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Samenvatting
In Nederland worden ten behoeve van dijkversterking, in het kader van het Hoogwater
Beschermingsprogramma (HBWP) en het programma Ruimte voor de Rivier, steeds vaker
bijzondere waterkerende constructies toegepast zoals kistdamwanden, lange (on)verankerde
damwanden (inclusief buispalen) en diepwanden. Hiermee wordt de macrostabiliteit van het
binnentalud van de dijk (al dan niet met opdrijven) verbeterd. Waterschappen en
ingenieursbureaus hebben daarom behoefte aan een concrete en eenduidige
ontwerpmethodiek voor dergelijke constructies.

Wegens het ontbreken van dergelijke methodiek heeft Waterschap Rivierenland (WSRL) aan
Deltares gevraagd om een ontwerprichtlijn uit te werken, die toegepast kan worden voor het
ontwerpen van zogenaamde type II stabiliteitsschermen (volgens de definitie van Leidraad
Kunstwerken) die toegepast zullen worden bij dijkversterkingen die bij WSRL in voorbereiding
zijn. Type II constructies zijn constructies die in combinatie met een grondconstructie de
waterkerende functie moeten vervullen. In deze ontwerprichtlijn “Ontwerp stabiliteitsschermen
(type II) in primaire waterkeringen (groene versie) ” met Deltares kenmerk 1205887-000-
GEO-0014-v05 wordt specifiek beschreven hoe de berekeningen voor het ontwerp van deze
type II stabiliteitsschermen voor het verbeteren van de binnenwaartse macrostabiliteit van
primaire keringen bij de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) moeten worden
uitgevoerd; er worden daarbij pragmatische oplossingen voor geconstateerde witte vlekken
gegeven. Ondanks dat deze primair is toegespitst op dijkversterking KIS, kan deze ook als
raamwerk dienen voor het ontwerpen van stabiliteitschermen voor andere dijkversterkingen in
Nederland.

Het onderliggende rapport is het achtergronddocument bij de genoemde ontwerprichtlijn.
Hierin zijn de uitwerkingen weergegeven van de geconstateerde witte vlekken.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In Nederland worden ten behoeve van dijkversterking steeds vaker bijzondere waterkerende
constructies toegepast zoals kistdammen, lange (on)verankerde damwanden en diepwanden.
Met deze constructieve versterking wordt de macrostabiliteit van het binnentalud van de dijk
(al dan niet met opdrijven) verhoogd.

Ontwikkeling Kookboek en TREEM
In 2003 is specifiek voor de constructieve dijkversterking in de Krimpenerwaard een
ontwerprichtlijn ontwikkeld. Dit zogenaamde Kookboek Lange Damwanden, in het vervolg
afgekort tot Kookboek. Het idee achter de ontwikkeling van dit Kookboek is dat moet worden
aangesloten op de veiligheidsfilosofie voor dijken, en dat een stabiliteitsscherm in een
primaire waterkering dient te worden ontworpen vanuit de benadering van faalmechanismen
van een klassieke gronddijk. Het constructief bezwijken is namelijk in hoge mate afhankelijk
van de grondmechanische stabiliteit van het dijklichaam, zeker onder opdrijfcondities. Dit is
ook de reden dat de methode van het Kookboek is gebaseerd op analyses op basis van de
Eindige Elementen Methode.

Sinds 2003 is er veel veranderd. In 2006 is het Kookboek, in het kader van de constructieve
dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven in de Krimpenerwaard, uitgebreid en vernieuwd
met de stappen zoals die gaandeweg voor de dijkversterking Nederlek zijn ontwikkeld.
Daarnaast groeide de behoefte aan een toetsrichtlijn in het kader van de wettelijke toets voor
de primaire waterkeringen. Dit leidde in 2010 tot Technisch Rapport Analyse Macrostabiliteit
van Dijken met de Eindige Elementen Methode, kortweg TREEM, welke specifiek voor het
toetsen (dus niet ontwerpen) van eenvoudige dijkversterkende constructies is geschreven.

Gaandeweg de ontwikkelingen op het gebied van constructieve dijkversterking zijn diverse
witte vlekken voor het ontwerpen van stabiliteitsschermen geconstateerd.

Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivier
In het kader van het Hoogwater Beschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de
Rivier zijn er op dit moment veel dijkversterkingsprojecten in voorbereiding. In verscheidene
projecten komen bijzondere waterkerende constructies voor. Waterschappen en ingenieurs-
bureaus hebben daarom behoefte aan een concrete en eenduidige ontwerpmethodiek. Het
invullen van de ‘witte vlekken’ daarin via het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen
Waterkeringen heeft een te lange doorlooptijd om hier nog gebruik van te kunnen maken.

Uitwerking Ontwerprichtlijn voor Waterschap Rivierenland
Wegens het ontbreken van een eenduidige ontwerpmethodiek voor stabiliteitsschermen in
primaire waterkeringen heeft Waterschap Rivierenland aan Deltares gevraagd om een
ontwerprichtlijn uit te werken. Deze richtlijn dient te kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen
van zogenaamde type II stabiliteitsschermen (zie toelichting in paragraaf 1.2) die bij de in
voorbereiding zijnde dijkversterkingen zal worden toegepast. In dit verband worden
momenteel een aantal van de ‘witte vlekken’ in de ontwerpmethodiek (versneld) behandeld.
Deze methodiek berust op het eerder genoemde Kookboek, aangevuld met de opgebouwde
kennis met betrekking tot de invloed van zakkende grond op ankerstangen en een uitwerking
van een aantal van de ‘witte vlekken’.
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1.2 Doelstelling
Dit rapport geeft de achtergronden bij de ontwerprichtlijn waarin wordt beschreven hoe de
ontwerpberekeningen voor stabiliteitsschermen (type II) voor het verbeteren van de
binnenwaartse stabiliteit bij de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer (KIS) moeten
worden uitgevoerd. Hierbij is een oplossing voor de geconstateerde witte vlekken gegeven.

N.B. Type II constructies (volgens de definitie van Leidraad Kunstwerken) zijn constructies
die in combinatie met een grondlichaam de waterkerende functie dienen te vervullen,
zoals lange (on)verankerde damwanden (inclusief buispalen).

1.3 Leeswijzer
In het onderliggende achtergrondenrapport worden de werkwijzen voor een aantal witte
vlekken onderbouwd; de uitwerking van deze witte vlekken is in de ontwerprichtlijn verwerkt.

Per witte vlek is in een hoofdstuk de aanpak gegeven om op korte termijn tot een voorstel
voor een werkwijze te komen. Uitgangspunt daarbij is dat de werkwijze robuust is maar
binnen de beschikbare (korte tijd) ook zoveel als mogelijk voldoet aan de HWPB
doelstellingen om voldoende sober en doelmatig te ontwerpen.
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1.4 Gebruikte afkortingen

BAS Bergambacht-Schoonhoven
BGT bruikbaarheidsgrenstoestand
EEM Eindige Elementen Methode
EGO Evaluatie Grondmechanisch Onderzoek
ENW Expertise Netwerk Waterkeringen
HCO Handreiking Constructief Ontwerpen
HHSS Hoogheemraadschap van Schieland
HWBP Hoogwater Beschermingsprogramma
KIS Kinderdijk-Schoonhovenseveer
Kookboek Kookboek Lange Damwanden, 2003
LK Leidraad Kunstwerken, 2003
LOR2 Leidraad Ontwerpen van Rivierdijken deel 2, Benedenrivierengebied, 1989
LR Leidraad Rivieren, 2007
MHW Maatgevend Hoogwater
MIP Mixed In Place
PZH Provincie Zuid-Holland
RvR Ruimte voor de Rivier
RWS-DWW Rijkswaterstaat-Dienst Weg- en Waterbouw
RWS-WD Rijkswaterstaat-Waterdienst
TR Technisch Rapport
TREEM TR Analyse macrostabiliteit dijken met Eindige Elementen Methode, 2010
TRGS TR Grondmechanisch Schematiseren (verwacht 2012-2013)
TRMD TR Macrostabiliteit bij Dijken (verwacht 2012-2013)
TROR TR Ontwerpbelastingen voor het Rivierengebied, 2007
TRWD TR Waterspanningen in Dijken, 2004
TRWG TR Waterkerende Grondconstructies, 2001
TRWG-Ad Addendum behorende bij TR Waterkerende Grondconstructies, 2007
UGT uiterste grenstoestand
WSHD Waterschap Hollandsche Delta
WSRL Waterschap Rivierenland
WTI Wettelijk Toetsingsinstrumentarium
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2 Veiligheidsfilosofie

2.1 Probleembeschrijving
Wat betreft de veiligheidsfilosofie (met bijbehorende veiligheidsfactoren) voor het ontwerpen
van stabiliteitschermen in primaire waterkeringen kunnen op dit moment twee verschillende
benaderingen worden gehanteerd. In een benadering analoog aan die van LR wordt de
vereiste veiligheid van de constructie(onderdelen) uitgedrukt in jaarlijkse betrouwbaarheden,
terwijl een benadering analoog aan die van LK is gebaseerd op de betrouwbaarheid over de
gehele levensduur van de constructie(onderdelen).

Binnen de benadering van de veiligheidsfilosofie op basis van jaarlijkse betrouwbaarheden
dient, in relatie tot bestaande leidraden en TR’en, nader onderscheid te worden gemaakt op
basis van de voorhanden zijnde sterkteparameters. Indien men de beschikking heeft over
sterkteparameters gebaseerd op celproeven in plaats van triaxiaalproeven, dan dient men
voor wat betreft de veiligheidsfilosofie terug te vallen op LOR2; voor het gebruik van
grondsterkten op basis van celproeven worden in LR geen materiaalfactoren meer gegeven
Afgezien van deze belangrijke verandering in LR ten opzichte van LOR2 wordt, uit het
oogpunt van de onderhavige ontwerprichtlijn voor WSRL, geconcludeerd dat de tweede
belangrijke verandering betrekking heeft de veiligheidsfilosofie: in LR (meer specifiek, in het
Addendum behorende bij TRWG) wordt een nieuw stelsel van partiële veiligheidsfactoren
gegeven, die bijna allemaal andere waarden hebben gekregen als in LOR2. Ook is er in LR
een nieuwe partiële veiligheidsfactor (schematiseringsfactor) geïntroduceerd.

N.B. Opgemerkt wordt dat er conform vigerende leidraden niet meer zou mogen worden
ontworpen met gebruikmaking van celproeven. RWS-WD staat echter toe dat onder
strikte voorwaarden (tot uiterlijk december 2012) wel met celproeven mag worden
ontworpen. Hiervoor wordt verwezen naar RWS-WD memo ”Bepaling van schuifsterkte
parameters t.b.v. dijkversterkingsprojecten HWBP (cel-, triaxiaalproeven)”.

Momenteel zijn er meerdere TR’s in ontwikkeling die binnenkort (i.e. 2012-2013) zullen
worden uitgebracht, namelijk TRGS en TRMD. In deze TR’s komen ook zaken aan de orde
betreffende de veiligheidsfilosofie, en zullen nieuwe inzichten met betrekking tot model-
factoren aan de orde komen. Deze nieuwe inzichten zullen consequenties hebben voor de te
ontwikkelen ontwerprichtlijn voor stabiliteitschermen.

In de ontwerprichtlijn voor WSRL moet voor wat betreft de veiligheidsfilosofie een
gefundeerde keuze worden gemaakt. Momenteel is voor type II stabiliteitsschermen in
primaire waterkeringen namelijk zowel LR met [Kookboek 2003] als LK met [CUR166 2008]
vigerend en kan één van twee zonder meer worden gekozen. Duidelijk is dat er verschil is
tussen LR en LK als vertrekpunt voor ontwerp, waarbij nog dient te worden opgemerkt dat het
TREEM de (benadering volgens) LR als vertrekpunt heeft genomen.
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2.2 Achtergronden

2.2.1 Veiligheidsfilosofie; algemeen
In de context van (het toetsen van) constructies in waterkeringen zijn de volgende TAW en
ENW Leidraden en TR’en, en de bijbehorende veiligheidsfilosofieën, relevant:

• LOR2 (1989);
• TRWG (2001)
• LK (2003)
• Kookboek (2003)
• LR en het Addendum behorende bij het TRWG (2007)

In het vervolg zal een aantal van deze relevante documenten nader worden toegelicht.

Leidraad Kunstwerken (2003)
Het ontwerp van een stalen damwand in een waterkering moet uiteraard op de vigerende
regelgeving zijn gebaseerd. De vigerende leidraad voor het ontwerpen van bijzondere water-
kerende constructies is in principe LK uit 2003. Deze is opgesteld door TAW (nu ENW), een
platform van deskundigen op het gebied van beveiliging tegen overstromingen dat
verantwoordelijk is voor alle Leidraden en TR’en die bij het ontwerpen van primaire water-
keringen worden gebruikt. De veiligheidsfilosofie in LK is geheel gebaseerd op de faal-
mechanismen van een kunstwerk: waterbezwaar en constructief bezwijken. Voor het
dimensioneren van de stalen damwand wordt naar [CUR166-1 2008] verwezen. In deze
CUR-publicatie wordt aanbevolen om rekening te houden met de eisen die gelden voor
waterkeringen. Het lastige met deze aanbeveling is dat deze boodschap slechts summier is
behandeld, en dat het interpreteren hiervan verder aan de gebruiker wordt overgelaten. Dit
kan tot zeer uiteenlopende zwaarten van constructies leiden, vooral in situatie met opdrijven.

Kookboek Lange Damwanden (2003)
In dezelfde periode waarin de Leidraad Kunstwerken uit 2003 verscheen, werd door Deltares
een ontwerpmethodiek voor verankerde damwanden in waterkeringen ontwikkeld. Deze
methodiek werd ontwikkeld voor een specifieke dijkversterking in de Krimpenerwaard. De
ontwikkeling van deze methodiek is begeleid door een werkgroep (met diverse
waterschappen, RWS-DWW, Provincie Zuid-Holland, Fugro en Deltares). Deltares heeft deze
methodiek verwoord in het Kookboek Lange Damwanden uit 2003, zie Bijlage A.

Het idee achter de ontwikkeling van dit zogenaamde Kookboek was dat bij het ontwerpen van
deze bijzondere waterkerende constructies op de veiligheidsfilosofie van dijken moest worden
aangesloten. En dat stabiliteitsschermen in waterkeringen vanuit de benadering van de
faalmechanismen van een klassieke gronddijk dienden te worden ontworpen. Constructief
bezwijken van een stabiliteitsscherm is namelijk in hoge mate afhankelijk van de grond-
mechanische stabiliteit van het dijklichaam, zeker in geval van een opdrijfsituatie. Dit was ook
de reden dat de methodiek van het Kookboek werd gebaseerd op een analyse in Plaxis, een
rekenmodel dat is gebaseerd op de EEM. Uitgangspunt van het Kookboek was dat de
combinatie van dijk en constructie minstens zo veilig moest zijn als een klassieke
dijkversterking met grond, maar niet structureel veiliger. Daarom werd het Kookboek
uitgewerkt tegen de achtergrond van het onderliggende veiligheidsmodel van de destijds
vigerende LOR2, zie [TAW 1989].
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Het idee van het Kookboek was ontstaan tijdens het ontwikkelen van een ontwerpmethodiek
voor korte damwanden, die diep onder het maaiveld worden geïnstalleerd. Het principe van
de korte damwand vereiste een andere aanpak dan die met het ontwerpgereedschap dat
begin 2000 gebruikelijk was, namelijk het ontwerpen van een damwand met het programma
MSheet (tegenwoordig D-Sheet Piling). Het ontwerpen van de korte damwand vereiste een
meer geavanceerde aanpak (met Plaxis).

Technisch Rapport Eindige Elementen Methode (2010)
In de periode 2008-2010 is door Deltares (in samenwerking met Haskoning, Fugro, DHV en
Plaxis) in het kader van het onderzoeksprogramma Sterkte en Belastingen Waterkeringen
een richtlijn ontwikkeld voor het toetsen op basis van de EEM van de binnenwaartse
macrostabiliteit van primaire waterkeringen versterkt met eenvoudige constructieve
elementen zoals (on)verankerde damwanden. Tot dan toe stond een aantal zaken de
geotechnisch adviseur in de weg om met een rekenmodel op basis van de EEM (zoals
Plaxis) eenduidig de binnenwaartse macrostabiliteit van primaire waterkeringen en de sterkte
van de daarin aanwezige constructieve elementen te toetsen:

• De analyses sloten niet goed aan bij de geldende veiligheidsfilosofie, die volledig op het
gebruik van analytische stabiliteitsanalyses was gericht.

• Het gebruik van rekenmodellen op basis van de EEM biedt veel (geavanceerde)
mogelijkheden voor het beschrijven van het grondgedrag. Dit was een van de oorzaken
voor het feit dat verschillende adviseurs aan de hand van analyses niet alleen tot
verschillende berekeningsresultaten kwamen, maar ook tot verschillende toetsoordelen
of grote verschillen in het ontwerp van dijkversterkingen.

• Er was nog geen bruikbare richtlijn (bestaande uit een veiligheidsfilosofie en een
bijbehorend stappenplan) voor het gebruik van rekenmodellen op basis van de EEM bij
het toetsen op macrostabiliteit.

Dit laatste was van groot belang. Bij de beoordeling van de veiligheid van een primaire water-
kering is namelijk de combinatie van de veld- en laboratoriumproeven, interpretatie van deze
proeven, gebruikte rekenmodellen en veiligheidsfactoren van belang. Om een juiste uitspraak
over de veiligheid te kunnen doen moeten deze onderdelen altijd in samenhang worden
bezien. Met als gevolg dat aan de hand van een EEM-analyse niet eenduidig kon worden
aangegeven of het wettelijk vereiste veiligheidsniveau in voldoende mate was gewaarborgd.
Wat tot dan toe een drempel vormde voor het gebruik en de acceptatie van EEM-analyses als
toetsingsinstrument bij waterkeringen.

Nieuwe ontwikkelingen bijzondere constructies (2010 en verder)
In het recente verleden is onderzoek gedaan naar de verschillen in de aan te houden veilig-
heidsfilosofie conform Leidraad Rivieren (2007) en Leidraad Kunstwerken (2003) voor de
innovatieve technieken Dijkdeuvels en Mixed-In-Place, die eveneens tot doel hebben de
macrostabiliteit van een dijk te verbeteren. Uit ontwerpen met deze innovatieve technieken is
gebleken dat de verschillen tussen beide leidraden, in veiligheidsfilosofie en daarbij horende
uitgangspunten, een aanzienlijke invloed hebben op het ontwerp met deze technieken en
daarmee ook de kosten hiervan. De oorzaak hiervan is niet dat deze leidraden uitgaan van
sterk verschillende eisen voor de constructieve veiligheid in termen van toelaatbare
faalkansen per jaar. Maar wel dat in deze leidraden verschillend wordt omgegaan met de
vertaalslag van toelaatbare faalkansen per jaar naar partiële veiligheidsfactoren op belasting
en sterkte.
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In de aanpak volgens de Leidraad Kunstwerken wordt de toelaatbare faalkans per jaar eerst
omgerekend tot een toelaatbare faalkans in de geplande levensduur. Aan de hand hiervan
worden partiële belasting en sterktefactoren bepaald. Op deze wijze wordt bewerkstelligd dat
de werkelijke faalkans gedurende de levensduur, van zeg N jaar, ook gelijk is aan de
toelaatbare faalkans tijdens de levensduur is die gelijk is aan N keer de toelaatbare faalkans
per jaar. Deze werkwijze is overigens conform de Eurocode.

In de aanpak volgens de Leidraad Rivieren (althans het Technisch Rapport Waterkerende
Grondconstructies en het addendum hierbij) worden de partiële veiligheidsfactoren zodanig
bepaald dat in elk jaar van de levensduur aan de toelaatbare faalkans wordt voldaan. Dit is
een conservatieve benadering, omdat daardoor de werkelijke faalkans gedurende de
levensduur, van zeg N jaar, veel kleiner is dan de toelaatbare faalkans gedurende de
levensduur.
Duidelijk is dat een uniforme en eenduidige benadering wenselijk is voor het ontwerpen van
bijzondere waterkerende constructies. Uit het onderzoek naar de verschillen tussen de
Leidraad Rivieren en Leidraad Kunstwerken is gebleken dat de benadering (qua veiligheids-
filosofie) conform Leidraad Kunstwerken valt te prefereren, omdat:

• In deze veiligheidsfilosofie wordt op logische wijze rekening gehouden met de correlatie
van de sterkte van waterkeringen gedurende de levensduur,

• met deze veiligheidsfilosofie worden voordelen behaald bij het ontwerpen en toetsen en
• met deze veiligheidsfilosofie wordt op een logische manier aangesloten op de algemene

regelgeving voor veiligheid van bouwconstructies volgens de Eurocode.

Een afstemming van de twee leidraden dient echter nog plaats te vinden. Hiervoor moet nog
een goed format worden ontwikkeld, waarbij er meer uniformiteit tussen deze leidraden wordt
bereikt. Bij deze afstemming dienen onder andere de materiaalfactoren, de schadefactoren
en de extra veiligheidsfactoren op de belasting nader op elkaar te worden afgestemd1. Ook
ligt het voor de hand om het Kookboek hierin mee te nemen. De verwachting is dat deze
afstemming nog enige tijd en aantal jaren in beslag zal nemen. Dit is ook de reden dat er door
Waterschap Rivierenland voor is gekozen om de onderliggende ontwerprichtlijn te baseren op
de huidige uitgangspunten van het Kookboek, dus de benadering waarbij niet met toelaatbare
faalkansen voor de levensduur wordt gewerkt.

Ontwerprichtlijn voor stabiliteitsschermen (2012)
Doel van deze ontwerprichtlijn is het beschrijven van een werkwijze die voldoende robuust is,
maar tevens sober en doelmatig. Zodat zowel WSRL als het HWBP met deze methode
kunnen instemmen. Zoals hiervoor aangegeven, zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande voor
wat betreft het ontwikkelen van een uniforme en eenduidige benadering ten behoeve van het
ontwerpen van bijzondere waterkerende constructies.

Zoals aangegeven in de voorgaande paragraaf zijn er nieuwe ontwikkelingen gaande voor
wat betreft het ontwikkelen van een uniforme en eenduidige benadering ten behoeve van het
ontwerpen van bijzondere waterkerende constructies uitgaande van de levensduurfilosofie
conform LK. Deze ontwikkeling heeft overigens ook betrekking op de aanpak bij het
ontwerpen van gronddijken. Bij het opstellen van deze ontwerprichtlijn waren deze
ontwikkelingen echter nog niet voldoende ver gevorderd om hierop te kunnen anticiperen. Dit
vormt de eerste reden om de richtlijn te baseren op het principe van het Kookboek (dit betreft

1. De LR zelf hoeft niet aangepast te worden. Dit betreft het daaronder vallende TRWG met addendum. De LK staat al
op de nominatie te worden geactualiseerd.
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de jaarkansbenadering zoals in LR2 is aangehouden). Opgemerkt wordt dat de keuze van de
levensduurfilosofie wel zal leiden tot lagere partiële factoren op de sterkte, maar dat er bij die
aanpak wel rekening dient te worden gehouden met hogere hydraulische belastingen2,
Echter, per saldo leidt dit tot voordeliger constructieve ontwerpen, hoewel de ‘winst’ niet altijd
groot zal zijn.
Het verdient de aanbeveling om het ontwerpen van bijzondere constructies te baseren op
ontwerpeisen en uitgangspunten die uiteindelijk in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid
zullen worden gesteld. De verwachting is dat de aanpak in deze ontwerprichtlijn voor
stabiliteitsschermen hier van alle genoemde methoden het dichtst bij in de buurt zal liggen.

2.2.2 Veiligheidsfilosofie; nadere uitwerking
Voor de stabiliteitsanalyse wordt de stabiliteit van een grondlichaam tegen afschuiven
onderzocht door vergelijking van de sterkte en de belasting. Het maximaal mobiliseerbare
tegenwerkende moment (of de weerstandbiedende krachten) en het aandrijvend moment (of
de aandrijvende kracht) worden berekend op basis van rekenwaarden. De variabele die de
sterkte vertegenwoordigt wordt door veiligheidsfactor R gedeeld, zodat een veilige
reken-deelwaarde voor de sterkte wordt verkregen. De variabele die representatief is voor de
belasting wordt daarentegen met veiligheidsfactor S vermenigvuldigd.

Voor het mechanisme macro-instabiliteit geeft ENW hieraan als volgt invulling:

S = 1
R = b d m n

waarin:
b partiële veiligheidsfactor die onzekerheden in het schematiseren van bodemopbouw

en waterspanningen in rekening brengt, ook schematiseringfactor genoemd;
d partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het gebruikte rekenmodel en de

manier waarop de berekening is uitgevoerd, ook modelfactor genoemd;
m partiële veiligheidsfactor die verband houdt met de materiaalparameters (ook wel

materiaalfactor genoemd);
n partiële veiligheidsfactor die verband houdt met schade, ook schadefactor genoemd.
S veiligheidsfactor van de belasting

Een karakteristieke waarde voor een materiaaleigenschap is een (op basis van statistische
analyses) vastgestelde waarde met een bepaalde onder- en overschrijdingskans, en kan
worden bepaald conform bijlage 1 van TRWG. Voor de EEM-methode is de stabiliteitsfactor:

EEM = Rd/Sd of EEM = 0 /( b d m n)

waarin:
Rd het maximaal mobiliseerbare tegenwerkende moment berekend op basis van

rekenwaarde (Rd = R/ R);
Sd rekenwaarde voor het aandrijvende moment (Sd = SS)

In het vervolg wordt nader ingegaan op de bovengenoemde veiligheidsfactoren.

2. Zie verder ‘Veiligheidsfilosofie dijkversterkingsopties, Ed Calle en Martin van der Meer, juni 2011.
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Schematiseringsfactor
Onafhankelijk van de aangehouden veiligheidsfilosofie (LOR2 dan wel LR) is het uitgangs-
punt van de stabiliteitsbeoordeling een voldoende veilige inschatting van bodemopbouw en
waterspanningen. In de aanpak volgens LR wordt de onzekerheid hierin (tot op bepaald
hoogte) door het toepassen van een schematiseringsfactor ( b) verdisconteerd. Hierbij dient
onderscheid te worden gemaakt tussen:

• een schematiseringsfactor ( b;g) voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen
geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering enerzijds,

• en een schematiseringsfactor ( b;i) voor het beschouwen van de veiligheid tegen
bezwijken van de constructieve elementen anderzijds.

In hoofdstuk 3 wordt nader op de schematiseringsfactor ingegaan.

Modelfactor

Algemeen
Net als bij de schematiseringsfactor dient er bij het toepassen van de modelfactor ( d) in
EEM-analyses onderscheid te worden gemaakt tussen:

• een modelfactor ( d;g) voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen
geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering enerzijds,

• en een modelfactor ( d;i) voor het beschouwen van de veiligheid tegen bezwijken van de
constructieve elementen anderzijds.

Daarnaast bestaat deze totale onzekerheidsfactor die verband houdt met het rekenmodel uit
twee deelfactoren: een deelfactor die onnauwkeurigheden (beperkingen) verdisconteert van
de rekenmethode zelf ( d1), en een deelfactor die onnauwkeurigheden als gevolg van
schematiseringuitgangspunten ( d2) in rekening brengt. Met dit laatste wordt bedoeld dat een
2D-rekenmodel wordt gebruikt om een 3D-verschijnsel (een afschuiving) te beschrijven.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘opdrijfsituaties’ en situaties waarbij opdrijven geen
rol speelt (‘niet-opdrijfsituaties’). Volgens het Addendum bij het TRWG wordt aanbevolen voor
een rekenmodel gebaseerd op de EEM voor de totale modelfactor d = 1,0 te kiezen. Hierbij
dient men ervan bewust te zijn dat deze betrekking heeft op het beschouwen van de globale
veiligheid tegen geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering.

