgeconsolideerde en slecht doorlatende grondlagen moet er van
worden uitgegaan dat een afschuiving snel kan optreden. In dat geval wordt in het
dijksmateriaal een relatief hoge ongedraineerde schuifsterkte gemobiliseerd.
Samenvattend zijn de uitgangspunten voor de gedetailleerde toets van macrostabiliteit bij alle
belastingen door hoog water als volgt:








Voor licht overgeconsolideerde klei, organische klei en veen (OCR < 3) wordt de
ongedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat deze materialen slecht doorlatend
zijn. Dit geldt ook voor dijksmateriaal, wanneer dit hoofdzakelijk kleiig is.
Voor grondsoorten die hoofdzakelijk kleiig zijn (klei met zandlaagjes en zandige klei)
wordt ook de ongedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat voorzichtigheid nodig is
bij de aanname dat bezwijken niet optreedt onder ongedraineerde condities.
Voor grondsoorten die hoofdzakelijk zandig zijn (schoon zand en zand met dunne
kleilaagjes) wordt de gedraineerde schuifsterkte toegepast. Dit geldt ook voor
dijksmateriaal, wanneer dit hoofdzakelijk zandig is.
Voor sterk overgeconsolideerde grond (OCR > 3 a 4) wordt de gedraineerde
schuifsterkte toegepast, omdat de gedraineerde schuifsterkte bij hoge OCR waarden
ongunstiger is dan de ongedraineerde schuifsterkte (omdat er rekening mee moet
worden gehouden dat de grond zal bezwijken bij de laagste mobiliseerbare
schuifsterkte). Wanneer een sterk overgeconsolideerde en slecht doorlatende
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grondlaag (Pleistoceen) voor komt onder licht overgeconsolideerde en slecht
doorlatende grondlagen (Holoceen) dan wordt voor de sterk overgeconsolideerde
grondlaag ook de ongedraineerde schuifsterkte toegepast, omdat een afschuiving
zich snel zal voltrekken.

In Bijlage A zijn de geologische eenheden die worden onderscheiden in de globale
stochastische ondergrondschematisatie (SOS) opgenomen. Voor elke geologische eenheid is
aangegeven of een stabiliteitsanalyse voor de betreffende eenheid moet worden uitgevoerd
met gedraineerde schuifsterkte parameters of met ongedraineerde schuifsterkte parameters.
Voor een aantal eenheden zijn geen algemene uitspraken mogelijk, zoals in dit hoofdstuk
aangegeven. Dit betreft zandige klei, kleiig zand, zand met kleilaagjes en andere dergelijke
eenheden. Voor de keuze bij dergelijke eenheden zijn lokale gegevens over de samenstelling
van de grond (kleiigheid) nodig.

4.3

Optimalisatie in toets op maat
Voor de gedetailleerde toets is voor alle grondsoorten een voorzichtige keuze voor het
toepassen van de gedraineerde schuifsterkte en de ongedraineerde schuifsterkte gemaakt.
De toets op maat biedt ruimte voor optimalisatie. Optimalisatie kan mogelijk worden
gevonden door uit te gaan van de gedraineerde schuifsterkte in plaats van de
ongedraineerde schuifsterkte voor zandige klei en kleiig zand en klei met zandlaagjes. Een
andere mogelijkheid voor optimalisatie is het rekenen met partieel gedraineerd grondgedrag.
Deze mogelijkheden voor optimalisatie hebben nog verdere uitwerking nodig.
Bij kleiig zand en zandige klei en grondlagen met afwisselingen van klei- en zandlaagjes
(getijde afzettingen Formatie van Naaldwijk en geulafzettingen Formatie van Echteld) kan het
zinvol zijn om de keuze tussen de ongedraineerde schuifsterkte en de gedraineerde
schuifsterkte nauwkeuriger te beschouwen. In paragraaf 4.1 is aangegeven dat de
doorlatendheid van de grond en de mate van overconsolidatie, de duur van de
hoogwaterbelasting en de snelheid van de belastingverandering een rol spelen bij de grootte
van de waterspanning die wordt gegenereerd door de grond bij het optreden van een
instabiliteit. Ook de snelheid waarmee een afschuiving zich voltrekt speelt hierbij een rol. Ten
aanzien van de snelheid van de belastingverandering bij het optreden van hoog water en de
duur van hoog water is er een groot onderscheid tussen de hoogwaterbelasting in het
bovenrivierengebied en bij de kust en de estuaria.
Voor het maken van de afweging tussen de ongedraineerde schuifsterkte en de gedraineerde
schuifsterkte kunnen de volgende stappen worden doorlopen:
1. Voer een gevoeligheidsberekening uit met gedraineerde schuifsterkte. Indien de
stabiliteitsanalyse met gedraineerde schuifsterkte soelaas biedt ten opzichte van de
stabiliteitsanalyse met ongedraineerde schuifsterkte uit de gedetailleerde toetsing,
dan is nader onderzoek zinvol.
2. Het nader onderzoek bestaat in de eerste plaats uit het bestuderen van
geotechnische profielen en boorbeschrijvingen en sondeergrafieken. Op basis van
het inzicht in de samenstelling van de grondlagen kan een inschatting van de
consolidatiecoëfficiënt worden gemaakt en kan met de consolidatie-theorie en de
snelheid van de belastingverandering door hoog water (in het bovenrivierengebied
veel langer dan aan de kust en in de estuaria) worden afgewogen of een afschuiving
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snel of langzaam zal optreden in relatie tot de doorlatendheid van de grond. Ook
classificatie diagrammen van Robertson (1990) en van Schneider et al (2008) voor
het interpreteren van sonderingen kunnen bij deze afweging worden betrokken.
Daarbij worden dan eisen gesteld aan de sondeerparameters Bq en u/’v0 (Van
Duinen, 2014). Ook numerieke analyses met modellen waarmee gekoppeld wordt
gerekend aan sterkte, vervorming en stroming kunnen hier behulpzaam zijn.
3. Wanneer het nader onderzoek uitwijst dat de onderzochte grondlagen gedraineerd
gedrag vertonen bij het optreden van taludinstabiliteit, kan dit nader worden
onderbouwd door het bepalen van de consolidatiecoëfficiënt op ongeroerde monsters
en op basis van sonderingen met dissipatietesten.
4. Indien het onderzoek uitwijst dat voor de onderzochte grondlagen mag worden
uitgegaan van volledige drainage tijdens het optreden van een afschuiving, kan de
gedraineerde schuifsterkte voor deze grondlagen worden toegepast.
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5 Piek schuifsterkte versus grote rek schuifsterkte
5.1

Inleiding
Bij het vaststellen van schuifsterkte parameters moet een keuze worden gemaakt tussen de
piek, grote rek (ultimate of critical state) of residuele schuifsterkte. Voor het analyseren van
macrostabiliteit van taluds van ophogingen is de schuifsterkte bij grote rek uit triaxiaal- en
direct simple shear proeven een goede maat voor de gemobiliseerde schuifsterkte langs een
schuifvlak. Voor de gedetailleerde toets van macrostabiliteit wordt de schuifsterkte bij grote
rek toegepast. Door uit te gaan van de schuifsterkte bij grote rek is de achterliggende
aanname dat de schuifsterkte langs het hele schuifvlak volledig is gemobiliseerd. Langs het
gehele schuifvlak levert de grond een bijdrage aan de stabiliteit van het talud.
Om de schuifsterkte langs het schuifvlak te mobiliseren is grote vervorming nodig in het
actieve en passieve deel van het schuifvlak. Met name in het passieve deel van het
schuifvlak is veel vervorming nodig om de schuifsterkte volledig te mobiliseren. Om de piek
van de mobiliseerbare schuifsterkte in het actieve deel van het schuifvlak te mobiliseren is
beperkte vervorming van een talud voldoende. Dit verschil in de grootte van de vervorming
die nodig is om de schuifsterkte te mobiliseren is het gevolg van de anisotropie van de grond.
Door de ADP-methode (Ladd, 1991) toe te passen kan het effect van anisotropie in rekening
worden gebracht in een glijvlak-analyse. De ADP-methode gaat er van uit dat het
grondgedrag in de actieve zone goed wordt gerepresenteerd door triaxiaal compressie
proeven en het grondgedrag in de passieve zone door triaxiaal extensie proeven. Direct
simple shear proeven representeren het grondgedrag in de zone tussen de actieve en
passieve zone.
Na het optreden van de piek van de mobiliseerbare schuifsterkte neemt de sterkte van de
grond bij toenemende vervorming af (softening). Wanneer grote vervorming optreedt bij
instabiliteit van een talud en de vervorming zo groot is dat de gemobiliseerde schuifsterkte in
het passieve deel van het schuifvlak een maximum heeft bereikt, is de schuifsterkte in het
actieve deel van het schuifvlak al over de piek heen en is gereduceerd tot een lagere
schuifsterkte. De maximaal mobiliseerbare schuifsterkte wordt overschat wanneer er van
wordt uitgegaan dat de piekwaarde van de schuifsterkte langs het gehele schuifvlak
tegelijkertijd wordt gemobiliseerd. Wanneer wordt uitgegaan van gelijke optredende rekken
langs het gehele schuifvlak, kan een grootte van de rek worden bepaald waarbij de
gemobiliseerde schuifsterkte langs het gehele schuifvlak maximaal is (strain compatibility bij
Ladd, 1991). Dit resulteert in een waarde van de schuifsterkte die lager ligt dan de
piekwaarde van de schuifsterkte in het actieve deel van het schuifvlak.
Bij bestaande ophogingen zijn rondom het talud de richting van de spanningen in de
ondergrond geroteerd ten opzichte van de onbelaste situatie. Daardoor is de mobiliseerbare
schuifsterkte daar hoger dan in de onbelaste ondergrond naast de ophoging. Dit effect staat
bekend als pre-shearing en dit beïnvloedt het effect van de hierboven genoemde anisotropie
(Ladd, 1991; Jardine, 2002; Zdravkovic et al, 2001). De ADP-methode is daardoor niet
zondermeer van toepassing bij het analyseren van de taludstabiliteit van bestaande
ophogingen. De hogere sterkte is er alleen in de zone waar de grootte en richting van de
spanningen veranderen door de aanleg van de ophoging. Op enige afstand (enkele meters)
naast het talud is er geen effect van pre-shearing. Door het effect van pre-shearing wordt de
pieksterkte van de grond hoger, maar na het overschrijden van de pieksterkte neemt de
schuifsterkte snel af tot een lagere waarde. De schuifsterkte bij grote rek verandert niet als
gevolg van pre-shearing. Door het effect van pre-shearing wordt het grondgedrag brosser.
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Bros gedrag heeft het gevaar van progressief falen. Als gevolg van pre-shearing kan de
schuifsterkte langs het schuifvlak met 20 tot 50% toenemen.
Dit grondgedrag langs een schuifvlak maakt een goede keuze van de schuifsterkte
parameters complex en niet zondermeer voor de hand liggend. In een Eindige Elementen
Model met een complex grondgedragsmodel zou het gehele spannings-vervormings gedrag
in rekening kunnen worden gebracht. In een glijvlakanalyse moet een keuze voor de
schuifsterkte parameters worden gemaakt die recht doet aan het complexe grondgedrag in
het veld.
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Figuur 5.1 Genormaliseerde schuifspanning tegen schuifrek op basis van resultaten van
triaxiaal compressie proeven, direct simple shear proeven en triaxiaal extensie
proeven op klei.
In Figuur 5.1 is de genormaliseerde schuifspanning tegen schuifrek weergegeven op basis
van resultaten van triaxiaal compressie proeven, direct simple shear proeven en triaxiaal
extensie proeven op klei. De proeven 25A en 33C zijn met pre-shearing uitgevoerd en laten
de hoogste piekwaarde van de schuifsterkte zien. Bij deze proefresultaten is zichtbaar dat
een pieksterkte en een lagere schuifsterkte bij grote rek wordt gemobiliseerd. Bij de triaxiaal
extensie proef treedt de pieksterkte op bij een grotere rek dan bij de direct simple shear
proeven. Bij de triaxiaal compressie proeven ligt de pieksterkte bij een kleinere rek dan bij de
direct simple shear proeven. De grootte van de pieksterkte is bij de triaxiaal compressie proef
het hoogst en bij de triaxiaal extensie proef en bij de direct simple shear proef lager. Bij grote
rekken is de schuifsterkte voor de triaxiaal compressie proeven en triaxiaal extensie proeven
ongeveer gelijk, terwijl de schuifsterkte van de direct simple shear proeven iets lager ligt. De
verschillen in grootte van de pieksterkte en de verschillen in grootte van de rek waarbij de
pieksterkte optreedt zijn effecten van de anisotropie van de grond.
De triaxiaalproef 25A en direct simple shear proef 33C laten zien dat door pre-shearing de
pieksterkte toeneemt en dat het gedrag van de grond brosser wordt. Bij de direct simple
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shear proef is de sterkte toename het grootst. De pieksterkte in de triaxiaal compressie proef
en de direct simple shear proef zijn nagenoeg gelijk. De piekwaarde van de schuifsterkte
wordt in de direct simple shear proef met pre-shearing gemobiliseerd bij een kleinere rek.

v

h

v

h

Actief

h

h

Passief

v

triaxiaal compressie (TC)

v
F

v

triaxiaal extensie (TE)

direct simple shear (DSS)

S
TC + pre-shearing

DSS + pre-shearing

TC

pieksterkte met ADP
pieksterkte met pre shearing
pre shearing en strain compatibility
ultimate sterkte

DSS
TE

TC

DSS

TE

L (m)

Figuur 5.2 Schematische weergave van de ongedraineerde schuifsterkte ratio S langs het
schuifvlak met effecten van anisotropie, pre shearing, softening en strain
compatibility.
In Figuur 5.2 is schematisch aangegeven welke schuifsterkte wordt gemobiliseerd langs het
schuifvlak. Hierbij zijn de effecten van anisotropie, pre shearing, softening en strain
compatibility zichtbaar gemaakt. In de dwarsdoorsnede van de ophoging is een schuifvlak
aangegeven met de drie zones waar de triaxiaal compressie proeven, direct simple shear
proeven en triaxiaal extensie proeven representatief zijn volgens de eerder genoemde ADPmethode. Uitgaande van de sterkte bij grote rek (ultimate) is de ongedraineerde schuifsterkte
ratio S langs het gehele schuifvlak ongeveer gelijk. Uitgaande van de maximaal
mobiliseerbare schuifsterkte in de verschillende delen van het schuifvlak is er verschil in de
schuifsterkte in de drie delen van het schuifvlak als gevolg van anisotropie (pieksterkte ADP).
Door verschillen in optredende rek langs het schuifvlak kan de schuifsterkte echter niet overal
tegelijkertijd maximaal zijn. Door pre shearing neemt de mobiliseerbare schuifsterkte toe in de
zone onder het talud (pieksterkte met pre shearing). Echter ook hier geldt dat door verschillen
in optredende rek langs het schuifvlak de schuifsterkte niet overal tegelijkertijd maximaal kan
zijn. Wanneer rekening wordt gehouden met de verschillen in de optredende rekken (strain
compatibility) langs een schuifvlak moet de ongedraineerde schuifsterkte ratio S worden
gecorrigeerd. Dit kan door aan de ongedraineerde schuifsterkte ratio S in de passieve zone
een heel lage waarde toe te kennen (pre shearing en strain compatibility).
Het voorgaande geeft twee mogelijkheden voor het bepalen van de ongedraineerde
schuifsterkte ratio S:
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Sterkte bij grote rek (ultimate) toepassen. De schuifsterkte bij grote rek (schuifrek
40%) wordt langs het hele schuifvlak toegepast. Bij veen is de piek van de
schuifsterkte in een direct simple shear proef pas bereikt bij 40% schuifrek of meer.
Een schuifrek van 40% in een direct simple shear proef correspondeert met een
axiale rek van 25% in een triaxiaal compressie proef (Ladd, 1991). De
ongedraineerde schuifsterkte ratio S heeft bij grote rek dezelfde waarde langs het
gehele schuifvlak (zie Figuur 5.1). Aan de actieve zijde is de schuifsterkte ruim over
piek heen en aan de passieve zijde is de maximale sterkte gemobiliseerd. Dit is de
werkwijze voor de gedetailleerde toets (zie paragraaf 5.2).
Pieksterkte als gevolg van pre shearing benutten. Dit heeft een gunstig effect op de
sterkte onder het talud van de dijk. De ongedraineerde schuifsterkte ratio S is hoog in
het actieve deel van het schuifvlak en bij de teen van het talud. De sterkte in de
passieve zone van het schuifvlak (naast de dijk) is echter nog lang niet gemobiliseerd
en daardoor heel laag (nihil) op het moment dat de sterkte aan de actieve zijde al
maximaal is gemobiliseerd (zie Figuur 5.2). Daardoor moeten verschillende waarden
van S langs het schuifvlak worden toegepast (onder de dijk en naast de dijk). Deze
werkwijze kan in de toets op maat worden toegepast als mogelijkheid voor
optimalisatie (zie paragraaf 5.3).

5.2

Toepassing in gedetailleerde toets
In de gedetailleerde toets van macrostabiliteit wordt de schuifsterkte bij grote rek (ultimate)
toegepast. De schuifsterkte bij grote rek (schuifrek 40%) wordt langs het hele schuifvlak
toegepast. De ongedraineerde schuifsterkte ratio S heeft bij grote rek ongeveer dezelfde
waarde langs het gehele schuifvlak (zie Figuur 5.1). Aan de actieve zijde van het schuifvlak is
de schuifsterkte ruim over piek heen en aan de passieve zijde van het schuifvlak is de
maximale sterkte gemobiliseerd. Bij veen is de piek van de schuifsterkte in een direct simple
shear proef pas bereikt bij 40% schuifrek of meer. Een schuifrek van 40% in een direct simple
shear proef correspondeert ongeveer met een axiale rek van 25% in een triaxiaal compressie
proef (Ladd). Triaxiaalproeven dienen daarom te worden doorgezet tot een axiale rek van
25% en direct simple shear proeven worden doorgezet tot 40% schuifrek (zie Bijlage E).

5.3

Optimalisatie in toets op maat
In de toets op maat kan worden overwogen de pieksterkte met het effect van pre-shearing,
softening en strain compatibility toe te passen. Toepassen van het effect van pre-shearing,
softening en strain compatibility in een glijvlakanalyse zal in sommige situaties tot een hogere
stabiliteitsfactor leiden en in andere situaties tot een lagere stabiliteitsfactor:




Werken met pre-shearing en strain compatibility kan een hogere stabiliteitsfactor
geven bij situaties met opdrijven en opbarsten van dunne deklagen binnendijks. In
dergelijke situaties is de bijdrage van de schuifsterkte in de deklaag aan de
schuifsterkte langs het schuifvlak gering. Door te werken met pre-shearing en strain
compatibility neemt de schuifsterkte in de passieve zone nauwelijks af, maar in de
actieve zone kan de schuifsterkte substantieel toenemen.
Bij werken met pre-shearing en strain compatibility kan in sommige situaties
instabiliteit van sloottaluds en stabiliteitsbermen worden berekend. Door de zeer lage
sterkte in de passieve zone kan de stabiliteit van schuifvlakken bij sloottaluds en
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stabiliteitsbermen afnemen. Het hangt van de situatie af of dit een gevaar voor de
stabiliteit van de gehele waterkering vormt.

Bijkomend punt bij de aanpak met pre-shearing is dat de ongedraineerde schuifsterkte ratio S
bij de piekwaarde een lagere variatiecoëfficiënt heeft in vergelijking met S bij grote rek. Dat
leidt tot een kleiner verschil tussen de verwachtingswaarde van S en de rekenwaarde van S.
Daarnaast is de benodigde vervorming voor het mobiliseren van de pieksterkte kleiner dan de
vervorming voor het mobiliseren van de schuifsterkte bij grote rek. De toelaatbare vervorming
van een dijk bij een hoogwater situatie is een discussiepunt.
Door de onderstaande stappen te doorlopen kunnen schuifsterkteparameters worden
bepaald, waarmee recht wordt gedaan aan het effect van pre-shearing, softening en strain
compatibility:






Bekijk bij welke axiale rek de kleilagen de pieksterkte bereiken in de compressie
triaxiaalproeven.
Voor de kleilagen de piekwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte ratio S volgens
de compressie triaxiaalproeven toepassen in het actieve deel van het schuifvlak.
Voor veenlagen in het actieve deel van het schuifvlak de schuifsterkte ratio S
toepassen uit de direct simple shear proeven bij de schuifrek die geacht wordt
overeen te stemmen met de axiale rek waarbij de klei de pieksterkte bereikt in de
compressie triaxiaalproeven (1,5 maal axiale rek = schuifrek volgens Ladd (1991)).
Voor klei en veen in het horizontale deel van het schuifvlak en in het passieve deel
van het schuifvlak (de niet belaste zone naast de dijk) de ongedraineerde
schuifsterkte ratio S op 0 stellen.

Voor het toepassen hiervan moet een verticale laagscheiding worden aangebracht bij de
binnenteen van de dijk. Met de verticale laagscheiding wordt een scheiding aangebracht
tussen de grondlagen onder de dijk, waar een voorbelasting de ongedraineerde schuifsterkte
hoger heeft gemaakt en de grondlagen naast de dijk, waar deze voorbelasting geen effect
heeft gehad.
Bij dijken met een stabiliteitsberm is de eenvoudigste werkwijze om te werken met de
schuifsterkte bij grote rek. Bij een dijk met een stabiliteitsberm zijn er verschillende zones met
het effect van pre-shearing in de ondergrond te onderscheiden, namelijk onder het talud van
de dijk en onder het talud van de berm. Tussen deze zones is er bij langere bermen geen
effect van pre-shearing.
Voor de sterkte toename exponent m en de grensspanning ’vy heeft het toepassen van preshearing geen effect.
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6 Bepalen parameters
6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de schuifsterkte parameters voor het model voor
gedraineerde schuifsterkte analyses en op de schuifsterkte parameters voor het model voor
ongedraineerde schuifsterkte analyses. De schuifsterkte parameters voor het model voor
gedraineerde schuifsterkte analyses zijn:



cohesie c’ (paragraaf 6.2);
hoek van inwendige wrijving φ’ (paragraaf 6.3).

De schuifsterkte parameters voor het model voor ongedraineerde schuifsterkte analyses zijn:






normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S (paragraaf 6.4);
overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio su/σ’vc (paragraaf 6.5);
grensspanning ’vy (paragraaf 6.6);
overconsolidatieratio OCR (paragraaf 6.7);
sterkte toename exponent m (paragraaf 6.8).