Bij het herijken van de materiaal- en schadefactoren voor stabiliteitsanalyses ten behoeve
van de LR is mogelijke aanpassing van de modelonzekerheidsfactoren in het TRWG niet
overwogen. Wel is, sinds het uitkomen van het TRWG, de methode voor stabiliteitsanalyse bij
opdrijven van de binnendijkse deklaag veranderd. De oude ‘drukstaaf analyse’ is vervallen en
vervangen door de methode LiftVan. Dit bracht ook een verandering met zich mee van de
aan te houden onzekerheidsfactor die verband houdt met het rekenmodel. Model-
onzekerheidsfactoren werden in de oorspronkelijke opzet gekoppeld aan het type reken-
model, namelijk glijcirkelanalyses volgens methode Bishop, afschuifanalyses met behulp van
EEM (bv Plaxis) en gecombineerde glijcirkel/glijvlakanalyses volgens methode LiftVan.
Differentiatie van de modelonzekerheidsfactoren was zowel gebaseerd op verschillen tussen
de rekenmethoden als op situatie waarop de berekening wordt toegepast, namelijk wel of
geen opdrijfsituatie.
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Onzekerheden rekenmethode
Ten aanzien van de rekenmethode is het argument voor differentiatie dat, naarmate de
methoden minder beperkingen hebben ten aanzien van potentiële afschuifvormen en de
evenwichtsanalyse vollediger is, de modelonzekerheid kleiner is. Zo zijn bij een analyse
volgens methode Bishop de afschuifvormen beperkt tot glijcirkels en bestaat de evenwichts-
analyses uit globaal momentenevenwicht van de afschuivende grond. Bij toepassing van de
EEM (bv Plaxis) wordt in principe geen bezwijkvorm opgelegd, maar volgt deze uit
evenwichtsbeschouwingen overal binnen het grondmassief. EEM-modellen bezitten echter
veel vrijheidsgraden en er zijn veel instellingen mogelijk die kunnen worden gewijzigd zonder
de sterkteparameters an sich aan te passen. Hierbij wordt gedacht aan de vele instellingen
die het rekenproces beïnvloeden (zoals de mesh grootte, het type mesh, et cetera) waardoor
de onzekerheid die verband houdt met het rekenmodel wordt vergroot.

Als onderbouwd de richtlijnen weergegeven in het TREEM worden gevolgd mag een lagere
modelfactor worden gehanteerd die in de onderstaande tabel onder ‘fine-tunen’ wordt
weergegeven. Hierbij hoort echter wel:

• dat het berekeningsresultaat (zonder constructieve elementen) in overeenstemming is
met het berekeningsresultaat van de glijvlakanalyse (MStab), wat overigens niet hoeft te
betekenen dat de berekende stabiliteitsfactoren exact gelijk zijn, of

• dat middels een kwalitatieve redenering goed kan worden onderbouwd dat een betere
analyse is uitgevoerd.

De methode LiftVan zit hiertussen. Daarbij wordt de afschuifmode gevormd door twee cirkel-
bogen met daartussen een horizontaal vlak. Net als in methode Bishop wordt hierbij gekeken
naar het globaal momentenevenwicht van beide afschuivende glijcirkels afzonderlijk, en naar
de horizontale interactiekrachten tussen cirkels en het horizontale gedeelte van de
afschuifmode. In het uiterste geval kan de lengte van het horizontale gedeelte van de
afschuifmode tot nul teruglopen, waarbij de twee cirkelbogen aan elkaar aansluiten. Als
vervolgens de cirkelbogen eenzelfde rotatiemiddelpunt hebben, is methode LiftVan identiek
aan methode Bishop. Met andere woorden, de mogelijke afschuifvormen die onderzocht
worden bij methode LiftVan sluiten de mogelijke afschuifvormen die onderzocht worden bij de
methode Bishop volledig in, maar deze vormen een beperkte deelverzameling. Kortom, de
deelfactor die de onzekerheden rondom de rekenmethode verdisconteert is groter, naarmate
het bereik aan potentiële afschuifvormen kleiner is.

Onzekerheden rondom schematisering
Ten aanzien van de schematisering (2D-rekenmodel voor 3D-situatie) geldt het volgende. In
het 2D-rekenmodel worden voor de taludstabiliteit gunstige rand- of scholeffecten genegeerd.
Die effecten zijn in situaties zonder opdrijven van de binnendijkse deklaag relatief gezien
groter dan in situaties met opdrijven. Om die reden wordt voor de deelfactor ten aanzien van
de schematisering onderscheid gemaakt tussen deze twee situaties.

In Tabel 2.1 worden de voorgestelde deelfactoren in het beschouwen van de globale veilig-
heid tegen geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering, en de daaruit
volgende totale onzekerheidsfactoren met betrekking tot het rekenmodel, weergegeven.

Zowel de EEM methode als de LiftVan methode zijn toepasbaar voor opdrijfsituaties als voor
situaties zonder opdrijven. En voor daadwerkelijke 3D-situaties zoals bijvoorbeeld scherpe
bochten in een dijk of koptaluds dient de veiligheid d.m.v. een 3D EEM analyse te worden
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vastgesteld. Ook kan voor dergelijke situaties een 3D EEM analyse worden gebruikt om
hiermee de deel-modelfactor voor het 3D effect te onderbouwen.

Opdrijven Rekenmodel Onzekerheden
rekenmodel

d;g1

3D-effect

d;g2

Totale reken-
modelfactor

d;g

nee Bishop (effectieve spanningsanalyse) 1.10 0.90 1.00

LiftVan (effectieve spanningsanalyse) 1.05 0.90 0.95

EEM-Mohr Coulomb 3)

(effectieve spanningsanalyse)
1.10

(1.05)2)

0.90 1.00
(0.95)2)

Spencer Vrij glijvlak (effectieve spanningsanalyse) 1.05 0.90 0.95

ja Bishop (effectieve spanningsanalyse)  1) 1.10 1.00 1.10

LiftVan (effectieve spanningsanalyse) 1.05 1.00 1.05

EEM- Mohr Coulomb 3)

(effectieve spanningsanalyse)
1.05

(1.00)2)
1.00 1.05

(1.00)2)

Spencer Vrij glijvlak (effectieve spanningsanalyse) 1.05 1.00 1.05
1) tevens zogenaamde Bishop c’ = 0 en ’ = 0 analyses
2) deze lagere deelfactor is mogelijk bij fine-tuning
3) constitutief model waarmee het grondgedrag in de sterkte-reductie berekening wordt beschreven

Tabel 2.1 Geadviseerde modelfactoren voor de verschillende rekenmethodes

De in Tabel 2.1 genoemde totale modelfactoren ( d;g) bij opdrijven zijn niet van toepassing
voor (het conform deze richtlijn) bepalen van de interactie tussen constructieve elementen en
omringende grond door middel van EEM-analyses. De genoemde modelfactor dekt namelijk
onzekerheden af in de sterkte-reductie berekening in de EEM-analyse bij opdrijven. Conform
het Kookboek worden deze onzekerheden al deels verdisconteerd door middel van extra
veiligheidsfactoren op de berekende buigende momenten en krachten in de constructieve
elementen, zie paragraaf 2.3.2 van het hoofdrapport.

Materiaalfactor
In de materiaalfactor m zijn onzekerheden ten aanzien van de beschrijving van de schuif-
sterkte van de grond verdisconteerd. De waarde van de materiaalfactor is afhankelijk van de
grondsoort, maar ook van de beproevingsmethode.

Schadefactor
Bij het vaststellen van de schadefactor moet er rekening worden gehouden met het feit, dat
de aanpak voor LR (bij gebruik van triaxiaalproeven) en LOR2 (bij gebruik van celproeven)
verschillen. Aangezien in beide leidraden de waarde van de schadefactor ( n) gerelateerd is
aan de waarde materiaalfactor, dient de relevante aanpak consequent te worden gevolgd.

2.3 Voorstel veiligheidsfilosofie

Veiligheidsfilosofie; algemeen
Het in de ontwerprichtlijn van stabiliteitschermen uitgaan van de nieuwe planperiode
veiligheidsfilosofie volgens LK zou een kleine normverlichting betekenen. Dit verschil is door
Fugro en Deltares kwalitatief onderbouwd in [ENW 2011]. De gedachte is dat de gevolgen
voor stabiliteitsschermen niet zo ingrijpend zullen zijn. Voor de genoemde innovatieve
INSIDE dijkversterkingsconstructies maakt het daarentegen wel veel uit welke
veiligheidsfilosofie wordt gehanteerd. Om innovatie mogelijk te maken is derhalve besloten
om voor deze innovatieve constructies uit te gaan van de aangepaste veiligheidsfilosofie en
daarmee in principe lichtere eisen te stellen.
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Echter, het formele proces van goedkeuring (ENW Plenair, DG Water etc.) van de ontwerp-
richtlijn innovatieve dijkversterkingsoplossingen heeft nog niet plaatsgevonden. Tevens zou
voor toepassing van deze filosofie voor stabiliteitschermen nog het nodige werk moeten
worden verricht. De veiligheidsfilosofie zal voor al dan niet verankerde stabiliteitsschermen
nader moeten worden uitgewerkt. Tevens zullen nieuwe waarden voor enkele partiële
factoren (op het wandmoment en de ankerkracht) en de betrouwbaarheidsindex moeten
worden afgeleid. Het voor stabiliteitschermen anticiperen op ontwikkelingen die nog moeten
plaatsvinden zal dus een zeker risico met zich meebrengen.

In overleg tussen WSRL en Deltares is geconcludeerd en besloten de aangepaste
planperiode veiligheidsfilosofie niet toe te passen. Dit advies geldt uiteraard tot het moment
dat bovengenoemde wél in dán vigerende richtlijnen is opgenomen.

Schematiseringsfactor
In hoofdstuk 3 van het onderliggende achtergrondenrapport wordt beschreven hoe (in de
aanpak analoog aan LR) met de schematiseringsfactor b;g voor het beschouwen van de
globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering
enerzijds, en de schematiseringsfactor b;i voor het beschouwen van de veiligheid tegen
bezwijken van de constructieve elementen anderzijds moet worden opgegaan bij EEM.

Modelfactor
Ook bij de modelfactor dient onderscheid te worden gemaakt tussen een modelfactor ( d;g)
voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken van de
constructief versterkte waterkering enerzijds, en een modelfactor ( d;i) voor het beschouwen
van de veiligheid tegen bezwijken van de constructieve elementen anderzijds.

Conform de vigerende richtlijnen (Addendum bij TRWG) zou bij het toepassen van EEM de
modelfactor voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken
van de waterkering d;g = 1,0 zijn. En ook volgens LOR2 zou bij toepassing van EEM deze
modelfactor gelden. Aanbevolen wordt om dit in de ontwerprichtlijn aan te passen conform
het voorstel in deze notitie, zodat in de nabije toekomst niet hoeft te worden geconcludeerd
dat het gemaakte ontwerp (als gevolg van een te laag ingeschatte modelfactor) minder
verantwoord en onveilig is. Het in dit geval voor stabiliteitschermen niet anticiperen op
ontwikkelingen die nog moeten plaatsvinden zal dus een zeker risico met zich meebrengen.

Daarom wordt geadviseerd om de modelfactor d;g voor het beschouwen van de globale
veiligheid tegen geotechnisch bezwijken met EEM-analyses te baseren op de in Tabel 2.1
gegeven waarden. De te ontwerpen stabiliteitschermen voor WSRL zullen in het algemeen
worden toegepast voor opdrijfsituaties. In de ontwerprichtlijn zullen handvatten worden
gegeven waarmee het fine-tunen kan plaatsvinden. Uit Tabel 2.1 volgt een modelfactor voor
EEM van 1,00 uitgaande van opdrijven en fine-tunen.

Opgemerkt wordt dat bij het realiseren van openingen in de doorlopende constructie
(bijvoorbeeld  het weglaten van planken) rekening dient te worden gehouden met
driedimensionale (3D) effecten, omdat onvoldoende zekerheid bestaat met betrekking tot de
bereikte ontwerp-veiligheid bij een aanpak in 2D. Voor deze gevallen dient bij het ontwerpen
met 2D-analyses te worden aangetoond dat er sprake is van een veilige benadering. Dit dient
te worden aangetoond door middel van vergelijkende analyses met 2D- en 3D-modellering in
EEM voor zowel de UGT- situatie als voor de BGT-situatie, zie verder paragraaf 2.3.2.1 in
[DLT-ontw3 2013]. Mogelijk dient bij het realiseren van openingen in de constructie rekening
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te worden met een modelfactor van d,i = 1,1, zie verder paragraaf 2.3.2.1 in [DLT-
ontw3 2013].

N.B. Anticiperen op ontwikkelingen die nog moeten plaatsvinden betekent in dit geval een
geringe normverzwaring (overigens betekent dit voor niet-opdrijven een geringe
normverlichting). Dit advies geldt uiteraard tot het moment dat bovengenoemde wél in
dán vigerende richtlijnen is opgenomen.

N.B. Verder wordt wat betreft ‘fine-tuning’ opgemerkt dat EEM modellen veel vrijheidsgraden
bezitten en er veel instellingen mogelijk zijn die kunnen worden gewijzigd zonder de
sterkteparameters an sich aan te passen. Hierbij wordt gedacht aan de vele
rekenproces-instellingen, mesh grootte, mesh type, et cetera waardoor de
rekenmodelonzekerheid wordt vergroot. Als onderbouwd de richtlijnen in het TREEM
worden gevolgd, dan mag de hier gegeven modelfactor (genoemd onder fine-tuning)
worden gehanteerd. Hierbij hoort echter wel dat:

• het berekeningsresultaat (zonder constructieve elementen) in overeenstemming is
met het berekeningsresultaat van de glijvlakanalyse (D-Geo Stability, voorheen
MStab), wat overigens niet hoeft te betekenen dat de berekende
stabiliteitsfactoren exact gelijk zijn,

• middels een kwalitatieve redenering goed kan worden onderbouwd dat een betere
analyse is uitgevoerd.

Conform het Kookboek worden de modelonzekerheden in de beschouwing van de veiligheid
tegen bezwijken van constructieve elementen al deels verdisconteerd door middel van extra
veiligheidsfactoren op de berekende buigende momenten en krachten in de constructieve
elementen. Er wordt dan ook geadviseerd om in het beschouwen van de interactie tussen de
constructieve elementen en de omringende grond voor de bijbehorende modelfactor d;i een
waarde gelijk aan 1,0 te aan te houden.

Materiaalfactor
De in de huidige adviespraktijk te hanteren materiaalfactoren m zijn als volgt afhankelijk van
de gehanteerde veiligheidsfilosofie:

• Indien wordt uitgegaan van LR (bij gebruik van triaxiaalproeven) wordt verwezen naar
tabel 5.3.1 in paragraaf 5.3.5 van het Addendum bij het TRWG.

• Indien wordt uitgegaan van LOR2 (bij gebruik van celproeven) wordt verwezen naar
tabel 5.3.1 en 5.3.2 in paragraaf 5.3.5 van het TRWG (hoofdrapport).

Schadefactor
Bij het vaststellen van de schadefactor moet er rekening worden gehouden met het feit, dat
de aanpak voor LR (bij gebruik van triaxiaalproeven) en LOR2 (bij gebruik van celproeven)
verschillen. Aangezien in beide leidraden de waarde van de schadefactor ( n) gerelateerd is
aan de waarde materiaalfactor, dient de relevante aanpak consequent te worden gevolgd:

• Bij gebruik van grondsterkten op basis van triaxiaalproeven dient de aanpak volgens LR
te worden gevolgd. Hierin wordt van een basisbetrouwbaarheidsniveau met een
betrouwbaarheidsindex gelijk aan  = 4,0 wordt uitgegaan. Omdat de vereiste
betrouwbaarheid per dijkvak kan verschillen ten opzichte van dit basis-
betrouwbaarheidsniveau is een schadefactor nodig om hiervoor, afhankelijk van de
totale lengte van de dijkring en de van toepassing zijnde beveiligingsnorm, te
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corrigeren. Daarmee is volgens LR de schadefactor specifiek voor één bepaald gebied
direct aan de betrouwbaarheidsindex gerelateerd. Hiervoor wordt verwezen naar
paragraaf 5.3.5 van het Addendum behorende bij het TRWG.

• Bij gebruik van grondsterkten op basis van celproeven dient de aanpak volgens LOR2
te worden toegepast, waarbij de schadefactor afhankelijk van de normfrequentie en
lengte van de dijk om de dijkring wordt gekozen. Derhalve wordt bij deze benadering
een betrouwbaarheidsindex berekend. Voor de aanpak volgens LOR2 wordt verwezen
naar paragraaf 7.5.4 van LOR2.
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3 Schematiseringsfactor

3.1 Probleembeschrijving
Voor ontwerp van een stabiliteitscherm in een waterkering dienen de bodemopbouw en
waterspanningen veilig te worden geschematiseerd, zodanig dat de kans op afwijkingen
(gemiste geulen of grondlagen, of een verkeerde classificatie van grondlagen) voldoende
klein is en de werkelijke waterspanningen naar verwachting niet groter zullen zijn. Dit is
onafhankelijk van de te hanteren veiligheidsfilosofie, dat wil zeggen LOR2 dan wel LR.

Bij de invoering van LR is voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen geotechnisch
bezwijken van de waterkering de schematiseringsfactor ( b) in het leven geroepen om de
‘rest-onzekerheden’ in de schematisering te verdisconteren. Deze partiële veiligheidsfactor
houdt verband met het schematiseren van de lagenopbouw én waterspanningen. In de
huidige ontwerp- en toetspraktijk is het echter nog mogelijk dit aspect, afhankelijk van de
gevolgde veiligheidsfilosofie (LOR2 of LR), verschillend in te vullen:

• Indien wordt ontworpen aan de hand van de veiligheidsfilosofie volgens LR – hierbij
dienen grondsterkten aan triaxiaalproeven te worden ontleend – dan dient formeel een
schematiseringsfactor ( b) te worden toegepast. Hierbij dient onderscheid te worden
gemaakt tussen de schematiseringsfactor ( b;g) voor het beschouwen van de globale
veiligheid tegen geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering
enerzijds, en de schematiseringsfactor ( b;i) voor het beschouwen van de veiligheid
tegen bezwijken van de constructieve elementen anderzijds.

• Indien wordt ontworpen aan de hand van de veiligheidsfilosofie volgens LOR2 – hierbij
dienen de grondsterkten aan celproeven te worden ontleend – dan hoeft geen
schematiseringsfactor te worden toegepast. Desalniettemin dient volgens LOR2 van
een voldoende veilige basisschematisatie te worden uitgegaan. In de ontwerprichtlijn is
een aanpak gegeven (stappenplan) waarmee kan worden aangetoond dat de
(basis)schematisatie voldoende veilig is.
In beide gevallen (LR en LOR2) dient het stappenplan dus te worden doorlopen.

N.B. Opgemerkt wordt dat er conform vigerende leidraden niet meer zou mogen
worden ontworpen met gebruikmaking van celproeven. RWS-WD staat echter toe
dat onder strikte voorwaarden (tot uiterlijk december 2012) wel met celproeven
mag worden ontworpen, zie RWS-WD-memo ”Bepaling van schuifsterkte
parameters t.b.v. dijkversterkingsprojecten HWBP (cel-, triaxiaalproeven)”.

Indien er een schematiseringsfactor dient te worden toegepast omdat volgens LR wordt
ontworpen, dan is het (zeker binnen het kader van het onderhavige onderzoek) van belang te
realiseren dat er nog geen formeel stappenplan is voor het bepalen van een
schematiseringsfactor bij het ontwerpen van stabiliteitsschermen met EEM-modellen.

De schematiseringsfactor komt wel aan bod in het TREEM, waarin wordt gesteld dat dezelfde
filosofie als in het stappenplan voor glijvlakanalyses (MStab: Bishop en LiftVan) volgens
[ARC 2010] kan worden gevolgd. Dit stappenplan is echter niet geheel bruikbaar voor EEM-
analyses, aangezien hierin over stabiliteitsfactoren en kans van optreden van onzekerheden
wordt gesproken. Daarnaast is het effect van het toepassen van een schematiseringsfactor
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voor EEM-analyses niet gevalideerd, en is het uitvoeren van gevoeligheidsberekeningen met
EEM-modellen (zoals Plaxis) tijdrovend en foutgevoelig.

N.B. In het kader van het TREEM is dit aspect niet nader uitgewerkt. In het kader van het
lopende SBW programma zal dit in de nabije toekomst nader worden onderzocht.

Omdat het ontwikkelen van een stappenplan voor het bepalen van een schematiseringsfactor
bij het ontwerpen van stabiliteitsschermen met EEM-modellen complex is, en de tijd en
budget voor het onderhavige onderzoek beperkt zijn, wordt op basis van Bijlage B de
hieronder beschreven pragmatische werkwijze in Plaxis voorgesteld.

3.2 Achtergronden

3.2.1 (Addendum bij) TR Waterkerende Grondconstructies
Wat betreft de schematiseringsfactor wordt in het Addendum bij TRWG aangegeven dat het
uitgangspunt van de stabiliteitsbeoordeling een conservatieve inschatting is van de bodem-
opbouw en waterspanningen. De onzekerheid hierin wordt vooralsnog (dus zonder nadere
analyse met het stappenplan) verdisconteerd met een schematiseringsfactor b;g = 1,3.

Met de combinatie van de nieuwe materiaalfactoren, de schadefactoren en de
schematiseringsfactor wordt gemiddeld hetzelfde veiligheidsniveau bereikt als bij het gebruik
van de oude materiaal- en schadefactoren (overeenkomend met het midden van het in het
TRWG paragraaf 5.3.5 genoemde ‘grijze gebied’).

3.2.2 Stappenplan schematiseringsfactor
De procedure voor het vaststellen van de schematiseringsfactor voor macrostabiliteit bij
gronddijken is uitgewerkt in een stappenplan, zie [ARC 2010]. Er is hierin een procedure
ontwikkeld waarbij de schematiseringsfactor voor een specifieke situatie afhankelijk is van de
kwaliteit en kwantiteit van de informatie op basis waarvan de schematisering plaatsvindt
(informatie uit grondonderzoek, kennis van de geologie en geohydrologie van het gebied en
gebiedservaring) en de mate waarin rekening is gehouden met onzekerheden bij de voor
berekeningen gekozen schematisering. De schematiseringsfactor kan afhankelijk van die
informatie, tussen de b;g = 1,3 en b;g = 1,1 liggen. Daarmee is een aanpak geïntroduceerd
waarbij naarmate er minder onzekerheid over de bodemopbouw en waterspanningen is, er
ook minder onzekerheidsafdekking door middel van de schematiseringsfactor nodig is. In
[ARC 2010] zijn ook rekenvoorbeelden opgenomen.

3.2.3 TR Analyse macrostabiliteit van dijken met Eindige Elementen Methode
De schematiseringsfactor komt aan bod in het TREEM. Er wordt gesteld dat dezelfde filosofie
als bij analytische glijvlakanalyses (MStab: methode Bishop en LiftVan) kan worden gevolgd.
Dit stappenplan is opgesteld ter ondersteuning van analyses van de macrostabiliteit, die
worden uitgevoerd om de bereikte globale veiligheid van een waterkering te bepalen. Het
stappenplan voor macrostabiliteit is voor Plaxis echter niet goed bruikbaar. Er wordt hierin
namelijk over stabiliteitsfactoren en kans van optreden van onzekerheden gesproken. Het
effect van het toepassen van een schematiseringsfactor voor EEM-analyses is niet
gevalideerd. Uiteraard dienen bij constructief versterkte waterkeringen ook analyses van de
macrostabiliteit (met Plaxis) te worden uitgevoerd om de bereikte veiligheid van de
waterkering te bepalen. Voor de stabiliteitschermen gaat het echter primair om de
constructieve sterkte (momenten en ankerkrachten) bij een bepaalde stabiliteitsnorm.
Daarnaast is het uitvoeren van gevoeligheidsberekeningen met EEM tijdrovend en fout-
gevoelig. Nader uitwerking hiervan is in het kader van het TREEM echter nog niet gegeven.
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Duidelijk is wel dat eenzelfde filosofie moet worden toegepast waarbij onzekerheden in de
ondergrond (afgezien van sterkteparameters), lagenopbouw én waterspanningen worden
verdisconteerd. En ook dat dit een andere schematiseringsfactor moet zijn dan bepaald op
basis van analytische glijvlakberekeningen met bv methode Bishop of LiftVan. Het niet
meenemen van de schematiseringsfactor (binnen de veiligheidsfilosofie van LR) leidt voor
een groene dijk tot een onveilig ontwerp.

3.2.4 TR Grondmechanisch Schematiseren
Het onderwerp schematiseringsfactor zal tevens aan de orde komen in het nog uit te brengen
TRGS, dat medio 2012 wordt verwacht.

3.3 Voorstel stappenplan schematiseringsfactor
Onafhankelijk van de te hanteren veiligheidsfilosofie – volgens LR (en het daarbij behorende
Addendum bij het TRWG) bij gebruik van triaxiaalproefresultaten dan wel volgens LOR2 bij
gebruik van celproefresultaten – dient in de analyses een voldoende veilige schematisatie te
worden aangehouden.

Bij het toepassen van de schematiseringsfactor voor het ontwerpen van stabiliteitsschermen
met EEM-modellen conform de aanpak van LR dient onderscheid te worden gemaakt tussen
de schematiseringsfactor voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen geotechnisch
bezwijken van de constructief versterkte waterkering enerzijds, en die voor het beschouwen
van de veiligheid tegen bezwijken van de constructieve elementen anderzijds.

• Voor het bepalen van de schematiseringsfactor ( b;g) voor het beschouwen van de
globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken wordt voor een groot deel de filosofie
en het stappenplan voor macrostabiliteit volgens [ARC 2010] gevolgd. Om te voor-
komen dat tijdrovende en foutgevoelige gevoeligheidsanalyses met EEM-modellen
noodzakelijk zijn, is navolgend een voorstel gegeven voor een pragmatisch stappenplan
waarmee een voldoende veilige schematisatie kan worden onderbouwd. In het geval
dat aan de hoofdeis voor een voldoende veilige schematisatie van ondergrond en
waterspanningen wordt voldaan, dan dient de te hanteren schematiseringsfactor ter
bepaling van EEMz(zie paragraaf 2.3.1 van het hoofdrapport van de ontwerprichtlijn) op
1,1 te worden gesteld.

• Het toepassen van een schematiseringsfactor ( b;i) bij het dimensioneren van de
constructieve sterkte van stabiliteitsschermen in primaire waterkeringen is op dit
moment niet wenselijk, omdat het effect hiervan nog onvoldoende is gevalideerd. Het
verdisconteren van de schematiseringsfactor in het beschouwen van de interactie
tussen grond en constructieve elementen leidt mogelijk tot een extreme toename van de
krachten en momenten in de constructie.