Wat de ongedraineerde schuifsterkte su en de grensspanning ’vy betreft wordt ook
aangegeven hoe deze parameters worden afgeleid uit sonderingen (paragrafen 6.9 en 6.10).
Bij elke parameter wordt ingegaan op de betekenis van de parameter en de wijze waarop de
parameter wordt bepaald.
In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de wijze waarop parameters worden afgeleid uit
resultaten van laboratoriumproeven of sonderingen. De wijze waarop karakteristieke waarden
en rekenwaarden worden bepaald, wordt aangegeven in Bijlage 1 van het Technisch Rapport
Waterkerende Grondconstructies (TAW, 2001). Voor het kwantificeren van onzekerheden bij
het afleiden van parameters uit sonderingen en het bepalen van karakteristieke waarden en
rekenwaarden hieruit wordt beschreven in hoofdstuk 7.

6.2

Cohesie
Wat is het?
Cohesie c’ is strikt genomen de aantrekkingskracht tussen gronddeeltjes. Cohesie wordt
onder andere veroorzaakt door elektro-magnetische bindingen (Van der Waals krachten). In
de geotechniek worden ook het effect van cementatie op de schuifsterkte van grond en het
effect van capillaire krachten in deels verzadigde grond onder cohesie gerekend. In de critical
state soil mechanics is cohesie het gevolg van overconsolidatie. Bij het deformeren en
afschuiven van overgeconsolideerde grond kan een relatief hoge piekwaarde van de
schuifsterkte worden gemobiliseerd. Wanneer deze pieksterkte wordt overschreden, treedt
vaak verzwakking (softening) van de grond op. De grootheid van cohesie is weerstand, de
eenheid is [kN/m2].
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Hoe te bepalen
Cohesie kan worden bepaald door het uitvoeren van triaxiaalproeven of direct simple shear
proeven. Als de resultaten van de proeven worden uitgezet in een grafiek van schuifsterkte 
(y-as) tegen effectieve spanning σ’ (x-as) en een bezwijkomhullende wordt geconstrueerd
langs de gemeten piekwaarden van de schuifsterkte is de waarde waar de
bezwijkomhullende de y-as snijdt gelijk aan de cohesie. Omdat de cohesie het gevolg kan zijn
van verschillende oorzaken en de mate van cementatie en overconsolidatie sterk kan
variëren, is de waarde van de cohesie sterk variabel.
Aandachtspunten






6.3

Cohesie wordt niet rechtstreeks gemeten in triaxiaalproeven of direct simple shear
proeven, maar is het resultaat van extrapolatie van metingen naar het punt σ’ = 0 in
een grafiek van schuifsterkte  (y-as) tegen effectieve spanning σ’ (x-as). Daarom is
voorzichtigheid bij het bepalen van cohesie geboden.
Om de bezwijkomhullende en de cohesie vast te stellen worden de resultaten van
proeven op verschillende monsters gecombineerd. Door lineaire regressie toe te
passen op de gemeten resultaten van proeven op grondmonsters die een enigszins
afwijkende samenstelling hebben, kan de cohesie ook (deels) het gevolg zijn van de
heterogeniteit van de onderzochte grondmonsters. De cohesie is dan het gevolg van
het toepassen van lineaire regressie en hoeft niet een eigenschap van de
onderzochte grondmonsters te zijn.
Cohesie is gerelateerd aan de pieksterkte van de grond. Voor de analyse van
macrostabiliteit is de critical state of ultimate state de relevante maat voor de
schuifsterkte van de grond. Bij de critical state of ultimate state is cohesie nul volgens
de critical state soil mechanics. Cohesie is derhalve geen relevante parameter voor
het beoordelen van macrostabiliteit. Deze parameters is daarom niet relevant in
RingToets.

Hoek van inwendige wrijving
Wat is het?
De hoek van inwendige wrijving φ’ is een maat voor de wrijving tussen gronddeeltjes. Bij een
toenemende normaalspanning op de grond neemt de wrijving tussen de gronddeeltjes
evenredig toe. Dit wordt uitgedrukt met de hoek van inwendige wrijving. De grootheid van de
hoek van inwendige wrijving is weerstand, de eenheid is [graden]. De hoek van inwendige
wrijving is in RingToets een stochast met een verwachtingswaarde en een standaardafwijking
en een lognormale verdeling.
Voor het uitvoeren van gedraineerde stabiliteitsanalyses wordt gebruik gemaakt van
gedraineerde schuifsterkte eigenschappen ofwel effectieve schuifsterkte parameters.
Hoe te bepalen
De effectieve sterkteparameter φ’ voor een gedraineerde stabiliteitsanalyse wordt voor klei
middels een single stage anisotroop geconsolideerde ongedraineerde triaxiaalproef bepaald.
Voor veen wordt de effectieve sterkteparameter φ’ bepaald met een single stage direct simple
shear proef met constante hoogte. Zie ook het protocol voor het uitvoeren van
laboratoriumproeven (bijlage D).
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Voor een gedraineerde stabiliteitsanalyse wordt alleen de normaal geconsolideerde hoek van
inwendige wrijving in rekening gebracht voor het karakteriseren van de schuifsterkte van de
grond (critical state). Cohesie wordt niet in rekening gebracht. Bij het uitwerken van resultaten
van triaxiaalproeven dienen de resultaten dus zodanig te worden geïnterpreteerd dat de
schuifsterkte alleen wordt beschreven door een hoek van inwendige wrijving. Om een
normaal geconsolideerde hoek van inwendige wrijving te bepalen met een triaxiaalproef of
direct simple shear proef wordt de consolidatiespanning in deze proeven hoger dan de
grensspanning van de proefmonsters gekozen (bijlage D).
In een grafiek waar de halve deviatorspanning t (de helft van het verschil tussen de grootste
en kleinste hoofdspanning, (σ1 - σ3) / 2) uit de triaxiaalproef wordt uitgezet tegen het
gemiddelde van de hoofdspanningen s´ ((σ1 + σ3) / 2) gaat de bezwijkomhullende door de
oorsprong van de grafiek (zie Figuur 6.1). Evenzo gaat bij een grafiek van de schuifspanning
 uit de direct simple shear-proef tegen de normaalspanning σ de bezwijkomhullende door de
oorsprong van de grafiek.
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Figuur 6.1 In een grafiek waar de deviatorspanning t (verschil tussen de grootste en kleinste
hoofdspanning) uit de triaxiaalproef wordt uitgezet tegen het gemiddelde van de
hoofdspanningen s´ gaat de bezwijkomhullende door de oorsprong van de grafiek.
In de praktijk blijkt de bezwijkomhullende niet altijd precies door de oorsprong van de s’ tgrafiek of σ’ -grafiek te lopen, ondanks de theorie. Waarschijnlijk moet dit worden verklaard
door heterogeniteit in de grondmonsters, nauwkeurigheid van de metingen en
monsterverstoring. De bezwijkomhullende is immers het resultaat van de combinatie van een
serie eentraps proeven. Elke eentraps proef wordt uitgevoerd op een ander grondmonster. Al
deze grondmonsters behoren tot dezelfde grondsoort, maar toch kunnen er verschillen in de
samenstelling van de monsters zijn, die aanleiding kunnen zijn tot verschillen in
proefresultaten.
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Bij de direct simple shear-proef wordt er van uitgegaan, dat de lijn door de gemeten waarde
van de schuifspanning  in de σ -grafiek meteen de bezwijkomhullende is. De helling van de
lijn door de gemeten waarde van de schuifspanning  in de σ -grafiek is dus de tangens van
de hoek van inwendige wrijving .
De bezwijkomhullende bij de triaxiaalproef is de lijn langs de raakpunten van de Mohr-cirkels.
Echter de proefresultaten van een triaxiaalproef worden door laboratoria meestal
gepresenteerd in het gemiddelde van de hoofdspanningen s´ en de halve deviatorspanning t
(helft van het verschil tussen de grootste en kleinste hoofdspanning). De waarden van s´ en t
representeren de toppen van de Mohr-cirkels. Om de helling van de bezwijkomhullende te
bepalen dient een omrekening te worden uitgevoerd met tan  = t/s’ = sin φ’, zoals
weergegeven in Figuur 6.2.

Figuur 6.2 Omrekening van de lijn door de toppunten van de Mohr-cirkel naar de lijn door de
raakpunten van de Mohr-cirkels (de bezwijkomhullende).
Voor klei wordt uit de triaxiaalproef de deviatorspanning t bij maximale rek  (25%) genomen
voor de bepaling van de hoek van inwendige wrijving. Voor veen wordt uit de direct simple
shear-proef de waarde van de schuifspanning  bij 40% schuifrek g genomen voor de
bepaling van de hoek van inwendige wrijving. Resultaten van meerdere triaxiaalproeven of
meerdere direct simple shear-proeven worden bij elkaar genomen om een
verwachtingswaarde van de hoek van inwendige wrijving te bepalen (zie Figuur 6.3).
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Figuur 6.3 De hoeken van inwendige wrijving van meerdere triaxiaalproeven of meerdere
direct simple shear-proeven worden bij elkaar genomen om een
verwachtingswaarde van de hoek van inwendige wrijving te bepalen.
Voor de bepaling van de normaal geconsolideerde hoek van inwendige wrijving met
triaxiaalproeven of direct simple shear-proeven is er geen noodzaak onderscheid te maken
tussen de proefresultaten met herkomst onder de dijk en naast de dijk.
Voorbeeld
Aan de hand van een aantal figuren wordt aangegeven hoe de triaxiaalproeven en direct
simple shear proeven worden geïnterpreteerd om te komen tot een hoek van inwendige
wrijving.
In Figuur 6.4 zijn de spanningspaden van een serie triaxiaal compressie proeven met
anisotrope consolidatie op klei in een s’ t-grafiek weergegeven. Hierin zijn s’ = (σv + σh)/2 en
t = (σv - σh)/2. Bij het interpreteren van de laboratoriumproeven is het in de eerste plaats van
belang onderscheid te maken tussen normaal geconsolideerde proeven en
overgeconsolideerde proeven. De proeven 59D, 56C en 91D in Figuur 6.4 zijn normaal
geconsolideerde proeven (geconsolideerd bij een verticale spanning ruim hoger dan de
grensspanning σp, zodat de overconsolidatieratio OCR = 1,0). De overige proeven zijn
overgeconsolideerde proeven (geconsolideerd bij de in situ effectieve verticale spanning σv0
en OCR > 1,0). De overconsolidatieratio OCR kan worden afgeleid uit
samendrukkingsproeven en constant rate of strain (CRS) testen. OCR is het quotiënt van de
grensspanning σp en de in situ verticale effectieve spanning σv0. De OCR van de
overgeconsolideerde proeven is in dit voorbeeld kleiner dan 2,0. Bij waarden van OCR groter
dan 2,0 vertoont grond dilatant gedrag. In een s’t-figuur buigen de spanningspaden dan naar
rechts. Bij sterk zandige klei met een hoge dichtheid kan dilatant gedrag ook voorkomen bij
lagere waarden van OCR.
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Figuur 6.4 Spanningspaden van een serie triaxiaal compressie proeven met anisotrope
consolidatie op klei in een s’ t-grafiek.
De critical state lijn (csl) loopt in Figuur 6.4 langs het einde van de spanningspaden van de
normaal geconsolideerde proeven. De csl loopt per definitie door de oorsprong van de
grafiek. In het ideale geval zouden ook de spanningspaden van de overgeconsolideerde
proeven bij het einde van de afschuiffase van de proeven eindigen bij deze critical state lijn.
Volgens de theorie zouden alle proeven op hetzelfde materiaal ongeacht de mate van
overconsolidatie dezelfde ratio t/s’ bij de critical state moeten hebben. Dit doet zich echter
vaak niet voor bij intacte grondmonsters, maar alleen bij gehomogeniseerde grondmonsters.
Daarom wordt er voor gekozen de normaal geconsolideerde proeven leidend te laten zijn bij
de keuze van de ligging van de critical state lijn.
Vanuit de helling tan α (= t/s’) van critical state lijn kan de hoek van inwendige wrijving φ
worden berekend met tan α = sin ϕ’. De helling tan α is in dit geval 0,57 en de hoek van
inwendige wrijving φ = 35,5. Deze omrekening van α naar φ is nodig, omdat bij de
triaxiaalproeven de punten van de spanningspaden gelijk zijn aan de toppunten van de Mohrcirkels. Deze toppunten vallen niet samen met de raakpunten van de bezwijkomhullende met
de Mohr-cirkels.
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Figuur 6.5 Ratio t/s’ uitgezet tegen de axiale rek εa.
In Figuur 6.5 is de ratio t/s’ uitgezet tegen de axiale rek εa. Ook in deze figuur is te zien dat de
spanningspaden niet allemaal eindigen bij dezelfde waarde van t/s’. De normaal
geconsolideerde proeven 59D, 56C en 91D liggen het laagst in de grafiek. Bij het einde van
de spanningspaden van de normaal geconsolideerde proeven is de verhouding t/s’ gelijk aan
0,57 (= tan α) evenals in Figuur 6.4.
Voor Hollandveen volgt een zelfde serie grafieken als voorbeeld. Het betreft hier resultaten
van direct simple shear testen.
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Figuur 6.6 Schuifspanning τh uitgezet tegen de verticale spanning σ’v van een serie direct
simple shear testen op Hollandveen.
In de grafiek van Figuur 6.6 is de schuifspanning τh uitgezet tegen de verticale spanning σ’v.
De proeven 98C en 99D zijn normaal geconsolideerde proeven. De overige proeven zijn
overgeconsolideerde proeven. Ook in deze figuur is de critical state lijn geplot, waarbij de csl
weer raakt aan het einde van de spanningspaden van de normaal geconsolideerde proeven.
Het einde van de spanningspaden van de overgeconsolideerde direct simple shear proeven
ligt ook hier niet op de csl. Uit de helling α van de csl kan de hoek van inwendige wrijving φ
worden bepaald, met tan α = τh/σ’v = sin φ (Potts et al, 1987 en Farrell et al, 1999). De helling
tan α = 0,72 en de hoek van inwendige wrijving φ = 46,1. Bij de direct simple shear proef
wordt er van uit gegaan, dat de punten op het spanningspad gelijk zijn aan de toppunten van
de Mohr-cirkels. Op dit punt zijn ook andere interpretaties mogelijk, omdat de
spanningstoestand in het monster in een direct simple shear proef niet volledig bekend is.
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Figuur 6.7 Verhouding van de schuifspanning τh en de verticale spanning σ’v uitgezet tegen
de schuifrek γ.
In Figuur 6.7 is de verhouding van de schuifspanning τh en de verticale spanning σ’v uitgezet
tegen de schuifrek γ. Anders dan bij de Gorkum klei in de Figuren 6.4 en 6.5 is bij het
Hollandveen te zien dat de schuifsterkte blijft oplopen tot het einde van de direct simple shear
testen. De spanningspaden komen bij het einde van de proeven ook niet bij elkaar bij één
waarde voor de verhouding τh/σ’v. De proeven bij lage spanningen hebben vaak te maken
met sturingsproblemen. Dit veroorzaakt de grillige spanningspaden bij een aantal proeven.

6.4

Normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio
Wat is het?
De normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S is een wrijvingsparameter
voor het karakteriseren van de ongedraineerde schuifsterkte van grond onder normaal
geconsolideerde condities. Normaal geconsolideerde grond kenmerkt zich door een
grensspanning die gelijk is aan de actuele effectieve verticale spanning. De
overconsolidatieratio is 1,0.
De grootheid van de normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio is een
verhouding, de eenheid is [-].
Bij het bepalen van de normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S kan
onderscheid worden gemaakt in de piekwaarde van de schuifsterkte en de ultimate waarde
van de schuifsterkte (bij grote rek). Voor de gedetailleerde toets wordt uitgegaan van de
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S bij de ultimate waarde van de
schuifsterkte. In de toets op maat kan de normaal geconsolideerde ongedraineerde
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schuifsterkte ratio S bij de piekwaarde van de schuifsterkte worden toegepast. Meer hier over
in hoofdstuk 5.
De normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S is in RingToets een
stochast met verwachtingswaarde en standaardafwijking.
Hoe te bepalen
De normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S kan op meerdere manieren
worden bepaald:






Triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij een spanning
hoger dan de grensspanning σ’vy. Als consolidatiespanning geldt de spanning waar
de gemeten zettingscurve van een samendrukkingsproef of constant rate of strain
proef de raaklijn langs de maagdelijke tak van de zettingscurve het eerst raakt. Deze
procedure geeft normaal geconsolideerde proeven. De halve deviatorspanning t (= su)
uit deze proeven gedeeld door de gekozen consolidatiespanning σ’vc geeft de
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S. Voordeel van deze
werkwijze is dat iedere proef meteen de normaal geconsolideerde ongedraineerde
schuifsterkteratio S oplevert. Combinatie van gegevens uit verschillende proeven is
niet nodig. Effecten van monsterverstoring tijdens het steken van het monster spelen
bij deze procedure geen rol. Nadeel van deze procedure is dat de structuur van het
monster verloren gaat en daarmee ook een deel van de sterkte.
Triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij een spanning
gelijk aan de geschatte in situ verticale effectieve spanning σ’vi. Dit zijn
overgeconsolideerde proeven. De halve deviatorspanning t (= su) uit deze proeven
gedeeld door de gekozen consolidatiespanning σ’vc geeft de overgeconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc. Uit samendrukkingsproeven of constant rate
of strain proeven wordt de grensspanning σ’vy en de overconsolidateratio OCR
afgeleid. De regressielijn door de punten van su/σ’vc tegen de overconsolidatieratio
OCR geeft S (en tevens de sterkte toename exponent m). Voordeel van deze
werkwijze is dat het monster in de proeven niet wordt belast met een hoge spanning,
zodat de structuur die de grond heeft opgebouwd in het veld zoveel mogelijk in tact
blijft (op voorwaarde dat geen monsterverstoring is opgetreden tijdens het steken van
het monster). Nadeel kan zijn dat de proeven bij zeer lage spanningen moeten
worden uitgevoerd, waarbij de meetnauwkeurigheid van de apparatuur een
significante rol gaat spelen. Een ander nadeel van deze aanpak is dat de
schuifsterkte wordt bepaald met triaxiaalproeven of direct simple shear proeven op
een grondmonster en dat de grensspanning of OCR wordt bepaald op een ander
monster en dat deze gegevens moeten worden gecombineerd.
De voornoemde werkwijze kan ook worden gevolgd met een procedure waarbij de
triaxiaalproeven of direct simple shear proeven eerst worden geconsolideerd bij een
hoge spanning boven de grensspanning en vervolgens opnieuw worden
geconsolideerd bij een lagere spanning. Dit resulteert in een bekende aan het
monster opgelegde OCR. De regressielijn door de punten van su/σ’vc tegen de OCR
geeft S (en tevens de sterkte toename exponent m). Deze procedure heeft als nadeel
dat de structuur van de grond wordt verstoord, waardoor een deel van de sterkte van
het monster verloren gaat.

De drie procedures leiden vanwege de genoemde voor- en nadelen van deze procedures niet
tot dezelfde resultaten. Het combineren van verschillende procedures geeft inzicht in de
grootte van de onzekerheden in de parameters.
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Voor de halve deviatorspanning t worden de eindwaarden (critical state) uit de eentraps
ongedraineerde triaxiaalproeven (klei) en uit de direct simple shear-proeven (veen) genomen.
Voor veen en eventueel ook voor organische klei (gnat < 12 kN/m3) worden voor de bepaling
van de ongedraineerde schuifsterkteratio (su/v)nc voor het uitvoeren van stabiliteitsanalyses
direct simple shear-proeven uitgevoerd. De eindwaarden (ultimate state) van de
ongedraineerde schuifsterkteratio (su/v)nc uit direct simple shear-proeven kunnen op
dezelfde wijze tot verwachtingswaarden van de ongedraineerde schuifsterkteratio worden
verwerkt als eerder is aangegeven voor de resultaten van triaxiaalproeven.
Door de uitgevoerde proeven te ordenen naar grondsoort, geologische afzetting en eventueel
het volumegewicht ontstaan groepen van proeven die bij elkaar horen. Per groep van bij
elkaar behorende proeven kan de verwachtingswaarde van de ongedraineerde
schuifsterkteratio S worden bepaald.
Aandachtspunten
De ongedraineerde schuifsterkteratio neemt globaal genomen toe als het volumegewicht
afneemt. Dat wil zeggen dat de ongedraineerde schuifsterkteratio van Hollandveen en
Basisveen hoger is dan de ongedraineerde schuifsterkteratio van de verschillende kleien.
De interpretatie van de meetgegevens is bij de direct simple shear-proef niet
vanzelfsprekend, omdat niet alle spannings-componenten (horizontale druk in membraan,
schuifspanningen) bekend zijn en de oriëntatie van een eventueel afschuifvlak onbekend is.
De literatuur geeft diverse manieren om de direct simple shear-proef uit te werken. De
eindwaarde (ultimate state) van de ongedraineerde schuifsterkte su wordt vaak benaderd
met: su,e = e.
Voorbeeld
Aan de hand van een aantal figuren wordt aangegeven hoe de triaxiaalproeven en direct
simple shear proeven worden geïnterpreteerd om te komen tot een ongedraineerde
schuifsterkte ratio.
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Figuur 6.8 Ratio t/σ’vc of su/σ’vc uitgezet tegen de axiale rek εa.
In Figuur 6.8 is de ratio t/σ’vc uit triaxiaalproeven op Gorkum klei uitgezet tegen de axiale rek
εa. Hierin is t = su = (σv - σh)/2 en daarmee is t/σ’vc gelijk aan su/σ’vc. Een andere veel
voorkomende aanduiding is fundr. Voor fundr geldt dat dit ook gelijk is aan t en aan su. Dit geldt
ook bij anisotroop geconsolideerde proeven.
Bij het interpreteren van de laboratoriumproeven is het in de eerste plaats van belang
onderscheid te maken tussen normaal geconsolideerde proeven en overgeconsolideerde
proeven. De proeven 59D, 56C en 91D in Figuur 6.8 zijn normaal geconsolideerde proeven
(geconsolideerd bij een verticale spanning ruim hoger dan de grensspanning σp, zodat de
overconsolidatieratio OCR = 1,0). De overige proeven zijn overgeconsolideerde proeven
(geconsolideerd bij de in situ effectieve verticale spanning σv0 en OCR > 1,0). De
overconsolidatieratio OCR kan worden afgeleid uit CRS-testen. OCR is het quotiënt van de
grensspanning σp en de in situ verticale effectieve spanning σv0. De OCR van de
overgeconsolideerde proeven is in dit voorbeeld kleiner dan 2,0. Bij waarden van OCR groter
dan 2,0 vertoont grond dilatant gedrag.
De ligging van de spanningspaden van de proeven in de grafiek is in overeenstemming met
de mate van overconsolidatie van de monsters. De normaal geconsolideerde waarde van de
ratio su/σ’vc in de grafiek is 0,25. Dit is de waarde van t/σ’vc bij 25% axiale rek bij de normaal
geconsolideerde proeven 59D, 56C en 91D.
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Figuur 6.9 Ongedraineerde schuifsterkte su uit de triaxiaalproeven op Gorkum klei uitgezet
tegen de consolidatiespanning σvc van de triaxiaalproeven.
In Figuur 6.9 is de ongedraineerde schuifsterkte su uit de triaxiaalproeven op Gorkum klei
uitgezet tegen de consolidatiespanning σvc van de triaxiaalproeven. De regressielijn door de
resultaten van de drie normaal geconsolideerde triaxiaalproeven heeft de richtingscoëfficiënt
0,25. Deze waarde van de normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio
(su/σ’vc)nc van deze klei komt overeen met de waarde in Figuur 6.8, waarin su/σ’vc is uitgezet
tegen de axiale rek εa. De resultaten van de overgeconsolideerde triaxiaalproeven liggen iets
boven de regressielijn van de normaal geconsolideerde proefresultaten.
Voor Hollandveen volgt een zelfde serie grafieken als voorbeeld. Het betreft hier resultaten
van direct simple shear testen.
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Figuur 6.10

Ratio τh/σ’vc ofwel su/σ’vc uitgezet tegen de schuifrek γ.
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In Figuur 6.10 is de ratio τh/σ’vc ofwel su/σ’vc uit de direct simple shear proeven op
Hollandveen uitgezet tegen de schuifrek γ. De proeven 98C en 99D zijn normaal
geconsolideerde proeven. De overige proeven zijn overgeconsolideerde proeven. De normaal
geconsolideerde waarde van de ratio su/σ’vc volgens de resultaten van de direct simple shear
proeven is 0,33.
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Figuur 6.11 Ongedraineerde schuifsterkte su uit de direct simple shear proeven op
Hollandveen uitgezet tegen de consolidatiespanning σvc van de DSS proeven.
In Figuur 6.11 is de ongedraineerde schuifsterkte su uit de direct simple shear proeven op
Hollandveen uitgezet tegen de consolidatiespanning σvc van de direct simple shear proeven.
De regressielijn door de resultaten van de acht normaal geconsolideerde direct simple shear
proeven heeft de richtingscoëfficiënt 0,36. Deze waarde van de normaal geconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio (su/σ’vc)nc van veen komt ongeveer overeen met de waarde
in Figuur 6.10, waarin su/σ’vc is uitgezet tegen de schuifrek γ. De resultaten van de
overgeconsolideerde proeven liggen weer iets boven de regressielijn van de normaal
geconsolideerde proefresultaten.
In onderstaande Tabel 6.1 is een indicatie gegeven van de verwachtingswaarde van de
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S van veel voorkomende
grondsoorten. De variatiecoëfficiënt is 0,10 voor siltige klei, 0,10 tot 0,15 voor veen tot 0,28
voor organische klei en 0,33 voor dijksmateriaal.
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Grondsoort

Verzadigd
volumegewicht gsat
(kN/m3)

Normaal
geconsolideerde
ongedraineerde
schuifsterkte ratio S
(-)
0,30 – 0,44
0,27 – 0,34
0,30 – 0,33
0,27 – 0,34
0,16 – 0,38
0,22 – 0,26
0,22 – 0,26
n.v.t.