Opgemerkt dient te worden dat de noodzaak voor het uitvoeren van gevoeligheids-
berekeningen voor een groot deel afhankelijk zal zijn van de kennis en ervaring van de
adviseur/ontwerper.
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Het voorgestelde stappenplan kent de volgende zes stappen:

1 Opstellen basisschematisatie
2 Identificeren onzekerheden en inschatten kans van voorkomen;
3 Bepalen of schematisatie veilig genoeg is;
4 Aanpassen basisschematisatie en controleren schematiseringsfactor b;g;
5 Berekening benodigde constructieve sterkte in Plaxis
6 Controle berekening bereikte veiligheid van de waterkering

3.3.1 STAP 1: Basisschematisatie opstellen
Met het gebruikmaken van het beschikbare grondonderzoek en gegevens over de
waterspanningen en geometrie wordt een schematisatie gemaakt voor Plaxis ten behoeve
van het ontwerp van het stabiliteitscherm. Dit is een voor het betreffende dijkvak normale,
voldoende veilige schematisatie, op basis van de richtlijnen uit de Leidraden en TR’s, zoals
dat ook gebruikelijk was voor de introductie van de schematiseringsfactor. Dit wordt hier de
‘basisschematisatie’ genoemd.

Bij het opstellen van deze basisschematisatie worden, op basis van een analyse van de
beschikbare gegevens, keuzes gemaakt omtrent onder andere:

• maatgevend of representatief dwarsprofiel;
• geometrie;
• laagdikten;
• waterspanningen.

Opgemerkt wordt dat het veelal kan voorkomen dat deze schematisatie wordt gebaseerd op
een eerder uitgevoerde analyse van de macrostabiliteit met glijvlakmodellen (MStab: Bishop
of LiftVan). Men dient zich echter te realiseren dat deze schematisatie in basis niet
maatgevend of representatief behoeft te zijn voor het ontwerp van het stabiliteitscherm.

3.3.2 STAP 2: Identificeren onzekerheden en inschatten kans van voorkomen
Met de basisschematisatie wordt nog geen ontwerp opgesteld. Bij het opstellen van de
basisschematisatie zijn namelijk keuzen gemaakt, vooral wat betreft:

• bodemopbouw: niveau laagscheidingen, al dan niet aanwezige grondlagen;
• waterspanningen en ligging freatische lijn;
• geometrie (autonome bodemdaling kruin en polder en polderpeildaling);
• grootte van de verkeersbelasting;
• mate van consolidatie van grondlagen;
• uitvoeringsaspecten;
• beheeraspecten.

en specifiek voor stabiliteitschermen:

• plaats van de damwand in het dwarsprofiel en eventuele verankering;
• bodemopbouw: de plaats van de overgang van grondlagen onder en naast de dijk;
• wat betreft waterspanningen: de sprong in het freatisch vlak ter plaatse van de

damwand (tenzij van een ‘geo-hydrologisch open’ constructie wordt uitgegaan).

Vervolgens worden de onzekerheden (scenario’s) in alle onderdelen van de schematisatie
beschreven. En wordt ingeschat of voor bepaalde onderdelen een ongunstigere situatie
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mogelijk is dan in de basisschematisatie is opgenomen. Geadviseerd wordt daarbij gebruik te
maken van een soortgelijke tabel zoals in Tabel 3.1 weergegeven .

Opgemerkt wordt dat voor ontwerp van stabiliteitschermen een bepaalde onzekerheid
(scenario) geen negatief effect behoeft te hebben op de berekende stabiliteitfactor, maar
wellicht wél op de constructieve sterkte (grotere momenten of ankerkrachten) of een diepere
damwand. Dit kan betekenen dat een bepaalde scenariokeuze voor de mate van
macrostabiliteit wellicht een lagere berekende stabiliteitfactor geeft, maar bij toepassing van
een stabiliteitscherm juist kleinere momenten of ankerkrachten. Hierbij wordt bijvoorbeeld
gedacht aan de hoogte van de onderzijde van het pakket slappe lagen.

Tabel 3.1 Scenario’s / onzekerheden, kansen en effecten

Er dient dus onderscheid te worden gemaakt in onzekerheden met betrekking tot negatieve
effecten op macrostabiliteit en met betrekking tot negatieve effecten op constructieve sterkte
(momenten en ankerkrachten). Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

• Welke parameter of invoer in de berekening kan bij een andere keuze een nadelige
invloed hebben op het resultaat?

• Kan een scenario optreden, gegeven de beschikbare onderzoeken en gegevens? Ook
bij een zeer kleine kans (bv 0,1%) dat het op kan treden moet deze vraag bevestigend
worden beantwoord. In Tabel 3.2 is als referentie de kans van optreden van een
bepaalde gebeurtenis gekoppeld aan een verbale expressie.

• Welke onzekerheden zijn er in de vertaling van de berekeningen, via een bestek of
programma van eisen en uitvoeringsbegeleiding, naar de realisatie?

• Zijn er beheeraspecten die een rol spelen, zoals het handhaven van een bepaalde
binnendijkse waterstand?

Tabel 3.2 Beschrijving van de diverse kansen
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Opmerkingen hierbij:

• Inhoudelijk:
- Ook zaken die bij het grondonderzoek niet aan het licht zijn gekomen, maar op

basis van gebiedskennis, geologische kennis en dergelijke niet uitgesloten
kunnen worden, zijn hierbij van belang.

- Grondeigenschappen moeten hierbij niet worden beschouwd: variaties in grond-
eigenschappen zijn middels het onderzoek, de daarop uitgevoerde statistische
analyse en het toepassen van partiële materiaalfactoren al in rekening gebracht.

- Indien onzekerheden op andere wijze worden ingeperkt, hoeven de effecten
hiervan niet beschouwd te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn (a) bij nieuw
aan te brengen grondlichamen of (b) indien de geometrie en opbouw in voldoende
mate worden verzekerd middels de specificaties in het bestek en controle van de
realisatie of beheeraspecten, die voldoende zijn vastgelegd in draaiboeken.

- De variaties in de diverse parameters zal meestal minder groot zijn, als een
kleiner traject wordt beschouwd. Voor een berekening van een profiel dat
maatgevend is voor een klein traject wordt daarom in principe een lagere
schematiseringsfactor gevonden, dan wanneer een profiel voor een langer traject
maatgevend wordt gesteld. Dit is vanzelfsprekend afhankelijk van de
basisschematisatie en de mate waarin die veilig is opgesteld. Meer profielen
doorrekenen levert minder onzekerheden per berekening en daarmee een meer
gedetailleerd ontwerp.

• Met betrekking tot de methode voor het bepalen van de schematiseringsfactor b;g:
- De te beschouwen afwijkingen moeten niet afhankelijk zijn van elkaar. Een

onzekerheid in de ligging van het binnendijkse maaiveld kan bijvoorbeeld leiden
tot het definiëren van een afwijking in de hoogteligging van 0,2 m, met een kans
van voorkomen van 10%. Er mag dan niet ook een afwijking in de hoogteligging
van bijvoorbeeld 0,4 m met een kans van voorkomen van 1% worden
gedefinieerd. Dit betreft dezelfde onzekerheid, alleen met een andere grootte.
Voor dergelijke afwijkingen die continu kunnen verlopen (in tegenstelling tot
bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van een veenlaag) moet worden
bepaald wat maatgevend is: (a) een relatief grote afwijking met een kleine kans
van optreden of (b) een kleinere afwijking met een grotere kans van optreden.

- In sommige gevallen zal dit op basis van een inschatting kunnen gebeuren. Als
dat niet mogelijk is, dan moeten beide mogelijkheden gescheiden worden
beschouwd.

- Het is mogelijk dat twee scenario’s die gecombineerd worden in één berekening
een grotere invloed hebben op de schematiseringsfactor dan beide scenario’s
afzonderlijk. Als twee scenario’s worden gecombineerd, dan is de kans op
voorkomen van deze combinatie gelijk aan het product van de afzonderlijk
kansen, omdat de scenario’s onafhankelijk zijn.

- Ook ‘’vrijwel uitgesloten’’ scenario’s (zie Tabel 3.2), met wellicht een grote invloed
op de stabiliteit, moeten worden beschouwd (kleine kans, maar grote gevolgen).

- Als er twijfel is of een bepaald scenario een relevant effect op de stabiliteit of
constructieve sterkte kan hebben, is het aan te raden deze ook in beschouwing te
nemen.

Een schematisatie die slechts op één onderdeel afwijkt van de basisschematisatie wordt een
scenario genoemd. Voor ieder scenario wordt de kans van optreden van dat scenario
geschat. Dit gebeurt op basis van “expert judgement’’, maar wel beargumenteerd op basis
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van onderzoek en gebiedskennis. Het betreft scenario’s die een nadelige invloed op de
stabiliteit en constructieve sterkte hebben, ten opzichte van de basisschematisatie.

De inventarisatie van de scenario’s geeft een lijst van mogelijke scenario’s, inclusief per
scenario een schatting van de kans van optreden. Voor mogelijke scenario’s wordt verwezen
naar [ARC 2010] en Bijlage B.3 van dit achtergrondrapport (niet uitputtend).

3.3.3 STAP 3: Bepalen of schematisatie veilig genoeg is
Voor alle mogelijke scenario’s die bij stap 2 zijn gedefinieerd, wordt de invloed (in %) op de
stabiliteitsfactor en de invloed (in %) op de belasting in constructieve elementen (de
momenten en eventueel ankerkrachten) afzonderlijk ingeschat of bepaald.

Het inschatten van deze effecten vereist grote ervaring en de inschatting dient aan de veilige
kant te zijn. Een ervaren adviseur is beter in staat om in te kunnen schatten dat een effect
groot of klein is. Bij twijfel hierover dient dit effect te worden bepaald. Het bepalen van deze
effecten door het uitvoeren van berekeningen Plaxis is in het algemeen een tijdrovende en
foutgevoelige exercitie. Om dit zo veel als mogelijk te voorkomen worden de volgende
handreikingen gegeven:

• Ten eerste kan men de onzekerheid simpelweg in de basisschematisatie opnemen
waardoor dit scenario niet meer apart hoeft te worden beschouwd en gekwantificeerd.

• De effecten voor wat betreft de invloed op de stabiliteit kunnen worden ingeschat door
eerst gevoeligheidsberekeningen met glijvlakmethoden (D-Geo Stability, voorheen
MStab) uit te voeren. Vervolgens kan men dit toepassen in Plaxis waardoor wordt
voorkomen dat meerdere gevoeligheidsberekeningen met Plaxis noodzakelijk zijn.

• De effecten voor wat betreft de invloed op constructieve sterkte kunnen mogelijk worden
ingeschat door eerst gevoeligheidsberekeningen met D-Sheet Piling (voorheen MSheet)
uit te voeren. Vervolgens kan men ook dit (al dan niet samen met de effecten op
stabiliteit) toepassen in Plaxis waardoor wordt voorkomen dat meerdere
gevoeligheidsberekeningen met Plaxis noodzakelijk zijn. Hierbij wordt opgemerkte dat
bij opdrijven D-Sheet Piling niet is te gebruiken omdat hiermee de effecten onvoldoende
nauwkeurig kunnen worden bepaald.

• De schematiseringsfactor dient voor elk dijkvak te worden bepaald. Het is  voorstelbaar
dat het resultaat van een scenarioberekening met Plaxis voor een bepaald dijkvak ook
kan worden gebruikt om voor een ander dijkvak te onderbouwen dat de schematisatie
veilig genoeg is.

De lijst van mogelijke scenario’s wordt vervolgens gesplitst en enerzijds gesorteerd op het
verschil (in %) in stabiliteitsfactor, zie Tabel 3.3, en anderzijds op het verschil met de
belasting in de constructieve elementen. Deze verschillen worden in 4 categorieën ingedeeld:

• verschil van 0 tot en met -10%.
• verschil van -10% tot en met -20%.
• verschil van -20% tot en met -30%.
• verschil van –30% tot en met -40%.

N.B. Een negatief verschil wil hier zeggen dat de stabiliteitsfactor van het scenario lager is
dan die van de basisschematisatie.



1205887-000-GEO-0012, Versie 5, 1 februari 2013, concept

Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire waterkeringen (groene versie) 22 van 102

Tabel 3.3 Schematiseringsfactor

Voor het gebruik van dit stappenplan dienen, hoewel onlogisch, hoger berekende waarden
van moment en ankerkracht (ten opzichte van de basisschematisatie) als een negatief
verschil te worden geïnterpreteerd.

De kansen op voorkomen van alle scenario’s in een categorie worden bij elkaar opgeteld. Bij
deze som van de kansen van voorkomen (per categorie) wordt in Tabel 3.3 de
schematiseringsfactor afgelezen. Opgemerkt wordt dat de in Tabel 3.3 gegeven waarden zijn
overgenomen uit het stappenplan voor macrostabiliteit. De hierin gegeven waarden voor de
schematiseringsfactor zijn de waarden behorende bij een schadefactor van 1.01.

3.3.4 STAP 4: Aanpassen basisschematisatie en controleren schematiseringsfactor b;g
De basisschematisering moet worden aangepast indien:

• de schematiseringsfactor b;g volgens Tabel 3.3 groter dan 1,07 zou zijn (opgemerkt
wordt dat uitgangspunt is dat bij een schematiseringsfactor b;g  1.07 een voldoende
veilige schematisatie is bereikt.);

• het verschil in de stabiliteitsfactor groter dan 0,4 is;
• de gesommeerde kans op voorkomen van scenario’s met een gelijk verschil in de

stabiliteitsfactor dan wel moment en ankerkracht meer dan 30% is, of meer dan 50% in
de categorie Fd tussen -0,1 en 0.

Voor de aangepaste basisschematisatie dienen de stappen 2, 3 en 4 weer te worden
doorlopen totdat de schematiseringsfactor b;g  1,07 is.

Zoals aangegeven, dient met onzekerheden in ondergrond en waterspanningen rekening te
worden gehouden. Zowel (1) voor het vaststellen van de momenten in de damwand
(diepwand) en ankerkrachten als (2) bij de stabiliteitsanalyse, die wordt uitgevoerd voor het
bepalen van de bereikte veiligheid van de waterkering. Het kan zeker voorkomen dat een
negatief scenario voor geval 1 positief uitvalt voor geval 2. Als dit speelt, dan zou voor beide
gevallen theoretisch gezien aparte schematisaties te worden gemaakt en doorgerekend. In
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de praktijk ligt het echter voor de hand om dezelfde (basis)schematisatie te gebruiken voor
het beschouwen van zowel veiligheid tegen bezwijken van constructieve elementen (geval 1)
als de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken (geval 2).

3.3.5 STAP 5: Berekening benodigde constructieve sterkte in Plaxis
Voor de aangepaste schematisatie voor geval 1 wordt met Plaxis een ontwerpberekening
uitgevoerd voor het vaststellen van de momenten in de damwand (diepwand) en
ankerkrachten. Hierbij dient de te hanteren schematiseringsfactor ter bepaling van EEM (zie
paragraaf 2.3.1 van de ontwerprichtlijn) op 1,0 wordt gesteld. De relevante onzekerheden zijn
immers in de basisschematisatie verdisconteerd. Dit is onafhankelijk van de te hanteren
veiligheidsfilosofie (LOR2 dan wel LR).

3.3.6 STAP 6: Controle berekening bereikte veiligheid van de waterkering:
Voor de aangepaste schematisatie voor geval 1 wordt met Plaxis een analyse van de
macrostabiliteit uitgevoerd, ten behoeve van het bepalen van de bereikte veiligheid van de
waterkering. Ondanks dat er theoretisch gezien ook voor geval 2 een aangepaste
schematisatie zou moeten worden gemaakt, ligt het in de praktijk voor de hand om dezelfde
schematisatie te gebruiken voor het beschouwen van zowel veiligheid tegen bezwijken van
constructieve elementen als de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken.

In deze beschouwing van de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken dient de te
hanteren schematiseringsfactor ter bepaling van EEM (zie paragraaf 2.3.1 van de ontwerp-
richtlijn) op 1,10 te worden gesteld; conform LR dient de schematiseringsfactor in de
beschouwing van dit mechanisme namelijk minimaal 1,10 te zijn.

Indien de veiligheidsfilosofie conform LOR2 (bij gebruik van celproefresultaten) wordt
gehanteerd, dan hoeft geen rekening te worden gehouden met de schematiseringsfactor.

Opgemerkt wordt dat de hier voorgestelde pragmatische werkwijze als voorlopige werkwijze
moet worden gezien totdat in ander kader (bijvoorbeeld SBW EEM) een stappenplan is
ontwikkeld, gevalideerd en geformaliseerd.
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4 Verankering en zetting

4.1 Probleembeschrijving
Voor de berekening van de toename van de ankerkracht als gevolg van het autonome
zettingsproces is in de Nederlandse literatuur één model beschikbaar, dat hier gemakshalve
CUR-model wordt genoemd. Het CUR-model wordt beschreven in paragraaf 4.9.13 van
[CUR166-2 2008]. Tijdens het ontwerpproces van eerdere dijkversterkingsprojecten
(Nederlek in de Krimpenerwaard) is onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid van deze
methode, zie [GD-anker 2008], en de samenvatting in Bijlage C.

Uit dat onderzoek bleek dat het CUR-model op twee belangrijke punten niet correct is, te
weten de belastingfactor ( ) en de modelfactor ( ). Verder wordt onderbouwd dat een
alternatief model (ANKERSTAAF) hogere extra ankerkrachten geeft dan met het CUR-model
inclusief aangepaste factoren, die in het kader van dijkversterking Nederlek in de Krimpener-
waard waren vastgesteld.

Het CUR-model blijkt (uit overleg hierover met de auteur) niet te zijn gevalideerd. Het model
ANKERSTAAF is nog in ontwikkeling en staat nog niet beschreven. Het is wel gevalideerd,
zie Bijlage C.3. Dit model sluit beter aan op de werkelijkheid, wegens de mogelijkheid om uit
te gaan van een meerlagen grondopbouw en doordat het verwachte zettingsverloop over de
diepte kan worden meegenomen. In de ontwerprichtlijn is een veilige werkwijze noodzakelijk.

4.2 Achtergronden

4.2.1 Tekortkomingen CUR-model

Belastingsfactor
In 2007 is door GeoDelft modelonderzoek uitgevoerd om beter inzicht te krijgen in het grond-
gedrag bij het zettingsproces op ankerstang voor verschillende grondsoorten en verschillende
belastingssnelheden. De belangrijkste conclusie uit dat onderzoek was dat de maximale
belasting, die kleigrond kan uitoefenen op een staaf die er doorheen wordt getrokken, groter
is dan in het CUR-model wordt verondersteld.

In het CUR-model wordt de belasting op een staaf in cohesief materiaal als volgt berekend:

qz = (1+ ) * cu * Dstaaf

waarin
qz = belasting door zetting op de staaf [kN/m]

= belastingsfactor [-]
cu = ongedraineerde schuifsterkte [kN/m2]
Dstaaf = diameter van de ankerstaaf [m]

In [CUR166-2 2008] wordt voor de factor  = 5 voorgesteld. Uit het modelonderzoek bleek
echter dat een belastingfactor  = 11 een betere benadering is, wanneer een ruwe staaf in
een ideaal plastisch materiaal wordt beschouwd. Dit wordt gezien als een veilige bovengrens
in verband met 3D-effecten (schuifspanningen langs het anker) en randeffecten bij de
modelproeven. Wanneer deze effecten worden meegenomen kan worden uitgegaan van

 = 9 à 10.



1205887-000-GEO-0012, Versie 5, 1 februari 2013, concept

Ontwerp stabiliteitsschermen (type II) in primaire waterkeringen (groene versie) 25 van 102

Modelfactor
De basisvergelijking van het CUR-model gaat uit van een ligger-model. De daarbij behorende
buigstijfheid wordt in de uitwerking van de vergelijking geschrapt. Dit leidt tot een
inconsequent model. Het meest eenvoudige model, de kabelvergelijking, leidt tot hogere
toename van de ankerkracht. Oorzaak is de zogenaamde modelfactor (hoe hoger  hoe
kleiner de toename van de ankerkracht). In het CUR-model is deze gelijk aan 4 2  39,5.
Onderzoek heeft aangetoond dat deze modelfactor lager moet zijn, namelijk  = 24 (volgens
de kabelvergelijking).

4.2.2 Numeriek model ANKERSTAAF
In 2008 is door GeoDelft een nieuw numeriek model gemaakt waarmee de invloed van
zetting op de ankerstangen bepaald kan worden, ter vervanging van het bestaande
CUR-model. Met het model ANKERSTAAF kan rekening worden gehouden met de
bodemopbouw en het zettingsprofiel langs de staaf. De zetting zal namelijk niet uniform zijn
langs de staaf, maar bovenin groter dan onderin.

Het CUR-model gaat uit van een homogene ondergrond (uniforme belasting op de staaf) en
een uniforme zetting langs de staaf. In het model ANKERSTAAF kan de bodemopbouw en
het zettingsprofiel langs de staaf worden geschematiseerd. Daarmee is model ANKERSTAAF
een meer nauwkeurige schematisatie en geeft dus een hogere betrouwbaarheid.

4.2.3 Verschil aangepast CUR-model en model ANKERSTAAF
Het aangepaste CUR-model, dus met  = 11 en  = 24, leidt tot andere ankerkrachttoename
dan het model ANKERSTAAF, afhankelijk van de bodemopbouw en het zettingsprofiel. In
[GD-anker 2008] is onderzoek gedaan naar de verschillen. Daaruit blijkt dat het grootste
verschil optreedt als de ankerstaaf door een grondpakket gaat waarvan de bovenste helft een
grotere schuifsterkte kan leveren dan de onderste. In het geval van de dijkversterking KIS is
dat meestal het geval, omdat de Lekdijk in de Alblasserwaard over het algemeen bestaat uit
stevige klei (dijksmateriaal) op een relatief slappe holocene ondergrond van veen en
humeuze klei, zie Figuur 4.1. Wanneer in model ANKERSTAAF een homogene bodem-
opbouw en uniform zettingsprofiel wordt ingevoerd, vallen beide methoden exact over elkaar.

pleistocene zandlaag

dijksmateriaal

holoceen pakket

Lek

anker

damwand

zettingsprofiel langs anker

Figuur 4.1 Algemene bodemopbouw voor constructief versterkte dijk bij dijkversterking KIS

Het model ANKERSTAAF levert voor de typerende opbouw van de Lekdijk en ondergrond
een grotere ankerkrachttoename op dan het CUR-model. Het verschil is natuurlijk afhankelijk
van de situatie, maar een schatting is dat de ankerkrachttoename met model ANKERSTAAF
ongeveer 25% hoger uitkomt dan het CUR-model (bv ankerkrachttoename van 125% i.p.v.
100%). Dit is ook te zien in Figuur 4.2, afkomstig uit paragraaf 4.3 van [GD-anker 2008].
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Figuur 4.2 Vergelijking ankerkrachttoename volgens CUR-model en model ANKERSTAAF

In Figuur 4.2 is voor zes verschillende typen bodemopbouw de ankerkrachttoename als
functie van de hart-op-hart afstand (h.o.h.) van de ankers weergegeven, bij een initiële
ankerkracht van 250 kN/m. Geval 5 komt het meest overeen met de situatie langs de Lekdijk
in de Alblasserwaard. De ankerkrachttoename voor geval 5 ligt ongeveer 25% hoger dan bij
het CUR-model (  = 9 en  = 24).

4.2.4 Dominante parameters conform model ANKERSTAAF
Door middel van gevoeligheidsanalyses is in kaart gebracht welke parameters het meeste
invloed hebben op de berekende ankerkrachttoename. In Tabel 4.1 zijn de resultaten weer-
gegeven, gerangschikt de mate van invloed.

parameter symbool invloed opmerkingen
initiële ankerkracht Fa zeer groot mede afhankelijk van h.o.h. afstand (a)

zetting zmax zeer groot tot bepaalde limiet (daarna ongehinderd)

drukspanning op staaf smax groot combinatie van , Dstaaf en cu

stijfheid staaf EAstaaf matig

stijfheid oplegging EAveer matig combinatie van , k en EIdamwand

schuifstijfheid langs staaf RKNN klein

schuifstijfheid loodrecht op staaf RKSS vrijwel geen

cohesie c geen

Tabel 4.1 Mate van invloed van verschillende parameters in model ANKERSTAAF

De belangrijkste twee parameters zijn de initiële ankerkracht en de zetting. Zolang voor deze
twee parameters conservatieve waarden worden gebruikt, zal de berekende ankerkracht-
toename een veilige waarde representeren. De drukspanning op de staaf wordt bepaald door
twee afzonderlijke parameters, namelijk de ongedraineerde sterkte (cu) en de staafdiameter
(Dstaaf) volgens deze relatie:

smax = (  +1)*cu*Dstaaf

Daarin zit ook de belastingfactor ( ) verwerkt.
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4.2.5 Veiligheidsfilosofie

CUR 166
Conform [GD-anker1 2007] werd bij het ontwerp van dijkversterking Nederlek voor de
bepaling van de rekenwaarde van de ankerkracht in eerste instantie de werkwijze conform de
stroomdiagram op pagina 92 van [CUR166-1 2008] aangehouden, zie Figuur 4.3.

waarbij: Fa;max st,d = rekenwaarde ankerstaaf
Fa;max;gr;d = rekenwaarde ankerlichaam

Figuur 4.3 Stroomdiagram CUR 166 bij bepaling toename ankerkracht door zetting

De toename van de ankerkracht wordt in het CUR-model berekend uitgaande van een
mengeling tussen de twee grenstoestanden GTT1A (i.e. UGT) en GTT2 (i.e. BGT). Dit is een
veilige benadering, omdat de toename van de ankerkracht Fa groter is, naarmate de initiële
ankerkracht Fa;max kleiner is. Een staaf onder hoge spanning zal immers niet zo snel
doorbuigen onder de bovenbelasting als een staaf waarin vrijwel geen initiële spanning
aanwezig is. Het is juist deze doorbuiging die de toename van de ankerkracht bepaalt. In de
BGT is de initiële ankerkracht Fa;max kleiner dan in de UGT.

In de UGT wordt bij de dijkversterking KIS of Nederlek rekening gehouden met een vereiste
stabiliteitsfactor van Fmin = 1,17 (  = 4,5). En in de BGT wordt bij de dijkversterking KIS of
Nederlek rekening gehouden met een vereiste stabiliteitsfactor van Fmin = 1,0 (  = 3,6). Dit
verschil in de vereiste rekenwaarde in Plaxis betekent dat de initiële ankerkracht in de BGT
globaal met 50% afneemt ten opzichte van de berekende ankerkracht in de UGT. Dit heeft als
gevolg dat de toename van de ankerkracht aanzienlijk groter wordt; de toename in de BGT is
gemiddeld 96%.

Oftewel: bij dijkversterking KIS wordt de toename van de ankerkracht, bepaald in de BGT,
opgeteld bij de initiële ankerkracht, bepaald in de UGT, inclusief een extra veiligheidsfactor
van 1,25. Deze benadering is mogelijk conservatief bij een andere bodemopbouw dan die in
de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

bepalen ankerkracht Fa;max
in de GTT1A
(in Plaxis met

rekenwaarden)

bepalen ankerkracht Fa;rep in
de GTT2

(in Plaxis met
representatieve waarden)

bepalen toename
ankerkracht Fa door zetting

(met CUR-model)

rekenwaarde totale ankerkracht:
Fa;max st,d = 1,25 · (Fa;max Fa)

Fa;max;gr;d = 1,25 · Fa;max + 1,1 · Fa
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Aangepaste veiligheidsfilosofie
In [GD-anker1 2007] wordt aangegeven dat op advies van deskundigen uit de bijeenkomst
van juni 2006 nader is stilgestaan bij de hierboven beschreven veiligheidsfilosofie conform
CUR 166. Bij nader overleg met Ed Calle (GeoDelft) is vastgesteld dat het niet voor de hand
ligt om de UGT en BGT met elkaar te mengen. Dit leidt tot een erg veilige waarde van de
toename van de ankerkracht. Het ligt meer voor de hand om de toename van de ankerkracht
te berekenen uitgaande van de grenstoestand waarbij de initiële ankerkracht is vastgesteld,
namelijk de UGT. Aangezien het op voorhand niet mogelijk is om vast te stellen of een
zwakke of juist sterke ondergrond de maatgevende situatie weergeeft, is besloten om voor
meerdere gevallen de totale ankerkracht te bepalen zoals aangegeven in Figuur 4.4.

Figuur 4.4 Aangepast veiligheidsfilosofie bij bepaling toename ankerkracht door zetting

Toename ankerkracht door
zetting GTT1A
Bepaling Fa,max

Rekenwaarden:
Laag karakteristieke

waarden

Rekenwaarden:
Gemiddelde

waarden

Rekenwaarden:
Hoog karakteristieke

waarden

rekenwaarde totale ankerkracht:
Fa;max st,d = 1,25 · (Fa;max + Fa)

Fa;max;gr;d = 1,25 · Fa;max + 1,1 · Fa

Bepaling Fa,max bij
optreden MHW

(in Plaxis)

Bepaling Fa,max bij
optreden MHW

(in Plaxis)

Bepaling Fa,max bij
optreden MHW

(in Plaxis)

Bepaling toename
ankerkracht Fa

(CUR-model)

Bepaling toename
ankerkracht Fa

(CUR-model)

Bepaling toename
ankerkracht Fa

(CUR-model)

Maatgevende ankerkracht
vaststellen:

Fmax = Fa,max + Fa
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De aangepaste veiligheidsfilosofie Figuur 4.4 is voor het ontwerp van de dijkversterking
Nederlek (om te bepalen welke situatie hier maatgevend is) toegepast, door de ankerkracht-
toename te berekenen bij lage en hoge karakteristieke waarden van de grondsterkte (zie
appendix 8, paragraaf 1.2.3. van [GD-uitv 2007].

Figuur 4.5 Toelichting op gemiddelde grondsterkte, laag en hoog karakteristieke grondsterkte

In onderstaande grafiek uit [GD-uitv 2007] is voor één profiel uit dijkversterking Nederlek het
resultaat voor de drie situaties afgebeeld. Hierin is te zien dat de momenten en de
ankerkrachten steeds verder afnemen naarmate de sterkte van de grond hoger wordt. De
verticale stippellijn is het teenniveau dat in het ontwerp wordt geadviseerd.

Wijziging legenda: G = laag karakteristiek, H = Gemiddelde waarde, I = Hoog karakteristiek

Figuur 4.6 Invloed laag karakteristieke, gemiddelde en hoog karakteristieke waarden op de initiële ankerkracht en
het moment in de damwand

Uit de vergelijking in Figuur 4.6 en de achterliggende numerieke resultaten is gebleken dat in
alle gevallen de situatie met lage karakteristieke waarden maatgevend is.
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4.3 Voorstel modellering zetting op verankering
Voorgesteld wordt om uit te gaan van een aangepaste versie van het CUR-model. De
aanpassingen betreffen de volgend punten:

• voor de belastingfactor moet worden uitgegaan van een waarde  = 9, rekening
houdend met gunstige rand- en 3D-effecten;

• de modelfactor moet gelijk worden gesteld aan  = 24, wat de term 4 2  39,5 in de
formule van de loodrecht belaste ankerstang (geval 1) in paragraaf 4.9.13 van
[CUR166-2 2008] is;

• voor dijkversterking KIS wordt voorgesteld om op de berekende ankerkrachttoename
een extra verhoging van 25% in rekening brengen, als gevolg van het effect van de
ongunstige bodemopbouw in het geval van de Lekdijk in de Alblasserwaard;

• vanwege de constatering, dat de kabelvergelijking een betere beschrijving van het
systeemgedrag levert, worden momenten in de ankerstang verwaarloosd.

Daarnaast moet voor de initiële ankerkracht en de zetting een voldoende veilige waarde
worden aangehouden. Een hoge initiële ankerkracht leidt tot een kleine ankerkrachttoename
door zetting. Daarom wordt in de ontwerprichtlijn voorgeschreven dat deze toename conform
Figuur 4.4 moet worden berekend, uitgaande van de initiële ankerkracht die in de UGT met
de lage karakteristieke waarden voor de grondsterkte (inclusief partiële veiligheidsfactoren,
dus in feite de rekenwaarden) is bepaald.

In Bijlage C.2 is een voorbeeldberekening op basis van dit voorstel opgenomen.
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5 Factor op moment voor toename ankerkracht

5.1 Probleemstelling
Bij het ontwerpen van de lange damwanden en bijbehorende ankers, die als stabiliteits-
schermen dienen in het kader van dijkversterking Nederlek, zijn als gevolg van autonome
zettingen van de grond dwars op de ankerstangen forse toenames van de ankerkrachten
vastgesteld, zoals is aangegeven in hoofdstuk 2 van [GD-anker1 2007]. Naast het optreden
van MHW, dient hiermee bij het ontwerp van de constructie rekening te worden gehouden.

Doordat de ankers onder een hoek van 45o worden aangebracht, leidt deze toename tot een
component in zowel horizontale als in verticale richting van de damwand. Dit heeft onder
andere gevolgen voor het moment in de damwand. Door de toename van de ankerkracht
wordt namelijk een grotere kracht op de damwand uitgeoefend dan in de Plaxis-berekening
bij MHW is vastgesteld. Daarom is in [GD-anker1 2007] het effect hiervan op het
momentenverloop in de damwand apart onderzocht.

5.2 Achtergronden

5.2.1 Berekening toename moment
Het vaststellen van de invloed van het moment in de damwand door de toename van de
ankerkracht wordt niet omschreven in [CURR166-2 2008]. Het was daardoor niet evident hoe
de toename van het damwandmoment moest worden vastgesteld. Er zijn verschillende
benaderingen toegepast; in [GD-anker1 2007] is ingegaan op twee van deze benaderingen.

Methode 1e benadering (toename ankerkracht in Plaxis):
In eerste instantie is getracht het effect van de verhoogde ankerkracht op de damwand te
bepalen door simpelweg de totale ankerkracht in de Plaxis-berekening in te brengen als een
voorspankracht (“pre-stress”) in de “calculation” fase. Het uiteindelijke resultaat van de
berekening is dan een relatieve toename van het maatgevende moment in de damwand.

Deze 1e benadering heeft geleid tot relatief hoge waarden voor de momenttoename. Bij
nadere beschouwing bleek dit voornamelijk aan de bodemopbouw rond de damwand te
liggen. In veel profielen is namelijk direct naast de damwand zeer slappe grond
gemodelleerd. Voor de ontwerpsituatie bij MHW, waar er sprake is van opdrijven van het
slappe lagenpakket achter de damwand, is dit maatgevend. Bij de modellering van de
bodemopbouw is nooit rekening gehouden met de situatie waarin de damwand in principe in
het dijklichaam wordt getrokken. Er is geen sprake meer van bezwijken of macrostabiliteit. En
de stijfheid van de achterliggende grond wordt ineens bepalend voor de krachten in de
damwand. In bijlage 3 van [GD-anker1 2007] wordt hier nader op ingegaan.

Conclusie bij 1e benadering: de twee rekenmethoden (CUR-model en Plaxis) sluiten niet
goed op elkaar aan. Daardoor is gezocht naar een andere benadering.
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Methode 2e benadering (opgelegde verplaatsing in Plaxis)
Het is duidelijk dat de koppeling tussen het CUR-model en Plaxis alleen mogelijk is wanneer
de veerstijfheid van het systeem damwand en ondergrond globaal overeenkomt. Uit de
1e benadering is gebleken dat dit niet het geval is. De berekening van het extra damwand-
moment is daarom bepaald aan de hand van de te verwachten verplaatsing van de ankerkop
als gevolg van de autonome zetting. Hiertoe is de volgende werkwijze gehanteerd.

De initiële lengte van de ankerstaaf is Lst. Als gevolg van de autonome zetting wordt de staaf
belast en buigt door. Omdat de ankerstaaf aan de onderzijde aan het ankerlichaam in het
pleistocene zand vastzit, is aangenomen dat de staaf alleen aan de bovenkant (bij de anker-
kop) kan verplaatsten. In Figuur 5.1 verplaatst de linker oplegging niet, maar de rechter wel.

Figuur 5.1 Illustratie lengte ankerstaaf

Omdat de staaf wordt belast door de bovenliggende grond, gaat hij doorbuigen en neemt de
normaalkracht in de staaf toe met F. Als gevolg hiervan zal de staaf een elastische verlening
ondergaan. Verder verplaatst de ankerkop naar links, omdat de doorbuiging anders niet tot
stand kan komen. In Figuur 5.2 zijn beide effecten losgekoppeld en apart geschetst.

Uit berekeningen van F volgens het CUR-model blijkt dat in alle gevallen de zetting kleiner
is dan de maximale ongehinderde doorbuiging. Dat wil zeggen dat het midden van de staaf
net zoveel verplaatst als de grond. De afstand waarover de doorbuiging gelijk is aan de
zetting, is het opgelegde deel van de staaf en is gelijk aan ·X. De waarde van  is te
berekenen met het CUR-model. Om de verplaatsing van de ankerkop te kunnen berekenen is
aangenomen dat de uitbuiging de vorm heeft zoals onderin Figuur 5.1. De totale staaflengte
moet nog steeds gelijk zijn aan de initiële lengte plus de elastische verlenging:

LLXyXX stn
22 2
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Hieruit is afstand X af te leiden, en daarmee ook de verkorting van de ankerstaaf Sq:

XLLSq st

De verkorting Sq treedt op in de richting van het anker. Omdat de damwand verticaal is
gefixeerd, geeft de verkorting een horizontale verplaatsing ux van de ankerkop, zie Figuur 5.2.

Figuur 5.2 Illustratie verkorting Sq de horizontale verplaatsing Ux

Voor de verplaatsing in horizontale richting ux geldt:

qx S2u

De horizontale verplaatsing ux is voor zes representatieve profielen bepaald met de
bovenstaande formules, uitgaande van verschillende hart-op-hart afstanden. De resultaten
zijn in Tabel 5.1 weergegeven.

h.o.h afstand
ankers [m]

horizontale verplaatsing ankerkop ux [mm]
11.9+95 12.2+88 13.3+05 14.3+62 11.5+26 13.6+24

1,57 16 16 17 20 24 18
2,10 14 14 14 17 20 11
3,15 13 11 11 13 16 16

Tabel 5.1 Resultaten berekende horizontale verplaatsing van de ankerkop

Vervolgens is in de zes profielen in Plaxis de invloed van een horizontale verplaatsing
onderzocht. Dit is gedaan door een kracht Fx op de damwand op het niveau van de ankerkop
op te leggen. Door dit bij verschillende waarden van Fx te herhalen, kan de relatie tussen de
horizontale verplaatsing ux en toename van het veldmoment worden bepaald. Vervolgens is
de relatieve toename van het moment vastgesteld. De waarde van de opgelegde horizontale
kracht Fx is niet van belang, het betreft bij deze benadering de relatie tussen de verplaatsing
en de relatieve toename van het moment. Deze relatie is in Figuur 5.3 weergegeven.

Hierin is tevens een bandbreedte aangegeven waarbinnen de horizontale verplaatsing zich
ongeveer bevindt, afhankelijk van de hart-op-hart afstand van de ankerstangen. In Figuur 5.3
is met de dikke zwarte lijnen de horizontale verplaatsing ux weergegeven voor de
bijbehorende profielen. De drie punten op de zwarte lijnen geven de waarde voor de drie
beschouwde hart-op-hart afstanden weer.

ux

Sq

zetting
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Figuur 5.3 Relatie horizontale verplaatsing ankerkop en de relatieve toename van het veldmoment

Uit Figuur 5.3 is af te lezen dat er enige spreiding in de resultaten aanwezig zijn. Dit wordt
veroorzaakt door verschillende locaties van de damwanden (twee profielen in de binnenkruin,
twee profielen in het talud en twee profielen in de binnenteen van de dijk). De profielen met
de damwand in de teen geven bij een zelfde verplaatsing duidelijk een grotere toename van
het moment dan de profielen waar de damwand in het talud staat. Wanneer de damwand in
het talud staat, is een relatief grote kracht nodig om dezelfde verplaatsing te generen, omdat
de bovenkant van de damwand dan in een dikke laag relatief stijve grond (dijksmateriaal)
staat. Als de damwand in de kruin staat is dit ook wel het geval, maar dan is de omvang van
het achterliggende grondmassief minder groot. Uit de Plaxis-berekening blijkt dat dan het
resterende dijklichaam in zijn geheel gaat vervormen.

Op basis van de resultaten uit deze 2e benadering is voor de dijkversterking besloten om uit
te gaan van een pragmatische benadering door bij dijkversterking KIS rekening te houden
met een toename van 10% op het veldmoment. Het is belangrijk te realiseren dat deze
toeslagfactor op het moment in het onderhavige geval is gelinkt aan de extra verhoging van
25% van de berekende ankerkrachttoename, zie paragraaf 4.2.5.

5.3 Voorstel factor op moment door toename ankerkracht
Door de toename van de ankerkracht wordt een grotere kracht op de damwand uitgeoefend
dan in de Plaxis-berekening bij hoog water is vastgesteld. Daarom is het effect hiervan op het
momentenverloop in de damwand in [GD-anker1 2007] apart onderzocht. Op basis van de
resultaten uit deze analyse is voor die dijkversterking besloten om uit te gaan van een
pragmatische benadering door rekening te houden met een toename van 10% op het
veldmoment.

Er wordt om dezelfde reden voorgesteld ook in de onderhavige richtlijn rekening te houden
met een toename van 10% op het veldmoment als gevolg van de ankerkrachttoename.
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6 Grondsterkte: (niet-)associatief gedrag

6.1 Probleembeschrijving
Een belangrijke aspect in het geotechnische ontwerpproces, zeker bij het toepassen van de
EEM voor het ontwerp van een constructieve dijkversterking, is de wijze waarop het grond-
gedrag is gemodelleerd. Het gebruik van de EEM biedt hiervoor namelijk zoveel mogelijk-
heden, dat verschillende adviseurs aan de hand van EEM-berekeningen tot verschillende
resultaten komen, en daarmee ook grote verschillen in het ontwerp van dijkversterkingen.

In 2010 is in TREEM voor het eerst associatief grondgedrag geïntroduceerd. Deze wijze van
modelleren houdt in dat voor de dilatantiehoek ( ) dezelfde waarde als voor de inwendige
wrijvingshoek ( ) wordt aangehouden. Ondanks dat deze wijze van modelleren niet ver van
de dagelijkse adviespraktijk bij stabiliteitsanalyses af staat – in het klassieke rekenmodel
MStab wordt (impliciet) veelvuldig een modellering op basis van associatieve parametersets
toegepast – wordt bij gebruik van EEM veelal van niet-associatief gedrag (  = 0) uitgegaan.
Aangezien in TREEM robuustheid van het stappenplan een belangrijk aspect is, wordt daarin
geadviseerd om (in de sterkte-reductie berekening) associatief grondgedrag aan te houden.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat voor de constructieve elementen de meest ongunstige
situatie is, bezwijken onder gedraineerde (met associatieve parameters) of ongedraineerde
condities (met niet-associatieve parameters).

6.2 Achtergronden

6.2.1 Beschrijven van de grondsterkte
Conform TREEM zijn er voor een beschrijving van de grondsterkte in Plaxis berekeningen
twee benaderingen mogelijk: een beschrijving met effectieve sterkteparameters, dus met (c’
en ’), en een beschrijving met ongedraineerde parameters, dat wil zeggen c’ = cu en ’ = 0.

Hierbij is het van groot belang te onderkennen dat de ongedraineerde sterkte (cu), die onder
andere uit een triaxiaalproef kan worden bepaald, feitelijk geen materiaalparameter is. Het is
een rekengrootheid die afhankelijk is van de manier van belasten (compressie, schuif of
extensie) en van het gemiddelde effectieve spanningsniveau. Dit vereist dat deze sterktes
zowel in de laboratoriumproeven, maar ook op iedere plaats in de simulatie kloppen. Dit vergt
precieze administratie. Bovendien gaat de indeling in grondlagen in de simulering niet meer
op; de belastingcondities zijn niet uniform over een laag.

Volledig ongedraineerde grondgedrag ontstaat als het poriënwater in het belaste deel van
ondergrond niet afstromen, er ontstaan wateroverspanningen. Omdat water in vergelijking tot
de grond bij benadering als niet-samendrukbaar kan worden verondersteld, wordt de grond
als geheel onsamendrukbaar. De werkelijke verhouding tussen belastingduur en drainage-
capaciteit van de grondlaag –hoe snel de wateroverspanningen kunnen afstromen – bepaalt
in feite of in de analyse van (on)gedraineerd grondgedrag zou moeten worden uitgegaan.
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Een criterium voor het bepalen van ongedraineerd belasten is:

v
2 1c t

h
met v

w v

kc
m n

waarin:
h laagdikte
t belastingduur
cv consolidatiecoëfficiënt
k doorlatendheid

w massadichtheid van water
mv verticale samendrukbaarheid van de laag
n samendrukbaarheid van de het grondwater

Dus bij een lage doorlatendheid, korte belastingduur en dikke lagen zou moeten worden
uitgegaan van ongedraineerd gedrag.

6.2.2 Gedraineerd vs ongedraineerd
In TREEM is er, om onduidelijkheden in gebruikte terminologie te vermijden, getracht wat
betreft de termen “gedraineerd” en “ongedraineerd” duidelijk onderscheid te maken naar:

a) (on)gedraineerd in relatie tot de omstandigheden (zoals de belastingsnelheid) waar-
onder de te beschouwen spannings- en sterkteverdeling in werkelijkheid tot stand komt;

b) (on)gedraineerd in relatie tot de wijze van berekenen (bv met Plaxis) in rekenfasen dan
wel sterkte-reductie berekeningen,

Het belang van dit onderscheid blijkt uit de wijze waarop de maatgevende spanningssituatie
onder extreme omstandigheden (MHW) dient te worden opgebouwd. In de fasering dient
namelijk een mogelijk onder ongedraineerde (terminologie a) omstandigheden tot stand
gekomen water(over)spanningsverdeling in de ondergrond, bv door een hoge
belastingsnelheid, naar een aantal aantal grondwaterpotentiaallijnen in een gedraineerde
(terminologie b) rekenfase te worden vertaald. Hierbij wordt verwezen naar TRWD, waarin
wordt toegelicht hoe een grondwaterpotentiaal onder extreme omstandigheden in een
analyse in rekening moeten worden gebracht.

Gedraineerde vs ongedraineerde sterkte-reductie
Met betrekking tot de sterkte-reductie berekening in Plaxis-analyses, waarin uiteindelijk voor
de gemodelleerde situatie een stabiliteitsfactor wordt bepaald, is er een belangrijk verschil
tussen een gedraineerde en ongedraineerde (terminologie b) uitvoering. Tijdens een
gedraineerde sterkte-reductie berekening ontwikkelen zich tijdens de sterkte-reductie
berekening geen aanvullende wateroverspanningen; dit is in een ongedraineerde sterkte-
reductie berekening wel het geval.
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De beschrijving van de grondsterkte met effectieve sterkteparameters kan zowel in een
gedraineerde als ongedraineerde (terminologie b) sterkte-reductie berekening; in het laatst-
genoemde geval moet van niet-samendrukbaar water worden uitgegaan. Beschrijving van de
grondsterkte met ongedraineerde parameters kan echter alleen in de ongedraineerde
(terminologie b) sterkte-reductie berekening. Oftewel:

• gedraineerde beschrijving, effectieve sterkteparameters: c’ en ’
• ongedraineerde beschrijving, effectieve sterkteparameters: c’ en ’, Kwater = 
• ongedraineerde beschrijving, ongedraineerde sterkteparameters: c’ = cu en ’ = 0

Er wordt in TREEM echter geconcludeerd dat op dit moment ongedraineerde (terminologie b)
sterkte-reductie berekeningen niet goed kunnen worden uitgevoerd; er is onvoldoende onder-
bouwing is voor de te gebruiken sterkteparameters. De sterkte is mogelijk nog lager omdat
het niet goed mogelijk is de wateroverspanningen, die tijdens het bezwijken worden
gegenereerd, te kwantificeren. Daarom wordt gesteld dat de ongedraineerde (terminologie b)
sterkte op basis van effectieve parameters gevaarlijk is.

6.2.3 Associatief vs niet-associatief
In paragraaf 6.1 is, wat betreft de input van parameters, het belangrijkste verschil tussen
associatief (  = ) en niet-associatief gedrag ( ) aangegeven. Uitgaan van niet-
associatief grondgedrag ( ) impliceert dat in de EEM-analyse, bij het definiëren van de
parameterset voor een grondlaag, voor de dilatantiehoek ( ) een waarde wordt aangehouden
die afwijkt van de waarde voor de inwendige wrijvingshoek ( ). Deze theoretische
beschrijving van het grondgedrag stemt overeen met het fysische gedrag. Indien er in een
EEM-analyse echter situaties worden beschouwd waarin (doorgaand) bezwijken optreedt,
dan schiet de mathematische beschrijving in de huidige (geavanceerde) constitutieve
modellen qua eenduidigheid tekort.

Een significant gevolg van de keuze voor niet-associatief materiaalgedrag is namelijk dat er
bij dit type gedrag bij doorgaand bezwijken (bv een sterkte-reductie berekening) een verschil
tussen de pieksterkte en de sterkte ontstaat, zie [SBW-num 2009]. Dit onderscheid wordt
groter bij een toenemende waarde voor de inwendige wrijvingshoek. In [SBW-num 2009]
wordt dan ook geconcludeerd dat in gedraineerde bezwijkanalyses bij een inwendige
wrijvingshoek van circa 30º of meer niet-associatieve materialen problemen geven. Zie ook
Bijlage D. Voor die situaties is een andere benadering nodig.

In [SBW-num 2009] wordt toegelicht dat het onderscheid tussen piek- en reststerkte in de
praktijk nog gecompliceerder is. Dit is het gevolg van het gegeven dat bij doorgaand
bezwijken niet alleen de plasticiteit, maar ook de elasticiteit van het materiaal een rol speelt.
De elasticiteit maakt dat niet noodzakelijkerwijs het mechanisme optreedt dat plastisch gezien
de laagste sterkte geeft, maar het mechanisme dat het makkelijkst kan worden gevormd. Dit
kan betekenen dat de gerealiseerde reststerkte hoger is dan de minimale reststerkte.

In sterkte-reductie berekeningen in EEM-analyses is sprake van doorgaand bezwijken. Deze
voorziening in Plaxis om een indruk van de veiligheid tegen bezwijken te verkrijgen heeft in
het geheel geen koppeling met het fysische grondgedrag. Het in een gedraineerde sterkte-
reductie berekening uitgaan van niet-associatief materiaalgedrag ( ) maakt het mogelijk
om in een ontlastingstak terecht te komen. Dit is het gevolg van lokalisatie van de
deformaties in het schuifvlak. In het schuifvlak neemt de normaalspanning af, daardoor kan
het buitengebied elastisch reageren. Dit is een ongewenste situatie. Zeker in een
stappenplan, waarin de robuustheid ervan een belangrijk aspect is en het een ongewenste
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situatie om überhaupt in een ontlasttak terecht te kunnen komen (zoals TREEM). Ook al komt
een dergelijke situatie niet dagelijks voor. In het gebruik van een associatief materiaalmodel
zal dit niet gebeuren.

Tot het moment dat de mathematische formulering van constitutieve modellen ook onder
bezwijkomstandigheden is verbeterd, is er dus een rekentruc noodzakelijk om de
eenduidigheid in de beschrijving van het grondgedrag te garanderen: namelijk het aanhouden
van associatief grondgedrag.

6.2.4 Associatief vs niet-associatief in situatie WSRL
Uit analyses in Bijlage D blijkt specifiek voor het benedenrivierengebied (waar over het
algemeen grondlagen met een relatief lage rekenwaarden van de sterkte ( ’d  30º) worden
aangetroffen), dat het verschil in maatgevend moment en ankerkracht bij een opschaal-
factor  1,2 tussen associatief dan wel niet-associatief gedrag in ontwerpberekeningen voor
stabiliteitsschermen marginaal is. Bij hogere waarden voor de opschaalfactor neemt dit
verschil beperkt toe, tot een maximaal verschil in de orde van grootte van 10%. Evenals bij de
stabiliteitsfactor – hier is er sprake van een verschil in de orde van grootte van 5% – wordt
door het aanhouden van de associatieve parameterset in alle gevallen een veilige waarde
voor maatgevend moment en maatgevende ankerkracht bepaald.

6.3 Voorstel (niet-)associatief grondgedrag
Een niet-associatieve beschrijving van het grondgedrag ( ) stemt theoretisch gezien
overeen met het fysische gedrag. Indien er in een EEM-analyse echter situaties worden
beschouwd waarin (doorgaand) bezwijken optreedt, dan schiet de mathematische
beschrijving in de huidige (geavanceerde) constitutieve modellen in EEM-pakketten qua
eenduidigheid tekort. Tot het moment dat de mathematische formulering van constitutieve
modellen ook onder bezwijkomstandigheden is verbeterd, is er daarom een rekentruc
noodzakelijk om de eenduidigheid in de beschrijving van het grondgedrag te garanderen:
namelijk het aanhouden van associatief grondgedrag.

Voor het bepalen van de associatieve rekenwaarden van de schuifsterkte dient hierbij,
conform de procedure in paragraaf 3.3.1 van TREEM, eerst de omrekening van de niet-
associatieve karakteristieke waarde naar niet-associatieve rekenwaarde te geschieden.
Vervolgens wordt geadviseerd de niet-associatieve rekenwaarden van de sterkte (cd, d,

d =0º) naar equivalent associatieve rekenwaarden (cd
*, d

*, d  = d ) te vertalen, gebruik
makende van het Best Guess Equivalent model. Hiervoor geldt:

* 0 d d d d
d

d d
* *

d d

* *
d d d d

4 cos sinsin  met  45  en
sin 2 cos 2 10 1 sin sin

cot cot

R R
R
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7 Reststerkte

7.1 Probleembeschrijving
De binnenwaartse macrostabiliteit van het grondprofiel met een stabiliteitscherm kan een
zodanig lage stabiliteitsfactor bezitten, dat daadwerkelijk afschuiven lang voor het optreden
van het ontwerppeil plaatsvindt. Dit beïnvloedt het stabiliteitscherm. Het ligt voor de hand om
voor een dergelijk geval in de som uit te gaan van een afgeschoven binnentalud, een
zogenaamd restprofiel. Niet alleen de geometrie ligt dan in de vorm van een restprofiel, zie
Figuur 7.1. Ook de sterkte reduceert dan tot de reststerkte (remoulded strength) als gevolg
van de grote opgetreden verplaatsing.
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Stabiliteit-scherm
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Figuur 7.1 Stabiliteitscherm met restprofiel, zie[HSK 2012]

Het afschuiven van het binnentalud heeft een nadelige invloed op het stabiliteitscherm. De
momenten, dwarskrachten en verplaatsingen zullen groter zijn dan wanneer het profiel niet is
afgeschoven. Voor het ontwerp van het stabiliteitscherm (type II constructie) dient met deze
invloed rekening te worden gehouden.