Veen mineraalarm
10 – 11
Veen kleiig
11 – 12
Veen compact
10 – 12
Gyttja
11 – 13
Klei venig / klei organisch
12 – 14
Klei
14 – 16
Klei zandig
16 – 20
Zand
18 – 21
Löss
16 – 21
Keileem
19 – 24
Dijksmateriaal
13 – 21
0,22 – 0,48
Tabel 6.1 Indicatie van de verwachtingswaarde van de normaal geconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio S van veel voorkomende grondsoorten. De
waarden voor löss en keileem ontbreken nog en zullen zo mogelijk later worden
toegevoegd.

6.5

Overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio
Wat is het?
De overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc is een wrijvingsparameter
voor het karakteriseren van de ongedraineerde schuifsterkte van grond onder
overgeconsolideerde condities. Overgeconsolideerde grond kenmerkt zich door een
grensspanning die hoger is dan de actuele effectieve verticale spanning. De
overconsolidatieratio OCR is groter dan 1,0.
De grootheid van de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio is een
verhouding, de eenheid is [-].
De overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc is geen invoerparameter
voor RingToets. Deze parameter wordt gebruikt bij het interpreteren van laboratoriumproeven
en sonderingen.
Hoe te bepalen
De overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc kan worden bepaald uit
triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij een spanning gelijk aan de
geschatte in situ verticale effectieve spanning σ’vi. Dit zijn overgeconsolideerde proeven. De
halve deviatorspanning t (= su) uit deze proeven gedeeld door de gekozen
consolidatiespanning σ’vc geeft de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio
su/σ’vc.
De relatie tussen de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc en de
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S is als volgt:
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su/σ’vc = S OCRm
Hierin zijn:
su/σ’vc ongedraineerde schuifsterkte ratio afgeleid uit triaxiaalproeven of direct simple shear
proeven geconsolideerd bij een spanning gelijk aan de geschatte in situ verticale
effectieve spanning σ’vi. (-)
S
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio afgeleid uit
triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij een spanning
hoger dan de grensspanning σ’vy. (-)
OCR overconsolidatieratio (-)
m
sterkte toename exponent (-)
Aandachtspunten
De overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio wordt afgeleid uit triaxiaalproeven
of direct simple shear proeven die worden geconsolideerd bij een spanning gelijk aan de
geschatte in situ verticale effectieve spanning σ’vi. Dit kan betekenen dat de
laboratoriumproeven bij zeer lage spanningen moeten worden uitgevoerd, waarbij de
meetnauwkeurigheid van de apparatuur een significante rol gaat spelen. Zie hierover ook
bijlage B.
Voorbeeld
Figuur 6.12 geeft een voorbeeld van de overgeconsolideerde ongedraineerde
schuifsterkteratio su/σ’vc tegen de diepte bij de Lekdijk (Dp. 210) in Streefkerk. Figuur 6.13
geeft een voorbeeld van de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc
tegen de diepte bij Uitdam.

Figuur 6.12 Profielen van de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc
bij de Lekdijk (Dp. 210) in Streefkerk. Boring 1 is in de kruin van de dijk en boring
5 in de binnenteen van de dijk.
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Figuur 6.13 Profielen van de overgeconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc
bij Uitdam.
Als gevolg van de hogere overconsolidatieratio (OCR) is de overgeconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc naast de dijk hoger dan onder de dijk en bij het
maaiveld hoger dan op grotere diepte. Bij het analyseren van de sondeerweerstand zullen
ook vaak dergelijke trends van een afnemende overgeconsolideerde ongedraineerde
schuifsterkteratio su/σ’vc tegen de diepte worden gevonden. Ook de overconsolidatieratio
OCR neemt vaak af met de diepte. In Ringtoets wordt de overgeconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc bepaald op basis van de effectieve spanning σ’vi en
de grensspanning σ’vy en de normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S
en de sterkte toename exponent m.

6.6

Grensspanning
Wat is het?
De grensspanning σ’vy is een maat voor de belastinggeschiedenis van de grond. Wanneer de
grensspanning relatief hoog is ten opzichte van de actuele effectieve verticale spanning
(hoge overconsolidatieratio; zie paragraaf 6.7) dan is de grond relatief sterk samengedrukt.
Het porienvolume van de grond is dan relatief klein in relatie tot de actuele effectieve verticale
spanning.
In holocene grondlagen is de grootte van de grensspanning het gevolg van kruip,
polderpeilfluctuaties, weersinvloeden en bodemvormende processen (fysische, chemische en
biologische processen) in de grond. Deze processen zorgen voor een afname van het
porienvolume in de tijd.
Bij een effectieve spanning lager dan de grensspanning is het gedrag van de grond stijf en bij
een effectieve spanning gelijk aan de grensspanning is het gedrag van de grond slap.
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De grootheid van grensspanning is spanning, de eenheid is [kN/m2]. De grensspanning is in
RingToets een stochast met een verwachtingswaarde en een standaardafwijking. De
grensspanning wordt in een profiel met x- en y-coördinaten ingevoerd in RingToets.
Hoe te bepalen
Voor het bepalen van de grensspanning kan de constant rate of strain proef of de
samendrukkingsproef worden uitgevoerd. In het protocol voor het uitvoeren van
laboratoriumproeven (bijlage D) is aangegeven hoe deze proeven uitgevoerd dienen te
worden.
De grensspanning kan ook worden afgeleid uit sonderingen. Een robuuste werkwijze is om
de ongedraineerde schuifsterkte af te leiden uit de sondeerweerstand. Vervolgens kan de
grensspanning worden afgeleid uit de ongedraineerde schuifsterkte.
Een veel toegepaste empirische correlatie om de ongedraineerde schuifsterkte su af te leiden
uit de sondeerweerstand is:
su = qnet / Nkt
Hierin zijn:
su

ongedraineerde schuifsterkte uit triaxiaalproeven of direct simple shear proeven
geconsolideerd bij de in situ verticale effectieve spanning (kN/m2)
voor waterspanningseffecten en totaalspanning gecorrigeerde sondeerweerstand
van de piëzoconus (kN/m2)
empirisch bepaalde conusfactor (-)

qnet
Nkt

De gecorrigeerde sondeerweerstand qnet wordt verder toegelicht in paragraaf 6.9. De
conusfactor Nkt komt nog aan de orde in paragraaf 6.10.
De conusfactor Nkt wordt voor een aantal locaties bepaald door de ongedraineerde
schuifsterkte su uit triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij de in
situ verticale effectieve spanning te correleren aan de voor waterspanningseffecten en
totaalspanning gecorrigeerde sondeerweerstand qnet van de piëzoconus. De gevonden
correlatie kan vervolgens elders worden toegepast om de ongedraineerde schuifsterkte af te
leiden uit de sondeerweerstand.
Uit de ongedraineerde schuifsterkte su kan de grensspanning worden afgeleid met:
OCR = su / (σ’vi S)1/m en σ’vy = σ’vi OCR
Hierin zijn:
OCR
su
σ’vi
S
m
σ’vy

overconsolidatieratio (-)
ongedraineerde schuifsterkte afgeleid uit de sondeerweerstand (kN/m2)
in situ effectieve verticale spanning (kN/m2)
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio (-)
sterkte toename exponent (-)
grensspanning (kN/m2)
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Het is van belang de op deze wijze bepaalde waarde van de grensspanning op enkele
locaties te verifiëren met waarden van de grensspanning uit samendrukkingsproeven of
constant rate of strain proeven. Door deze controle ontstaat een samenhangende consistente
set van parameterwaarden voor grensspanning σ’vy, ongedraineerde schuifsterkte su,
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S, sterkte toename exponent m
en conusfactor Nkt.
De grensspanning is een parameter met veel spreiding, zowel lokaal als regionaal. Soms is
de grensspanning gelijk aan in situ verticale effectieve spanning. De grensspanning kan
echter ook 50 kN/m2 hoger zijn dan in situ verticale effectieve spanning. De grensspanning
heeft een groot effect op de schuifsterkte. Vanwege de grootte van de spreiding en het
belang van de parameter is het belangrijk de grensspanning lokaal vast te stellen. Het
toepassen van sonderingen met correlaties is daarvoor een efficiënt middel (zie hoofdstuk 7).
Wanneer geen gegevens van de grensspanning σ’vy beschikbaar zijn, kan een veilige waarde
van de grensspanning worden verkregen door een pre overburden pressure POP van 8
kN/m2 toe te passen. Dit is een veilige waarde. De grensspanning is de som van de effectieve
verticale spanning σ’vi en de POP (σ’vy = σ’vi + POP).
Aandachtspunten
Bij het toepassen van correlaties zijn er twee foutenbronnen: 1) de natuurlijke heterogeniteit
van de grond en 2) de transformatie van qnet naar su, waarbij beide metingen een meetfout
hebben. De grootste fout is de transformatiefout. De natuurlijke heterogeniteit van de grond
middelt voor een belangrijk deel uit over de grootte van een glijvlak en als gevolg van het
grote aantal waarnemingen uit sonderingen.
Bij het toepassen van de grensspanning in een dijkprofiel moet zoveel mogelijk lokale
informatie worden toegepast. Een aandachtspunt hierbij is de combinatie met het werken met
scenario’s. Het is van belang dat relevante waarden van de grensspanning worden toegepast
bij alle scenario’s van de opbouw van de ondergrond. De gemeten grensspanning moet
gemeten zijn in een ondergrond die overeenkomt met het scenario waarvoor de
macrostabiliteit wordt geanalyseerd.
Voorbeeld
Figuur 6.14 geeft een voorbeeld van profielen van de grensspanning tegen de diepte bij de
Lekdijk (Dp. 210) in Streefkerk. De grensspanning wordt in een profiel met x- en ycoördinaten ingevoerd in RingToets.
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Figuur 6.14 Profielen van de grensspanning uit samendrukkingsproeven (IL) en constant rate
of strain proeven (CRS) bij de Lekdijk (Dp. 210) in Streefkerk. Boring 1 en 2 zijn
in de kruin van de dijk, boring 3 in de binnenberm en boring 5 in de binnenteen
van de dijk.

6.7

Overconsolidatie ratio
Wat is het?
De overconsolidatieratio (OCR) is de verhouding tussen de grensspanning en de actuele
effectieve verticale spanning. De grootheid van de overconsolidatieratio is een verhouding, de
eenheid is [-]. De overconsolidatieratio is geen invoerparameter in RingToets. In het
rekenhart van RingToets wordt de overconsolidatieratio wel gebruikt.
Hoe te bepalen
De overconsolidatieratio kan worden bepaald uit de grensspanning en de actuele effectieve
verticale spanning:
OCR = σ’vy / σ’vi
Hierin zijn;
OCR
σ’vy
σ’vi

overconsolidatieratio (-)
grensspanning (kN/m2)
in situ effectieve verticale spanning (kN/m2)
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Aandachtspunten
De bepaling van de overconsolidatieratio is gevoelig voor de nauwkeurigheid van de bepaling
van de in situ effectieve verticale spanning. Dit is met name het geval bij een lage in situ
effectieve verticale spanning. De bepaling van de in situ effectieve verticale spanning dient
zorgvuldig te gebeuren. Van belang zijn dat voldoende gegevens van de volumegewichten
van de grondlagen beschikbaar zijn en dat het niveau van het freatisch vlak en de stijghoogte
in de diepere ondergrond en het verloop van de stijghoogte met de diepte zorgvuldig worden
bepaald.

6.8

Sterkte toename exponent
Wat is het?
De sterkte toename exponent m is een parameter bij de berekening van de ongedraineerde
schuifsterkte su. De sterkte toename exponent bepaalt de mate waarin het effect van de
belastinggeschiedenis (grensspanning σ’vy, overconsolidatieratio OCR) doorwerkt in de
ongedraineerde schuifsterkte. De grootheid van de sterkte toename exponent m is een factor,
de eenheid is [-]. De parameter m is in RingToets een stochast met verwachtingswaarde en
standaardafwijking.
Hoe te bepalen
De sterkte toename exponent m kan op twee manieren worden bepaald.




Door het uitvoeren van triaxiaalproeven of direct simple shear proeven bij
verschillende waarden van de overconsolidatieratio OCR. De triaxiaalproeven of
direct simple shear proeven worden geconsolideerd bij de geschatte in situ verticale
effectieve spanning σ’vi. Deze proeven resulteren in een overgeconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkte ratio su/σ’vc. De regressielijn door de punten van su/σ’vc
tegen de OCR geeft de sterkte toename exponent m. Bij deze werkwijze worden de
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio S en de sterkte toename
exponent m in samenhang bepaald.
Uit de verhouding van de critical state parameters  en : m = ( - ) / . Formeel
worden deze parameters volgens de critical state werkwijze bepaald uit isotrope
proeven. Benadering hiervan is mogelijk met samendrukkingsproeven of constant
rate of strain proeven. De parameter m kan worden bepaald op basis van de
isotachen parameters a en b: m ≈ (b – a) / b. Dit is ook mogelijk via Cc en Cs:
m ≈ (Cc – Cs) / Cc

Beide procedures leiden niet tot dezelfde resultaten. Het combineren van de twee procedures
geeft inzicht in de grootte van de onzekerheden in de parameters.
De waarde van m ligt tussen 0,5 en 1,0. Een gangbare waarde is 0,8. De variatiecoëfficiënt
van m is 0,05.
Voorbeeld
In Figuur 6.15 is een voorbeeld gegeven van de bepaling van de sterkte toename exponent m
uit triaxiaalproeven en direct simple shear proeven bij verschillende waarden van de
overconsolidatieratio OCR.
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Figuur 6.15 Relatie tussen de ongedraineerde
overconsolidatieratio OCR.

schuifsterkteratio
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en

de

In Figuur 6.15 is de relatie tussen de ongedraineerde schuifsterkteratio su/σ’vc en de
overconsolidatieratio OCR weergegeven. De ongedraineerde schuifsterkteratio is hier de ratio
van de ongedraineerde schuifsterkte su en de consolidatiespanning σ’vc van de
laboratoriumtesten. De trendlijn geeft de relatie (su/σ’vc)oc = S OCRm. Dit is de relatie tussen
de normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S en de overgeconsolideerde
ongedraineerde schuifsterkteratio (su/σ’vc)oc en de overconsolidatieratio OCR en de sterkte
toename exponent m. De ratio (su/σ’vc)oc bij OCR = 1 is gelijk aan de normaal
geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkteratio S. De exponent in de vergelijkingen van
de trendlijnen in Figuur 6.15 is gelijk aan de sterkte toename exponent m.

6.9

Gecorrigeerde sondeerweerstand
Wat is het?
De gecorrigeerde sondeerweerstand qnet is de gemeten sondeerweerstand qc gecorrigeerd
voor de gemeten waterspanning u2 en de bovenbelasting σv (totaalspanning). De
gecorrigeerde sondeerweerstand qnet is een belangrijke parameter bij het afleiden van de
ongedraineerde schuifsterkte su of de grensspanning σ’vy uit sonderingen (zie de paragrafen
6.6 en 6.10 en hoofdstuk 7). De grootheid van de gecorrigeerde sondeerweerstand is druk,
de eenheid is [MPa]. De sondeerweerstand qnet is geen parameter in RingToets.
Hoe te bepalen
De gemeten conusweerstand qc kan worden gecorrigeerd voor de gemeten waterspanning
van de piëzoconus en de totaalspanning en worden uitgedrukt in qnet:
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qnet = qc + u2 (1 - a) - σvi
Hierin zijn:
voor waterspanningseffecten (u2) en totaalspanning (σv0) gecorrigeerde
conusweerstand (MPa),
gemeten conusweerstand (MPa),
met de piëzoconus gemeten waterspanning (waterspanningsopnemer achter de
conus) (MPa),
relatieve oppervlakte van de spleet bij het waterspanningsfilter, die voor conussen
van verschillende fabrikanten een andere waarde heeft (-) (Zie NEN-EN-ISO-224761),
in situ verticale totaalspanning (MPa).

qnet
qc
u2
a

σvi

Deze correctie van de sondeerweerstand qc naar de gecorrigeerde sondeerweerstand qnet
dient handmatig te worden gedaan in een spreadsheet programma. Deze correctie wordt niet
standaard toegepast voor de rapportage van uitgevoerde sonderingen.
Aandachtspunten
De nauwkeurigheid van de meting is een aandachtspunt, met name bij lage in situ effectieve
verticale spanning. Zie bijlage B.
Sonderingen kunnen worden gebruikt voor het bepalen van de ongedraineerde schuifsterkte
en de grensspanning onder de volgende voorwaarden:






6.10

De sonderingen dienen te zijn uitgevoerd volgens NEN 5140 of NEN-EN-ISO-224761.
De kwaliteit van de sonderingen dient ten minste klasse 2 volgens NEN 5140 te zijn.
Dit is de gangbare kwaliteit van sonderingen. Deze kwaliteitseisen komen overeen
met klasse 3 van NEN-EN-ISO-22476-1. Bij het uitvoeren van nieuwe sonderingen
ten behoeve van de in situ bepaling van de grensspanning moeten afhankelijk van de
grondsoort sonderingen volgens klasse 1 of 2 van NEN-EN-ISO-22476-1 worden
uitgevoerd, waarbij ook de waterspanning (u2) wordt gemeten.
De meetgegevens dienen in een digitaal bestand beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld
GEF).
De situatie van de dijk en de ondergrond ten tijde van de uitvoering van de
sonderingen dient gelijk te zijn aan de huidige situatie.