De ontwerprichtlijn geldt voor stabiliteitschermen die in de binnenkruin, binnenteen of
daartussen worden geplaatst. Bij plaatsing in de binnenkruinlijn dient minimaal 3m
kruinbreedte aan de rivierzijde van het scherm aanwezig te zijn. Het scherm is al dan niet
verankerd en de kop van het scherm wordt in het algemeen onder maaiveld afgewerkt.

7.2 Achtergronden

7.2.1 Historisch onderzoek naar restprofiel
Uit de eenvoudige analyse van historische afschuivingen in [HSK 2012] volgt dat de mate van
afschuiving, gedefinieerd als percentage van de verticale zakking ten opzichte van de
kerende hoogte, zonder opdrijven gemiddeld genomen minder is (10 tot 30%) dan bij
opdrijven (23 tot 30%). De maximale waarden zijn echter ongeveer gelijk, namelijk circa 30%.

Opmerking hierbij is dat het volume grond dat is afgeschoven vanuit het actieve deel is
verplaatst richting passieve deel. Voor cirkelvormige afschuivingen (zonder opdrijven) is dit
veelal zichtbaar en is gevoelsmatig vaak sprake is van volumebehoud, zie Figuur 7.2. Voor
de situatie met opdrijven is dit niet zo eenduidig. Het binnendijkse maaiveld komt veelal wel
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enigszins omhoog, maar dit kan ook buiten het invloedsgebied van het stabiliteitscherm
gebeuren en veelal zal de ondergrond in de ‘drukstaaf’ samendrukken waardoor er niet altijd
sprake is van volumebehoud.
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Figuur 7.2 Restprofiel na instabiliteit

7.2.2 Onderzoek naar reststerkte
In het kader van het meest recente zoneringsonderzoek, zie [GD-zone 2002], is onderzoek
gedaan naar een veilige waarde voor de reststerkte van Nederlandse gronden. Uit dit
onderzoek volgde voor NL gronden een reststerkte van 50%, waarbij een veiligheidsfactor
(modelfactor) van 0,8 wordt gehanteerd. De reststerkte in de zoneringsmethode in MStab
wordt berekend door de opgegeven rekenwaarden van MStab te vermenigvuldigen met de
genoemde factoren (dus 0,5 * 0,8 = 0,4). Aanbevolen wordt in Plaxis de waarde van 0,4 aan
te houden.

N.B. Het verschil tussen de rekenwaarden van de grondsterkte en de gemiddelde sterkte is
sterk afhankelijk van de proevenverzameling en de daarbij gehanteerde materiaal-
factoren. Voor de proevenverzameling van celproeven Alblasserwaard, met materiaal-
factoren conform LOR2, was dit verschil voor ‘Hollandveen Berm’ een factor 1,4 à 1,5
(afhankelijk van het spanningsniveau). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat in de
zoneringsmethode dus rekening wordt gehouden met een sterkte-reductie van 60%
ten opzichte van de rekenwaarde van de sterkte, aangezien:

100 - (0,5*0,8) * 100 = 100 – 40 = 60%

Uitgaande van de gemiddelde sterkte is dit circa 70%:

100 - (0,5 * 0,8 * 1 / 1,4 à 1,5) * 100 = 100 – 26 à 29 = 74 à 71%

De verkneedde sterkte (factor 0,4 op de rekenwaarde in Plaxis) is aanwezig in het gebied van
de afschuiving. Een voorstel op basis van [HSK 2012] voor een pragmatische veilige
keuze/aanname van dit gebied is weergegeven in Figuur 7.3.

7.2.3 Onderzoek praktijkgevallen

Gevoeligheidsanalyse praktijkgevallen
Op basis van vier praktijkgevallen is in [HSK 2012] een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd naar
het effect van een afgeschoven binnentalud op de krachtswerking van een (in de binnenkruin
geplaatste) verankerde damwandconstructie. De berekeningen zijn uitgevoerd met Plaxis.
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Bij de verschillende praktijkgevallen is gevarieerd met de ligging van het binnenwaartse
maaiveld, het binnenwaartse grondprofiel, wel of geen maaiveldheffing aan de passieve zijde
van het cirkelvormige afschuifvlak en wel of geen opdrijven (LiftVan versus Bishop).
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Figuur 7.3 Modellering Plaxis: restprofiel met volumebehoud en gereduceerde sterkte

Op basis van de gevoeligheidsanalyse op de (praktijk)gevallen is het volgende vastgesteld,
waarbij voor een nadere toelichting op de uitgevoerde sommen (A t/m E) en gevallen (1, 2, 3a
en 3b) naar paragraaf 5.3.1 van [HSK 2012] wordt verwezen:

• De stabiliteitsfactor van de basissom (A) is in alle onderzochte gevallen hoger dan de
stabiliteitsfactor van de referentiesom (B). In de praktijk is het de verwachting dat het
afgeschoven binnentalud ongeveer bij eenzelfde veiligheid(sfactor) tot stilstand komt als
de veiligheid van het nog niet afgeschoven talud. Aangezien in de sommen een lagere
stabiliteitsfactor wordt gevonden, kan dit twee dingen betekenen:

1 wanneer de aangenomen mate van afschuiving klopt, is de reststerkte te
conservatief aangenomen of

2 wanneer de reststerkte juist is verondersteld is de mate van afschuiving
onderschat.

Bij de eerste optie zijn de berekende momenten en ankerkrachten in de referentie-
som (B) overschat, in het tweede geval onderschat. Op basis van de onderzochte
praktijkgevallen kunnen we er redelijkerwijs van uit gaan dat voor de cirkelvormige
glijvlakken een afschuiving van 1/3 H kan worden gezien als een bovengrens. Dit houdt
in dat voor de cirkelvormige glijvlakken (Bishop) het referentiegeval een veilig
uitgangspunt is. Voor de langgerekte glijvlakken is het aantal onderzochte
praktijkgevallen veel beperkter, waardoor met minder zekerheid kan worden gezegd dat
de aangehouden zakking van 1/3 H in alle gevallen een goed vertrekpunt is.
Daartegenover staat dat de berekende veiligheidsfactor voor de referentiesom (B) bij
geval 1 en 2 (langgerekt glijvlak) veel dichter bij de veiligheidsfactor van de basissom
ligt dan dat dit het geval is bij de som met het cirkelvormige glijvlak (geval 3).
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• Ervan uitgaande dat het vertrekpunt juist is, dat wil zeggen maaiveldzakking van 1/3H
en lokale afname van de grondsterkte tot 40%, dan geldt:

- Bij een langgerekt glijvlak (LiftVan, geval 1) blijkt een zakking van 2/3 H van het
binnenwaartse grondprofiel een veilige modellering, mogelijk zelfs iets te veilig.

- Bij cirkelvormige glijvlakken (Bishop, gevallen 3a en 3b) is een zakking van 2/3 H
van het binnenwaartse grondprofiel een redelijke benadering. Een veilige
modellering kan worden gerealiseerd door een zakking van het binnenwaartse
grondprofiel van 5/6 H aan te houden. Wanneer hierbij het voorgaande punt wordt
meegenomen, namelijk de verwachting dat het referentiegeval voor het cirkel-
vormige glijvlak aan de veilige is, dan moet worden geconcludeerd dat ook voor
het cirkelvormige glijvlak een zakking van 2/3 H een veilige benadering is.

• Het modelleren van een maaiveldheffing aan passieve zijde van de Bishop glijcirkel
heeft een minimale invloed op de damwand, terwijl de modellering ervan redelijk
bewerkelijk is en de maaiveldheffing zelf (afhankelijk van de hoogte en geometrische
vorm) snel instabiel kan worden.

• De mate van afschuiving (zonder sterkte-reductie) die dezelfde invloed op de damwand
teweegbrengt als het referentiegeval, verschilt enigszins wanneer voor het onderzochte
geval bij verschillende stabiliteitsfactoren wordt gekeken.

Ervaringen Royal Haskoning bij ontwerpberekeningen
Bij het ontwerp van dijkverbetering Werkendam is gebleken dat zelfs het gemodelleerde rest-
profiel (uitgangspunten: zakking binnenwaarts grondprofiel 2/3 H, geen aanpassing sterkte)
nog kan afschuiven voordat de minimaal vereiste stabiliteitsnorm wordt gehaald. In zo’n geval
lijkt het niet reëel om het restprofiel nog verder te verlagen, omdat anders een veel te veilig
(en dus niet efficiënt) damwandontwerp wordt verkregen. Immers, in de praktijk is het de
verwachting dat het afgeschoven binnentalud niet meer dan circa 30% zal zakken.

Als in de Plaxis-modellering wordt uitgegaan van meer dan 60% zakking (en dus verlies van
grond) leidt dit tot een behoorlijke verlaging van de gronddruk tegen de damwand en korrel-
spanning op het opdrijfvlak, hetgeen (voor de onderzochte case) erg ongunstig doorwerkt in
de buigende momenten, vervormingen en ankerkrachten in de damwand. In een dergelijk
geval lijkt het verdedigbaar om het grondprofiel niet verder te verlagen dan 2/3 H. Om de
minimaal vereiste stabiliteitsnorm te halen (ter bepaling van de benodigde sterkte van
damwand en eventueel ankers) is bij de ontwerpberekeningen voor dijkverbetering
Werkendam (case LiftVan) ervoor gekozen om de grondsterkte op enige afstand van de
damwand lokaal te verhogen. In feite is daarmee gerealiseerd dat het passieve gedeelte van
het LiftVan glijvlak verder naar achter kwam te liggen. Hiermee werd de stabiliteitsfactor van
het afschuifvlak binnenwaarts verhoogd zonder dat dit gevolgen had voor de berekende
invloed op de damwand. Indien de lokale verhoging van de sterkteparameters van de
binnendijks gelegen grondlagen tot gevolg had dat er een Bishop glijcirkel ontstond, had dit
wel gevolgen voor de invloed op de damwand. Kennelijk is het dus voor een dergelijke
situatie van belang dat het maatgevende type afschuifvlak ongewijzigd blijft.
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7.3 Voorstel restprofiel en reststerkte
Indien het binnentalud een stabiliteitsfactor lager dan de norm bezit (zodat de kans op
daadwerkelijk afschuiven lang voor het optreden van het ontwerppeil moet worden
aangenomen), dan dient voor het ontwerp rekening te worden gehouden met de invloed van
een restprofiel. Voor de beschouwde gevallen in [HSK 2012] geldt dat het afgeschoven
binnentalud veilig kan worden gemodelleerd door uit te gaan van een zakking van 2/3 H.
Hierbij behoeft dan geen reststerkte te worden gemodelleerd. Hierbij is H gedefinieerd als de
kerende hoogte, dat wil zeggen de kruinhoogte van de dijk minus het binnendijkse maaiveld
(achter de berm!), zie Figuur 7.4) Praktisch gezien kan dit worden gemodelleerd door het in
gearceerde deel van het grondlichaam in de figuur aan de polderzijde van het
stabiliteitsscherm weg te laten c.q. in de EEM-rekenfasering te deactiveren.
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Figuur 7.4 Modellering Plaxis: restprofiel met zakking over 2/3*H, zie [HSK 2012]

N.B. De resultaten van de berekende gevallen geven een vergelijkbare trend aan, maar het
aantal onderzochte gevallen is nog te beperkt om op dit moment met voldoende
zekerheid een generieke conclusie voor alle dijken te kunnen trekken. Om wel tot een
generieke conclusie te kunnen komen wordt aanbevolen om in de komende projecten
waar stabiliteitschermen worden ontworpen voor enkele gevallen te verifiëren of de
bovengenoemde aanname van 2/3 H veilig is. Hiervoor kan eenvoudigweg de aanpak
zoals beschreven in dit rapport worden gevolgd.
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8 Vervorming constructie

8.1 Probleembeschrijving
Bij een volledige discussie over vervormingseisen, aan zowel groene als constructief
versterkte, dijken dient in feite naar een aantal aspecten te worden gekeken:

a. Juridische aspecten: welke vervormingen kunnen worden geaccepteerd vanuit het
oogpunt van de aansprakelijkheid voor geleden schade?

b. Financiële aspecten: welke vervormingen kunnen worden geaccepteerd vanuit het
oogpunt van de financiële gevolgen voor het oplossen van de schade?

c. Technische aspecten: dit aspect is drieledig, want:

- Wanneer is er nu eigenlijk sprake van bezwijken? Bij een bepaalde vervorming of
een bepaalde vervormingssnelheid?

- Hoe goed kan je een werkelijke vervorming eigenlijk voorspellen? Welke model
(programmatuur, constitutief model) moet wanneer worden toegepast?

- En hoe wordt de juiste input voor deze modellen achterhaald? Welke meting ligt
daaraan ten grondslag?

In het onderliggende document wordt de huidige stand van de kennis rondom de technische
aspecten aan dit onderwerp beknopt samengevat.

N.B. Opgemerkt wordt dat het onzinnig is heel veel energie te steken in het oplossen van de
technische aspecten, indien er geen uitzicht is op een oplossing van de financiële dan
wel juridische aspecten.

8.2 Achtergronden
Op basis van een interne inventarisatie is tot de volgende (waarschijnlijk niet onuitputtelijke)
lijst gekomen van discussies over vervormingen gevoerd binnen meerdere gremia:

a) bij de ontwikkeling van [TAW-LOR2 1989] is tot een eis gekomen die aan de maximale
horizontale vervorming voor de teen van de dijk wordt gesteld;

b) bij de ontwikkeling van [TAW-LK 2003] waarin voor constructief versterkte dijken
specifieke betrouwbaarheidsindices (en de verdeling daarvan over de verschillende
onderdelen) op basis van Bouwbesluit 1990 zijn afgeleid;

c) in Werkgroep Evaluatie Grondmechanisch Onderzoek (EGO) hebben veel discussies
over dit onderwerp plaatsgevonden welke in verslagen moeten zijn vastgelegd;

d) bij het ontwerpen en uitvoeren van een dijkversterking met stabiliteitsschermen
bestaande uit diepwandelementen bij Hardinxveld;

e) bij het ontwerpen van een dijkversterking met stabiliteitsschermen bestaande uit stalen
damwanden in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard.

f) De afgelopen jaren is, met name in het kader van onderzoeksprogramma Sterkte en
Belastingen Waterkeringen, onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om bij het toetsen
van groene dijken rekening te houden met de ongedraineerde sterkte, juist aangezien er
daar (nog) geen eisen aan de vervorming worden gesteld. Hieraan gelinkt is een
overleg met Provincie Zuid-Holland, zie [DLT-vervorming 2008].
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In de werkgroep EGO zijn er meerdere discussies gevoerd (o.a. naar aanleiding van Wilnis)
over de verhouding tussen de inspanning die in een dijkversterking ten behoeve van
belendingen wordt gestoken, terwijl deze belendingen bij het werkelijk optreden van
maatgevend hoogwater toch bezwijken. Hierbij ging het met name over de juridische
aansprakelijkheid bij het afwegen van de hoeveelheid te accepteren schade; er zou bij een
ontwerp in ieder geval een expliciete afweging moeten worden gemaakt.

Verder is tijdens het werkgroep EGO overleg ter sprake gekomen dat historisch onderzoek
naar de vervorming van bezwijkende (groene) dijken mogelijk meer licht kan schijnen over de
vraag welke vervormingseisen moeten worden gesteld, en bij welke vervorming er sprake is
van een bezweken dijk? Een aantal mogelijke bronnen wordt genoemd:

 zogenaamde ‘zinkdijken’ werden zo genoemd omdat ze (tijdens rampen) bij hoogwater
een relatief grote vervorming hebben laten zien;

 ten behoeve van het onderdeel reststerkte (zie hoofdstuk 7) is een inventarisatie van
afschuivingen opgenomen, zie Tabel 8.1;

 recent is een artikel gepubliceerd over de oorzaak voor het bezwijken van de dijken
tijdens de Watersnoodramp in 1953;

 de zoneringsmethode bij het beoordelen van de binnenwaartse stabiliteit, zie [GD 2002].

Tabel 8.1 Inschatting mate van afschuiving actief glijvlak bij historische afschuivingen op basis van foto’s

Tot slot heeft Petar Lubking binnen deze werkgroep recentelijk twee presentaties gehouden
over vervorming van constructief versterkte dijken, zie Bijlage F.
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8.3 Voorstel vervormingen
Afgezien van de eis dat de daling van de gehele kruin kleiner dient te zijn dan 0,1 m,
ontbreken vooralsnog eenduidige criteria voor het toetsen van de vervorming, zie Bijlage F.
Dat betekent echter niet dat er geen aandacht voor vervorming nodig is.

Als er schade aan een pand wordt verwacht als gevolg van hoogwater, dan moet er worden
nagegaan of het mogelijk is met een zwaarder of ander ontwerp die schade te voorkomen.
Vervolgens moet uit de afwegingsprocedure blijken dat het waterschap een zorgvuldige
afweging heeft gemaakt om die zwaardere of andere constructie wel of niet toe te passen.

De vervorming wordt in de BGT getoetst, waarin de karakteristieke sterkteparameters worden
gehanteerd. Daarnaast is de betrouwbaarheidsindex voor de BGT lager. Hier zijn geen
exacte waarden gegeven, maar een waarde van  = 3,4 (CUR-klasse 2) is naar verwachting
een veilige waarde.

Met betrekking tot bereikbaarheid dient de kruin van de dijk te allen tijde een minimale
breedte van 3 m over te houden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met erosie
van het voorland en/of buitentalud en het afschuiven van het restprofiel.
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9 Verticale draagkrachtconstructie

9.1 Probleembeschrijving
Bij de belasting van een verankerd stabiliteitsscherm tijdens MHW ontstaat er in de wand een
resulterende verticale kracht. Als gevolg van de belasting van de wandconstructie neemt
immers de ankerkracht toe. Het anker brengt de resulterende horizontale en verticale kracht
ter plaatse van de aansluiting (aan de bovenkant van de wand) over op de wand. Beide
krachtscomponenten moeten worden door de wand opgenomen.

Indien de verticale component niet door de wand kan worden opgenomen, dan zal de wand
gaan zakken. Dit is ongewenst, omdat bij een verticale verplaatsing van de wand ook een
horizontale verplaatsing zal optreden. En die kan vervolgens resulteren in een kruindaling of
schade aan belendingen en verhardingen. Daarom wordt aan het ontwerp van de
versterkingsconstructie de eis gesteld dat de wand zonder doorgaande verplaatsing de
verticale kracht kan opnemen en overbrengen naar de ondergrond.

In het geval van een damwand wordt de verticale draagkracht voornamelijk door de schacht-
wrijving geleverd, omdat de puntweerstand maar een klein aandeel kan leveren. Bij een
(verankerde) diepwand of combiwand is de puntweerstand zo groot dat de verticale draag-
kracht geen probleem zal zijn. En een onverankerde wand heeft geen verticale belasting-
component. Hier wordt daarom alleen ingegaan op een verankerde damwand.

9.2 Achtergronden

9.2.1 Belastingen op de wand
De verticale draagkracht van een damwand moet zijn verzekerd in de UGT, dus bij het
optreden van MHW. Alleen dan is een eventuele vervorming problematisch. De verticale
belasting op de verankerde damwand bestaat in die situatie in principe uit vier componenten:

1. het eigen gewicht van de damwand;
2. de negatieve kleef langs de damwand;
3. de verticale resultante van de maatgevende ankerkracht, zie paragraaf 9.2.4;
4. de verticale resultante van de ankerkrachttoename onder invloed van autonome zetting.

Voor eigen gewicht van de damwand kan een veilige waarde worden geschat. Uitgaande van
een relatief zwaar profiel (AZ42-700N) met veilige lengte (20 m) moet ongeveer 40 kN/m’ aan
eigen gewicht worden gerekend.

Een volledig zakkingsvrije damwand zal door negatieve kleef worden belast. Bij een verschil
in verplaatsing tussen grond en wand van meer dan enkele cm’s kan ervan worden uitgegaan
dat de volledige negatieve kleef tot ontwikkeling is gekomen. Uitgaande van een autonome
kruindaling in de orde van 0,5 à 1 cm per jaar, moet het uitgangspunt voor een volledig
zakkingsvrije damwand zijn dat de volledige negatieve kleefbelasting kan optreden. Dat wil
echter ook zeggen dat het kleine verplaatsingsverschil direct wordt opgeheven als de
damwand een klein beetje zakt. De negatieve kleef zal dan ook zeer snel teruglopen als deze
ook maar een klein beetje in beweging komt. Eén tot enkele cm’s is al voldoende om de
negatieve kleef op te heffen.
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Het zakken van de damwand zal niet leiden tot afname van de aandrijvende ankerkracht. Het
anker wordt weliswaar kortstondig ontlast, maar de belasting die de actieve wig op de
constructie uitoefent wordt niet minder. Een damwand die bij MHW niet voldoende verticale
draagkracht heeft zal (uitgaande van een constante verticale draagkracht) dus blijven zakken
en wordt door de belasting van de dijk, die via de ankerstang verticaal op de wand wordt
overgebracht, steeds verder de grond ingetrokken.

Tijdens de zeer langzaam optredende ankerkrachttoename als gevolg van autonome zetting
op de ankerstang hoeft in principe niet aan de eis wat betreft de verticale draagkracht te
worden voldaan. In paragraaf 9.2.4 wordt namelijk bewezen dat een zeer kleine verticale
verplaatsing van de damwand direct leidt tot een grote afname van de aandrijvende
ankerkracht. In het geval van de ankerkrachttoename als gevolg van autonome zetting is de
zakking van de damwand dus een zichzelf uitdovend proces.

9.2.2 Geotechnische sterkte van de constructie
De verticale draagkracht van de damwand wordt geleverd door drie componenten:

1. de puntweerstand van de wand;
2. de schachtwrijving over het deel van de wand in het zand;
3. bij grotere verplaatsing, de positieve kleef over het deel in de cohesieve lagen.

Door de vorm van de damwanddoorsnede is de puntweerstand relatief klein, maar niet
verwaarloosbaar (orde 100-200 kN/m’) en kan daarom in rekening worden gebracht. Bij het
berekenen van de puntweerstand, en ook de schachtwrijving, moet rekening worden
gehouden met de reductie van de conusweerstand in het zand als gevolg van de verhoogde
waterspanning in het zand tijdens MHW (zie paragraaf 9.2.6).

De schachtwrijving over het deel van de damwand dat in het zand staat levert de grootste
bijdrage aan de verticale draagkracht. Het berekenen van deze bijdrage is complex. Als er
wordt uitgegaan van een (horizontaal) onbelaste damwand, dan wordt de schachtwrijving
onderschat. Als gevolg van het belasten van de wand, en de resulterende uitbuiging en
inklemming, verandert de spanningstoestand in het zand rond de wand. De horizontale
grondspanning zal toenemen, waardoor ook de wandwrijving zal kunnen toenemen. Het
effect van deze grondconstructie interactie is echter zeer lastig te kwantificeren.

Als de damwand zakt, dan ontwikkelt zich ook wandwrijving in de aanwezige cohesieve
grondlagen. Dit wordt als de positieve kleef aangeduid. Bij een verticaal verplaatsingsverschil
groter dan 1 cm speelt dit aspect al een rol.

9.2.3 Uitgangspunten voor ontwerp
De verticale draagkracht van de wand (de som van de punt- en schachtweerstand dient
onder alle omstandigheden groter te zijn dan de totale verticale belasting: het eigen gewicht,
de verticale component van de maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden en
de negatieve kleefbelasting. Oftewel, de wand dient zettingsvrij te zijn:

(Fr;drkr;punt + Fr;drkr;schacht)  qeg + fopen · n · cos( ) · Fs;A;drkr + Fs;nk;drkr (5.2)

waarin:
Fr;drkr;punt rekenwaarde puntweerstand conform NEN 6743 [kN/m’]
Fr;drkr;schacht rekenwaarde schachtweerstand conform NEN 6743 [kN/m’]
qeg eigen gewicht [kN/m’]
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fopen factor m.b.t. openingspercentage stabiliteitsscherm [-]
n additionele veiligheidsfactor voor draagkracht = 1,25 [-]

helling ankerstang t.o.v. verticaal [º]
Fs;A;drkr maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden [kN/m]
Fs;nk;drkr rekenwaarde negatieve kleefbelasting conform NEN 6743 [kN/m’]

De maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden (Fs;A;drkr) is gelijk aan de
maatgevende ankerkracht uit de EEM-analyse inclusief de ankerkrachttoename als gevolg
van autonome zetting.

9.2.4 Toelichting op ontwerpaspecten

Bepaling maatgevende ankerkracht
Voor het ontwerp van de dijkversterking Nederlek is onderzoek gedaan naar de grootte van
de ankerkracht bij verschillende belastingscenario’s tijdens de ontwerplevensduur. Daarbij is
bepaald hoe de ankerkracht zich ontwikkelt bij twee uiterste gevallen, namelijk direct MHW
gevolgd door 100 jaar zetting, en eerst 100 jaar zetting gevolgd door MHW. De resultaten van
die gevoeligheidsanalyse is opgenomen in Appendix 7 van [GD-uitv 2007].

In Figuur 9.1 wordt een typisch verloop van de ankerkracht in kN/m’ in de tijd geschetst. De
zwarte lijn geeft de ankerkrachttoename als gevolg van autonome zetting op de ankerstang
weer als er gedurende 100 jaar geen MHW optreedt. De ankerstang wordt daarentegen
ontworpen op de grootst mogelijke kracht (roze lijn), en die ontstaat als MHW op t = 0
optreedt (Fs;A;plx), gevolgd door 100 jaar autonome kruindaling ( Fs;A;z).
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Figuur 9.1 Verloop van de ankerkracht in de tijd bij MHW op verschillende momenten

Uit Figuur 9.1 blijkt dat de ankerkracht bij MHW afhankelijk is van de heersende ankerkracht
vlak vóór het optreden van MHW, en die is weer afhankelijk van de hoeveelheid opgetreden
zetting. Met andere woorden: de ankerkracht bij MHW is afhankelijk van het tijdstip waarop
MHW optreedt. Als in dit voorbeeld MHW optreedt op t = 50, dan loopt de ankerkracht op van
circa 200 kN/m’ naar 250 kN/m’. Dat is meer dan wanneer MHW op t = 0 optreedt.
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Als de draagkracht van het anker moet voldoen bij MHW, dan is volgens Figuur 9.1 de
maatgevende situatie wanneer MHW pas helemaal aan het eind van de ontwerplevensduur
optreedt. De ankerkracht die dan optreedt is in dit geval ongeveer 300 kN/m’, welke dus
circa 1,5 keer zo groot is als in het geval MHW op t = 0 optreedt. De draagkracht moet in dit
geval dus bij een ankerkracht van 300 kN/m’ worden getoetst.

Hieruit worden geconcludeerd, dat eerst de maatgevende ankerkracht (Fs;A;drkr) moet worden
bepaald waarop de draagkracht gedimensioneerd dient te worden. Hiertoe kan een
aanvullende Plaxis-analyse worden gemaakt, waarbij in het anker een initiële voorspanning
van circa 1,5 maal de ankerkracht optredend bij MHW op t = 0 (Fs;A;plx) wordt aangebracht.

9.2.5 Elastische verkorting ankerstang
Als een verankerde damwand zakt, dan neemt de ankerkracht af. De grootte van de afname
is afhankelijk van de verplaatsingsrichting van de ankerkop. Als de ankerkop recht naar
beneden zakt, dan treedt een verkorting van de ankerstaaf op. Dit is afgebeeld in Figuur 9.2.

damwand

Lanker
Lanker

Udamw ;x;max

anker

Udamw ;y

Figuur 9.2  Verplaatsing ankerkop

De rode lijn geeft het uiterste geval aan dat de ankerkop, weergegeven door de zwarte stip,
eerst verticaal zakt totdat de initiële ankerkracht volledig is verdwenen. Hierbij hoort een
bepaalde elastische verkorting van de ankerstaaf ( Lanker;max). Daarna verplaatst de ankerkop
verder langs de lijn onder 45o (loodrecht op de ankerstang) totdat de volledige verticale
zakking van de damwand (udamw;y) is bereikt.

Het andere uiterste is weergegeven door de blauwe lijn, waarin de damwand als gevolg van
de negatieve kleef zakt en daarbij richting polder vervormt. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de
horizontale verplaatsing van de ankerkop groter is dan de verticale verplaatsing; dan zou de
ankerkracht moeten toenemen. In het uiterste geval blijft de ankerkracht gelijk, dus is er geen
verkorting van de ankerstang, ofwel Lanker = 0. De horizontale verplaatsing (udamw;x) van de
ankerkop is nu gelijk aan de verticale verplaatsing: udamw;x;max = udamw;y

De werkelijke verplaatsing van de ankerkop wordt weergegeven door de groene lijn en ligt
ergens tussen beide gevallen in. Er is sprake van enige verkorting van de ankerstang,
waardoor de horizontale verplaatsing kleiner is dan udamw;x;max.
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Om een idee te krijgen van de orde van grootte van de elastische verkorting van een
(schroefinjectie)ankerstang kan de volgende schatting worden gemaakt. De maximaal
opneembare ankerkracht (F) van het zwaarste reguliere schroefinjectieanker (i.e.
Leeuwanker) bedraagt circa 2200 kN. De rekstijfheid van dit anker (EAanker) is circa
1,2·106 kN. De elastische verlenging van een ankerstaaf ( Lanker) met een lengte (Lanker) van
20 m is dan:

anker
anker 6

anker

F L 2200 20L 0,04 m
EA 1,2 10

Dit betekent dat een zeer zwaar belast anker bij een kleine verkorting (4 cm) de gehele kracht
weer verliest. Oftewel, bij een kleine neerwaartse verplaatsing van de damwand
(4 cm / 2  3 cm) neemt de ankerkracht af van maximaal tot nul. Met andere woorden, door
de ankerbelasting als gevolg van autonome zetting op de ankerstang kunnen de damwanden
hooguit enkele centimeters (orde van grootte 2-3 cm) zakken.

9.2.6 Reductie van conusweerstand als gevolg van hoog water
De schachtwrijving en puntweerstand van de damwand worden berekend op basis van de
conusweerstand (qc) van het zand. Deze conusweerstand wordt gemeten met behulp van
een sondering (CPT) ten tijde van een gemiddelde waterstand. Bij hoogwater neemt echter
de waterspanning in de zandlaag toe, wat leidt tot een afname van de effectieve (verticale)
spanning en de hieraan gecorreleerde conusweerstand. Onder maatgevende omstandig-
heden is de conusweerstand lager dan gemeten. Bij het berekenen van de draagkracht moet
rekening worden gehouden met deze zogenaamde qc-reductie (zie Figuur 9.3).

N.B. Hier dient ook te worden opgemerkt dat in de Plaxis-analyse van het moment in de
damwand en de bijbehorende ankerkracht wél rekening wordt gehouden met de juiste
korrelspanning in het zand tijdens MHW.

Initiele situatie Maaivelddaling Maatgevend hoogwater

qc qc
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Udamw;y ?

Figuur 9.3 Mechanisme qc-reductie

Voor de bepaling van de qc-reductie is de benadering volgens [CUR2001-4 2003] gekozen:

i

d
qc '

'

waarin
qc = correctiefactor voor de conusweerstand qc [-]
’i = initiële korrelspanning waarbij de sondering is gemaakt [kN/m2]
’d = korrelspanning onder maatgevende omstandigheden (MHW) [kN/m2]
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Figuur 9.4 wordt deze relatie weergegeven, uitgaande van een toename van de stijghoogte in
het zand van respectievelijk 1 m, 2 m en 3 m. Ter indicatie kan hieruit worden afgelezen dat
voor een damwand in de binnenteen ( ’i  20 à 60 kN/m2) een correctiefactor van
circa 0,70 en voor een damwand onder de kruin ( ’i  80 à 120 kN/m2) een correctiefactor
van circa 0,90 zou gelden. Uiteraard moet per geval worden bepaald wat de werkelijke
korrelspanningen zijn ter plaatse van de damwand.
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Figuur 9.4 verloop reductiefactor qc als functie van de korrelspanning

9.3 Voorstel verticale draagkracht
Wat betreft de verticale draagkracht van het stabiliteitsscherm wordt in [CUR166-2 2008]
aangegeven dat een uitsluitend in verticale richting belaste damwand met behulp van de
rekenregels in NEN-EN 1997-1 kan worden beschouwd. Indien deze wand ook op buiging
wordt belast, dan zouden in de beschouwing echter ook de richting van de wandwrijving en
de grootte van de wandwrijvingshoek moeten worden meegenomen. Hierbij wordt in de CUR-
publicatie expliciet het gebruik van EEM-model genoemd.

Op dit moment is echter de kennis in beschouwing van waterkeringen rondom de onderlinge
interactie tussen de constructieve elementen enerzijds, en tussen de constructieve elementen
en de omringende grond anderzijds nog onvoldoende – hierbij worden als voorbeeld de
toename van de ankerkracht ten gevolge van zettingen en de resulterende toename van het
buigende moment genoemd – dat de verticale draagkracht voorlopig buiten het EEM-model
op basis van de rekenregels in NEN-EN 1997-1 wordt beschouwd.

N.B. Nader onderzoek, bijvoorbeeld binnen het SBW-onderzoeksprogramma, is nodig om
dat in de toekomst wel met behulp van het EEM-model te kunnen gaan doen.
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De verticale draagkracht van de wand (de som van de punt- en schachtweerstand dient
onder alle omstandigheden groter te zijn dan de totale verticale belasting: het eigen gewicht,
de verticale component van de maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden en
de negatieve kleefbelasting. Oftewel, de wand dient zettingsvrij te zijn:

(Fr;drkr;punt + Fr;drkr;schacht)  qeg + fopen · n · cos( ) · Fs;A;drkr + Fs;nk;drkr

waarin:
Fr;drkr;punt rekenwaarde puntweerstand conform artikel 7.6 van NEN-EN 1997-1 [kN/m’]
Fr;drkr;schacht rekenwaarde schachtweerstand conform artikel 7.6 van NEN-EN 1997-1 [kN/m’]
qeg eigen gewicht [kN/m’]
fopen factor m.b.t. openingspercentage stabiliteitsscherm [-]

n additionele veiligheidsfactor voor draagkracht = 1,25 [-]
helling ankerstang t.o.v. verticaal [º]

Fs;A;drkr maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden [kN/m]
Fs;nk;drkr rekenwaarde negatieve kleefbelasting conform artikel 7.3.2.2 van

NEN-EN 1997-1 [kN/m’]

De maatgevende ankerkracht onder extreme omstandigheden (Fs;A;drkr) is gelijk aan de
maatgevende ankerkracht uit de EEM-analyse inclusief de ankerkrachttoename als gevolg
van autonome zetting.
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10 3D-effecten

10.1 Probleembeschrijving
In de adviespraktijk is er vaak sprake van driedimensionale (3D-)effecten. Hiermee dient
rekening te worden gehouden. De negatieve invloed hiervan is onbekend, maar vermoedelijk
in voorkomende gevallen niet gering. Afgezien van het uitvoeren van 3D EEM-analyses, is er
ook geen werkwijze beschikbaar. Het is voor de ontwerprichtlijn dan ook belangrijk dat dit
effect wordt beschreven en dat wordt aangegeven wanneer dit belangrijk is.

10.2 Achtergronden
In het kader van dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar strekkingen en coupures.

10.2.1 3D-effecten in strekkingen
In veel gevallen kunnen de 3D-effecten in strekkingen met tweedimensionale (2D) analyses
bevredigend worden geanalyseerd. Soms wordt een extra (partiële) factor gehanteerd om het
nadelige (of positieve) effect te verdisconteren. Zo wordt de positieve invloed van de kop-
vlakken van een eindige afschuiving in analyses met een EEM-model (evenals bij glijvlak-
analyses) bijvoorbeeld verdisconteerd door een deel-modelfactor ( d2) van 0,9 te hanteren
voor gevallen waarbij het opdrijfmechanisme geen rol speelt, zie TRWG en het toekomstige
TRMD. Indien er sprake is van opdrijven, dan is verondersteld dat dit effect veel kleiner is
waardoor een deel-modelfactor ( d2) van 1,0 dient worden gehanteerd.

Er zijn echter ook 3D-gevallen die niet met 2D-analyses kunnen worden berekend. Hierbij kan
bijvoorbeeld worden gedacht aan scherpe bochten in dijken. Als er voldoende aannemelijk
kan worden gemaakt dat de 2D-situatie voldoende veilig is, dan kan met een 2D-situatie
worden volstaan (tenzij een doelmatiger ontwerp is vereist). Zo is bekend dat het in een 2D-
analyse beschouwen van een binnenbocht een veilig uitgangspunt is, terwijl het op deze
wijze beschouwen van een buitenbocht een onveilig uitgangspunt, zie Figuur 10.1.
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Figuur 10.1 Gunstig 3D-effect bij binnenbocht in dijk
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10.2.2 3D-effecten bij coupures
Daarnaast zijn er situaties waarin 3D-effecten niet zo duidelijk zijn en minder voor de hand
liggen maar waarvan het negatieve effect niet te verwaarlozen is. Sterkte nog, er zijn gevallen
waarvan het negatieve effect erg groot is en waarmee terdege rekening moet worden
gehouden als dit zich zou voordoen. Zoals het 3D-effect bij coupures of een stabiliteitsscherm
dat van de binnenteen naar de kruin verspringt. Navolgend wordt hierop ingegaan.

Ter versterking van dijken in NL zijn op veel locaties stabiliteitsschermen voorzien, bestaande
uit al dan niet verankerde damwandschermen in de binnenteen. Soms is het wenselijk om
een dergelijk stabiliteitsscherm te onderbreken, om panden die hoog in het binnentalud staan
te kunnen sparen. De onderbreking (of coupure) moet precies het pand overbruggen,
hetgeen vaak om een afstand van zo’n 20 à 30 m gaat. De stabiliteitsschermen aan beide
zijden van de coupure moeten in staat zijn om de extra belasting vanuit het tussenliggende
grondlichaam op te nemen, zie Figuur 10.2. Uiteraard moet ook de macrostabiliteit tussen de
wanden voldoende zijn. Dit stelt beperkingen aan de breedte van de coupure.

pand

dijk

rivier

stabiliteitsscherm
coupure

Figuur 10.2 Binnentalud met coupure en tussen de coupure afschuivende grond (schematisch)

Als de macrostabiliteit onvoldoende is, dan bestaat veelal de mogelijkheid om dit op te lossen
door een stabiliteitscherm ter plaatse van de kruin te plaatsen. Het stabiliteitscherm verspringt
zoals in Figuur 10.3 als het ware plaatselijk van de binnenteen naar de kruin. Hoewel de
primaire functie van de waterkering ter plaatse van de coupure hiermee kan worden
verzekerd, zal de grondmoot nog steeds kunnen afschuiven onder invloed van maatgevende
omstandigheden. Dit effect is ook bij het onderwerp reststerkte (zie hoofdstuk 7) beschreven.
De wand zal aan polderzijde lokaal extra worden belast, omdat de grondmoot nog steeds kan
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afschuiven. Een extra overlap heeft gezien het bovengenoemde geen zin. Dit kan een
behoorlijke piekbelasting op het stabiliteitsscherm in de kruin tot gevolg hebben.

Figuur 10.3 Binnentalud met coupure: inclusief stabiliteitscherm t.p.v. de kruin en tussen de coupure afschuivende
grond (schematisch)

Hetzelfde 3D-effect treedt op als de damwand verspringt van binnenteen naar kruin of hoger
in het talud, zie Figuur 10.4. In deze gevallen zal de polderwand altijd plaatselijk meer worden
belast. Ook hier helpt het toepassen van een overlap niet.
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Figuur 10.4 Binnentalud met verspringend stabiliteitscherm van binnenteen naar kruin

Met dit 3D-effect dient rekening gehouden. De negatieve invloed hiervan is onbekend, maar
vermoedelijk in voorkomende gevallen niet gering. Afgezien van het uitvoeren van 3D EEM-
analyses, is er ook geen werkwijze beschikbaar. Het is voor de ontwerprichtlijn dan ook
belangrijk dat dit effect wordt beschreven en dat wordt aangegeven wanneer dit belangrijk is.
Daarbij is het niet eenvoudig om richtlijnen te geven waarmee de invloed van dit effect
voldoende nauwkeurig is in te schatten of te berekenen. Hiervoor is nader onderzoek
noodzakelijk, dat niet in het kader van onderhavige opdracht past.

10.2.3 Resultaten beschikbaar onderzoek
Ter versterking van de rivierdijk langs de Lek in de Alblasserwaard zijn op veel locaties
stabiliteitsschermen voorzien, bestaande uit verankerde damwandschermen in de binnen-
teen. WSRL heeft de vraag gesteld of het mogelijk is om een dergelijk stabiliteitsscherm
plaatselijk te onderbreken, om panden die hoog in het binnentalud staan te kunnen sparen.
De coupure moet minstens over een afstand van 20 à 25 m worden aangebracht om het
pand te overbruggen. De stabiliteitsschermen aan beide zijden van de coupure moeten in
staat zijn om de extra belasting vanuit het tussenliggende grondlichaam op te nemen.
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Deltares heeft in samenwerking met WSRL en ingenieursbureau Concreti, onderzoek naar de
toepasbaarheid van een dergelijke versterkingsoplossing gedaan, bestaande uit een
haalbaarheidsstudie, zie [DLT-coup1 2011], en een vervorminganalyses met Plaxis 3D, zie
[DLT-coup3 2011].

In eerste instantie is nagegaan of het probleem met een sterk 3D-karakter tot een
2D-rekenmodel kon worden teruggebracht. Daartoe is een bestaand dwarsprofiel
geselecteerd, dat zodanig is geschematiseerd dat de verschillende faalmechanismen
handmatig konden worden berekend. De belangrijkste conclusie uit deze analyse was dat er
veel aannamen moesten worden gedaan om tot een 2D-model te komen. Hierdoor was de
onzekerheid van het eindresultaat zeer groot. Hieruit moest worden geconcludeerd dat het
3D-probleem niet met voldoende zekerheid als 2D-probleem kon worden geschematiseerd.
Daarom is aanbevolen om over te stappen op een EEM-modellering in Plaxis 3D.

De (met licht-conservatieve aannamen) hierin berekende maximale krachten en momenten
op de wand bleken opneembaar. Hetzij door zwaardere damwanden, maar in elk geval door
buispalen. De verankering van de wand was daarbij een belangrijk aandachtspunt, omdat
bleek dat de ankerkrachten (onder invloed van autonome zetting op de ankerstangen) zeer
groot kunnen worden. De grootte van het moment in de wandconstructie bleek sterk
afhankelijk van de mate van belastingspreiding in de langsrichting van de dijk. Daarnaast
bleken stijfheidverschillen in de wand invloed op de mate van spreiding te hebben.

Uit de Plaxis 3D-analyses bleek dat de macrostabiliteit van de grond tussen de wanden bij
een beperkte breedte van de coupure (in onderhavige geval circa 35 m) voldeed. Op basis
van de analyses werd een coupure op deze locatie dan ook als kansrijke oplossing gezien.

10.3 Voorstel 3D-effecten
In de adviespraktijk is er soms sprake van 3D-effecten, die in bepaalde gevallen niet met 2D-
beschouwing kunnen worden geanalyseerd. Onder meer doordat er in de 2D-schematisatie
veel aannamen moeten worden gedaan, waardoor niet met voldoende zekerheid kan worden
geschematiseerd. Hier dient men alert op te zijn. De macrostabiliteit en benodigde
constructieve sterkte van bijvoorbeeld verankerde damwanden kan in dat geval fors worden
onderschat. In deze notie zijn enkele specifieke gevallen genoemd, maar er zijn uiteraard
meer situaties/gevallen denkbaar.

In enkele specifieke gevallen zal het 3D-probleem niet met voldoende zekerheid in een 2D-
rekenmodel kunnen worden geschematiseerd. Daarom wordt er aanbevolen om in
voorkomende gevallen over te stappen op een 3D EEM-modellering. Voor het geval met de
coupure in WSRL bleek dat de met Plaxis 3D berekende maximale krachten en momenten op
de wand opneembaar waren, door lokaal zwaardere damwanden toe te passen, maar in elk
geval ook door buispalen.

Vanwege meerdere beheersaspecten, precedent-werking, onzekerheden met betrekking tot
vervormingen in relatie tot bouwkundige schade van het coupure-pand, én de inpasbaarheid
van traditionele constructies zoals diepwanden, staat WSRL geen damwand-coupure-
constructies toe.
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A Bijlage veiligheidsfilosofie

A.1 Kookboek Lange Damwanden
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A.2 Veiligheidsfilosofie dijkversterkingsopties (notitie Calle, Van der Meer)
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B Bijlage schematiseringsfactor

B.1 Inleiding
Voor ontwerp van een stabiliteitscherm in een waterkering dienen de bodemopbouw en
waterspanningen veilig te worden geschematiseerd, zodanig dat de kans op afwijkingen
(gemiste geulen of grondlagen, of een verkeerde classificatie van grondlagen) voldoende
klein is en de werkelijke waterspanningen naar verwachting niet groter zullen zijn. Dit is
onafhankelijk van de te hanteren veiligheidsfilosofie, dat wil zeggen LOR2 dan wel LR.

Bij de invoering van LR is voor het beschouwen van de globale veiligheid tegen geotechnisch
bezwijken van de waterkering de schematiseringsfactor ( b) in het leven geroepen om de
‘rest-onzekerheden’ in de schematisering te verdisconteren. Deze partiële veiligheidsfactor
houdt verband met het schematiseren van de lagenopbouw én waterspanningen. In de
huidige ontwerp- en toetspraktijk is het echter nog mogelijk dit aspect, afhankelijk van de
gevolgde veiligheidsfilosofie (LOR2 of LR), verschillend in te vullen:

• Indien wordt ontworpen aan de hand van de veiligheidsfilosofie volgens LOR2 – hierbij
dienen de grondsterkten aan celproeven te worden ontleend – dan hoeft geen
schematiseringsfactor te worden toegepast. Desalniettemin dient volgens LOR2 van
een voldoende veilige basisschematisatie te worden uitgegaan.

N.B. Opgemerkt wordt dat er conform vigerende leidraden niet meer zou mogen
worden ontworpen met gebruikmaking van celproeven. RWS-WD staat echter toe
dat onder strikte voorwaarden (tot uiterlijk december 2012) wel met celproeven
mag worden ontworpen, zie RWS-WD-memo ”Bepaling van schuifsterkte
parameters t.b.v. dijkversterkingsprojecten HWBP (cel-, triaxiaalproeven)”.

• Indien wordt ontworpen aan de hand van de veiligheidsfilosofie volgens LR – hierbij
dienen grondsterkten aan triaxiaalproeven te worden ontleend – dan dient formeel een
schematiseringsfactor ( b) te worden toegepast. Hierbij dient onderscheid te worden
gemaakt tussen de schematiseringsfactor ( b;g) voor het beschouwen van de globale
veiligheid tegen geotechnisch bezwijken van de constructief versterkte waterkering
enerzijds, en de schematiseringsfactor ( b;i) voor het beschouwen van de veiligheid
tegen bezwijken van de constructieve elementen anderzijds.

B.2 Probleembeschrijving
Indien er een schematiseringsfactor dient te worden toegepast omdat volgens LR wordt
ontworpen, dan is het (zeker binnen het kader van het onderhavige onderzoek) van belang te
realiseren dat er nog geen formeel stappenplan is voor het bepalen van een
schematiseringsfactor bij het ontwerpen van stabiliteitsschermen met EEM-modellen.

De schematiseringsfactor komt wel aan bod in het TREEM, waarin wordt gesteld dat dezelfde
filosofie als in het stappenplan voor glijvlakanalyses (MStab: Bishop en LiftVan) volgens
[ARC 2010] kan worden gevolgd. Dit stappenplan is opgesteld ter ondersteuning van
analyses van de macrostabiliteit, die worden uitgevoerd om de bereikte globale veiligheid van
een waterkering te bepalen. Dit stappenplan is echter niet geheel bruikbaar voor EEM-
analyses, aangezien hierin over stabiliteitsfactoren en kans van optreden van onzekerheden
wordt gesproken. Het effect van het toepassen van een schematiseringsfactor voor EEM-
analyses is niet gevalideerd. Duidelijk is wel dat onzekerheden in ondergrond en
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waterspanningen zowel effect hebben op de mate van macrostabiliteit (met een
stabiliteitscherm) alsook op de benodigde constructieve sterkte (momenten in het scherm en
ankerkracht). Bij het ontwerpen en toetsen van stabiliteitschermen met EEM-analyses gaat
het primair om constructieve sterkte, dus (anker)krachten en momenten, bij een bepaalde
stabiliteitsnorm. Het verdisconteren van de schematiseringsfactor (ter bepaling van EEM) leidt
vermoedelijk tot een extreme toename van de krachten en momenten in de constructie.
Daarnaast is het uitvoeren van gevoeligheidsberekeningen met EEM-modellen (zoals Plaxis)
tijdrovend en foutgevoelig.

N.B. In het kader van het TREEM is dit aspect niet nader uitgewerkt. In het kader van het
lopende SBW programma zal dit in de nabije toekomst nader worden onderzocht.

Omdat het ontwikkelen van een stappenplan voor het bepalen van een schematiseringsfactor
bij het ontwerpen van stabiliteitsschermen met EEM-modellen complex is, en de tijd en
budget voor het onderhavige onderzoek beperkt zijn, wordt de hieronder beschreven
pragmatische werkwijze in Plaxis voorgesteld.

B.3 Samenvatting RWS stappenplan schematiseringsfactor voor groene dijken
De schematiseringsfactor ( b) is dus de partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het
voldoende veilig schematiseren van de ondergrond. Het stappenplan (dus specifiek voor
macrostabiliteit bij groene dijken) kent zes stappen:

1 Opstellen basisschematisatie (1a) en ontwerp (1b);
2 Nagaan of reductie van de schematiseringsfactor nuttig is;
3 Identificeren onzekerheden en schematiseringsfactor;
4 Controle schematiseringsfactor;
5 Optimalisatie en nader onderzoek;
6 Rapportage.

Navolgend zijn deze stappen nader beschouwd, omdat deze voor de voorgestelde
pragmatische werkwijze in Plaxis voor stabiliteitschermen van belang zijn. In een afwijkend
opmaak (blauw cursief) zijn opmerkingen aangegeven die relevant zijn voor
stabiliteitschermen.

B.3.1 STAP 1a-1b: Opstellen basisschematisatie
Met gebruikmaking van het beschikbare grondonderzoek en gegevens over de
waterspanningen en geometrie wordt een schematisatie gemaakt. Dit is een normale, veilige
schematisatie, op basis van de richtlijnen uit de Leidraden en TR’s, zoals dat ook gebruikelijk
was voor de introductie van de schematiseringsfactor. Dit wordt hier de ‘basisschematisatie’
genoemd. Bij het opstellen ervan, op basis van een analyse van beschikbare gegevens,
worden keuzes gemaakt omtrent onder andere:

• maatgevend of representatief dwarsprofiel;
• geometrie;
• laagdikten;
• waterspanningen.

Met het geschematiseerde profiel wordt een ontwerp opgesteld, rekening houdend met de
schadefactor volgens het Addendum en een schematiseringsfactor b;g = 1,3.

Voor stabiliteitschermen is een dergelijke aanpak (nog) niet mogelijk.
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B.3.2 STAP 2: Nagaan nut reductie schematiseringsfactor
Een betere beschrijving en onderbouwing van de onzekerheden die een rol spelen in de
schematisatie of een reductie van die onzekerheden kan een schematiseringsfactor lager is
dan b;g = 1,3 opleveren.

Voor stabiliteitschermen is een dergelijke aanpak (nog) niet mogelijk.

B.3.3 STAP 3: Identificeren onzekerheden
In stap 1a is een veilige basisschematisatie opgesteld. Bij het opstellen ervan zijn keuzen
gemaakt, met name wat betreft de volgende onderdelen:

• bodemopbouw: niveau laagscheidingen, al dan niet aanwezige grondlagen;
• waterspanningen en ligging freatische lijn;
• geometrie;
• grootte van de verkeersbelasting;
• mate van consolidatie van grondlagen;
• uitvoeringsaspecten;
• beheeraspecten.

Hiertoe worden de onzekerheden in alle onderdelen van de schematisatie beschreven, zie
Tabel B.1. En wordt ingeschat of voor bepaalde onderdelen een ongunstigere situatie
mogelijk is dan in de basisschematisatie is opgenomen. Oftewel, voor alle mogelijke
scenario’s die bij stap 2 zijn gedefinieerd, wordt de invloed (in %) op de stabiliteitsfactor en de
invloed (in %) op de belasting in constructieve elementen (de momenten en eventueel
ankerkrachten) afzonderlijk ingeschat of bepaald.

Tabel B.1 Scenario’s / onzekerheden, kansen en effecten

Een schematisatie die slechts op één onderdeel afwijkt van de basisschematisatie wordt een
scenario genoemd. Voor ieder scenario wordt de kans van optreden van dat scenario
geschat. Dit gebeurt op basis van “expert judgement’’, maar wel beargumenteerd op basis
van onderzoek en gebiedskennis. Het betreft scenario’s die een nadelige invloed op de
stabiliteit hebben, ten opzichte van de basisschematisatie. In Tabel B.2 is als referentie de
kans van optreden van een bepaalde gebeurtenis gekoppeld aan een verbale expressie.
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Tabel B.2 Beschrijving van de diverse kansen

De inventarisatie van de scenario’s geeft een lijst van mogelijke scenario’s, inclusief per
scenario een schatting van de kans van optreden. In Tabel 3 en Tabel 4 van het stappenplan
volgens [ARC 2010] is een fictief voorbeeld gegeven.

Voor stabiliteitschermen zullen aanvullende onzekerheden gelden. Opgemerkt wordt dat voor
ontwerp van stabiliteitschermen een bepaalde onzekerheid (scenario genoemd) geen
negatief effect hoeft te hebben op de berekende stabiliteitfactor, maar wellicht wel leidt tot
grotere buigende momenten, grotere ankerkrachten of een dieper vereiste damwand. Dit kan
betekenen dat een bepaalde keuze van een scenario voor de mate van macrostabiliteit
wellicht een lagere berekende stabiliteitsfactor geeft, maar bij toepassing van een
stabiliteitscherm juist kleinere momenten of ankerkrachten. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan
de hoogte van de onderzijde van het pakket slappe lagen.

Vragen die hierbij beantwoord moeten worden zijn:

• Welke parameter of invoer in de berekening kan bij een andere keuze een nadelige
invloed op de stabiliteit hebben?

• Kan dit optreden, gegeven de beschikbare onderzoeken en gegevens? Ook bij een zeer
kleine kans (bv 0,1%) van optreden, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.

• Welke onzekerheden zijn er in de vertaling van de berekeningen, via een bestek of
programma van eisen en uitvoeringsbegeleiding, naar de realisatie?

• Zijn er beheeraspecten die een rol spelen, zoals het handhaven van een bepaalde
binnendijkse waterstand?