Conusfactor afgeleid uit gecorrigeerde sondeerweerstand
Wat is het?
De conusfactor Nkt is de verhouding tussen de gecorrigeerde sondeerweerstand qnet en de
ongedraineerde schuifsterkte su op basis van triaxiaalproeven of direct simple shear proeven.
De conusfactor Nkt is een empirisch bepaalde factor om de ongedraineerde schuifsterkte (en
indirect ook de grensspanning) af te leiden uit de sondeerweerstand. De grootheid van de
conusfactor afgeleid uit gecorrigeerde sondeerweerstand Nkt is een factor, de eenheid is [-].
De conusfactor Nkt is geen parameter in RingToets.
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Hoe te bepalen
De conusfactor Nkt wordt als volgt bepaald:
Nkt = qnet / su
Hierin zijn:
Nkt
qnet
su

empirisch bepaalde conusfactor (-)
voor waterspanningseffecten (u2) en totaalspanning (σv0) gecorrigeerde
sondeerweerstand van de piëzoconus (MPa)
ongedraineerde schuifsterkte afgeleid uit triaxiaalproeven of direct simple shear
proeven geconsolideerd bij de in situ verticale effectieve spanning (MPa)

De conusfactor Nkt wordt voor een aantal locaties bepaald door de ongedraineerde
schuifsterkte su uit triaxiaalproeven of direct simple shear proeven geconsolideerd bij de in
situ verticale effectieve spanning te correleren aan de voor waterspanningseffecten en
totaalspanning gecorrigeerde sondeerweerstand qnet van de piëzoconus. Het afleiden van de
conusfactor Nkt uit veld- en laboratoriumonderzoek dient handmatig te worden gedaan in een
spreadsheet programma. De gevonden correlatie kan vervolgens elders worden toegepast
om de ongedraineerde schuifsterkte af te leiden uit de sondeerweerstand. In hoofdstuk 7
wordt hier uitgebreider op ingegaan.
Een gangbare waarde voor Nkt ligt tussen 10 en 20. Nkt dient voor een dijktraject of voor een
grondmechanisch onderzoek specifiek te worden vastgesteld. Wanneer geen lokale
gegevens beschikbaar zijn kan van een conservatieve schatting van Nkt worden uitgegaan.
Hiervoor kan een waarde van Nkt van 20 worden toegepast.
Voorbeeld
Figuur 6.16 geeft een voorbeeld van de ongedraineerde schuifsterkte su uit triaxiaal- en direct
simple shear proeven en de gecorrigeerde sondeerweerstand qnet tegen de diepte. Uit de
verhouding van qnet en su wordt de conusfactor Nkt bepaald. In hoofdstuk 7 wordt hier
uitgebreider op ingegaan.
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Figuur 6.16 Ongedraineerde schuifsterkte su en gecorrigeerde sondeerweerstand qnet tegen
de diepte. Uit de verhouding van qnet en su wordt de conusfactor Nkt bepaald.
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7 Bepalen parameters uit sonderingen
7.1

Inleiding
De ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning worden voor een belangrijk deel
bepaald door de in situ toestand van de grond. De in situ toestand van de grond is het
porienvolume van de grond in relatie tot de in situ effectieve spanning. Dit is geen
grondeigenschap, maar een toestand waarin de grond zich bevindt. Bij een bepaalde in situ
effectieve spanning kan het porienvolume groter of kleiner zijn. Dit hangt af van het
afzettingsmilieu en van de belastinggeschiedenis van de grond. De grootte van de
grensspanning en ongedraineerde schuifsterkte en sondeerweerstand worden door de
effectieve spanning en het porienvolume bepaald. Het porienvolume kan lokaal sterk
variëren. Omdat de in situ toestand van de grond en daarmee ook de ongedraineerde
schuifsterkte en de grensspanning sterk kunnen variëren, is het van belang voldoende
gegevens hiervan in te winnen. Een sondering met piezoconus (CPTu) is een efficiënt middel
om veel gegevens over de in situ toestand van de grond te verkrijgen.
De variatie van de grensspanning en ongedraineerde schuifsterkte in het veld vereist dat
voldoende sonderingen beschikbaar zijn, namelijk ten minste een sondering per dwarsprofiel
waarin de macrostabiliteit wordt berekend. Aandachtspunt hierbij is dat een dwarsprofiel
waarin de macrostabiliteit wordt berekend representatief wordt verondersteld voor het gehele
dijkvak. Een dijkvak kan honderden meters tot enkele kilometers lang zijn. Binnen een dijkvak
van een dergelijke lengte kan aanzienlijke variatie in ongedraineerde schuifsterkte en
grensspanning aanwezig zijn. Bij een lang dijkvak moeten daarom meer sonderingen worden
uitgevoerd dan alleen ter plaatse van het dwarsprofiel waar de macrostabiliteit wordt
berekend. Hierbij kan worden gedacht aan een sondering per 50 à 150 m in de kruin en
binnendijks; zie het Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren (ENW, 2012) en
het rapport WTI 2017: Stochastische Ondergrondschematisatie (Hijma et al, 2014). Het
aantal sonderingen wat nodig is, hangt af van de geologie in het dijkvak. Er kunnen geulen
zijn die zijn opgevuld met slap materiaal (restgeulafzetting = opvulling verlaten stroomgeul),
waarvan de afmeting 10 – 100 m kan zijn (Berendsen, 2004).
Omdat de ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning geen grondeigenschappen of
grondparameters zijn en omdat de ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning sterk
kunnen variëren, is het niet erg zinvol om hiervan een verwachtingswaarde en
standaardafwijking en karakteristieke waarde voor een gebied of een dijkvak bepalen. De
verwachtingswaarde zegt weinig of niets over de lokale waarde. Een verwachtingswaarde,
standaardafwijking en karakteristieke waarde van een grondlaag in een sondering bepalen
kan wel. Binnen een potentieel glijvlak is er overigens uitmiddeling van de onzekerheid.
Bij het analyseren van sonderingen moet worden gelet op de aanwezigheid van zwakke
lagen. Sonderingen geven een continu profiel van de sterkte van de grond. Deze bron van
informatie moet worden benut om de ondergrond realistisch te schematiseren. Zwakke lagen
moeten afzonderlijk worden geschematiseerd. Zwakke lagen die relatief dun zijn, maar een
duidelijk afwijkende sterkte hebben, moeten niet worden betrokken in de bepaling van de
verwachtingswaarde en karakteristieke waarde van een dikkere grondlaag, omdat zwakke
lagen de stabiliteit van een talud kunnen domineren. Bovendien wordt de
verwachtingswaarde van de dikkere laag hierdoor naar beneden getrokken. Zwakke lagen
moeten daarom worden onderscheiden in een schematisatie van de ondergrond.
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Binnen WTI wordt gewerkt met stochastische ondergrond schematisaties. Een stochastische
ondergrondschematisatie gaat uit van mogelijke scenario’s van de ondergrondopbouw met
een bijbehorende kans van voorkomen op basis van geologische kennis. Deze scenario’s zijn
gekoppeld aan dijktrajecten. Een sondering, die wordt gebruikt om de ongedraineerde
schuifsterkte of grensspanning hieruit af te leiden, is een meetresultaat dat alleen geldig is op
de plaats waar deze meting is uitgevoerd. De gemeten sondeerweerstanden corresponderen
met een van de ondergrond scenario’s. Bij de andere ondergrondscenario’s horen andere
sondeerweerstanden.
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat van grof naar fijn kan worden gewerkt bij het inwinnen van
de benodigde schuifsterkte parameters. Voor de eerste fase van de gedetailleerde toets kan
worden gewerkt met standaard waarden van de schuifsterkte parameters. Ook voor de
grensspanning (of pre overburden pressure POP) zijn in dit rapport standaard waarden
gegeven. Wanneer deze standaard waarden ontoereikend zijn, kunnen sonderingen worden
ingezet. Ook bij het inzetten van sonderingen voor het bepalen van de ongedraineerde
schuifsterkte en de grensspanning kan de van grof naar fijn aanpak worden gevolgd.

7.2

Conservatieve standaard correlaties
Bij het toepassen van sonderingen om de ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning
te bepalen, kan worden gestart met een grove aanpak, waarbij wordt uitgegaan van
standaard correlaties en onzekerheden. Deze aanpak is een goede eerste stap, omdat
waterschappen veel sonderingen hebben, maar bij deze sonderingen is op dit moment echter
geen laboratoriumonderzoek beschikbaar op basis waarvan specifieke locatiegebonden
correlaties kunnen worden opgesteld. De eisen die worden gesteld aan sonderingen zijn
aangegeven in Bijlage B.
De verwachtingswaarde van de ongedraineerde schuifsterkte su kan worden bepaald uit de
gecorrigeerde sondeerweerstand qnet met een conservatieve waarde van de correlatiefactor
Nkt:
su = qnet / Nkt

met

qnet = qt - σvi

en

qt = qc + u2 (1 - a)

(7.1)

Hierin zijn:
su
Nkt
qnet
qt
qc
u2
a

σvi

ongedraineerde schuifsterkte (kN/m2)
empirisch bepaalde conusfactor (-); Nkt = 20.
voor waterspanningseffecten en totaalspanning gecorrigeerde sondeerweerstand
van de piëzoconus (kN/m2)
voor waterspanningseffecten gecorrigeerde sondeerweerstand van de piëzoconus
(kN/m2)
gemeten conusweerstand (kN/m2),
met de piëzoconus gemeten waterspanning (waterspanningsopnemer achter de
conuspunt) (kN/m2),
relatieve oppervlakte van de spleet bij het waterspanningsfilter, die voor conussen
van verschillende fabrikanten een andere waarde heeft (-) (Zie NEN-EN-ISO-224761),
in situ verticale totaalspanning (kN/m2).

De waarde van de conusfactor Nkt ligt doorgaans tussen 10 en 20 (Robertson, 2012; Mayne,
2007). Dit is tevens de ervaring die is opgedaan bij de SBW, WTI, en Dijken Op Veen
onderzoeken (Van Duinen, 2013; Zwanenburg, 2012). Een waarde van 20 voor Nkt kan
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worden gezien als een conservatieve waarde voor het afleiden van de ongedraineerde
schuifsterkte su uit de gecorrigeerde sondeerweerstand qnet op basis van een CPTu. In
situaties waar een CPT zonder meting van de waterspanning u2 wordt toegepast, dient een
conusfactor Nc van 25 te worden toegepast op de gemeten sondeerweerstand qc. Voor de
correctie voor de waterspanning kan in dat geval worden uitgegaan van de stationaire
waterspanning (u0).
Voor het bepalen van de karakteristieke waarde van de ongedraineerde schuifsterkte s u,kar uit
een CPT kan er van worden uitgegaan dat deze gelijk is aan 0,64 maal de
verwachtingswaarde van de ongedraineerde schuifsterkte su. De onzekerheid als gevolg van
ruimtelijke variabiliteit middelt grotendeels uit door het grote aantal waarnemingen bij het
uitvoeren van sonderingen; iedere 2,5 cm per sondering. Bij dunnere grondlagen neemt de
totale onzekerheid toe als gevolg van het effect van de onzekerheid door de ruimtelijke
variabiliteit. Het verschil tussen de verwachtingswaarde en de karakteristieke waarde van s u
wordt hoofdzakelijk (circa 90%) bepaald door het deel van de transformatieonzekerheid
(onzekerheid Nkt) dat niet mag worden uitgemiddeld, omdat dit een systematische fout is. De
variatiecoëfficiënt van Nkt is 0,25. Het niet uit te middelen systematische aandeel in de totale
transformatieonzekerheid is 0,75. De genoemde waarden volgen uit het Dijken op Veen
onderzoek, uitgaande van een zeer groot aantal metingen uit meerdere sonderingen
(Zwanenburg, 2014). In de literatuur worden voor de variatiecoëfficiënt van Nkt vergelijkbare
waarden gevonden (Van Duinen, 2011). De variatiecoëfficiënt van su op basis van een CPT
bedraagt per saldo na uitmiddeling van de onzekerheid 0,22 (de student t-factor is 1,65
vanwege het groot aantal metingen). Dit betreft veen in het Dijken op Veen onderzoek.
Voorlopig wordt hier een variatiecoëfficiënt van 0,25 aanhouden, omdat bijvoorbeeld in
organische klei de variatiecoëfficiënt mogelijk groter is.
Vanuit de ongedraineerde schuifsterkte su kan de overconsolidatieratio OCR worden afgeleid
met standaard waarden van de ongedraineerde schuifsterkte ratio S en de sterkte toename
exponent m (zie hoofdstuk 6). Met de OCR kan vervolgens de grensspanning worden
uitgerekend. Eerst wordt su afgeleid uit de sondeerweerstand qnet en daarna worden de OCR
en grensspanning berekend, omdat de sondeerweerstand een soort ongedraineerde
schuifsterkte is (Robertson en Campanella, 1983 en Van Duinen, 2013). Daarnaast worden
op deze manier de parameters S en m op een consistente manier toegepast bij het
interpreteren van de sonderingen en bij het uitvoeren van de stabiliteitsberekeningen.
Uit de ongedraineerde schuifsterkte su kunnen de overconsolidatieratio OCR en de
grensspanning σ’vy worden afgeleid met:
OCR = su / (σ’vi S)1/m en σ’vy = σ’vi OCR

(7.2)

Hierin zijn:
OCR
su
σ’vi
S
m
σ’vy

overconsolidatieratio (-)
ongedraineerde schuifsterkte afgeleid uit de sondeerweerstand (kN/m2)
in situ effectieve verticale spanning (kN/m2)
normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte ratio (-)
sterkte toename exponent (-)
grensspanning (kN/m2)
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Voor het bepalen van de variatiecoëfficiënt van de grensspanning σ’vy kan worden uitgegaan
van de variatiecoëfficiënt van de conusfactor Nkt en deze onzekerheid kan worden
onderverdeeld in onzekerheid in de parameters S en m en de grensspanning σ’vy met een
vaste verhouding. Evenals voor de ongedraineerde schuifsterkte su zal voor de
grensspanning σ’vy gelden dat de onzekerheid grotendeels wordt bepaald door het
systematische deel van de transformatieonzekerheid (onzekerheid Nkt) dat niet mag worden
uitgemiddeld. De onderverdeling in de verschillende deelonzekerheden kan worden gemaakt
op basis van variatiecoëfficiënten uit de literatuur: Vc,su = 0,10 - 0,40, Vc,σ’vy = 0,10 - 0,35,
Vc,S = 0,05 - 0,15 en Vc,m = 0,05 (Duncan, 2000). Op basis hiervan kan worden aangenomen
dat 85% van de variatiecoëfficiënt van de sondeerweerstand wordt bepaald door de
onzekerheid van de overconsolidatieratio OCR en de grensspanning σ’vy. De
variatiecoëfficiënt voor de grensspanning bedraagt daarmee 85% van de hiervoor genoemde
variatiecoëfficiënt van de ongedraineerde schuifsterkte (= 0,85 * 0,25 = 0,21). De
karakteristieke waarde van de grensspanning wordt dan als volgt berekend:
σ’vy,kar = σ’vy,gem – tN-1 σσ’vy

(7.3)

Hierin zijn:
σ’vy,kar karakteristieke waarde van de grensspanning σ’vy (kN/m2)
σ’vy,gem verwachtingswaarde van de grensspanning σ’vy afgeleid uit de sondeerweerstand
(kN/m2)
tN-1
student t-factor voor n-1 waarnemingen (-). Het aantal waarnemingen n is bij
sonderingen al snel heel groot. tN-1 gaat dan naar 1,65. Als het om één sondering gaat
en één grondlaag van 1,0 meter dik is tN-1 in de orde van 1,68.
σσ’vy
standaardafwijking van de grensspanning σ’vy (kN/m2). Deze bedraagt zoals hiervoor
aangegeven 0,21 maal de verwachtingswaarde van de grensspanning.
Vanuit het berekende profiel van de grensspanning over de diepte kan een
verwachtingswaarde en een variatiecoëfficiënt van de grensspanning worden afgeleid per
grondlaag. Dit is de invoer voor RingToets.

7.3

Optimalisatie correlaties
Wanneer de voorgaande stap met conservatieve standaard correlaties ontoereikend is, kan
een verfijningsstap worden gemaakt door gebiedsspecifieke correlaties op te stellen. De
werkwijze voor de bepaling van de ongedraineerde schuifsterkte en de grensspanning is op
hoofdlijnen identiek aan de voorgaande stap, maar eerst wordt de conusfactor Nkt
geoptimaliseerd op basis van de correlatie tussen de sondeerweerstand en laboratorium
testen en daarna wordt de grensspanning met deze gebiedsspecifieke correlaties afgeleid.
De aanpak voor het afleiden van de conusfactor Nkt is gelijk aan de aanpak van het Dijken op
Veen project (Zwanenburg, 2014). Deze verfijningsstap kan op een aantal punten tot een
beter resultaat leiden:




Door het optimaliseren van de conusfactor Nkt,
Door het optimaliseren van de transformatieonzekerheid van de conusfactor Nkt,
Door het optimaliseren van het systematische aandeel in de totale
transformatieonzekerheid.
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De conusfactor Nkt en transformatieonzekerheid kunnen alleen worden bepaald wanneer
voldoende laboratoriumonderzoek beschikbaar is op de locaties waar de sonderingen zijn
uitgevoerd. Hierbij moet worden gedacht aan orde 50 triaxiaalproeven of direct simple shear
proeven voor een grondlaag verdeeld over circa 10 boringen, met daarbij voldoende constant
rate of strain proeven of samendrukkingsproeven. Dit is nodig om de mate van uitmiddeling
van de onzekerheid van de correlatie nauwkeurig te kunnen bepalen. Deze uitmiddeling van
de onzekerheid bepaalt in grote mate de nauwkeurigheid van de correlaties. De eisen die
worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de sonderingen zijn aangegeven in Bijlage B.
Bepalen conusfactor Nkt
Bij het uitvoeren van het veldonderzoek dienen de sonderingen op korte afstand, circa 0,5 m,
van de boringen te worden uitgevoerd. Bij aanvang van het opstellen van de correlaties
worden de boringen en de sonderingen die bij elkaar zijn uitgevoerd opgezocht. Vervolgens
wordt voor elke uitgevoerde triaxiaal- of DSS-proef de oorspronkelijke diepte van het monster
vastgesteld. Van elke uitgevoerde laboratoriumproef dient de ongedraineerde schuifsterkte s u
bekend te zijn. Daarna wordt in de sondering, die is uitgevoerd naast de boring, waaruit het
bewuste proefstuk is geselecteerd, de gemeten sondeerweerstand op dezelfde diepte
bepaald. Bij de bepaling van de gemeten sondeerweerstand dient te worden gemiddeld over
de hoogte van het proefstuk (orde 5 cm bij DSS proeven en orde 15 cm bij triaxiaalproeven).
Bij een correlatie met de sonderingen dient de sondeerwaarde te worden gecorrigeerd voor
gemeten waterspanning en totaaldruk. Deze correctie vindt plaats door qnet te bepalen
conform vergelijking (4.1).
Voor elke grondsoort dient uiteindelijk één Nkt waarde te worden vastgesteld. Per grondsoort
dient één proeftype, bijvoorbeeld triaxiaal proeven (klei) of DSS proeven (veen) te worden
toegepast bij het opstellen van de correlatie.
Voor de complete data set van alle locaties wordt per grondsoort de waarde voor Nkt
gevonden via lineaire regressie. Hierbij wordt gezocht naar de waarden van Nkt waarvoor de
som van de kwadraten van residuen, zie vergelijking (7.4) minimaal is.



N
Fkt    su ,i kt - 1


qnet ,i
i 


2

( 7.4 )

Waarin:
su,i
qnet,i

Ongedraineerde schuifsterkte op proefresultaat van triaxiaal- of DSS-proef op diepte
i [kN/m2].
Gecorrigeerde conusweerstand op diepte i [kN/m2], behorend bij su,i.

Onzekerheid correlaties
Bij het afleiden van de ongedraineerde schuifsterkte en grensspanning uit de
sondeerweerstand moet onzekerheid in rekening worden gebracht. De in rekening te brengen
variatiecoëfficiënt van de ongedraineerde schuifsterkte en grensspanning bestaat uit twee
componenten. De eerste component verdisconteert de transformatie onzekerheid. De andere
component betreft de intrinsieke ruimtelijke variabiliteit. Beide componenten worden
samengevoegd volgens vergelijking (7.5).
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2
2
VCgemiddeld  VCgemiddeld.ruimtelijk
 VCgemiddeld.transformatie

( 7.5 )

Waarin:
VCgemiddeld
Variatiecoëfficiënt van de per laag gelineariseerde schuifsterkte.
VCgemiddeld, ruimtelijk
Bijdrage van de ruimtelijke spreiding aan VCgemiddeld.
VCgemiddeld, transformatie Bijdrage van de transformatieonzekerheid aan VCgemiddeld.
De twee bijdragen aan VCgemiddeld worden hieronder uitgewerkt.
Intrinsieke ruimtelijke variabiliteit
Door ruimtelijke variatie van de eigenschappen van een grondlaag zal op verschillende
plaatsen binnen een grondlaag een verschillende waarde van een parameter worden
gemeten, hoewel gemiddeld genomen de waarde van de parameter overal ongeveer
hetzelfde is. Het is gangbaar om aan te nemen dat een parameter continu van plaats tot
plaats binnen een grondlaag op onvoorspelbare wijze rond de overall gemiddelde waarde
fluctueert, maar dat het karakter van de fluctuaties (dat wil zeggen grootte van de afwijking
ten opzichte van het overall gemiddelde en de ‘snelheid’ van fluctuaties) overal binnen de
laag ongeveer hetzelfde is. De in geotechnische analyses benodigde parameters zijn in het
algemeen representatieve schattingen voor gemiddelden van grondeigenschappen over een
glijvlak of ander aangesproken volume. De mate waarin de spreiding van een parameter uit
middelt langs een schuifvlak wordt uitgedrukt met de variantiereductiefactor .
Bij het schematiseren van de ondergrond ten behoeve van het berekenen van de stabiliteit
van waterkeringen is het gebruikelijk om de lagen dik te veronderstellen ten opzichte van de
verticale fluctuatieschaal (gerelateerd aan de correlatielengte ). Bij relatief dunne lagen ten
opzichte van
is dat echter niet voldoende conservatief. Omdat dergelijke dunne lagen
kunnen voorkomen (zoals basisveen), wordt daarom in onderstaande uitdrukking ook
rekening gehouden met de verhouding tussen de verticale correlatielengte en de laagdikte.
Verder wordt verondersteld dat de variantie in horizontale richting over een dijklengte van 100
meter gelijk kan zijn aan de regionale horizontale variantie.
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( 7.6 )

nmetingen ,i

Hierin is:
Het aantal gebruikte metingen (per 0,025m) uit alle sonderingen samen.
Omdat dit getal bij het gebruik van sondeergegevens zeer groot is geldt in
praktijk:
.
De

verticale
√

(

VCregionaal

Nkt
qnet

variantie-reductiefactor.

) is volgens

De

(Vanmarcke, 1977)

gegeven
van

uitdrukking

toepassing

bij

een

exponentieel verloop van de auto-correlatiefunctie. Bij
resulteert de
standaardafwijking op de lokale waarde. Bij
resulteert de
standaardafwijking op de gemiddelde waarde.
De resterende variantiereductiefactor van de lokaal gemiddelde waarde (-).
De verhouding tussen de lokale en regionale variantie (-).
Variatiecoëfficiënt op de ruimtelijke variabiliteit van de gemeten weerstand
voor alle sonderingen samen.
De laagdikte [m].
De verticale correlatielengte [m]. Voor organische grond een waarde van de
verticale correlatielengte veelal van 0,3 m aangehouden.
Empirisch bepaalde conusfactor (-).
Voor
waterspanningseffecten
en
totaalspanning
gecorrigeerde
sondeerweerstand van de piëzoconus (kN/m2).
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Transformatieonzekerheid
De correlatie (7.1) kent een onzekerheid die wordt aangeduid met transformatieonzekerheid.
Deze transformatieonzekerheid komt voort uit het correleren van resultaten van
laboratoriumproeven aan sondeerwaarden. Wanneer de variatiecoëfficiënt op de lokaal
gemiddelde waarde uit een correlatie met de sondeerweerstand wordt bepaald, dan moet ook
rekening worden gehouden met deze toegevoegde onzekerheid door de transformatie. Een
deel van deze onzekerheid zal systematisch zijn (mogelijk afhankelijk van grondsoort,
spanningsniveau, overconsolidatiegraad en van sondeermaterieel en –uitvoering en van
mogelijke verstoring van de grondmonsters waarop de laboratoriumproeven zijn uitgevoerd)
en een deel zal willekeurig zijn. Het willekeurige deel mag worden gemiddeld over de
laagdikte.
De maat voor de transformatieonzekerheid is de variatiecoëfficiënt die uit de correlatie volgt.
Deze is gegeven in vergelijking (7.7 en 7.8).


1
VCgemiddeld.transformatie   rsys 
nm.doorsnede


VCNkt

qnet ,i

s
u
,
i

n
N kt


q
net ,i
j 1 

N kt


n -1









 VCNkt


( 7.7 )

2

( 7.8 )

Hierin is:
Het aantal gebruikte metingen in 1 doorsnede (per 0,025m). Omdat dit getal
bij het gebruik van sondeergegevens meestal groot is geldt in praktijk vaak:
.

VCNkt
n

Het niet uit te middelen systematische aandeel in de totale
transformatieonzekerheid
(
.
Transformatieonzekerheid bij gebruik van sonderingen, zie vergelijking (7.8).
Aantal combinaties laboratorium metingen met bijbehorende gemeten
sondeerweerstand.

Met VCgemiddeld,ruimtelijk zoals bepaald in vergelijking (7.6) en VCgemiddeld,transformatie volgens
vergelijking (7.7) kan VCgemiddeld worden bepaald met vergelijking (7.5).
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Verwachtingswaarde en karakteristieke waarde ongedraineerde schuifsterkte
Op basis van de voorgaande paragrafen kunnen de verwachtingswaarde en de
karakteristieke waarde van de ongedraineerde schuifsterkte worden bepaald. Door uit te
gaan van een log-normale verdeling kan een optimalisatie worden toegepast. Bij het
berekenen van de karakteristieke waarde wordt gebruik gemaakt van de volgende
standaardafwijking
en verwachtingswaarde voor de corresponderende normale
verdeling van ( . Het gebruik van de log-normale verdeling resulteert in:

1
E  ln  su ) )  ln  su.linear ) - SDln2  su )
2



SDln  su )  ln 1  VCgemiddeld )

2

( 7.9 )

)

Aan de hand van de gelineariseerde schuifsterkte en de standaard afwijking bepaald met
vergelijking (7.9) kan de karakteristieke waarde worden bepaald volgens:



)

ln  su )kar  E ln  su , gelineariseerd ) - 1.64  SD  ln  su ) )
of





)

su , gelineariseerd , kar  f -1 0, 05, E ln  su , gelineariseerd ) , SD  ln  su ) )

)

( 7.10 )

Waarin:
E(ln(su,gelineariseerd))
SD(ln(su))
f-1

De verwachtingswaarde van de gelineariseerde
schuifsterkte voor log normale verdeling.
De standaard deviatie van de gelineariseerde
schuifsterkte voor log normale verdeling.
Inverse van de log normale verdeling.

ongedraineerde
ongedraineerde

Deze bewerking wordt voor elke grondlaag uitgevoerd.
Verwachtingswaarde en karakteristieke waarde grensspanning
Op basis van deze verwachtingswaarde en standaardafwijking van de ongedraineerde
schuifsterkte kan vervolgens ook de verwachtingswaarde en standaardafwijking van de
grensspanning worden bepaald, zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf.

7.4

Toets op maat
Bij het uitvoeren van de toets op maat kan worden gedacht aan het uitvoeren van lokaal
grondmechanisch onderzoek in een dijkvak. Dit onderzoek kan in de opzet gelijk zijn aan het
onderzoek zoals hiervoor beschreven bij de gedetailleerde toets, maar de bepaling van de
schuifsterkte kan worden toegespitst op een dijkvak, waarbij met een hoge dichtheid aan
sonderingen wordt gewerkt. Tevens kan er voor worden gekozen om de ongedraineerde
schuifsterkte af te leiden uit de sonderingen en deze toe te passen in de stabiliteitsanalyse in
plaats van de grensspanning. Dit is de aanpak zoals in het Dijken op Veen onderzoek
(Zwanenburg, 2014). Deze werkwijze leidt tot een scherpere beoordeling omdat de
ongedraineerde schuifsterkte, die wordt afgeleid uit de sondeerweerstand, rechtstreeks wordt
ingevoerd in een stabiliteitsanalyse. De bepaling van de grensspanning blijft achterwege,
waardoor eventuele extra onzekerheid door deze stap niet in een stabiliteitsanalyse wordt
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verdisconteerd. Deze werkwijze vereist daarom een hogere dichtheid aan sonderingen. Door
rechtstreeks met de ongedraineerde schuifsterkte te werken is er in de berekening geen
directe relatie met de opbouw van de grondlagen en de bijbehorende spanningen. Strikt
genomen geldt de ongedraineerde schuifsterkte op basis van de sondeerweerstand alleen op
de locatie waarde sondering is uitgevoerd. Daarom moeten voor elke dijkdoorsnede waar een
stabiliteitsanalyse wordt uitgevoerd ook sonderingen worden uitgevoerd.
Correctie karakteristiek waarde naar Maatgevende omstandigheden
De grootte van de ongedraineerde schuifsterkte is afhankelijk van de actuele
spanningscondities. De sondering waaruit de ongedraineerde schuifsterkte wordt bepaald
wordt onder dagelijkse omstandigheden uitgevoerd. Tijdens maatgevende omstandigheden,
de situatie waarvoor de stabiliteitsanalyse wordt uitgevoerd, zal als gevolg van veranderingen
van de waterspanning door de hoge buitenwaterstand de spanningscondities veranderd zijn
ten opzichte van dagelijkse omstandigheden. Hiervoor dient een correctie van de
ongedraineerde schuifsterkte te worden uitgevoerd.
Voor de beschrijving van het sterkte gedrag als functie van de verticale spanning wordt
uitgegaan van de onderstaande vergelijking:

 su 
  vy 
su
 S

 , S  
 'vi
  'vi 
  vy nc
m

( 7.11 )

In vergelijking (7.11) geeft de ’vi de verticale effectieve terreinspanning en vy de
grensspanning. In het laboratoriumonderzoek wordt de ongedraineerde schuifsterkte bepaald
nadat het monster is geconsolideerd bij de terreinspanning. Onder terreinspanning wordt
verstaan de verticale effectieve spanning onder dagelijkse omstandigheden. Deze
schuifsterkte wordt gecorreleerd aan de resultaten van de veldsondemetingen die eveneens
onder dagelijkse omstandigheden worden uitgevoerd. Tijdens het optreden van hoog water
kunnen de spanningscondities anders zijn. Door de verhoging van de waterspanning zal de
korrelspanning doorgaans afnemen. Afhankelijk van de waarde voor m zal dan volgens
vergelijking (5.2) de waarde voor su eveneens afnemen. Bij de verhoging van de
waterspanning kan worden gedacht aan het buitenwater dat het dijklichaam infiltreert en het
korrelspanningsniveau in het dijklichaam verlaagt. Een andere mogelijkheid is de verhoging
van de waterspanning in een watervoerende zandlaag. Als gevolg van de door de hogere
buitenwaterstand verhoogde potentiaal in de zandlaag, zal de waterspanning stijgen in het
boven gelegen slappe lagenpakket. De waarde voor su zal hiervoor moeten worden
gecorrigeerd. Met betrekking tot het bepalen van de dagelijkse omstandigheden wordt
opgemerkt dat dit formeel de omstandigheden zijn tijdens het uitvoeren van de sonderingen.
Bij de vaststelling van de correlatie zou dan gebruik moeten worden gemaakt van de
stijghoogten en waterstanden die heersten op moment van het uitvoeren van de sondering.
Omdat onder dagelijkse omstandigheden fluctuaties meestal gering zijn, zal het daadwerkelijk
vaststellen van de actuele grondwaterstanden op het moment van de uitvoering van de
sondering weinig toegevoegde waarde hebben. In plaats daarvan kan worden gewerkt met
polderpeilen en gemiddelde stijghoogten in zandlagen.
Verschalen naar een effectieve verticale spanning bij de maatgevende hydraulische belasting
kan als volgt, zie De Bruijn et al (2014):
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m

Waarin:
OCRv,i
OCRv,u
su,i
su,u

’v,u

Verhouding tussen grensspanning, vc en initiële terreinspanning ’vi,.
Verhouding tussen grensspanning, vc en terreinspanning na dijkverzwaring ’vu,.
Initiële karakteristieke waarde van de ongedraineerde schuifsterkte.
Uiteindelijke karakteristieke waarde van de ongedraineerde schuifsterkte, te
gebruiken bij het berekenen van de schuifsterkte na spanningsverandering
(bijvoorbeeld bij maatgevende hydraulische belasting of na dijkversterking).
Verticale effectieve spanning na een spanningsverandering.

Opgemerkt wordt dat vergelijking (7.12) de algemene situatie beschrijft van een
spanningsverandering. Indringing van buitenwater zal leiden tot een afname van de effectieve
spanning. In dat geval geldt: (

(

)

)

su ,u

en vereenvoudigt vergelijking (7.12) tot:

 '
 su ,i  v ,u
 '
 v ,i

1- m





( 7.13 )

De locaties in het dwarsprofiel waar een correctie volgens vergelijking (7.12) moet worden
uitgevoerd worden bepaald aan de hand van de waterspanningsveranderingen bij hoog
water, die volgen uit het Technisch Rapport waterspanningen bij dijken (TAW, 2004). De
correctie voor de karakteristieke waarde van de ongedraineerde schuifsterkte vindt als volgt
plaats:





Bepaal conform het Technisch Rapport waterspanningen bij dijken (TAW, 2004)de
verandering van de freatische lijn in de dijk.
Bepaal conform het Technisch Rapport waterspanningen bij dijken (TAW, 2004)de
indringingslengte rondom de watervoerende lagen.
Bepaal de locaties in het dwarsprofiel waar de verticale effectieve spanning
daadwerkelijk verandert als gevolg van het optreden van een maatgevende waterstand.
Corrigeer voor die locaties de karakteristieke waarde van de ongedraineerde
schuifsterkte volgens vergelijking (7.12) of indien sprake is van een afname van de
effectieve spanning vergelijking. (7.13).

N.B.
Op basis van de geplande activiteiten in 2015 (activiteit 2.5C van het projectplan 2015 van
WTI cluster Stabiliteit) zal een voorbeeld aan dit hoofdstuk worden toegevoegd.
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A Geologische eenheden SOS
In Hoofdstuk 4 is aangegeven bij welke omstandigheden de ongedraineerde schuifsterkte in
een stabiliteitsanalyse moet worden toegepast en wanneer de gedraineerde schuifsterkte. In
de onderstaande tabel is op basis van de uitgangspunten uit Hoofdstuk 4 voor de
geologische eenheden van de stochastische ondergrondschematisatie (SOS) (zie ook het
rapport WTI 2017: Stochastische Ondergrondschematisatie; Hijma et al, 2014) voor elke
eenheid aangegeven of een stabiliteitsanalyse voor de betreffende eenheid moet worden
uitgevoerd met gedraineerde schuifsterkte parameters of met ongedraineerde schuifsterkte
parameters. Hierbij is evenals in Hoofdstuk 4 geen onderscheid gemaakt naar de
belastingduur door het hoog water. Voor een aantal eenheden in de onderstaande tabel is op
basis van de algemene geologische en geotechnische kenmerken niet zondermeer aan te
geven of in een stabiliteitsanalyse de gedraineerde of ongedraineerde schuifsterkte moet
worden toegepast. In die gevallen moet een beoordeling op basis van lokale gegevens
worden gemaakt: geotechnische lengteprofielen, boorbeschrijvingen, sondeergrafieken en
dergelijke. In de gedetailleerde toets dient uitgaande van beperkte gegevens een
conservatieve keuze te worden gemaakt. Dit betekent meestal een keuze voor toepassen van
de ongedraineerde schuifsterkte. In de toets op maat kan een optimalisatie worden
toegepast, indien dit kan worden onderbouwd door metingen (zie Hoofdstuk 4).

WTI-SOS

Omschrijving

code

Kenmerken

(geldend

voor het

Formatie

vrije veld, op enige meters diep)

Stabiliteitsanalyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
H_Mg_zm

Matig fijn tot zeer grof

Zand, fijn en middel, kleiig (met NEN

getijdengeulzand

soms zandige klei), met mm - cm
dunne

smalle

(<~1

Naaldwijk

Gedraineerd

Naaldwijk

Gedraineerd (als

m)

klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes
klei

zeer

tussen

variabel,

met

10

30

ca.

-

variatie
%

met

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m
dikke sublagen minder dan 30 m
breed binnen één pakket, zeer los
tot los, kleef ~ 0.5 - 1.5 %, conus 1 ~20 MPa met fluctuaties over 1 - 2
m van 2 - 5 MPa.
H_Mg_zf

Uiterst fijn tot matig fijn

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm -

getijdengeulzand

cm

dunne

smalle

(<~1

m)

klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes
klei

zeer

variabel,

met

klei

overheerst

ongedraineerd)

variatie

tussen ca. 5 - 15 % met uitschieters
tot 30 %, in 0.5 - 2 m dikke sublagen
minder dan 30 m breed binnen één
pakket, zeer los tot los, kleef ~ 1 - 2
%, conus 1 - 10 MPa met fluctuaties
over 1 - 2 m van 1 - 2 MPa en met
uitschieters naar 15 MPa.
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WTI-SOS

Omschrijving

Kenmerken

code

(geldend

voor het

Formatie

vrije veld, op enige meters diep)

Stabiliteitsanalyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
H_Mg_zk

Uiterst fijn tot matig fijn

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm -

getijdengeulzand

cm

met

dunne klei- en silt laagjes

dunne

smalle

(<~1

Naaldwijk

m)

klei

klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes
klei

zeer

tussen

ca.

variabel,

met

10

30

-

Gedraineerd (als
overheerst

ongedraineerd)

variatie
%

met

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m
dikke sublagen minder dan 30 m
breed binnen één pakket, zeer los
tot los, kleef ~ 1 - 2 %, conus 1 - 10
MPa met fluctuaties over 1 - 2 m van
1 -3 MPa en met uitschieters naar
15 MPa.
H_Mp_zf

Zandige

Zand, fijn met zeer weinig dunne

getijdenplaatafzettingen

klei/silt laagjes, bestaat uit relatief

Naaldwijk

Gedraineerd

Naaldwijk

Ongedraineerd

Naaldwijk

Ongedraineerd

Naaldwijk

Ongedraineerd

Naaldwijk

Ongedraineerd

Naaldwijk

Ongedraineerd

schoon zand. Los tot dicht gepakt.
Kleef ca. 0.5-1.5%, conus 2-10 MPa.
H_Mr_kz

Getijdenrestgeulopvulling

Afwisseling van zand en kleilagen
met regelmatig organische klei- en
veenlagen. De afzetting kent een
grote variatie, kleef ca. 1-4% met
uitschieters naar 6%, conus 1-5
MPa met soms uitschieters tot 10
MPa.

H_Mkw_k&z

Afzettingen

van

kleine

Klei, geen - weinig mm tot cm dikke

en

zand/siltlaagjes, meest matig stevig,

getijdenplaatkweldergeulen

weinig plantenresten, kleef ca. 1.5 4 %, conus <~2 MPa, getijdeplaat
afzetting, pakket wordt gekenmerkt
door meerdere lagen met verschil in
gehalte aan zandlaagjes.

H_Mp_k

Kleiige

getijdenplaat-

en

kwelderafzettingen

Klei, zacht tot matig stevig, vaak
zandig, kleef ca. 2 - 5 %, conus <~1
MPa, plaatselijk tot 2 MPa, pakket
bestaat soms uit lagen met meer en
minder plantenresten.

H_Mp_ko

Organisch
getijdenplaatkwelderafzettingen

rijke
en

Organische

klei

met

regelmatig

veenlagen. Zacht met veenlagen
van 0.1- 0.4 m dik, fs 4-8% met
uitschieters naar 10%. qc meestal <
1 MPa.

H_Ml_ko

Lagunaire afzetting

Organische klei, zeer zacht. Kleef 24% met uitschieters naar 6%, qc
meestal <1 MPa en vaak rond de
0.5 MPa.
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WTI-SOS

Omschrijving

code

Kenmerken

(geldend

voor het

Formatie

vrije veld, op enige meters diep)

Stabiliteitsanalyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
H_Eg_zm

Matig fijn tot zeer grof

Zand en klei, met weinig fijne (cm)

estuarien getijden-geulzand

en soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes.

Naaldwijk

Gedraineerd (als
klei

Verticaal komen er binnen 1-2 m en

ongedraineerd)

overheerst

over afstanden van 2-20 m grote
variaties voor in de hoeveelheid
kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk
met organisch materiaal, qc tussen
5-15 MPa met uitschieters tot 20
MPa, fs= 0.5-2 %.
H_Eg_k&z

Uiterst fijn tot matig fijn

Zand en klei, met meest fijne (cm)

estuarien getijden-geulzand

en soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes.

Naaldwijk

Gedraineerd (als
klei

Verticaal komen er binnen 1-2 m en

ongedraineerd)

overheerst

over afstanden van 2-20 m grote
variaties voor in de hoeveelheid
kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk
met organisch materiaal, qc tussen
1-5 MPa met uitschieters tot 10
MPa, fs= 0.5-2 %
H_Rg_zg

Zeer grof tot uiterst grof

Zand, middel tot grof, regelmatig

rivierbeddingszand

met

grindinsluitingen

en

Echteld

Gedraineerd

Echteld

Gedraineerd

Echteld

Gedraineerd

fijne

zandinsluitingen, conus >20 MPa. Is
opgebouwd uit sublagen met grote
verschillen in sondeerwaarden en
korrelgrootte: Fluctuaties van > 5
MPa over 1-2 m hoogte en over
afstanden van 5-20 m.
H_Rg_zm

Matig fijn tot zeer grof

Zand,

middel,

soms

met

rivierbeddingszand

grindinsluitingen en regelmatig fijne
zandlagen, los tot matig dicht, conus
~10-20 MPa met uitschieters naar
30 MPa. Is opgebouwd uit sublagen
met

grote

verschillen

in

sondeerwaarden en korrelgrootte:
Fluctuaties van > 5 MPa over 1-2 m
hoogte en over afstanden van 5-20
m.
H_Rg_zf

Uiterst fijn tot matig fijn

Zand, fijn -middel, weinig zeer grof

zand rivierbeddingszand

zandinsluitingen

met

soms

wat

grind, los tot matig dicht, conus ~315 met uitschieters naar 20 MPa. Is
opgebouwd

uit

sublagen

met

verschillen in sondeerwaarden en
korrelgrootte: Fluctuaties van 1-5
MPa over 1-2 m hoogte en over
afstanden van 5-20 m.
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WTI-SOS

Omschrijving

Kenmerken

code

(geldend

voor het

Formatie

vrije veld, op enige meters diep)

Stabiliteitsanalyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
H_Rr_o&z

Rivierrestgeulopvulling

Afwisselende

lagen

van

voornamelijk

organische

klei,

Echteld

Ongedraineerd

Echteld

Ongedraineerd

regelmatig veen, vooral aan de
bovenkant van de laag, en soms
zandlagen van 0.2-1 m dik.
H_Ro_k&z

Oever-,

crevasse-

en

dijkdoorbraakafzettingen

Klei- en zandlagen van meest 0.10.2 m dik, zeer lokaal dikkere

(als

zandlagen van 1-3 m dik en over 5-

overheerst

50 m lengte. Conusweerstand 2-5

gedraineerd)

zand

MPa, zeer variabel met de diepte,
wrijvingsgetal 1-4%.
H_Rk_k

Hogere komafzettingen

Klei met silt, met soms geisoleerde

Echteld

Ongedraineerd

Echteld

Ongedraineerd

Echteld

Ongedraineerd

Echteld

Ongedraineerd

Nieuwkoop

Ongedraineerd

Nieuwkoop

Ongedraineerd

Variabel

Gedraineerd

Variabel

Gedraineerd

Geen

Indien

zand en veenlaagjes van 0.1-0.3 m
dik, wrijvingsgetal 2-4%, conus <1
MPa.
H_Rk_k&v

Lagere komafzettingen met

Afwisseling

van

veenlagen

en

afwisseling van klei- en

kleilagen van 5-30 m lengte van

veenlagen

decimeters dikte. fs=3-7%, conus <
1.2 MPa.

H_Rk_ko

Lagere komafzettingen met

Organische klei, met plantenresten,

organische klei

bevat soms veenlagen van enige
decimeters dikte, wrijvingsgetal 37%, conus < 1.2 MPa.

H_Rk_vk

Lagere komafzetting van

Kleiig veen, fs 4-8% met variaties

kleiig veen

van 4% over 0.5-1 m. diepte qc<1
MPa.

H_Vhv_v

Veen

Veen, slap, kleef variabel meest > 5
%, conus < 1MPa.

H_Vbv_v

Gecompacteerd veen

Veen, in dunne laag (0.15 - 1 m),
onderste 0.3 m zeer compact en
vaak met wat klei, matig stevig,
slecht doorlatend. fs vaak >7%.

H_Ova_zm

Matig fijn tot zeer grof zand

Zand, middel tot grof en soms zeer
grof, zeer weinig kleilagen, vast
gepakt, bevat vaak schelpenresten.
fs=<1 en qc=5-30 met variaties van
5 MPa over 1 m. Zelden dikker dan
2 m.

H_Ova_zf

Uiterst fijn tot matig fijn

Zand, fijn en middel, zeer weinig

zand

kleilagen,

bevat

schelpenresten.

Fs=<1 en qc=5-15 met variaties van
5 MPa over 1 m. Homogeen zand in
lagen met sterk wisselende dikte.
H_Aa_ht

Aangebracht materiaal

Zand en klei,

sterk

wisselende

samenstelling, aangebrachte grond.

zand

gedraineerd.
Indien

klei

ongedraineerd
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WTI-SOS

Omschrijving

Kenmerken

code

(geldend

voor het

Formatie

vrije veld, op enige meters diep)

Stabiliteitsanalyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
P_Mg_zm

Matig fijn tot zeer grof

Zand, fijn en middel, kleiig (met NEN

getijdengeulzand

soms zandige klei), met mm - cm

klei

dunne

ongedraineerd)

smalle

(<~1

Eem

m)

Gedraineerd (als
overheerst

klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes
klei

zeer

tussen

variabel,

met

10

30

ca.

-

variatie
%

met

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m
dikke sublagen minder dan 30 m
breed binnen één pakket, zeer los
tot los, kleef ~ 0.5 - 1.5 %, conus 2 ~20 MPa met fluctuaties over 1 - 2
m van 2 - 5 MPa.
P_Mg_zk

Uiterst fijn tot matig fijn

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm -

getijdengeulzand

cm

met

dunne klei en silt laagjes

dunne

smalle

(<~1

Eem

m)

klei

klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes
klei

zeer

tussen

variabel,

met

10

30

ca.