Inhoudelijke opmerkingen hierbij:

• Ook zaken die bij het grondonderzoek niet aan het licht zijn gekomen, maar op basis
van gebiedskennis, geologische kennis en dergelijke niet uitgesloten kunnen worden,
zijn hierbij van belang.

• De grondeigenschappen moeten hierbij niet worden beschouwd: variaties in de
grondeigenschappen zijn middels het onderzoek, de daarop uitgevoerde statistische
analyse en het toepassen van partiële materiaalfactoren al in rekening gebracht.

• Indien onzekerheden op andere wijze worden ingeperkt, hoeven de effecten hiervan
niet beschouwd te worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn (a) bij nieuw aan te
brengen grondlichamen of (b) indien de geometrie en opbouw in voldoende mate
worden verzekerd middels de specificaties in het bestek en controle van de realisatie of
beheeraspecten, die voldoende zijn vastgelegd in draaiboeken.

• De variaties in de diverse parameters zal meestal minder groot zijn, als een kleiner
traject wordt beschouwd. Voor een berekening van een profiel dat maatgevend is voor
een klein traject wordt daarom in principe een lagere schematiseringsfactor gevonden,
dan wanneer een profiel voor een langer traject maatgevend wordt gesteld. Dit is
vanzelfsprekend afhankelijk van de basisschematisatie en de mate waarin die veilig is
opgesteld. Meer profielen doorrekenen levert minder onzekerheden per berekening en
daarmee een meer gedetailleerd ontwerp.
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Opmerkingen wat betreft de methode voor het bepalen van de schematiseringsfactor b;g:

• De te beschouwen afwijkingen moeten niet afhankelijk zijn van elkaar. Een onzekerheid
in de ligging van het binnendijkse maaiveld kan bv leiden tot het definiëren van een
afwijking in de hoogteligging van 0,2 m, met een kans van voorkomen van 10%. Er mag
dan niet ook een afwijking in de hoogteligging van bijvoorbeeld 0,4 m met een kans van
voorkomen van 1% worden gedefinieerd. Dit betreft dezelfde onzekerheid, alleen met
een andere grootte. Voor dergelijke afwijkingen die continu kunnen verlopen (in
tegenstelling tot bijvoorbeeld het al dan niet aanwezig zijn van een veenlaag) moet
worden bepaald wat maatgevend is: (a) een relatief grote afwijking met een kleine kans
van optreden of (b) een kleinere afwijking met een grotere kans van optreden.

• In sommige gevallen zal dit op basis van een inschatting kunnen gebeuren, maar als
dat niet mogelijk is, dan moeten beide mogelijkheden gescheiden worden beschouwd.

• Mogelijk dat twee gecombineerde scenario’s in één berekening een grotere invloed op
de schematiseringsfactor hebben dan beide scenario’s afzonderlijk. Als twee scenario’s
worden gecombineerd, dan is de kans op voorkomen van deze combinatie gelijk aan
het product van de afzonderlijk kansen, omdat de scenario’s onafhankelijk zijn.

• Ook scenario’s die ‘’vrijwel uitgesloten’’ zijn (zie Tabel B.2), maar wellicht een grote
invloed hebben, moeten worden beschouwd (kleine kans, maar grote gevolgen).

• Als er twijfel is of een bepaald scenario een relevant effect (bijvoorbeeld op de
stabiliteit) kan hebben, is het aan te raden deze ook in beschouwing te nemen.

• De invloed van een bepaald scenario op de stabiliteit kan afhankelijk zijn van het
rekenmodel. Indien meerdere rekenmodellen van toepassing kunnen zijn (bv methode
Bishop vs drukstaaf methode of opbarsten vs opdrijven), dan is het noodzakelijk de
schematiseringsfactor bij beide modellen afzonderlijk te bepalen.

Het inschatten van effecten van onzekerheden in de schematisatie op de stabiliteitsfactor dan
wel de benodigde constructieve elementen vereist grote ervaring en deze dient aan de veilige
kant te zijn. Een ervaren adviseur is beter in staat om in te kunnen schatten dat een effect
groot of klein is. Bij twijfel hierover dient dit effect te worden bepaald. Het bepalen van deze
effecten op basis van van EEM-analyses is in het algemeen tijdrovende en foutgevoelig. Om
dit zo veel als mogelijk te voorkomen worden de volgende handreikingen gegeven:

• Ten eerste kan men de onzekerheid simpelweg in de basisschematisatie opnemen
waardoor dit scenario niet meer apart hoeft te worden beschouwd en gekwantificeerd.

• De effecten voor wat betreft de invloed op de stabiliteit kunnen worden ingeschat door
eerst gevoeligheidsberekeningen met glijvlakmethoden (D-Geo Stability, voorheen
MStab) uit te voeren. Vervolgens kan men dit toepassen in Plaxis waardoor wordt
voorkomen dat meerdere gevoeligheidsberekeningen met Plaxis noodzakelijk zijn.

• De effecten voor wat betreft de invloed op constructieve sterkte kunnen mogelijk worden
ingeschat door eerst gevoeligheidsberekeningen met D-Sheet Piling (voorheen MSheet)
uit te voeren. Vervolgens kan men ook dit (al dan niet samen met de effecten op
stabiliteit) toepassen in Plaxis waardoor wordt voorkomen dat meerdere gevoeligheids-
berekeningen met Plaxis noodzakelijk zijn. Hierbij dient te worden opgemerkte dat bij
opdrijven D-Sheet Piling niet is te gebruiken omdat hiermee de effecten onvoldoende
nauwkeurig kunnen worden bepaald.

• De schematiseringsfactor dient voor elk dijkvak te worden bepaald. Het is voorstelbaar
dat het resultaat van een scenarioberekening met Plaxis voor een bepaald dijkvak ook
kan worden gebruikt om voor een ander dijkvak te onderbouwen dat de schematisatie
veilig genoeg is.
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In het recente verleden zijn binnen enkele projecten, waaronder dijkversterking Nederlek in
het beheergebied van HHSS en de Krimpenerwaard, al stabiliteitschermen ontworpen. Op
basis van deze ontwerpberekeningen is ervaring verkregen over de onzekerheden waar met
betrekking tot de schematiseringsfactor b;g rekening mee dient te worden gehouden. En de
effecten daarvan op vooral de berekende momenten in de wanden en ankerkrachten. Deze
onzekerheden en effecten zijn niet altijd dezelfde als bij macrostabiliteit berekeningen, zoals
al eerder is aangegeven. Hier is ook aangegeven dat voor ontwerp van stabiliteitsschermen
een bepaalde onzekerheid (scenario genoemd) geen negatief effect behoeft te hebben op de
berekende stabiliteitfactor, maar wellicht wel op de constructieve sterkte (grotere momenten
of ankerkrachten) of een diepere damwand. Gedacht wordt bv aan de hoogte van de
onderzijde van het pakket slappe lagen.

Navolgend zijn deze ervaringen verzameld (niet uitputtend), dat wil zeggen een beschrijving
van de onzekerheden (scenario’s) met de mogelijke negatieve effecten op de macrostabiliteit
en krachten en momenten. Dit met het doel de adviseur/ontwerper te ondersteunen bij het
denkproces aangaande de voor zijn/haar project geldende onzekerheden (scenario’s) en
mogelijke effecten op sterkte van constructieve elementen (damwanden en ankers).

Diepte zandlaag

Beschrijving Het stabiliteitsscherm wordt gefundeerd in de zandlaag. Over het algemeen is
dat de pleistocene zandlaag.

Effect De ligging van de bovenkant van de pleistocene zandlaag is vaak relatief
constant langs de dijk, behalve in het geval van geulen. Een hoge ligging is
vaak gunstig voor de belasting op de constructie, maar niet altijd (even)
gunstig voor de macrostabiliteit.

Aanwezigheid geulen

Beschrijving In het rivierengebied komen op grote schaal oude stroomgeulen voor. De
rivier heeft voor de bedijking namelijk altijd zijn eigen weg gezocht en is
daarbij voortdurend van bedding veranderd. Door het voortdurende proces
van erosie, aanzanding en verlegging van de rivierbedding is een uitgebreid
geulenstelsel ontstaan. De oude geulen zijn aangezand met granulair
materiaal, van grind tot zeer fijn zand of zelfs siltig materiaal, afhankelijk van
de stroomsnelheid die in de geul heerste. Deze geulen zijn nu vaak terug te
vinden in de sonderingen, maar afhankelijk van de dichtheid van het
grondonderzoek is er altijd een kans dat er een geul ‘gemist’ is. Een geul kan
klein zijn en dicht onder het maaiveld liggen, maar er zijn ook hele brede
geulen die tot in het pleistocene zand insnijden.

Effect Afhankelijk van de dichtheid van het grondonderzoek moet worden ingeschat
wat de kans is op de aanwezigheid van significante geul. Of een geul
significant is, hangt af van de afmetingen en de waterspanning in de geul. De
breedte (in langsrichting van de dijk) is van belang, vanwege herverdeling van
krachten over het stabiliteitsscherm. Over het algemeen heeft een zandige
geul een gunstige invloed op de stabiliteit, behalve als de waterspanning in de
geul hoger is dan in de omringende cohesieve lagen. Contact met het buiten-
water of met de pleistocene zandlaag is dan een voorwaarde. Als er een geul
aanwezig is, maar de waterspanningen in die geul zijn niet bekend, moet
veiligheidshalve worden uitgegaan van contact met het buitenwater. Voor de
heersende waterspanning in de geul moet dan een veilige aanname worden
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gemaakt. De opdrijfpotentiaal is dan de meest conservatieve aanname, maar
wellicht kan op basis van omgevingservaring een meer realistische aanname
worden gedaan (met bv een dempingsfactor van een vergelijkbare geul).

Waterstandsverschil over de wand

Beschrijving In het geval van een volledig (water)dichte wand kan het voorkomen dat zich
een waterstandsverschil opbouwt over de wand. Dit waterstandsverschil kan
zich als tijdens dagelijkse (en extreem natte) omstandigheden opbouwen, en
zich vervolgens doen gelden in de uiterste grenstoestand (bij MHW).

Effect Bij een stabiliteitsscherm heeft een verval altijd een negatieve invloed op de
constructieve belasting, omdat de hoge waterstand altijd aan de actieve zijde
aanwezig is. Hoe groot het verval is, kan niet vooraf met zekerheid worden
bepaald. Daarom moet er een veilige aanname worden gedaan.

Gewicht actieve grondwig

Beschrijving De dikte van de relatief zware lagen aan de actieve zijde van het
stabiliteitsscherm.

Effect Het mechanisme, dat voor de belasting op de damwand zorgt, is vergelijkbaar
met het standaard model van de elastisch ondersteunde ligger met actieve en
passieve wig. De actieve wig wordt voornamelijk gevormd door het
dijklichaam, dat bestaat uit relatief zwaar dijkmateriaal. Aan de passieve zijde
is de grond meestal lichter, omdat de ondergrond daar bestaat uit humeuze
klei en veen. In een opdrijfsituatie blijft er helemaal weinig spanning over aan
de passieve zijde, en wordt vrijwel het volledige gewicht van de dijk
opgevangen door het stabiliteitscherm. Vooral bij de schematisatie van het
verloop van de onderkant van het dijksmateriaal is dit een belangrijk aspect.
Meestal zijn er alleen onderzoekspunten (sonderingen of boringen) in de kruin
en in het binnendijksmaaiveld. Hoe de vorm van het dijklichaam onder het
talud er uit ziet is echter veelal niet bekend. Om een en ander te verduidelijken
zijn in Figuur B.1 twee mogelijke schematisaties weergegeven.

dijksmateriaal

klei/veen

zand

Figuur B.1 Verschillende schematisaties van de laag dijksmateriaal onder talud

De rechter schematisatie in Figuur B.1 zal maatgevend zijn, omdat de
negatieve invloed van het gewicht (en stijfheid) aan de actieve kant groter is
dan de positieve invloed aan de passieve kant van de wand.
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Scheiding grondeigenschappen onder-naast dijk

Beschrijving In proevenverzamelingen van sterkteparameters is voor één bepaalde
afzetting vaak onderscheid gemaakt in eigenschappen onder de dijk en naast
de dijk. De sterkte van een zelfde laag is onder de dijk hoger dan naast de
dijk, als gevolg van de eeuwenlange voorbelasting door het dijklichaam. In de
schematisatie moet ergens een grens worden gelegd tussen de
eigenschappen onder en naast de dijk. Meestal wordt de scheiding onder het
talud gelegd op een afstand van 1/3H vanaf de binnenteen (met H = verticale
afstand kruin-teen). In werkelijkheid veranderen de eigenschappen natuurlijk
geleidelijk in dwarsrichting van de dijk, maar het is onmogelijk om dat in de
schematisatie mee te nemen.

Effect Over het algemeen is het voor de belasting op de constructie gunstig als de
wand binnenwaarts van de scheiding onder-naast staat, dus in de grondlagen
met eigenschappen van ‘naast de dijk’. In dat geval moet dus een meer
realistische, veilige schematisatie worden gemaakt. Een optie is om de lagen
te laten ‘uitwiggen’, dus geen verticale scheiding aan te brengen maar een
diagonale scheiding. Voor een veilige keuze hierin zijn (eenvoudige)
gevoeligheidsanalyses waarschijnlijk onontkoombaar.

Verloop van de waterspanning in de diepte

Beschrijving Het werkelijke waterspanningsveld is niet bekend. De schematisatie van het
verloop van de waterspanning over de diepte moet worden geschematiseerd
op basis van een paar ijkpunten. De freatische lijn aan de bovenkant en de
stijghoogte in het zand aan de onderkant zijn vaste ijkpunten. Hoe de
waterspanning zich daartussen gedraagt, moet worden aangenomen.

Effect Meestal wordt er een indringingslaag gedefinieerd, waarover de stijghoogte in
het zand zich aanpast (bovenwaarts) naar een bepaalde ‘basiswaarde’, die
onder dagelijkse omstandigheden heerst. De exacte dikte van de
indringingslaag is onbekend en heeft invloed op zowel stabiliteit als
constructieve belasting.

In het geval van dijkversterking KIS dient in eerste instantie te worden
uitgegaan van de indringingsdiepte zoals gedefinieerd in de Technische
Uitgangspunten én de Geotechnische Rapportage van dit dijkverbeterings-
project ten behoeve van de macrostabiliteit (D-Geo Stability analyses). Voor
KIS wordt daarin voor ondergronden bestaande uit klei- en veenlagen een
indringingslaag van 2 m aangegeven, terwijl bij een slappelagenpakket
opgebouwd uit (relatief doorlatende) zandige klei volgens deze documenten
een indringingsdiepte gelijk aan 4 m moet worden toegepast.

Autonome maaivelddaling

Beschrijving In West-Nederland is er sprake van autonome maaivelddaling, door oxidatie
van veen en consolidatie van de cohesieve lagen (door bemaling). Op lange
termijn wordt de stabiliteit van de dijk beïnvloed door de autonome maai-
velddaling (in combinatie met polderpeildaling) in de achterliggende polder.

Effect Een lager binnenwaarts maaiveld (en polderpeil) leidt tot een lagere stabiliteit
en hogere constructieve belasting. De maaiveldligging aan het eind van de
ontwerplevensduur (i.e. 100 jaar) moet daarom met voldoende veiligheid
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worden ingeschat. Ook de autonome kruindaling heeft invloed op de stabiliteit
en de constructieve belasting. Daarbij is het van belang om de (gezakte)
onderkant van het dijklichaam juist te schematiseren. Zie ook het aspect
‘Gewicht actieve grondwig’.

Opdrijven blijft opdrijven

Beschrijving In een opdrijfsituatie is de onzekerheid wat betreft de waterspanning klein.
Maar als gevolg daarvan is ook de onzekerheid op de korrelspanning klein.

Effect In gevallen waar het binnendijkse maaiveld opdrijft bij MHW, heeft het geen
zin om de waterdruk veiligheidshalve nog conservatiever in te schatten. Hoger
dan de opdrijfpotentiaal kan niet. Maar dat geldt dan ook voor de dikte van
relatief zware lagen aan de passieve zijde en voor de hoogte van het
maaiveld. Minder gewicht (veiligheidshalve) of een lager maaiveld leidt er
alleen toe dat de opdrijfpotentiaal omlaag gaat. De korrelspanning (en
horizontale spanning) aan de passieve zijde blijft verder vrijwel gelijk.

De lijst van mogelijke scenario’s wordt vervolgens gesplitst en enerzijds gesorteerd op het
verschil (in %) in stabiliteitsfactor, zie Tabel B.3, en anderzijds op het verschil met de
belasting in de constructieve elementen. Deze verschillen worden in 4 categorieën ingedeeld:

• verschil van 0 tot en met -10%
• verschil van -10% tot en met -20%
• verschil van -20% tot en met -30%
• verschil van –30% tot en met -40%

N.B. Een negatief verschil wil hier zeggen dat de stabiliteitsfactor van het scenario lager is
dan die van de basisschematisatie.

Tabel B.2 Schematiseringsfactor
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Voor het gebruik van dit stappenplan dienen, hoewel onlogisch, hoger berekende waarden
van moment en ankerkracht (ten opzichte van de basisschematisatie) als een negatief
verschil te worden geïnterpreteerd.

De kansen op voorkomen van alle scenario’s in een categorie worden bij elkaar opgeteld. Bij
deze som van de kansen van voorkomen (per categorie) wordt in Tabel B.3 de
schematiseringsfactor afgelezen. Opgemerkt wordt dat de in Tabel B.3 gegeven waarden zijn
overgenomen uit het stappenplan voor macrostabiliteit. De hierin gegeven waarden voor de
schematiseringsfactor zijn de waarden behorende bij een schadefactor van 1.01.

B.3.4 STAP 4: Aanpassen basisschematisatie en controleren schematiseringsfactor b;g
De basisschematisering moet worden aangepast indien:

• de schematiseringsfactor volgens Tabel B.3 groter dan 1,07 zou zijn (opgemerkt wordt
dat uitgangspunt is dat bij een schematiseringsfactor b;g  1.07 een voldoende veilige
schematisatie is bereikt);

• het verschil in de stabiliteitsfactor groter dan 0,4 is;
• de gesommeerde kans op voorkomen van scenario’s met een gelijk verschil in de

stabiliteitsfactor dan wel moment en ankerkracht meer dan 30% is, of meer dan 50% in
de categorie Fd tussen -0,1 en 0.

Voor de aangepaste basisschematisatie dienen de stappen 2, 3 en 4 weer te worden
doorlopen totdat de schematiseringsfactor b;g  1,07 is.

Zoals aangegeven, dient met onzekerheden in ondergrond en waterspanningen rekening te
worden gehouden. Zowel (1) voor het vaststellen van de momenten in de damwand
(diepwand) en ankerkrachten als (2) bij de stabiliteitsanalyse, die wordt uitgevoerd voor het
bepalen van de bereikte veiligheid van de waterkering. Het kan zeker voorkomen dat een
negatief scenario voor geval 1 positief uitvalt voor geval 2. Als dit speelt, dan zou voor beide
gevallen theoretisch gezien aparte schematisaties te worden gemaakt en doorgerekend. In
de praktijk ligt het echter voor de hand om dezelfde (basis)schematisatie te gebruiken voor
het beschouwen van zowel veiligheid tegen bezwijken van constructieve elementen (geval 1)
als de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken (geval 2).

B.3.5 STAP 5: Berekening benodigde constructieve sterkte in Plaxis
Voor de aangepaste schematisatie voor geval 1 wordt met Plaxis een ontwerpberekening
uitgevoerd voor het vaststellen van de momenten in de damwand (diepwand) en
ankerkrachten. Hierbij dient de te hanteren schematiseringsfactor b;i ter bepaling van EEM op
1,0 wordt gesteld. De relevante onzekerheden zijn immers in de basisschematisatie
verdisconteerd. Dit is onafhankelijk van de gehanteerde veiligheidsfilosofie (LOR2 of LR).

B.3.6 STAP 6: Controle berekening bereikte veiligheid van de waterkering:
Voor de aangepaste schematisatie voor geval 1 wordt met Plaxis een analyse van de
macrostabiliteit uitgevoerd, ten behoeve van het bepalen van de bereikte veiligheid van de
waterkering. Ondanks dat er theoretisch gezien ook voor geval 2 een aangepaste
schematisatie zou moeten worden gemaakt, ligt het in de praktijk voor de hand om dezelfde
schematisatie te gebruiken voor het beschouwen van zowel veiligheid tegen bezwijken van
constructieve elementen als de globale veiligheid tegen geotechnisch bezwijken.
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Opgemerkt wordt dat de hier voorgestelde pragmatische werkwijze als voorlopige werkwijze
moet worden gezien totdat in ander kader (bijvoorbeeld SBW EEM) een stappenplan is
ontwikkeld, gevalideerd en geformaliseerd.

B.4 Resultaten onderzoek dijkdeuvels en MIP
Voor de dijkversterkingen binnen WSRL is recent onderzoek verricht naar de mogelijke
toepassing van innovatieve dijkversterkingoplossingen te weten dijkdeuvels en MIP. Ook in
het kader van dit onderzoek is door Fugro en Deltares onderzocht, zie Bijlage A.2, hoe voor
deze innovatieve technieken met de schematiseringsfactor dient te worden omgegaan.

Geconcludeerd is dat er rekening moet worden gehouden met mogelijke onzekerheden in
mogelijke variatie in de dikte van de verschillende grondlagen bij de keuze van de
schematisering voor de berekening in Plaxis. Het afdekken van onzekerheden in de onder-
grond door het toepassen van een schematiseringsfactor in de sterkte-reductie in Plaxis voor
het vaststellen van krachten en momenten in de dijkdeuvels verdient niet de aanbeveling,
omdat het effect ervan niet is gevalideerd. Toepassen van een schematiseringsfactor leidt
hierbij mogelijk tot een extreme toename van de krachten en momenten in de constructie.

Voor het toetsen van de globale veiligheid van de waterkering (macrostabiliteit) tegen
geotechnisch bezwijken moet aan de vereiste stabiliteitsnorm worden voldaan, waarbij dus
wel rekening wordt gehouden met de schematiseringsfactor. Hiervoor zou in basis de
beschikbare procedure beschreven in het stappenplan, zie [ARC 2010], kunnen worden
gebruikt. Het probleem daarbij is vooral van praktische aard; het volgen van het stappenplan
in Plaxis vergt heel veel tijd en is zeer foutgevoelig.

B.5 Conclusies

B.5.1 Ontwerp stabiliteitsscherm conform LR
Indien een stabiliteitscherm (of diepwand of korte damwand) conform de veiligheidsfilosofie
van LR wordt ontworpen, dan dient rekening te worden gehouden met onzekerheden in
ondergrond en waterspanningen zowel (a) ten behoeve van het vaststellen van de momenten
in de damwand (diepwand) en ankerkrachten als (b) bij de stabiliteitsanalyse, die wordt
uitgevoerd ten behoeve van het bepalen van de bereikte veiligheid van de waterkering:

1 Analyses momenten in de damwand (diepwand) en ankerkrachten
Het toepassen van een schematiseringsfactor verdient niet de aanbeveling, omdat het
effect hiervan niet is gevalideerd. Het toepassen ervan in dit verband leidt mogelijk tot
een extreme toename van de krachten en momenten in de constructie.

2 Analyses macrostabiliteit waterkering
Voor het toetsen van de globale veiligheid van de waterkering (macrostabiliteit) tegen
geotechnisch bezwijken moet aan de vereiste stabiliteitsnorm worden voldaan waarbij
wel gehouden moet worden gehouden met de schematiseringsfactor. Hiervoor zou in
basis de beschikbare procedure zoals beschreven in het stappenplan kunnen worden
gehanteerd. Dit stuit echter op grote praktische bezwaren. Dit impliceert namelijk dat
diverse variatieberekeningen met Plaxis moeten worden uitgevoerd voor alle relevante
onzekerheden, hetgeen zeer tijdrovend en foutgevoelig is.
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B.5.2 Ontwerp stabiliteitsscherm conform LOR2
Indien een stabiliteitscherm conform de veiligheidsfilosofie van LOR2 wordt ontworpen, dan
hoeft de schematiseringsfactor bij de stabiliteitsanalyse (die wordt uitgevoerd ten behoeve
van het bepalen van de bereikte veiligheid van de waterkering) formeel niet te worden
toegepast. Duidelijk is echter wel dat conform de veiligheidsfilosofie van LOR 2 evident veilig
moet worden geschematiseerd. Voor groene dijken betekent dit dat de schematiseringsfactor
dan in feite voldoende klein zou moeten zijn, teneinde in de nabije toekomst (als conform LR
wordt gewerkt) trendbreuk te minimaliseren. Voor HWBP-projecten is daarom door Technisch
Management van projectenbureau HWBP aanbevolen om voor groende dijken toch een
schematiseringsfactor te bepalen, puur om daarmee aan te tonen dat voldoende veilig wordt
geschematiseerd. Gesteld kan worden dat in dit verband een voldoende veilige schematisatie
bij een schematiseringsfactor b < 1,10 wordt bereikt.

Geconcludeerd wordt dus dat het stappenplan (zoals gehanteerd voor macrostabiliteit voor
groene dijken) niet wenselijk c.q. niet bruikbaar is voor ontwerp van stabiliteitschermen. Wel
dient evident veilig te worden geschematiseerd. Zowel voor een ontwerp gebaseerd op de
veiligheidsfilosofie van LR als LOR2.

Om hieraan zoveel mogelijk tegemoet te komen, is in paragraaf B.3 een recept met
aandachtspunten gegeven waarmee dit voldoende kan worden onderbouwd. Opgemerkt
wordt dat dit echter als voorlopige werkwijze moet worden gezien, totdat in ander kader (bv
SBW) een stappenplan is ontwikkeld, gevalideerd en geformaliseerd.
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C Bijlage verankering en zetting

C.1 Onderzoek naar zetting op ankerstangen
Onderstaande tekst is op basis van de inleiding en conclusies uit [GD-anker 2008] tot stand
gekomen.

C.1.1 Inleiding
Voor de dijkversterking Nederlek is door GeoDelft onderzoek uitgevoerd naar de toename
van de ankerkracht bij zakkende grond. De invloed van het autonome zettingsproces van de
dijk op de ankerstangen was destijds niet eerder in rekening gebracht bij het realiseren van
dijkversterkingen. De toename van de ankerkracht was aanvankelijk berekend uitgaande van
de methode zoals aangegeven in CUR 166, voorzien van enkele wijzigingen. Vanwege de
grote berekende toename van de ankerkracht is de voortgang van dit onderzoek meerdere
malen besproken in de werkgroep Evaluatie Grondmechanisch Onderzoek (EGO).
Vervolgens is bij twee expert meetings de ontwerpmethode (met betrekking tot de toename
van de ankerkracht door zetting) van Nederlek besproken.

Tijdens de 1e expert meeting in juni 2006 is door EGO geadviseerd om het door GeoDelft
voorgestelde modelonderzoek te laten uitvoeren, om een beter inzicht te krijgen in het gedrag
van grond voor verschillende grondsoorten en verschillende belastingssnelheden. Dit
onderzoek is eind 2006 gestart en in de loop van 2007 uitgevoerd door GeoDelft. Daarnaast
is er, ter vervanging van het bestaande CUR-model, een nieuw numeriek model gemaakt
(ANKERSTAAF) waarmee de invloed van zetting op de ankerstangen kan worden bepaald.

In juli 2007 is de 2e expert meeting georganiseerd om onder andere het modelonderzoek en
de rekenmethodiek te bespreken. Daaruit is naar voren gekomen dat er voldoende
vertrouwen is in het ontwerp van de damwanden en verankeringen van de dijkversterking
Nederlek. Dit ontwerp is nog gebaseerd op het aangepaste CUR-model, omdat er niet
voldoende tijd was om het nieuwe model voldoende te valideren.