-

Gedraineerd (als
overheerst

ongedraineerd)

variatie
%

met

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m
dikke sublagen minder dan 30 m
breed binnen één pakket, zeer los
tot los, kleef ~ 1 - 2 %, conus 1 - 10
MPa met fluctuaties over 1 - 2 m van
1 -3 MPa en met uitschieters naar
15 MPa.
P_Mp_k

Kleiige

getijdenplaat-

en

kwelderafzettingen

Klei,

matig

stevig,

met

Eem

Ongedraineerd

Gedraineerd

plantenresten, kleef ca. 2 - 5 %,
conus

<~1-2 MPa,

getijdenplaat

afzetting, pakket bestaat soms uit
lagen

met

meer

en

minder

plantenresten.
P_Rg_zg

Zeer grof tot uiterst grof

Zand, middel tot grof, meestal met

Kreftenheye;

rivierbeddingszand

grindinsluitingen, conus >20 MPa. Is

Beegden; Urk;

opgebouwd uit sublagen met grote

Sterksel;

verschillen in sondeerwaarden en

Waalre

korrelgrootte: Fluctuaties van > 5
MPa over 1-2 m hoogte en over
afstanden van 5-20 m. In ZuidNederland

komen

grof

grind

pakketten voor.
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WTI-SOS

Omschrijving

Kenmerken

code

(geldend

voor het

Formatie

Stabiliteits-

vrije veld, op enige meters diep)

analyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
P_Rg_zm

Matig fijn tot zeer grof

Zand,

rivierbeddingszand

grindinsluitingen en regelmatig fijne

middel,

soms

met

Kreftenheye;
Beegden; Urk;

zandlagen, los tot matig dicht, conus

Sterksel;

~10-30 MPa met uitschieters naar

Waalre

Gedraineerd

45 MPa. Is opgebouwd uit sublagen
met

grote

verschillen

in

sondeerwaarden en korrelgrootte:
Fluctuaties van > 5 MPa over 1-2 m
hoogte en over afstanden van 5-20
m.
P_Rg_zf

Uiterst fijn tot matig fijn

Zand, fijn -middel, weinig zeer grof

Kreftenheye;

zand rivierbeddingszand

zandinsluitingen

Beegden; Urk;

met

soms

wat

grind, los tot matig dicht, conus ~3-

Sterksel;

20 met uitschieters naar 30 MPa. Is

Waalre

opgebouwd

uit

sublagen

Gedraineerd

met

verschillen in sondeerwaarden en
korrelgrootte: Fluctuaties van 1-5
MPa over 1-2 m hoogte en over
afstanden van 5-20 m.
P_Rk_k&s

Kleiige

en

siltige

komafzetting

Klei,

vaak

zandig,

zandinsluitingen
Wrijvingsgetal

tot
2-4%,

met

1.5

m.

conus

1-4

Kreftenheye,
Laag

Gedraineerd

van

Wijchen

MPa. Zeer stevig en ondoorlatend.
P_Rbk_zm

Zeer

fijn

tot

zeer

grofzandige beekafzetting

Afwisselende lagen van matig grof

Boxtel

Gedraineerd

Boxtel

Gedraineerd (als

tot grindig zand van 1-2 m dikte over
lengtes van 10-30 m, qc > 25 MPa.

P_Rbk_z&s

Heterogene

beekafzetting

met zand en siltlagen

Fijn zand en siltlagen van 0.5-3 m
dikte over lengtes van voornamelijk

klei

>100

ongedraineerd)

m.

Sterk

conusweerstand,
uitschieters

wisselende
2-10

tot

30

overheerst

met
MPa.

Wrijvingsgetal 2-5%.
P_Wrd_zm

Matig

fijn

grofzandige

matig

Zand, matig fijn tot matig grof, kleef

Boxtel,

windafzetting

tot

< 1%, qc 8-20 MPa. Vaak gelegen

Laagpakket

op P_Rk_K&s.

van Delwijnen

Zand, fijn, los tot matig dicht, kleef <

Boxtel,

1%,

Laagpakket

(rivierduin)
P_Wdz_zf

Matig

fijnzandige

windafzetting (dekzand)

conus

~

5-15

MPa,

met

Gedraineerd

Gedraineerd

uitschieters naar 20 MPa. Meest als

van

een 1-3 m dikke laag met over

Drachten

Wierden;

afstanden van meer dan 200 m
weinig variatie in korrelgrootte en
meestal een geringe variatie in dikte.
P_Wls_s

Siltige windafzetting (löss)

Silt, los tot matig dicht, kleef < 3%,

Boxtel,

conus ~3-12 MPa. Komt veel in

Laagpakket

Ongedraineerd

Zuid-Nederland voor.

van

Liempde

en Schimmert
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WTI-SOS

Omschrijving

Kenmerken

code

(geldend

voor het

Formatie

Stabiliteits-

vrije veld, op enige meters diep)

analyse
gedraineerd

of

ongedraineerd
P_Gs_zg

Matig grof tot uiterst grof

Zand, middel en grof, soms veel

smeltwaterzand

grind en bevat lokaal stenen, kleef <

en

hellingafzettingen

Drente; Boxtel

Gedraineerd

Drente

Gedraineerd (als

1 %, conus > 15 MPa regelmatig >~
30 MPa.

P_Ggs_zg

Gestuwde afzetting

Veelal gestuwde rivierafzettingen.
Afwisselend gelaagde afzettingen in

klei

pakketten van 1-10 m dik. Vaak grof

ongedraineerd)

overheerst

zand, maar ook kleilagen. De lagen
staan onder een steile helling van
10-45

graden.

Sondeerstaten

vertonen over afstanden van 5-20 m
zeer grote variatie.
P_Gkl_kz

Keileem

Klei tot zand met stenen, zeer

Drente,

Ongedraineerd

stevig, kleef ca. 2 - 4 % vaak

Laagpakket

(als

gelijkmatig, conus 2-5 MPa, vaak

van Gieten

overheerst

een minder cohesieve toplaag van

zand

gedraineerd)

1-2 m dikte.
P_Om_zf
P_Om_k

Fijnzandige en compacte

Zand, fijn, dicht gepakt. qc tot 40

meerafzetting

MPa, fs 1-3%.

Kleiige

en

compacte

meerafzetting (potklei)

Peelo

Gedraineerd

Klei, zeer stevig, soms met zandige

Peelo,

Ongedraineerd

insluitingen 0.5 - 2 m dik, kleef 3 - 8

Laagpakket

%, conus 0.5 - 2.5 MPa, regelmatig

van Nieuwolda

zeer

geleidelijke

toename

met

diepte.
P_Ova_sd

Slecht doorlatend

Zeer slecht doorlatend zandige en

Variabel,

o.a.

klei

Eem;

Urk,

afzettingen

zandinsluitingen

met
van

vaak
beperkte

Sterksel;

uitbreiding van 10-50 m, soms veen

Waalre

of venig materiaal bevattend, stevig.

Tertiaire

Niet

formaties

nader

omschreven,

slecht

Ongedraineerd

en

doorlatend materiaal.
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B Aanbevelingen voor sonderingen
Bij het toepassen van het materiaalmodel met ongedraineerde schuifsterkte zijn niet alleen
laboratoriumproeven van belang voor de parameterbepaling, maar ook sonderingen. De
grensspanning (en de ongedraineerde schuifsterkte) kunnen worden afgeleid uit sonderingen.
Dijkbeheerders beschikken veelal over veel sonderingen. Sonderingen worden meestal
alleen gebruikt om de gelaagdheid van de ondergrond in kaart te brengen. Het is daarnaast
ook mogelijk om via correlaties de grensspanning (en de ongedraineerde schuifsterkte) uit
sonderingen af te leiden. Beschikbare sonderingen kunnen worden gebruikt onder de
volgende voorwaarden:











De sonderingen dienen te zijn uitgevoerd volgens NEN 5140 of NEN-EN-ISO-224761 met meting van de conusweerstand, plaatselijke kleef-, waterspanning- en
hellingmeting.
De kwaliteit van de sonderingen dient ten minste klasse 2 volgens NEN 5140 te zijn.
Dit is de gangbare kwaliteit van sonderingen. Deze kwaliteitseisen komen overeen
met klasse 3 van NEN-EN-ISO-22476-1.
Bij het uitvoeren van nieuwe sonderingen ten behoeve van de in situ bepaling van de
grensspanning moeten afhankelijk van de grondsoort sonderingen volgens klasse 1
of 2 van NEN-EN-ISO-22476-1 worden uitgevoerd, waarbij ook de waterspanning (u2)
wordt gemeten.
De meetgegevens dienen in een digitaal bestand beschikbaar te zijn (bijvoorbeeld
GEF).
De situatie van de dijk en de ondergrond ten tijde van de uitvoering van de
sonderingen dient gelijk te zijn aan de huidige situatie.
De conus moet een temperatuur hebben van circa 10º Celsius (= ongeveer
temperatuur ondergrond). De sondeermeester laat hiertoe de conus eerst 15 minuten
in de grond staan, alvorens met de feitelijke penetratie wordt aangevangen.
Een goede ontluchting voorafgaand aan de waterspanningsmetingen is vereist.
De specificaties van de gebruikte conussen dienen bekend te zijn, inclusief de ‘net
area ratio’.
Bij toepassing van een 15 cm2 conus dient een verlengd staartstuk te worden
toegepast.

Deze bijlage wordt nog verder uitgewerkt in 2015.
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C Aanbevelingen voor boringen met monstername
Deze bijlage geeft aanbevelingen voor het uitvoeren van boringen met ongestoorde
monstername in cohesieve grondlagen ten behoeve van het uitvoeren van
laboratoriumproeven. De aanbevelingen zijn een aanvulling op de geotechnische norm voor
monstername NEN-EN-ISO 22475-1 en op de aanbevelingen voor het uitvoeren van
laboratoriumproeven (Bijlage D). Deze notitie is bedoeld om boringen voor ongestoorde
monstername in klei- en veenlagen op een uniforme wijze uit te voeren volgens de ‘best
practice’. De kwaliteit van de monsters dient hoog te zijn om betrouwbare parameterbepaling
mogelijk te maken.
De tekst van deze notitie is deels overgenomen uit [Van Essen 2014]. Dit onderzoek betreft
een onderzoek naar monsterverstoring als gevolg van monstername in het kader van het
Dijken op Veen-onderzoek. Daarnaast zijn zaken uit normen en richtlijnen overgenomen
teneinde tot een zo volledig mogelijk specificatie te komen. Tevens zijn punten op basis van
expert kennis voor de volledigheid aan deze aanbevelingen toegevoegd.

C.1

Boorproces
Ten aanzien van het boorproces geldt het volgende:










De boringen dienen in overeenstemming met NEN-EN-ISO 22475-1 te worden
uitgevoerd.
Boringen voor ongestoorde monstername dienen uitgevoerd te worden met een van
de volgende boorsystemen:
o Piston Sampler met dunwandige steekbuis met een diameter van minimaal 100
mm. Dit boorsysteem is zeer geschikt voor ongestoorde monstername in veen
(geringe monsterverstoring en nauwelijks steekverlies).
o Holle Avegaar met een diameter van minimaal 100 mm. De snijrand van de Holle
Avegaar dient een scherpe hoek en een scherpe snijrand te hebben.
o Ackermann steekapparaat met gedrukte steekbussen. Het slaan van de bussen is
niet toegestaan om monsterverstoring te beperken.
o Begemann boring met gelijke binnendiameter voor steekmond en pvc-liner.
Met betrekking tot het opvullen van de lege ruimtes in buizen en bussen wordt
aanbevolen geen paraffine te gebruiken, maar een licht opvulmateriaal dat met plastic
van het opgeboorde materiaal gescheiden is. Paraffine krimpt bij uitharding en is
soms zeer lastig te verwijderen. Daarnaast is het water- en luchtdicht afsluiten van de
buizen een vereiste.
De boorbuizen en bussen moeten lekvrij en luchtdicht worden afgesloten. De op de
buizen geplaatste afsluitende doppen moeten met was of duct-tape worden geseald.
De buizen of bussen moeten geveerd en schokvrij worden vervoerd. Indien de buizen
in een krat of ander transportmateriaal worden vervoerd waarin zij kunnen bewegen,
dienen ze vastgezet te worden met schokabsorberend materiaal.
De buizen of bussen dienen op dezelfde dag van het uitvoeren van de boring naar het
laboratorium / opslag te worden gebracht.
Boorbussen dienen direct te worden gelabeld of op een andere manier van een
duidelijk kenmerk te worden voorzien. Op de label staan de volgende zaken vermeld
of zijn via het registratieformulier en het kenmerk direct te herleiden:
o Projectnummer of –identificatie.
o Uitvoeringsdatum.
o Boringnummer of –identificatie.
o Boven- en onderzijde vanaf maaiveld.
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C.2

Ontvangst in het laboratorium
Bij ontvangst van het monstermateriaal in het laboratorium geldt het volgende:






C.3

Na ontvangst worden de boringen ingeschreven en direct onder geklimatiseerde
omstandigheden opgeslagen. Onder geklimatiseerde omstandigheden wordt een
temperatuur van 6°C tot 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van minimaal 85%
verstaan.
In het laboratorium dienen de bussen met zorg te worden behandeld. Schokken en
stoten van de bussen moet worden voorkomen.
Indien wordt vermoed dat de kwaliteit van een monster is beïnvloed tijdens de opslag
dient dit te worden geregistreerd.
De monsters dienen op een dusdanige wijze te worden opgeslagen dat de
eigenschappen hiervan niet veranderen. Een horizontale opslagwijze verdient bij
cohesieve zettingsgevoelige materialen de voorkeur. Dit is gebaseerd op de
veronderstelling dat materiaal onder invloed van het eigen gewicht kan consolideren
tijdens langdurige opslag. Bij een horizontale opslagwijze zal dit effect minimaal zijn.

Openen van de buizen of bussen
Bij het openen van de buizen of bussen dient het volgende in acht te worden genomen:




C.4

De boringen dienen vergezeld te worden van een registratieformulier waarop ten
minste de volgende zaken staan vermeld:
o Projectnummer of –identificatie.
o Uitvoeringsdatum.
o Boorsysteem en aanverwante variabelen zoals gebruikte steekmond en gebruikte
spoeling, indien van toepassing:
o Boormeester.
o Aantallen buizen van welk type.
o Steekdiepte van de afzonderlijke bussen.
o Totale diepte van de boring.
o Indien van toepassing: eventuele bijzonderheden.
o Steekverlies.

Stalen boorbuizen dienen liggend te worden uitgedrukt.
Kunststof boorbuizen dienen aan weerszijden te worden doorgesneden. Het gebruik
van frezen of andere trillende of vibrerende apparatuur is niet toegestaan.
De visuele indruk van de monsterkwaliteit dient omschreven te worden, zoals:
o Monsterdiameter.
o Verkleuringen.
o Vervormingen, groeven in monster etc.
o Verstoring van de gelaagdheid.
o Extra ‘steekverlies’ ten gevolge van het uitdrukken, indien van toepassing.

Prepareren monsters of proefstukken
Monsters worden met scherpe messen uit de boring genomen en direct verder verwerkt.
Monsters die niet meteen worden gebruikt, worden met een label in cellofaan verpakt en tot
verder gebruik gekoeld weggelegd (zie paragraaf 3). De tijd tussen het uitnemen van een
monster en de beproeving daarvan dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. Elk
monster wordt apart genummerd en gelabeld.
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Het trimmen van een veenmonster moet met de nodige zorg worden uitgevoerd. Veen met de
soms stugge vezels, wortels en takjes in combinatie met de grote samendrukbaarheid is erg
gevoelig voor monsterverstoring door het trimmen. De volgende procedure wordt
aangehouden:







Een uit de boring genomen monster wordt eerst planparallel gemaakt.
Vervolgens wordt dit monster op een trimapparaat geplaatst waarin het monster
draaiend op verschillende diameters teruggebracht kan worden. Met behulp van dit
apparaat en zeer scherpe messen worden eerst wat dikkere plakken van de zijkant
verwijderd. Bij het verwijderen van de laatste circa halve centimeter worden alleen
dunne plakjes verwijderd totdat de gewenste diameter is bereikt. Hiervoor dienen
hoogwaardige keukenmessen met een langgerekt recht snijvlak te worden gebruikt,
die regelmatig met aanzetstalen worden geslepen.
Voor het prepareren van een monster voor een samendrukkingsproef, constant rate
of strain proef of een direct simple shear proef wordt het aldus verkregen monster
vervolgens onder een handbediende boorkolom geplaatst met een scherpe snijring
op het monster. De snijring wordt door middel van de boorkolom met een geringe
kracht op het monster gedrukt. Het buiten de snijring stekende deel van het monster
wordt vervolgens voor de snijring uit met dezelfde messen weggesneden, zodat de
snijring als het ware over het monster glijdt.
Tenslotte worden de aan de onder- en bovenzijde van de ring uitstekende delen van
het monster met dezelfde messen laagje voor laagje afgesneden. In de laatste fase
wordt het lemmet op twee punten van de snijring gehouden, zodat het oppervlak
gelijk aan de boven- en onderzijde van de ring gehouden.

Voor het trimmen van een kleimonster ten behoeve van het uitvoeren van een triaxiaalproef
kan dezelfde procedure worden gevolgd als hiervoor aangegeven voor het trimmen van
veenmonsters (eerste en tweede punt). Eventueel kunnen ook draadzagen worden gebruikt
voor het trimmen van een kleimonster, maar bij stijve klei wordt dit afgeraden. Voor het
trimmen van een kleimonster ten behoeve van het uitvoeren van een samendrukkingsproef,
constant rate of strain proef of direct simple shear proef kan eveneens een scherpe snijring
worden gebruikt, zoals hierboven aangegeven. Een uit de boring genomen kleimonster wordt
eerst planparallel gemaakt.

C.5

Uitvoering laboratoriumproeven
Laboratoriumproeven worden volgens bestaande normen en richtlijnen en het STOWAprotocol [Protocol 2011] uitgevoerd. In aanvulling hierop gelden de volgende zaken:



C.6

Voorconsolidatie in andere apparatuur dan waarin de proef wordt uitgevoerd is niet
toegestaan. De kans op extra verstoring hierdoor is niet denkbeeldig.
Bij elke samendrukkingsproef wordt de monsterverstoringsindex bepaald en
gerapporteerd.

Algemeen
Verder is het volgende van belang:



Boorbuizen en steekbussen dienen rond, vrij van bramen en deuken en vrij van roest
te zijn. Kleine bramen kunnen met een vijl verwijderd worden.
De steekmond dient een scherpe snijrand te hebben. Vooral in veen is dit van belang
voor het effectief door kunnen snijden van de vezels.
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C.7

Het opgeboorde materiaal dient in de buizen waarmee het is geboord, zo snel
mogelijk vervoerd te worden naar het laboratorium. Tijdens het transport dienen
schokken en trillingen zoveel mogelijk vermeden te worden. Losse buizen in kratten,
zoals bij de Ackermann-bussen, dienen tegen het heen en weer schudden
beschermd te worden. De kratten moeten op verend materiaal worden geplaatst.
Voor en tijdens transport dient voorkomen te worden dat de bussen blootgesteld
worden aan direct zonlicht en hoge en lage temperaturen (beneden het vriespunt).

Referenties
[Van Essen 2014]
Dijken op Veen II. Protocol monsterverstoring. Deltares rapport 1208254-011-GEO-0004,
Versie 03, 28 april 2014, concept.
[NEN-EN-ISO 22475-1]
Geotechnisch onderzoek en beproeving - Methoden voor monsterneming en
grondwatermeting - Deel 1: Technische grondslagen voor de uitvoering. 2006. Met
correctieblad december 2010.
[Protocol 2011]
Protocol voor het uitvoeren van laboratoriumproeven. Deltares memo 1204203-006-GEO0003 (versie 5), 16 juni 2011.
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D Protocol voor laboratoriumproeven
In deze bijlage worden aanbevelingen gegeven voor het uitvoeren van ongedraineerde
anisotrope triaxiaalproeven (CAU), direct simple shear proeven (DSS), constant rate of strain
proeven (CRS), samendrukkingsproeven en classificatieproeven. Grote delen van deze
bijlage zijn in 2011 in samenwerking met STOWA en marktpartijen en met goedkeuring van
ENW Techniek uitgebracht als protocol voor het uitvoeren van geotechnisch
laboratoriumonderzoek. De aanbevelingen in deze bijlage zijn een verdere uitwerking van dit
protocol op basis van recentere onderzoeksresultaten.
Voor de meest gangbare geotechnische laboratoriumproeven zijn in Nederland normen en
richtlijnen beschikbaar. Deze bestaande normen en richtlijnen bevatten echter witte vlekken.
Daarnaast zijn deze normen en richtlijnen niet altijd aangepast aan de actuele internationale
geotechnische inzichten. Voor de CRS-proef en de direct simple shear proef zijn geen
Nederlandse normen of richtlijnen voorhanden. Deze aanbevelingen zijn een invulling van
deze lacunes.
De aanbevelingen betreffen:








procedure voor de verzadiging van grondmonsters voor het uitvoeren van
triaxiaalproeven;
keuze van de spanningsniveaus bij samendrukkingsproeven, constant rate of strain
proeven, triaxiaalproeven en direct simple shear proeven;
aanwijzingen voor de keuze van de parameter K0 voor het uitvoeren van anisotrope
consolidatie bij triaxiaalproeven;
duur van de consolidatiefase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven;
snelheid en duur van de afschuiffase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven;
aanwijzingen voor de uitvoeringswijze van constant rate of strain proeven,
triaxiaalproeven en direct simple shear proeven;
aanwijzingen voor het uitvoeren van bepalingen van de vloeigrens met de valconus of
met het toestel van Casagrande.

Deze aanbevelingen zijn een aanvulling op de bestaande normen en richtlijnen. Deze
aanbevelingen dienen te worden toegepast naast de vigerende normen en richtlijnen. De
aanbevelingen in dit document dienen te worden gevolgd en voor andere zaken, die niet in
deze bijlage worden behandeld, dienen de vigerende normen en richtlijnen te worden
toegepast.
Deze aanbevelingen zijn met name gericht op het uitvoeren van laboratoriumonderzoek voor
het beoordelen van de macrostabiliteit van dijken (voor toetsen en ontwerpen). Tot nu toe zijn
de celproef en de triaxiaalproef (veelal meertraps procedure) de gebruikelijke proeven
geweest voor het bepalen van effectieve schuifsterkte parameters voor stabiliteitsanalyses
voor dijken. De celproef wordt niet meer uitgevoerd en de vigerende voorschriften voorzien
niet meer in veiligheidsfactoren voor deze proef. In de nabije toekomst zal geleidelijk worden
overgegaan op zogenaamde ongedraineerde analyses bij de beoordeling van taludstabiliteit.
Internationaal is dit gebruikelijk en ook in Nederland worden steeds meer de (technisch
wetenschappelijke) voordelen hiervan ingezien. Overigens zullen ook altijd gedraineerde
stabiliteitsanalyses uitgevoerd blijven worden. Meertraps triaxiaalproeven zijn niet geschikt
voor het bepalen van de ongedraineerde schuifsterkte. Stabiliteitsanalyses met
ongedraineerde schuifsterkte vereisen het uitvoeren van triaxiaalproeven volgens een andere
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proefprocedure. Daarnaast wordt voor het beproeven van veen het toepassen van de direct
simple shear proef aanbevolen. De grensspanning of overconsolidatiegraad speelt bij de
ongedraineerde schuifsterkte ook een belangrijke rol. Voor het bepalen hiervan kan de
constant rate of strain proef of de samendrukkingsproef worden uitgevoerd. Deze
aanbevelingen zijn opgesteld om eenduidigheid en betrouwbaarheid bij het uitvoeren van de
genoemde proeven te bevorderen.

D.1

Vigerende normen en aanbevelingen
In het onderstaande overzicht D.1 zijn enkele belangrijke Nederlandse vigerende normen en
aanbevelingen voor het uitvoeren van geotechnische laboratoriumproeven weergegeven.
Tevens zijn in het overzicht enkele relevante internationale documenten opgenomen.
Proef
Triaxiaalproef

Direct
simple
shear proef

Constant rate of
strain proef
Samendrukkingsproef

Classificatieproeven

Tabel D.1

Vigerende Nederlandse normen en aanbevelingen en enkele
relevante internationale documenten
Bepaling van schuifweerstands- en vervormingsparameters van grond –
e
Triaxiaalproef. Nederlandse norm NEN 5117, 1 druk, december 1991.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part
9: Consolidated triaxial compression tests on water-saturated soil.
Technical Specification. CEN ISO/TS 17892-9. First edition 2004-10-15.
Standard Test Method for Consolidated Undrained Direct Simple Shear
Testing of Cohesive Soils. ASTM D 6528-07. American Society for the
Testing of Materials.
NORSOK standard G-0001, Annex D: Laboratory testing, Rev.2,
October 2004.
Standard Test Method for One-Dimensional Consolidation Properties of
Soils Using Controlled-Strain Loading. ASTM D 4186 – 06. American
Society for the Testing of Materials.
Bepaling van de een-dimensionale samendrukkingseigenschappen van
e
de grond. Nederlandse norm NEN 5118, 1 druk, december 1991.
Uitvoering en interpretatie samendrukkingsproef. CUR-aanbeveling 101,
2005.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part
5: Incremental loading oedometer test. Technical Specification. CEN
ISO/TS 17892-5. First edition 2004-10-15.
Classificatie van onverharde grondmonsters. Nederlandse norm NEN
e
5104, 1 druk, september 1989.
Geotechnical investigation and testing – Laboratory testing of soil – Part
12: Determination of the Atterberg limits. Technical Specification. CEN
ISO/TS 17892-12. First edition 2004-10-15.
Plasticiteit van grond. Proef 14. Standaard RAW Bepalingen 2010.
CROW Ede.
Organische-stofgehalte en CaCO3-gehalte. Proef 28. Standaard RAW
Bepalingen 2010. CROW Ede.

Vigerende Nederlandse normen en aanbevelingen en enkele relevante
internationale documenten.

De vigerende Nederlandse normen in het bovenstaande overzicht zijn gedateerd. De meer
actuele Europese conceptnormen voor geotechnische laboratoriumproeven hebben in
Nederland nog niet de status van norm en de bijbehorende nationale bijlagen van de
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Europese normen zijn nog niet beschikbaar. De genoemde Europese conceptnormen kunnen
als richtlijnen worden gehanteerd, met het huidige protocol als verbetering of aanvulling.
De monstername moet voldoen aan Eurocode 7 en aan de norm NEN-EN-ISO 22475-1 (zie
ook Bijlage C). Handboringen ten behoeve van monstername voor laboratoriumproeven op
ongestoorde grondmonsters zijn uitgesloten. Ook het transport en de opslag (gekoeld,
vochtige ruimte) dient gecontroleerd en met zorg plaats te vinden. De kwaliteit
(ongeroerdheid) van de grondmonsters is van groot belang voor een goed proefresultaat.

D.2

Verzadiging grondmonsters voor triaxiaalproeven
Om bij de triaxiaalproeven een zorgvuldige verzadiging van de grondmonsters te bereiken
zijn de volgende zaken van belang:





D.3

tijdens de monsterverzadiging mag de effectieve druk in het monster niet boven de
uiteindelijke consolidatiedruk uitkomen. Hiermee wordt een ongewenste voorbelasting
in het monster voorkomen. Men kan optioneel de celdruk en de monsterdruk tegelijk
langzaam laten toenemen met de drainagekraan open, of de NEN 5117 procedure
volgen.
de B-factor bij 300 kPa (of hogere) backpressure moet minimaal 0,96 zijn. De
bepaling van de B-factor gebeurt door meting van poriedruktoename bij een
kortdurende celdruktoename van minstens 25 kPa.
Het verdient aanbeveling om de massaverandering van het monster na de
verzadigingsfase te meten. De massa van het monster zou moeten toenemen bij
verzadiging door toestromen van water, terwijl het volume kan afnemen bij toepassen
van enkel celdrukverhoging. Rapporteer alle beschikbare massa- en dichtheidsdata.

Duur consolidatiefase voor triaxiaal- en direct simple shear proeven
De duur van de consolidatiefase bij triaxiaal- en direct simple shear proeven is een belangrijk
aandachtspunt. Bij sommige monsters kan de benodigde duur van de consolidatiefase heel
lang zijn.
De norm NEN 5117 voor het uitvoeren van triaxiaalproeven zegt niets over de gewenste duur
van de consolidatiefase. Een kleimonster zou moeten consolideren, totdat de
vervormingssnelheid laag is ten opzichte van de afschuifsnelheid. Een probleem hierbij is de
kruipgevoeligheid van Nederlandse grond. Daarom streven we naar een praktische
consolidatieduur, zonder alle kruipvervorming af te wachten.
Om in de consolidatiefase van de triaxiaalproeven het gewenste anisotrope spanningsniveau
te bereiken wordt de spanning eerst isotroop verhoogd totdat de effectieve horizontale druk
het gewenste spanningsniveau heeft bereikt; vervolgens wordt de deviatorspanning
verhoogd, totdat ook de verticale spanning het gewenste niveau heeft bereikt.
Het is hierbij van belang voortijdig bezwijken van het proefstuk te voorkomen. Daarvoor dient
de K0-waarde niet te laag te worden gekozen.
Richtlijn: Neem voor de isotrope fase de eerste nacht (circa 16 uur); ga daarna door met de
anisotrope fase, ook als het monster nog niet uitgeconsolideerd is.
Beschouw de volumecurve Vc tegen √(t) in de tweede fase na 24 uur. Als de asymptoot
duidelijk zichtbaar is, is dit voldoende lang, anders moet men nog een dag doorzetten.
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Ter controle kan aan het einde van deze fase de drainage worden dichtgezet en de
waterspanning worden geregistreerd. Als de waterspanning meetbaar oploopt in korte tijd,
moet er langer geconsolideerd worden.
Direct simple shear proeven
Bij de direct simple shearproeven geldt in principe een soortgelijke procedure, dat wil zeggen
het volume Vc tegen de tijd bepalen via de zetting van het proefmonster. Omdat het monster
slechts circa 20 mm hoog is en tweezijdig gedraineerd wordt, zal de consolidatieduur korter
zijn dan bij de triaxiaalproef. Meestal zal 16 uur consolidatie voldoende zijn.

D.4

Spanningsniveaus bij triaxiaalproeven en direct simple shear proeven
De keuze van de consolidatiespanning is bepalend voor de schuifsterkte die wordt gevonden
met de triaxiaalproeven en de direct simple shear proeven. Het gewenste niveau van
verticale en horizontale spanning zal uiteraard afhangen van de geotechnische vraagstelling.
Wanneer de consolidatiespanning lager wordt gekozen dan de grensspanning leidt dit tot
overgeconsolideerd gedrag van de grond. De grond vertoont dan dilatantie, met name bij een
grotere mate van overconsolidatie. Bij dilatantie wordt tijdens afschuiven wateronderspanning
in de grond gegenereerd, wat een schijnbare extra sterkte van de grond geeft. Wanneer de
grootte van de overconsolidatiegraad (OCR) bekend is, kan de gevonden schuifsterkte
hiermee worden omgerekend naar een normaal-geconsolideerde waarde van de
schuifsterkte.
Een consolidatiespanning gelijk aan of hoger dan de grensspanning geeft normaal
geconsolideerd gedrag van de grond. De grond vertoont dan contractant gedrag. Er wordt
dan bij het afschuiven van de grond wateroverspanning gegenereerd.
De spanningstoestand van de grond in het terrein is zodanig dat de grond bij afschuiven altijd
in meer of mindere mate overgeconsolideerd gedrag zal vertonen. Deze spanningstoestand
is het gevolg van bodemvormende processen, polderpeilfluctuaties en dergelijke. De mate
van overconsolidatie kan in het terrein sterk variëren.
Een robuuste werkwijze voor het beoordelen van de taludstabiliteit van dijken is om uit te
gaan van normaal geconsolideerd grondgedrag en daarvoor een procedure voor de
triaxiaalproeven en direct simple shear proeven te volgen die meteen een normaal
geconsolideerde waarde van de schuifsterkte geeft. In het vervolg wordt uitgegaan van
normaal geconsolideerde proefstukken. Daarvoor kan als volgt worden omgegaan met de
keuze van de spanningsniveau’s voor de consolidatiefase van de proeven:





1

Het verticale spanningsniveau is hoger dan de grensspanning volgend uit de
samendrukkingsproeven en de CRS-proeven1. Wanneer een grote ophoging wordt
aangelegd kan de consolidatiespanning daarop worden afgestemd.
Doordat proefmonsters vanuit verschillende boringen, van verschillende dieptes en
van herkomst onder de dijk en naast de dijk bij elkaar kunnen worden gevoegd in een
proevenverzameling van proefmonsters van dezelfde grondsoort, worden min of meer
vanzelf proeven met verschillende spanningsniveaus bij elkaar gevoegd.
De verticale spanningsniveaus bij een serie proefmonsters van een
proevenverzameling moet men gelijkmatig verdelen tussen laagste spanningsniveau
(1,2 à 1,5 maal de grensspanning) en hoogste spanningsniveau, zodanig dat het

Sommige onderzoekers bevelen ten minste 1,5 maal de grensspanning aan (Ladd). Deze aanbeveling mag desgewenst
worden gevolgd.
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geldigheidsgebied van de proevenverzameling afgestemd is op het spanningsbereik in
de stabiliteitsanalyses.
Om echt normaal geconsolideerd gedrag te vinden in de triaxiaal- en direct simple shear
proeven wordt voor de consolidatiespanning voor de normaal geconsolideerde proeven uit
gegaan van punt B in de onderstaande Figuur D.1. Dit is het punt waar de gemeten
zettingslijn samen begint te vallen met de raaklijn. Dit punt B zoude bovengrens van de
grensspanning kunnen worden genoemd. Punt A is de gebruikelijke definitie van de
grensspanning (in een isotachen uitwerking in dit geval). Bij spanningen boven punt B is het
grondgedrag pas echt normaal geconsolideerd. Het gebied tussen punt A en punt B is een
"overgangsgebied". Proeven die worden geconsolideerd bij spanningen in dit
overgangsgebied tussen A en B zorgen bij de uitwerking voor onnodig veel spreiding in de
proefresultaten. Het is niet nodig om nog verschillende belastingtrappen boven deze
bovengrens van de grensspanning te kiezen. Voor alle normaal geconsolideerde proeven
wordt uit gegaan van de bovengrens van de grensspanning (punt B) uit een representatieve
CRS-proef.

Figuur D.1 Rek versus spanning in en CRS-proef, met de grensspanning volgens de
gangbare definitie bij punt A en de bovengrens van de grensspanning bij punt B.
Indien het gewenst is rekening te houden met het effect van overconsolidatie zijn twee
werkwijzen mogelijk. Een mogelijkheid is om een proefstuk te consolideren bij een
consolidatiespanning gelijk aan of hoger dan de grensspanning van het proefstuk en
vervolgens een tweede consolidatiestap uit te voeren, waarin de consolidatiespanning wordt
verlaagd naar het gewenste spanningsniveau of naar de gewenste overconsolidatiegraad
(extra ontlaststap). Deze aanpak wordt de SHANSEP-methode genoemd, zie [Ladd e.a,
2004]. Deze methode is vooral geschikt voor proefstukken, waarvan de monsterkwaliteit laag
is, bijvoorbeeld door monsterverstoring tijdens het boren.
Een andere mogelijkheid om rekening te houden met het effect van overconsolidatie is om
een proefstuk te consolideren bij de spanning die het proefstuk in het veld heeft gehad
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(meestal lager dan de grensspanning). Deze aanpak is bekend als de Norwegian style, zie
[Berre, 1982]. Bij deze tweede aanpak blijft de structuur van de grond zoveel mogelijk intact
tot aan het begin van de afschuiffase van de proeven. Door het behoud van de structuur van
het proefstuk leidt deze aanpak tot een hogere bezwijkwaarde van de schuifsterkte dan de
eerder genoemde werkwijze. Deze aanpak is met name geschikt voor grondmonsters met
weinig monsterverstoring.
Een belangrijk aandachtspunt is dat proeven met een verschillende overconsolidatiegraad
niet zonder meer met elkaar kunnen worden gecombineerd om schuifsterkteparameters af te
leiden. Wanneer verschillende proeven met een verschillende overconsolidatiegraad met
elkaar worden gecombineerd, bijvoorbeeld voor een stabiliteitsberekening of voor een
proevenverzameling, moet rekening worden gehouden met het verschil in
overconsolidatiegraad.
De triaxiaal- en direct simple shear proeven moeten alle als eentraps proeven worden
uitgevoerd, geplot en gerapporteerd.

D.5

Keuze K0 voor anisotrope consolidatie bij de triaxiaalproeven
Voor de anisotrope consolidatie bij de triaxiaalproeven kan de K 0-waarde (K0 = σ’h/σ’v)
worden bepaald uit de literatuur of uit database gegevens. Voor normaal geconsolideerde klei
of klei met een lage overconsolidatiegraad (OCR) kan de richtwaarde K0 = 0,5 worden
aangehouden. Bij een hogere overconsolidatiegraad wordt de K0-waarde eveneens hoger (bij
OCR > 2,0 wordt K0 0,8 à 1,0). Desgewenst kan de K0 worden bepaald met K0 CRS-proeven
of met samendrukkingsproeven met K0 meting (K0 IL-proef; oedometer met K0 meting).
Als richtwaarden voor de anisotrope consolidatie van triaxiaalproeven kunnen de volgende K 0
waarden worden gehanteerd, rekening houdend met het gevaar van voortijdig bezwijken van
grondmonsters in de consolidatiefase bij lage K0 waarden:



D.6

K0 = 0,35 voor klei met een volumegewicht lager dan 14 kN/m3
K0 = 0,45 voor klei met een volumegewicht hoger dan 14 kN/m3

Uitvoering triaxiaalproeven
De triaxiaalproeven worden uitgevoerd in continue ongedraineerde compressie, na
anisotrope consolidatie. De proeven worden uitgevoerd volgens de eentraps procedure; dus
1 belastingtrap op 1 proefmonster. Hierbij dient te worden gewerkt conform NEN 5117. Voor
de anisotrope consolidatie wordt verwezen naar CEN ISO/TS 17892-9 (zie Tabel D.1) en de
voorgaande tekst.
Het opleggen van de deviatorspanning bij de anisotrope consolidatiefase kan zowel
spanningsgestuurd als verplaatsingsgestuurd plaatsvinden. De isotrope consolidatiefase
levert informatie over de snelheid waarmee de spanning of verplaatsing kan worden
opgevoerd.
Wanneer een ophoging wordt aangelegd, kan het uitvoeren van extensie proeven
noodzakelijk zijn. CEN ISO/TS 17892-9 voorziet niet in richtlijnen voor het uitvoeren van
extensieproeven. Extensieproeven kunnen echter wel naar analogie van deze CENstandaard worden uitgevoerd ter aanvulling op de compressieproeven.
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De maximale afschuifsnelheid hoort aan de monstereigenschappen gekoppeld te zijn en volgt
uit de consolidatiefase. Hiervoor dient men NEN 5117 te volgen. Het is gewenst om de
absolute maximale afschuifsnelheid te beperken tot 1% per uur om de waterspanning in het
monster goed te kunnen meten. De afschuifsnelheid is dus maximaal 1% per uur of
langzamer indien dit volgt uit NEN 5117.
In de afschuiffase moet men zo lang mogelijk doorschuiven (tot maximale rek = 25%) om
maximale ontwikkeling van een schuifvlak in het grondmonster te bereiken. Daarmee wordt
een schuifsterkte van de grond gemeten, die de zogenaamde critical state sterkte zo goed
mogelijk benadert (NB: dit is niet de reststerkte van de grond).
Voor de proefstukken wordt een hoogte/diameterverhouding van 2:1 gekozen.
Het is wenselijk een zo groot mogelijk proefstuk te beproeven. Bij een groter proefstuk is de
invloed van de eindvlakken kleiner. Daarnaast doet een groter proefstuk meer recht aan de
structuur en de heterogeniteit van het proefstuk. De minimale diameter bedraagt 50 mm. Bij
uitzondering kan men 38 mm monsters nemen, mits goed beargumenteerd.

D.7

Uitvoering direct simple shear proeven
Voor het uitvoeren van direct simple shear proeven bestaat geen Nederlandse norm en ook
geen CEN/ISO norm. Daarom zijn enkele aanwijzingen bijgevoegd voor het uitvoeren en
uitwerken van deze proeven. Bij geotechnisch onderzoek voor offshore constructies wordt
meestal verwezen naar de NORSOK-richtlijnen, zie Tabel D.1.
Het monster wordt voor de DSS-proef eerst geconsolideerd naar het gewenste
spanningsniveau, zie boven. De proeven worden uitgevoerd volgens de eentraps procedure;
dus 1 belastingtrap op 1 proefmonster.
De zijrand van het grondmonster wordt in de DSS-proef gesteund door een verstevigd
membraan, zodat de diameter van het monster min of meer constant blijft. Ook wordt wel een
ringenstapel gebruikt om de diameter constant te houden. Een belangrijk verschil met de
directe schuifproef is dat de afschuiving niet opgelegd wordt in het horizontale vlak; het
monster kiest in de direct simple shear proef zelf een bezwijkvlak. Het verstevigde membraan
of de ringenstapel geeft het monster hiervoor voldoende vrijheid. De membraanweerstand of
de schuifweerstand van de ringenstapel dient bekend te zijn en de proefresultaten moeten
hiervoor worden gecorrigeerd. Met name bij slappe grondsoorten en proeven bij lagere
spanningsniveaus is deze correctie relevant. Bij de uitvoering van de proef is van belang dat
de boven- en bodemplaat van het simple shear-apparaat rotatievast zijn.
Bij gebruik van vochtige filterstenen is extra verzadiging na inbouw van het veenmonster niet
nodig, behalve als er aanwijzingen zijn voor uitdroging.
De afschuiffase van de proef kan worden uitgevoerd met constante hoogte of met constante
bovenbelasting. Met constante hoogte reageert het monster in feite ongedraineerd (met een
constant volume), hoewel de eindvlakken kunnen draineren. De verticale belastingsvariatie
moet worden gemeten en daaruit kan de waterspanningsverandering worden afgeleid, zie
[DeGroot e.a., 1992]. Meting van de waterspanning gebeurt standaard niet, maar kan een
nuttige aanvulling op de resultaten zijn.
Bij een gedraineerde afschuiffase (met constante belasting) wordt verticale verplaatsing van
de bovenzijde van het monster toegelaten. De variatie in de hoogte wordt in dat geval
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geregistreerd en gerapporteerd. Uitvoering met constante hoogte heeft de voorkeur en wordt
hier als standaard beschouwd en staat ook als zodanig in de norm ASTM D 6528 – 07.
De afschuifsnelheid moet worden vastgesteld conform ASTM D 6528 – 07 (zie Tabel D.1) en
volgt uit de tijd tot einde consolidatie. Voor de verwachte rek bij de piekspanning kan 15 à
20% worden aangehouden. De consolidatietijd kan worden afgeleid uit de curve van de
zetting van het monster tijdens de consolidatiefase tegen de tijd. Een afschuifsnelheid
uitgedrukt in de hoekverdraaiing per uur van circa 5%/uur is gebruikelijk. De maximale
afschuifsnelheid is 8%/uur. Dit komt neer op een horizontale vervormingssnelheid in de orde
van 1,6 mm/uur. In de afschuiffase moet men zo lang mogelijk doorschuiven (tot maximale
rek, circa 40%) om maximale ontwikkeling van een schuifvlak in het grondmonster te
bereiken. Daarmee wordt een schuifsterkte van de grond gemeten, die de zogenaamde
critical state sterkte zo goed mogelijk benadert.
Bij uitwerking van de proefresultaten levert de direct simple shear proef een piekwaarde van
de horizontale schuifspanning p bij een effectieve bovenbelasting σv’ en een eindwaarde
(40% rek) van de horizontale schuifspanning e bij een effectieve bovenbelasting σv’. Beide
waarden moeten worden gerapporteerd met de bijbehorende schuifrek.
De maximale schuifspanning is een nuttige, maar incomplete maat voor de schuifsterkte van
het materiaal. Er wordt namelijk bij de DSS-proef geen radiale spanning of verticale
schuifspanning gemeten.
Uitvoering DSS-proeven bij lage spanning
Bij DSS-metingen met een consolidatiedruk lager dan 15 kPa zal extra aandacht aan de
nauwkeurigheid en aan mogelijke meetfouten moeten worden besteed. Het laboratorium
moet aangeven welke nauwkeurigheid wordt gehaald met de gebruikte krachtopnemers in
verticale en horizontale richting en wat dit betekent voor de gemeten spanningen. Verder
moet de membraan/ringencorrectie worden vermeld, met de herkomst van de gebruikte
waarden. Nodig is een eigen kalibratie op een zeer slap materiaal, zoals het in het rapport
[Greeuw 2014a] toegepaste Agar. Een ijkmeting met een watermonster is ook een
mogelijkheid, zie ASTM D6528-07. Het is vereist om eenmaal per jaar een ijking te verrichten
naar de weerstand van membraan, ringen en de schuiftafel. Bij een verschil groter dan 30%
met de voorgaande ijking dient het membraan en eventueel de ringen vervangen te worden.
Het ijkrapport moet te allen tijde inzichtelijk zijn voor de opdrachtgever.
Eisen aan nauwkeurigheid van de krachtopnemers
Bij DSS-metingen bij lage spanning mag men eisen dat de absolute meetfout in verticale druk
en in de schuifspanning minder dan 0,5 kPa bedraagt. Om dit te bereiken is een
krachtopnemer nodig met een nauwkeurigheid beter dan 1,5 N, uitgaande van de
conventionele monsterdiameter van 50 tot 70 mm. Dan zal het bereik van de krachtopnemer
1 kN of lager moeten zijn, of men zal moeten aantonen dat een deelijking op een zwaardere
krachtopnemer voldoet aan de genoemde eis.
Verschil tussen ringen met membraan en versterkt membraan
De keuze voor een bepaald type membraan ligt uiteraard bij het laboratorium. De correctie
voor de weerstand zal niet sterk verschillen tussen de beide systemen, als men het goede
type membraan kiest, dat wil zeggen geschikt voor lage spanningen. In beide gevallen zal
voorafgaand aan elke proef moeten worden gecontroleerd of het membraan onbeschadigd en
soepel is en niet lekt.
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Gebruik van pinnen in de eindplaten
De overgangen tussen filterstenen en grondmonster zijn essentieel voor het overbrengen van
de schuifkracht tijdens de afschuiffase [Greeuw 2014b]. Het is van belang dat het monster in
de afschuiffase niet slipt langs de beide eindvlakken. Het gevolg van het slippen van het
monster over de eindplaten is een te lage schuifkracht bij de meting. Hiervoor zijn diverse
typen eindplaten in gebruik, zoals platen met dunne pinnen (circa 2 mm hoog) of
kegelvormige pinnen, vlakke (licht ruwe) platen, soms met ribbels, of een vlak profiel met
ondiepe geulen. Een vlak profiel brengt het risico van slip met zich mee. Voor alle
grondsoorten en alle spanningsniveau’s moeten daarom pinnen in de eindplaten worden
toegepast. Om een te kleine hoogte van het monster (tussen de pinnen aan boven- en
onderzijde) in de afschuiffase te voorkomen, dient de proef te worden gestart met een
monster van voldoende hoogte.

D.8

Uitwerking direct simple shear proeven
De interpretatie van de meetgegevens is bij de DSS-proef niet vanzelfsprekend, omdat niet
alle spannings-componenten (horizontale druk in membraan, schuifspanningen) bekend zijn
en de oriëntatie van een eventueel afschuifvlak onbekend is. De literatuur [DeGroot e.a.,
1992] geeft diverse manieren om de DSS-proef uit te werken.
Om tot een eenduidige uitwerking voor de effectieve schuifsterkteparameters cohesie c’ en
hoek van inwendige wrijving ’ te komen, wordt vaak verondersteld dat het afschuifvlak
horizontaal is, zodat op dit vlak schuif- en effectieve normaalspanning volgens Mohr-Coulomb
kunnen worden geanalyseerd. Andere uitwerkingen zijn mogelijk, mits goed beargumenteerd.
Bij de uitwerking van de meetgegevens dient ook nog rekening te worden gehouden met de
wrijving in het systeem en met de rekafhankelijke schuifspanning in het membraan. Deze
gegevens dienen bekend te zijn vanuit een ijking van het gebruikte apparaat.
Volgens Mohr-Coulomb geldt de volgende vergelijking:

 = c’ + ’v × tg(’)
Net als bij de triaxiaalproef worden er meestal meerdere direct simple shear proeven bij
verschillende consolidatiespanning gedaan om de sterkteparameters c’ en ’ af te leiden. Als
men de piekwaarde of de eindwaarde van de gemeten horizontale schuifspanning p of e
uitzet tegen de effectieve verticale druk ’v die bij deze piekwaarde of eindwaarde hoort, kan
men met lineaire regressie c’ en ’ bepalen.
De piekwaarde of de eindwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte su wordt vaak
benaderd met: su,p = p of met su,e = e. Dit is een veilige benadering. Beide waarden moeten
worden gerapporteerd met de bijbehorende schuifrek.
Om consistent te blijven met de aangenomen Coulomb spanningscondities moet men voor
het bepalen van su de gevonden waarde van  uit de direct simple shear proef echter delen
door cos(’): su,p = p / cos(’p) en su,e = e / cos(’e). De wrijvingshoek ’ zal niet altijd
bekend zijn; in benadering geldt dan bij ’p = 25° en ’e = 32°, dat cos(’p) = 0,91 en
cos(’e) = 0,85. Overigens is het niet evident dat het gedrag van veen kan worden
beschreven volgens het Mohr-Coulomb model.
Wanneer een aantal direct simple shear proeven op dezelfde grondlaag is uitgevoerd en de
ongedraineerde schuifsterkte su wordt uitgezet tegen de grensspanning ’p kan men met
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lineaire regressie de ongedraineerde schuifsterkteratio su/’p bepalen. Idealiter loopt bij
normaal geconsolideerde proeven de regressielijn van su tegen ’p door de oorsprong van de
grafiek.

D.9

Uitvoering Constant rate of strain (CRS)-proef
De CRS-proef verdient de voorkeur boven de standaard samendrukkingsproef en kan
gecombineerd worden met meting van de zogenaamde K0 factor, zie boven.
Voor de CRS-proef wordt het volgende belastingschema voorgesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start bij een lage verticale spanning, ruim onder de effectieve terreinspanning σ’vi.
Belasten tot 2,5 σ’vi à 5 σ’vi (bij monsters met hoge initiële spanning de hoge waarde);
Ontlasten tot σ’vi;
Herbelasten naar 5 σ’vi;
Relaxatiefase van minstens 16 uur; dit houdt in dat de hoogte van het monster constant
gehouden wordt en de spanningsverandering wordt vastgelegd;
Doorbelasten naar 7 σ’vi of hoger, als de zettings-log(σ’) curve nog niet recht loopt.

Wanneer een grote ophoging wordt aangelegd kunnen de genoemde factoren zonodig
worden verhoogd.
De vervormingssnelheid hangt af van de grondeigenschappen; bij Nederlandse klei en veen
is de range 0,1 tot 0,5 %/uur gebruikelijk. De snelheid moet worden verlaagd als de relatieve
wateroverspanning Ru (Ru = wateroverspanning/verticale druk) 15% overschrijdt, omdat
hogere waterspanning onwenselijk is gedurende een proef. De snelheid wordt alleen
aangepast na afronding van een fase, zie ook ASTM D 4186 – 06 (zie Tabel D.1).
De grensspanning, die volgt uit een CRS-proef, is enigszins afhankelijk van de
vervormingssnelheid (hogere snelheid levert hogere grensspanning), en zal meestal licht
afwijken van de waarde, die volgt uit de standaard samendrukkingsproef. Anderzijds is de
grensspanning die volgt uit een CRS-proef niet afhankelijk van de schatting van de
terreinspanning en de keuze van de belastingstappen zoals bij de samendrukkingsproef het
geval is.

D.10

Spanningsniveaus bij samendrukkingsproeven
Bij het uitvoeren van samendrukkingsproeven voor het bepalen van zettingsparameters en de
grensspanning worden spanningstappen conform Tabel D.2 gehanteerd. Afwijken hiervan is
toegestaan als hier goede redenen voor zijn. In deze tabel zijn de factoren weergegeven,
waarmee de effectieve terreinspanning ’vi moet worden vermenigvuldigd. Bovendien is
aangegeven van welke stappen de consolidatiecoëfficiënt cv volgens Taylor en Casagrande
het beste kan worden bepaald; dit zijn 4 stappen waarin de spanning minstens wordt
verdubbeld. De extra stappen rond de terreinspanning zijn bedoeld om de grensspanning
beter te kunnen vastleggen. Alle stappen duren minimaal 24 uur.
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’vi
[kPa]
<15
>15
Cv
*)

Belastingstap
1
2
0,25
0,5
0,25
0,5
X

3
1
1
X

4
1,3
1,25

5
1,6
1,5

6
1,9
1,75

7
4
3
X

8 *)
10
7
X

10 *)
10
7

9
4
3

Wanneer een grote ophoging wordt aangelegd kunnen de genoemde factoren zonodig worden verhoogd.

Tabel D.2

Spanningsniveaus per
terreinspanning ’vi.

belastingstap,

genormeerd

op

de

effectieve

Bij de stappen waarin de cv wordt bepaald is het noodzakelijk dat er in de zetting-log(t)
Casagrandeplot een duidelijke rechte kruiptak te constateren is. Indien de kruiptak niet
zichtbaar is, moet de betreffende stap tot 48 uur worden doorgezet. Indien de kruiptak na 48
uur nog niet zichtbaar is, mag de volgende stap worden gestart. Er moet dus tijdens de proef
een figuur van de zetting tegen log(t) worden bijgehouden. De zetting na 24 uur moet altijd
worden gerapporteerd. Tijdens weekenden zijn stappen van 72 uur toegestaan.
N.B.: alleen betrouwbare cv-waarden (met goede fitlijnen aan de zettingscurve) mogen
worden gerapporteerd.
De resultaten van de samendrukkingsproeven worden uitgewerkt volgens de methoden abcIsotache (CUR Aanbeveling 101) en Bjerrum (CUR Aanbeveling 101, NEN 5118). Extra
uitwerking volgens de Koppejan-methode is toegestaan, maar niet vereist. De Koppejanmethode is niet geschikt voor ontlast- en herbelaststappen.

D.11

Classificatie klei en veen
De grens tussen klei en veen is niet altijd eenvoudig te leggen. Aangenomen mag worden,
dat verzadigde grond met volumegewicht lager dan 11 kN/m3 altijd veen is en boven 13
kN/m3 altijd klei.
In het tussengebied zal men het organisch gehalte moeten bepalen en visueel moeten
classificeren. Een organisch gehalte van 30% of meer duidt op veen, zie ook NEN 5104.
Bij het beschrijven van veen dient altijd de verweringsgraad volgens Von Post [TAW, 1996] te
worden benoemd (zwak, matig of sterk) en de aanwezigheid van riet of vezels.
Bij klei dient een cu-waarde met de valconus en de Atterbergse grenzen bepaald te worden.
Classificatie van grond (ook visuele classificatie) altijd in het laboratorium uitvoeren.
Bij veen is vooral de mate van kleiigheid (volumegewicht en organische stof gehalte)
belangrijk. Daarnaast is het relevant om onderscheid te maken tussen veen, detritus en
gyttja. Gyttja en Detritus zijn grondlagen die zich kenmerken door een hoog organisch
gehalte, maar geologisch niet tot veen worden gerekend. In tegenstelling tot veen ontbreekt
in de Gyttja, - en Detrituslagen een sterke doorworteling die het veen structuur geeft. In de
geotechniek is het niet gebruikelijk om dit onderscheid te maken. Het hoge watergehalte en
laag volumiek gewicht van de Gyttja, - en Detrituslagen leiden ertoe dat deze meestal worden
samengevoegd met veen.
Vloeigrensbepaling
Het beste kan hiervoor de valconus gebruikt worden met de 4-punts methode. Deze methode
is praktischer en nauwkeuriger dan de bepaling van de vloeigrens met het toestel van
Casagrande. In Europa wordt in veel landen aan deze methode de voorkeur gegeven. De
procedure en materiaaleisen zijn gegeven in CEN ISO/TS 17892-12 (zie Tabel D.1). Bij lage
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vloeigrenswaarde zal de valconuswaarde iets onder de Casagrande-waarde uitkomen, bij
hoge vloeigrenswaarde juist iets erboven.
De bepaling van de vloeigrens met het toestel van Casagrande is een aandachtspunt. Er zijn
apparaten volgens de British Standard en apparaten volgens de ASTM. Door de
verschillende stijfheid van het rubber blok bij beide typen apparaten (ASTM schrijft een stijver
blok voor) wordt een andere vloeigrens bepaald. Resultaten van verschillende toestellen zijn
derhalve niet zondermeer vergelijkbaar; de literatuur [Özer, 2009] noemt een verschil van
circa 5%. Vrijwel alle laboratoria in Nederland beschikken over een toestel volgens de
specificaties van de ASTM. Daarom is het wenselijk dit type toestel als het gangbare toestel
aan te merken. Hierbij kan de bepalingsmethode volgens proef 14 van de Standaard RAW
Bepalingen 2010 (zie Tabel D.1) worden aangehouden. Voor de meeste Nederlandse
laboratoria is dat de gangbare aanpak.

D.12
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E Validatie van toepassen piekwaarde
schuifsterkte en partiële drainage

ongedraineerde

Voor vier cases is onderzocht wat de invloed is van keuzes voor de gemobiliseerde
schuifsterkte op de stabiliteitsfactor. De vier cases zijn:






macrostabiliteitsproef bij Bergambacht,
Lekdijk bij Bergambacht met het hoge water van 1995,
Lekdijk in Nieuw-Lekkerland met het hoge water van 1953,
Lekdijk west in Bergambacht met het hoge water van 1995.

De macrostabiliteitsproef bij Bergambacht betreft een bezweken talud. De drie andere
locaties betreffen dijken, die een hoge waterstand hebben gekeerd. Bij de Lekdijk west in
Bergambacht is wel deformatie aan het talud gemeten. Deze vier cases zijn ook onderzocht
in Van Duinen (2010) en Van Duinen (2013).
De keuzes ten aanzien van de gemobiliseerde schuifsterkte zijn:




Ultimate schuifsterkte versus piekwaarde van de schuifsterkte in het actieve deel van
het schuifvlak (zie ook hoofdstuk 5),
Drainage van het veen en van het dijksmateriaal vanwege de relatief hogere
doorlatendheid van deze grondlagen en partiële drainage van Holocene kleilagen
tijdens afschuiven van het talud (zie hoofdstuk 4 en Van Duinen, 2014),

De uitgangspunten voor de berekeningen zijn overgenomen uit Van Duinen (2010) en Van
Duinen (2013). Alle berekeningen zijn uitgevoerd met verwachtingswaarden van de
schuifsterkte om de relatie te kunnen leggen tussen de berekende stabiliteitsfactoren en het
gedrag van de dijktaluds in het veld. In afwijking van de oorspronkelijke uitgangspunten zijn
voor veen en Dijksmateriaal de parameters uit Tabel E.1 toegepast.

2

Cohesie c’ (kN/m )
Hoek van inwendige
wrijving ’ (º)
Ongedraineerde
schuifsterkte ratio S (-)

Tabel E.1

Dijksmateriaal
Piek

Ultimate

Veen
Piek *

Ultimate

0
42,5

0
33,0

0
24,0

0
46,0

0,37

0,30

0,50 (onder de
dijk)
0,05 (binnendijks)

0,39

Schuifsterkte parameters voor veen en dijksmateriaal. * De piekwaarde betreft
hier het rekniveau waarbij klei de piekwaarde van de schuifsterkte bereikt.

De berekende stabiliteitsfactoren zijn weergegeven in Tabel E.2.
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Locatie

Schuifsterkte

Bergambacht
macrostabiliteitproef

Piek

Lekdijk
Bergambacht
hoog
water
1995

Piek

Nieuw
Lekkerland
Dp 182+075 m
hoog
water
1953
Lekdijk
west
Bergambacht
hoog
water
1995

Piek

Tabel E.2

Ultimate

Ultimate

Ultimate

Stabiliteitsfactor Fmin
A
B
Celproef
Basis
berekening
ongedraineerde
schuifsterkte
0,77
(0,73)
0,51
(0,49)
0,76
(0,72)
1,31
(1,24)
1,54
(1,46)
1,24
(1,18)
1,07
(1,02)
1,44
1,06
(1,37)
(1,01)

Piek
Ultimate

1,22
(1,16)

1,19
(1,13)
1,05
(1,01)

C
Idem B maar
Veen
gedraineerd

D
Idem B maar
Dijksmateriaal
gedraineerd

0,61
(0,58)
0,67
(0,64)
1,15
(1,09)
1,52
(1,48)
0,92
(0,87)
1,06
(1,01)

0,53
(0,51)
0,63
(0,60)
1,28
(1,22)
1,24
(1,18)
1,15
(1,09)
1,23
(1,17)

1,15
(1,10)
1,12
(1,07)

1,09
(1,04)
0,98
(0,94)

E
Combinatie
C plus D
plus
20%
drainage in
klei
-0,78
(0,74)
-1,74 *
(1,66)
-1,38
(1,31)
-1,18
(1,12)

Berekende stabiliteitsfactoren met LiftVan-model en verwachtingswaarden van
de schuifsterkte. De waarden tussen haakjes zijn resultaten inclusief modelfactor
1,05. * De stabiliteitsfactor in de tabel betreft een diep glijvlak. Een ondiep glijvlak
bij deze berekening geeft een stabiliteitsfactor van 1,53 (1,66)._De berekening
met celproeven (A) is ook een diep glijvlak.

Op basis van de berekeningsresultaten in Tabel E.2 kan het volgende worden opgemerkt:




Voor vrijwel alle cases resulteren de stabiliteitsberekeningen op basis van
ongedraineerde
schuifsterkte
tot
lagere
stabiliteitsfactoren
dan
de
stabiliteitsberekeningen op basis van celproeven. Uitzondering hierop vormt de
Bergambacht macrostabiliteit proef. De oorzaak hiervan is de lage effectieve
spanning in het achterland door het verlagen van het maaiveld en door het realiseren
van opdrijven van het achterland. Ook de berekening met drainage in het veen en het
dijksmateriaal en enige drainage in de klei voor de casus Bergambacht met het hoog
water van 1995 leidt tot een relatief hoge stabiliteitsfactor.
Bij basisberekening (B) met ongedraineerde schuifsterkte voor alle grondlagen geeft
toepassing van de piekwaarde van de schuifsterkte in het actieve deel van het
schuifvlak steeds een (iets) hogere stabiliteitsfactor dan de berekeningen met ultimate
waarde van de schuifsterkte. Bij de berekeningen C en D is het beeld wisselend. De
verklaring van een hogere stabiliteitsfactor bij toepassing van piekwaarden van de
schuifsterkte is dat de effectieve spanning in het achterland relatief laag is door de
aanwezigheid van veenlagen en door opdrijven. Bij de berekeningen met piekwaarde
van de schuifsterkte is de ongedraineerde schuifsterkte ratio S in en onder de dijk
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hoog en binnendijks erg laag, zodat het achterland nauwelijks bijdraagt aan de
macrostabiliteit.
De aanname van drainage in veenlagen (berekening C) bij het afschuiven van het
talud leidt meestal tot een lagere stabiliteitsfactor ten opzichte van de berekeningen
met ongedraineerde schuifsterkte voor alle grondlagen. De stabiliteitsfactoren
uitgaande van de piekwaarde van de schuifsterkte en gedraineerd gedrag van veen
zijn laag, omdat de hoek van inwendige wrijving van het veen laag is bij het rekniveau
waar de kleilagen de piekwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte mobiliseren.
Bij de casus Bergambacht macrostabiliteitsproef is de stabiliteitsfactor ook laag
uitgaande van de ultimate schuifsterkte, doordat de effectieve spanning in het
achterland zeer laag is, als gevolg van het lage maaiveld.
De aanname van drainage in dijksmateriaal (berekening D) bij het afschuiven van het
talud leidt meestal ook tot een lagere stabiliteitsfactor ten opzichte van de
berekeningen met ongedraineerde schuifsterkte voor alle grondlagen. Dit is het
gevolg van de meestal hoge grensspanning bij dijksmateriaal. Uitzondering hierop zijn
de berekeningen met drainage in het dijksmateriaal voor de Lekdijk in NieuwLekkerland. Op deze locatie is de grensspanning in het dijksmateriaal relatief laag.
Daardoor geeft toepassing van de gedraineerde schuifsterkte in dit geval een hogere
stabiliteitsfactor.
De berekeningen met 20% drainage bij de kleilagen en volledige drainage in de
veenlagen en in het dijksmateriaal (E) resulteren in vergelijking met de berekeningen
C en D tot aanzienlijke stabiliteitsfactoren. Gezien de voorgaande opmerkingen is dit
met name het gevolg van de partiële drainage in de kleilagen, die een hogere
schuifsterkte kunnen mobiliseren. Ook in vergelijking met de basisberekening met
ultimate waarde van de ongedraineerde schuifsterkte (uitgangspunt voor de
gedetailleerde toetsing) zijn de stabiliteitsfactoren van berekening E hoog. De
stabiliteitsfactoren van de berekeningen met 20% drainage van de kleilagen liggen
ook in dezelfde orde van grootte als de berekeningen op basis van celproeven.

Op grond van de berekeningsresultaten in Tabel E.2 kan niet worden aangegeven of de
gekozen uitgangspunten voor de gemobiliseerde schuifsterkte realistisch zijn. De
basisberekeningen met volledig ongedraineerd gedrag en ultimate waarde van de
schuifsterkte (uitgangspunt voor de gedetailleerde toetsing) geven stabiliteitsfactoren die
passen bij het bezwijken van het talud van de macrostabiliteitsproef Bergambacht en die ook
passen bij het overleven van de opgetreden hoge waterstanden bij de andere drie locaties.
De andere berekeningen met piekwaarde van de ongedraineerde schuifsterkte in het actieve
deel van het schuifvlak en met gedeeltelijke drainage langs het schuifvlak geven ook
stabiliteitsfactoren die passen bij de andere geanalyseerde cases. Bij de
macrostabiliteitsproef Bergambacht is bezwijken van het talud opgetreden. De berekende
stabiliteitsfactoren met verwachtingswaarden van de schuifsterkte liggen voor deze casus
onder de 1,0, wat duidt op onvoldoende stabiliteit. Bij de overige drie cases is geen bezwijken
van de taluds opgetreden. De berekende stabiliteitsfactoren zijn hiermee in
overeenstemming, want deze zijn groter dan 1,0. Op basis van deze stabiliteitsberekeningen
kan dus geen conclusie worden getrokken over de juistheid van de gekozen schuifsterkte
parameters. Ook kan niet worden geconcludeerd dat de gekozen parameters onjuist zijn. Dit
betekent dat er enige ruimte is in de keuze van schuifsterkte parameters, wat resulteert in
een bandbreedte van berekende stabiliteitsfactoren.
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Wat het effect van de gekozen schuifsterkte parameters op de berekende stabiliteitsfactoren
betreft, blijkt dit per situatie heel verschillend te kunnen zijn. Het niveau van de effectieve
spanning en de grootte van de grensspanning en opdrijven van het achterland zijn factoren
die een rol spelen.
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