Door EGO is in juli 2007 gevraagd om aandacht te besteden aan de onzekerheden in het
ontwerp, zoals onder andere:

1 de invloed van de belastingfactor ( ) op het ontwerp. Bij het ontwerp is van  = 11 uit-
gegaan (deze waarde is vastgesteld op basis van de resultaten uit de modelproeven). In
de 2e expert meeting is vastgesteld dat deze waarde tot een veilige bovengrens leidt in
verband met 3D-effecten (door schuifspanningen langs het anker) en ook de door
randeffecten bij de modelproeven.

2 de invloed van de modelfactor ( ) op het ontwerp. Bij het ontwerp is van  = 32 uit-
gegaan. De basisvergelijking voor de ankerstaaf in CUR 166 gaat uit van een ligger-
model (  = 39,5). En uit berekeningen met het constructieprogramma ESA-TP is vast-
gesteld dat de kabelvergelijking van toepassing is ((  = 24) bij het optreden van
zettingen op een ankerstaaf.

3 Wat is de relatie tussen de beide modellen (CUR-model en het nieuwe numeriek model
ANKERSTAAF)? Welk model geeft de meest betrouwbare uitkomsten en hoe
verhouden zich de resultaten van beide methoden?

4 Is het ontwerp van Nederlek robuust of zijn aanpassingen nodig?
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Destijds diende voor de dijkversterking Bergambacht-Schoonhoven op korte termijn de
invloed van de zakkende grond op de ankerkrachten te worden berekend. Het was van
belang dat er voor deze dijkversterking een keuze werd gemaakt met betrekking tot de toe te
passen rekenmethodiek. Het moest duidelijk worden wat de veiligheid van het nieuwe
numerieke model was ten opzichte van het oude CUR-model. Vervolgens is er nagegaan of
er wellicht een pragmatische methode kon worden opgezet, waarmee het ontwerpproces kon
worden vereenvoudigd en versneld.

C.1.2 Conclusies en aanbevelingen

Beoordeling ontwerp Nederlek
In het ontwerp van de verankeringen van de constructies in de dijkversterking Nederlek is
destijds rekening gehouden met toename van de ankerkracht als gevolg van zetting, waarbij
de berekende toename was gebaseerd op het CUR-model met een belastingsfactor  = 11
en een modelfactor  = 32. Voortschrijdend inzicht heeft doen inzien dat deze waarden niet
helemaal correct zijn. Volgens [GD-anker 2008] as de aangenomen belastingfactor was een
veilige bovengrens en kon, wanneer 3D- en randeffecten worden meegenomen, tot  = 9
worden teruggebracht. De modelfactor was echter te positief ingeschat en moest volgens de
juiste theoretische benadering worden teruggebracht naar  = 24 (hoe kleiner , des te groter
de toename van de ankerkracht).

Behalve het effect van de aangepaste factoren  en  is in [GD-anker 2008] het gevolg van
nog een tweede aanpassing in de berekening van de ankerkrachten onderzocht. Het
rekenmodel, waarmee de toename van de ankerkrachten als gevolg van zetting wordt
berekend, is in het kader van het onderzoek namelijk verbeterd. In het ontwerp van Nederlek
is destijds uitgegaan van de CUR-model. Door Deltares is een nieuw model (ANKERSTAAF)
gemaakt, waarmee de zetting en de bodemopbouw beter kunnen worden gemodelleerd.

In [GD-anker 2008] is het gevolg van de bovengenoemde twee verbeteringen in het
ontwerpproces op het ontwerp van de verankeringen in de constructies van dijkverbetering
Nederlek onderzocht. Daaruit bleek dat de ankerkracht in het ontwerp tekortschoot. De
ontwerpwaarden van de ankerkracht, waarop het bestek was gebaseerd, waren 30 à 35%
lager dan berekend met de het nieuwe model ANKERSTAAF. Dit verschil werd veroorzaakt
door de twee aanpassingen in het ontwerpproces:

• de aangepaste model- en belastingfactoren (  en );
• het verbeterde rekenmodel (ANKERSTAAF), waarmee de bodemopbouw en het

zettingsprofiel in rekening kan worden gebracht. In het onderhavige geval was er sprake
van een ongunstige situatie wat betreft bodemopbouw en zettingsprofiel.

Beide aanpassingen hebben een ongunstig effect op de toename van de ankerkracht als
gevolg van zetting.

De toename van de ankerkracht is (grotendeels) afhankelijk van de zetting. In het ontwerp
was van 0,50 m kruindaling gedurende de ontwerplevensduur van 100 jaar uitgegaan. Op
basis van de nieuwe inzichten bleek de ontwerpwaarde van de ankerkracht al bij een kruin-
daling van circa 0,25 m te worden bereikt, dat wil zeggen bij een levensduur van circa 50 jaar.

In de berekening van de toename van de ankerkracht door zetting zit een relatief grote
onzekerheid. Dit ligt enerzijds aan de vele onzekere randvoorwaarden en anderzijds aan de
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rekenmethode. Ook het nieuwe model ANKERSTAAF was namelijk destijds nog niet
gevalideerd met meetresultaten uit het veld of met modelonderzoek.

Maatregelen Nederlek
Het ontwerp van de verankeringen schoot theoretisch tekort volgens de nieuwe inzichten in
[GD-anker 2008]. Er was een aantal maatregelen mogelijk, om de dijkversterking toch te laten
voldoen aan het ontwerpuitgangspunt van een levensduur van 100 jaar. Vanwege het ver
gevorderde stadium van het project waren echter niet alle maatregelen even gemakkelijk uit
te voeren.

Aanpassingen aan het ontwerp (zwaardere verankering of kleinere hart-op-hart afstand)
waren destijds wellicht nog mogelijk, maar hier kleven nadelen aan. Technische uitwerking
kost tijd en geld en het was niet duidelijk of dergelijke bestekswijzigingen juridisch
verantwoord waren. In de uitvoeringsfase waren er geen afdoende maatregelen (zoals
versnelling, zettingsreductie) om het effect van de zetting op de ankerstangen te beperken.

Interventiemaatregelen tijdens de beheerfase waren wel mogelijk, maar ook kostbaar en
zouden voor overlast zorgen. Bovendien was het vooraf niet met zekerheid te zeggen of en
wanneer ingrijpen nodig zou zijn. Daarvoor was de voorspelling veel te onnauwkeurig als
gevolg van alle onzekerheden. Interventie daarom alleen mogelijk als de ankerkrachten
zouden worden gemeten.

Vanwege de vele onzekerheden in de voorspelling van de ankerkrachttoename is in [GD-
anker 2008] geadviseerd in eerste instantie de nadruk te leggen op monitoring. Daarbij
zouden de kruindaling en de daadwerkelijk optredende ankerkrachten over een lange periode
(orde 20 jaar) worden gemeten. Hiermee zouden de volgende voordelen worden bereikt:

• De veiligheid (en levensduur) van de constructie wordt op een betrouwbare wijze in de
gaten gehouden. Op elk moment tijdens de levensduur is precies bekend of de
verankering nog voldoende sterkte heeft. Naarmate de maatgevende belasting (MHW)
later in de tijd optreedt, is de situatie ook gunstiger. Afwachten kan dus zinvol zijn.

• Het huidige ontwerp hoeft (naar verwachting) op middellange termijn (orde 25 jaar) niet
te worden aangepast.

• Validatie van het rekenmodel. In combinatie met de theoretische modellen is uit de
monitoring van zetting en ankerkracht een betrouwbare voorspelling af te leiden voor de
lange termijn. Als de resultaten meevallen zouden er wellicht gedurende de hele
levensduur geen maatregelen meer hoeven te worden genomen.

• Externe ontwikkelingen zouden kunnen worden ingebed in de veiligheidsbeoordeling en
in eventuele toekomstige interventiemaatregelen. Op het moment van schrijven was er
immers nog niet in te spelen op bijvoorbeeld wijzigingen in hydraulische rand-
voorwaarden of innovatieve versterkingsmethoden. Met behulp van monitoring zouden
de maatregelen pas kunnen worden getroffen wanneer ze daadwerkelijk nodig zijn.

Omdat de kruindaling en daardoor toenemende ankerkracht zeer langzaam in de tijd
verlopen, is in [GD-anker 2008] ook de suggestie gedaan om een proefvak in te richten op
een locatie waar de zetting veel sneller verloopt. Bijvoorbeeld bij een asverschuiving waar
een grote ophoging wordt gerealiseerd. Hier zal in korte tijd veel zetting optreden. Door een
anker onder de ophoging te plaatsen en te monitoren zou al binnen 1 á 2 jaar resultaat
kunnen worden bereikt.
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C.2 Voorbeeldberekening
In Tabel C.1 is de uitwerking van een voorbeeldberekening met het CUR 166 model inclusief
de door Deltares geadviseerde belastingfactor ( ) en modelfactor ( ) gegeven.

Danker 0,1 m
9

Lanker 20 m
Zgem 0,25 m
cu 50 kPa

anker 45 º
EIdamwand 1,00E+05 kNm2/m'
c 4000 kN/m2

EAanker 1,6E+06 kN
3,16 m
24               -

Fanker;init 200 kN/m
a 2,1 m
Fanker;inti 420 kN

totale ankerkracht Fs;staaf --- kN
totale ankerkracht Fs;staaf --- kN/m
toename ankerkracht Fa --- kN/m
procentuele toename Fa ---

totale ankerkracht Fs;staaf 991 kN
totale ankerkracht Fs;staaf 472 kN/m
toename ankerkracht Fa 272 kN/m
procentuele toename Fa 136%

Initiele ankerkracht

RANDVOORWAARDEN

golflengte
modelfactor (ipv 4 2)

Initiele ankerkracht
hart op hart afst.

ankerhoek
stijfheid damwand
beddingsconstante
stijheid anker

RESULTATEN

Geval 2

Geval 1

diameter ankerstaaf
belastingfactor alpha
lengte ankerstaaf
gemiddelde zetting
ongedr. sterkte

Tabel C.1 Uitwerking voorbeeldcase ankerkrachttoename ten gevolge van zettingen

Geval 1 is de ongehinderde doorbuiging, dat wil zeggen de grondverplaatsing is groter dan
de doorbuiging van de ankerstang. Geval 2 is de gehinderde doorbuiging, dat wil zeggen de
grondverplaatsing is over een bepaalde lengte gelijk aan de doorbuiging van de ankerstang.

De initiële ankerkracht Fa = 420 kN per anker bij een hart-op-hart afstand van 2,1 m. De
berekende toename Fa = 272 * 2,1 = 571 kN per anker. Conform het voorstel tot aanpassing
moet deze toename nog met 25% worden verhoogd vanwege de ongunstige bodemopbouw,
dus Fa = 1,25 * 571 = 714 kN per anker. De totale ankerkracht is dan 420 + 714 = 1.134 kN
per anker. Een totale toename van Fa/Fa= 170%.
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C.3 Onderzoek BAS (ref onbekend)

C.3.1 Achtergrond
Het CUR-model gaat ervan uit dat de zetting overal langs de ankerstaaf gelijk is. In
werkelijkheid is dit niet het geval. Op grotere diepte zal de grond minder vervormen dan
bovenin bij de ankerkop. Met het model ANKERSTAAF (Deltares, 2007) kan een
zettingsverloop langs de staaf worden opgegeven.

Uit voorgaande onderzoeken is afgeleid dat de grondverplaatsing langs de ankerstang
afhankelijk is van de locatie van het anker in de dijk. Voor het project Bergambacht-
Ammerstol-Schoonhoven (BAS) zijn 3 verschillende zettingsprofielen in Figuur C.1 bepaald:
voor een damwand in de teen, in het talud en in de kruin. Het zettingsprofiel langs het anker
is op basis van generieke Plaxis-analyses op representatieve dwarsprofielen bepaald.

plcn 2 m

3 m

3 m

3 m

4 m

1/2 H

1/2*Uy ;max

Uy ;max

Uy ;max

3: KRUIN2: TALUD1: TEEN

Uy ;max

Uy ;max= 0,45*Ukr Uy ;max= 0,50*Ukr Uy ;max= 0,55*Ukr

Figuur C.1 Verschillende zettingsprofielen op ankerstang ten behoeve van ontwerp BAS

Stel dat de kruindaling 1,00 m bedraagt over honderd jaar. Dan is bij een damwand in de
kruin de zetting langs de ankerstang in verticale richting bovenin 0,55 m.

C.3.2 Relatie tussen zetting en ankerkrachttoename bij BAS
Op basis van de zettingsprofielen in Figuur C.1 zijn de ankerkrachten berekend met het
rekenmodel ANKERSTAAF. In Figuur C.2 zijn alle voor BAS berekende waarden van de
ankerkrachttoename uitgezet tegen de zetting Uy in meters. Daarbij is de hart-op-hart afstand
(h.o.h.) als variabele opgenomen, omdat de ankerkrachttoename afhankelijk is van de initiële
ankerkracht en die is weer afhankelijk van de h.o.h. afstand. Ook is de rekstijfheid van de
ankers per strekkende meter is afhankelijk van de h.o.h. afstand.
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Figuur C.2 Verband tussen zetting op ankerstang en ankerkrachttoename ten behoeve van ontwerp BAS

De overige variabele in de berekening van de ankerkrachttoename (lengte ankerstang,
stijfheid oplegging, initiële ankerkracht e.d.) hebben allemaal een ondergeschikte rol. De
zetting is verreweg de belangrijkste parameter.

C.3.3 Eliminatie van zetting als variabele voor KIS
Uit Figuur C.2 blijkt dat bij een bepaalde waarde van Uy een vrij grote spreiding aanwezig is in
de verhouding tussen de totale ankerkracht (Fs;st;rep) waarde van Fs;st;z/Fs;st;rep. Deze
spreiding wordt voornamelijk veroorzaakt door de initiële waarde van de ankerkracht Fs;st;plx.
Om de spreiding te verminderen is daarom de kruindaling als randvoorwaarde opgelegd. In
plaats van de kruindaling als variabel te beschouwen, is specifiek voor het geval KIS een
nieuwe berekening van de ankerkrachttoename gemaakt met het model ANKERSTAAF,
uitgaande van een vaste kruindaling.

Voor het traject van Kinderdijk-Schoonhoven (KIS) zijn geen gedetailleerde metingen
beschikbaar van de autonome kruindaling. Daarom wordt een algemene randvoorwaarde
gehanteerd over het hele traject van gemiddeld 1 cm per jaar. Voor 100 jaar moet dus
rekening worden gehouden met een (autonome) kruindaling van 1,0 m.

In Figuur C.3 is het resultaat van de nieuwe berekening weergegeven. Voor drie
verschillende hart-op-hart afstanden is de totale ankerkracht (Fs;st;rep) weergegeven als functie
van de initiële ankerkracht die uit Plaxis volgt (Fs;st;plx). De variatie in de totale ankerkracht
wordt nu alleen nog maar bepaald door de bodemopbouw, het zettingsprofiel en de
ankerlengte. De spreiding in ankerachten is echter zodanig gereduceerd dat deze variaties
verder niet hoeven te worden meegenomen in het voorlopig ontwerp. Daarbij is dus een
belangrijke aanname dat de bodemopbouw, het zettingsprofiel langs de staaf en de
ankerlengte van KIS en BAS vergelijkbaar zijn.
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Figuur C.3 Verband tussen totale ankerkracht (Fs;st;rep) en initiële ankerkracht uit PLAXIS volgt (Fs;st;plx)

De puntenwolk geeft de berekende waarden weer, de rechte lijnen geven de veilige
benadering (circa 95% bovengrens) weer. Met deze rechte lijnen kan de totale ankerkracht
worden bepaald bij een bepaalde hart-op-hart afstand. De relaties van de benadering voor de
totale ankerkracht (de rechte lijnen in de grafiek) zijn:

h.o.h. = 1,00 m : Fs;st;rep [kN] = 300+1,5* Fs;st;plx [kN/m]
h.o.h. = 2,50 m : Fs;st;rep [kN] = 450+3,0* Fs;st;plx [kN/m]
h.o.h. = 4,00 m : Fs;st;rep [kN] = 600+4,5* Fs;st;plx [kN/m]

Deze drie relaties zijn te vatten in één relatie, waarin de totale ankerkracht als functie van h
en de initiële ankerkracht uit Plaxis kan worden geschreven (let op de eenheden):

s;st;rep s;st;plxF 200 100 h 0,5 h F
waarin
Fs;st;rep representatieve waarde van de kracht in de ankerstaaf [kN]
h hart-op-hart afstand [m]
Fs;st;plx ankerkracht bij toetsnorm uit PLAXIS [kN/m’]

C.3.4 Voorbeeldberekening
Stel dat uit Plaxis een ankerkracht van 150 kN/m volgt. Stel dat men een h.o.h. afstand van
2 m wil gaan toepassen. Dan kan de totale ankerkracht Fs;st;rep als volgt worden berekend:

Fs;st;rep  = 200 + 100*2,0 + (2,0 + 0,5)*150 = 775 kN

De toename per anker bedraagt dan:

Fs;st;z = Fs;st;rep  - Fs;st;plx*h = 775 – 150*2,0 = 475 kN
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C.4 Validatie ANKERSTAAF
De uitkomsten van het programma ANKERSTAAF zijn vergeleken met het EEM-pakket
Abaqus voor een aantal situaties. Het programma Abaqus maakt gebruik van geometrisch
niet-lineaire ligger elementen die voor het eerder beschouwde probleem dezelfde oplossing
geven als ESA-PT voor de kabelvergelijking. De schematisatie in Figuur C.4 is gehanteerd.

Figuur C.4 Schematisatie verankering als niet-lineaire ligger

Het anker is horizontaal gekozen. Links is het oplegpunt en rechts de damwandveer. Zetting
neemt af met de diepte, en dit is nu horizontaal meegenomen door een lineair zettingsverloop
te hanteren. Een aantal parameters zijn gevarieerd over een drietal waarden, die hieronder in
Tabel C.2 wordt weergegeven.

invoerparameter symbool laag midden hoog
lengte ankerstaaf L [m] 14 19 23
diameter ankerstaaf Dstaaf [m] 0,060 0,080 0,100
equivalente E-modulus staaf Eeq [kN/m2] 1,8.108 1,6.108 1,4.108

voorspanning (initiële kracht) 1) Fa [kN] 200 600 1000
veerstijfheid damwand EAveer [kN] 1,0.104 5,0.104 1,0.105

zetting bij ankerstoel*** zmax [m] 0,1414 0,35355 0,56569
normaalstijfheid sy [kN/m2] 2000 5000 7500

maximale drukspanning max [kN/m] 46 68 91

***Deze waarden zijn anders dan in tabel 4.1 vanwege de horizontale ligging in de berekening. Er is
uitgegaan van een ankerstaaf onder 45 graden en de verticale zettingen 0,2 m, 0,5 m en 0,8 m uit de tabel
4.1. Dit geeft dan verplaatsingen loodrecht op de staaf van 0,2 gedeeld door wortel 2 etc.

Tabel C.2 Overzicht van uitgevoerde variaties bij validatie model ANKERSTAAF

De schuifeigenschappen van de grond zijn zodanig slap gekozen dat deze geen rol spelen.
Er is uitgegaan van een berekening met de gemiddelde waarde voor alle parameters.
Vervolgens is steeds een parameter gevarieerd naar zijn minimum en maximum. Dit levert
1 + 2*7 = 15 berekeningen op. Voor iedere berekening zijn de trekkrachten uit ANKERSTAAF
en Abaqus bepaald, evenals de correctiefactor die in ANKERSTAAF nodig is om dezelfde
trekkracht te krijgen. Vervolgens werd voor iedere parameter de waarde gekozen die de
grootste afwijkingen met Abaqus gaf, en met deze parameters werd een berekening
uitgevoerd (berekening nummer 16). Hetzelfde werd gedaan voor de parameters die de
kleinste afwijking gaven met Abaqus (berekening nummer 17).
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In Figuur C.5 zijn twee verdelingen getekend. De variatie in de correctiefactor en de relatieve
afwijking van de trekkracht berekend volgens Trel = (TAbaqus - TAnkerstaaf)/TAbaqus.
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Figuur C.5 Variatie in de correctiefactor en relatieve afwijking van de trekkracht

Het eerste dat in Figuur C.5 opvalt is dat de trekkracht in ANKERSTAAF structureel lager ligt
dan die in Abaqus. Voor de gemaakte berekeningen varieert de relatieve fout tussen 1 en
9%, dus een 1 tot 9% lagere trekkracht. Voor de beschouwde berekeningen ligt de
correctiefactor tussen 0,68 en 0,88.

In een eerdere memo is (met belastingfactor ) de kabelvergelijking gegeven als:

2
2

3
0

0

( )(1 ) EA ql
T

T
T

Deze kabelvergelijking is afgeleid voor een kabel tussen twee vaste punten en  = 24. In het
programma ANKERSTAAF moest voor een kabel tussen twee vaste punten en parameters
L = 20, T0 = 100 kN, q = 40 kN/m2 en EA = 785.400 kN voor de modelfactor ( ) een waarde
van  = 44.21 worden gebruikt om dezelfde trekkracht te krijgen. Dit is een factor 0,54
reductie in stijfheid. Voor een anker aan een damwandveer, en met de grond en stijfheids-
parameters als in Tabel C.2, is uit de staafdiagramfiguur een gemiddelde correctiefactor van
0,78 af te lezen.
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In de berekeningen werd met reductie van 0,54 gerekend, terwijl als factor dus beter 0,78
gebruikt had kunnen worden. Als bovenstaande vergelijking voor de kabel wordt gebruikt om
een schatting te maken van de mate waarin de voorheen bepaalde ankerkrachten
gecorrigeerd dienen te worden, dan wordt gevonden:

69,0
78,0
54,0

)1(
)1(
2

2

oudoud

nieuwnieuw

ofwel:

22 )1(69,0)1( oudoudnieuwnieuw

De waarde voor de correctiefactor is maximaal circa 3 in de berekeningen. Met behulp van de
nulpuntsbepaling voor polynomen in Matlab kan de nieuwe correctiefactor ( nieuw) uitgedrukt
worden in de oude correctiefactor ( oud), zie Figuur C.6.
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Figuur C.6 Vergelijking

De lijn is niet geheel recht, maar kan met een rechte lijn met helling worden benaderd:

00

83,0
T
T

T
T oudnieuw

De trekkracht zal dus wat lager uitkomen dan de oorspronkelijke.
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D Bijlage associatieve vs niet-associatieve grondsterkte

D.1 Onderzoek invloed (niet-)associatieve grondsterkte

D.1.1 Inleiding
Door Deltares zijn er gevoeligheidsanalyses in Plaxis uitgevoerd om te bepalen wat de
invloed is van een opschaalfactor, en wat het verschil is tussen het aanhouden van
associatieve en niet-associatieve sterkteparameters voor de grondlagen.

D.1.2 Beschrijving analyses
Er is in de Plaxis-analyses een fictief profiel (zie Figuur D.1) met 3 grondsoorten beschouwd,
dat op de situatie langs de Lekdijk in Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard is gebaseerd.
Ook de sterkteparameters zijn zo gekozen dat ze een goede afspiegeling zijn van de voor-
komende grondlagen in dit gebied. De dikte van het slappe lagenpakket is 5 m. Dat is weinig
voor het westelijk deel van de Alblasserwaard, maar gemiddeld in de juiste orde van grootte.

zand

klei

veen
klei

Figuur D.1 Fictief dwarsprofiel ten behoeve van PLAXIS-analyses opschaalfactor en grondsterkte

De effectieve sterkteparameters (c’ en ’) zijn met een oplopende schaalfactor van 0,8 tot 1,6
opgeschaald. Een opschaalfactor kleiner dan 1,0 wil daarmee zeggen dat de stabiliteitsfactor
( EEM), waaraan de doorsnede moet voldoen, direct in rekening is gebracht. Oftewel:

EEM, = b* d* n* mat zie paragraaf 3.3.1 van TREEM

In dit geval is conform Tabel D.1 uitgegaan van EEM=1,25.
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repr. dr sat c’ ’ kar’ Eref reken c’ ’ kar’ mat;c mat;tan

waarde [kN/m3] [kN/m3] [kN/m2] [grad] [grad] [kN/m2] [-] waarde [kN/m2] [grad] [grad] [-] [-]

klei 17,0 17,0 10 22,5 0 10.000 0,35 klei 8,0 19,0 0 1,25 1,20
zand 18,0 20,0 1 35 0 30.000 0,30 zand 1,0 30,3 0 1 1,20

veen 11,0 11,0 5 15 0 30.000 0,30 veen 3,3 12,1 0 1,50 1,25

Tabel D.1 Aangehouden representatieve waarde en rekenwaarde grondsterkte per grondlaag

Vervolgens zijn er twee soorten berekeningen gemaakt:

1 bepaling evenwichtsfactor door te kijken wat de maximale stabiliteitsfactor ( Msf) is
2 aflezen moment en ankerkracht bij stabiliteitsfactor die hoort bij de betreffende Msf.

De twee berekeningen zijn voor vier gevallen uitgevoerd, zie Tabel D.2.

geval parameters c/phi-reductie opmerkingen
1 niet associatief gedraineerd conform Kookboek
2 associatief gedraineerd conform TREEM stap 8c
3 niet associatief ongedraineerd conform TREEM stap 8a
4 associatief (  ook verschaald) gedraineerd ter controle
Tabel D.2 Beschouwde gevallen waarvoor twee PLAXIS-analyses zijn uitgevoerd

D.1.3 Resultaten

Berekening a
In Figuur D.2 is het resultaat van berekening a) afgebeeld. De maximaal behaalde stabiliteits-
factor (SF) is uitgezet tegen de schaalfactor. Daaruit blijkt dat de stabiliteitsfactor over het
algemeen kleiner is bij een hogere schaalfactor. Voor de associatieve analyses geldt dat
sterker dan voor de niet-associatieve analyse.

Verankerd bij opdrijven
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Figuur D.2 Verband tussen schaalfactor en berekende stabiliteitsfactor in gevoeligheidsanalyse
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De berekende stabiliteitsfactor in de niet-associatieve ongedraineerde analyse wijkt af van de
overige analyses. Het is bekend, zie onder meer TREEM, dat een ongedraineerde sterkte-
reductie berekening geen goede resultaten oplevert. Mechanisch gezien is dit geen reële
modellering, omdat bij elke stap in de sterkte-reductie waterspanningen worden gegenereerd
die er in werkelijkheid niet zijn. Gezien het significante verschil met de overige analyses, is in
Figuur D.2 te zien dat de verschaling in combinatie met een ongedraineerde sterkte-reductie
berekening een onbetrouwbaar resultaat oplevert. Daarom is in TREEM voorgeschreven de
ongedraineerde sterkte-reductie uit te voeren met niet-verschaalde karakteristieke waarden.

In het onderhavige geval zou daar een behaalde stabiliteitsfactor van 1,56 (niet in Figuur D.2
afgebeeld) uit komen. Uitgaande van een stabiliteitsnorm van EEM = 1,25 en een gemiddelde
partiële materiaalfactor van 1,2 is de veiligheid dan 1,56 / (1,25 * 1,2) = 1,04. Dat komt
ongeveer overeen met de waarde uit Figuur D.2, omdat de karakteristieke waarde ongeveer
gelijk is aan de rekenwaarde verschaald met een factor 1,2. In Figuur D.2 wordt bij een
schaalfactor van 1,2 een stabiliteitsfactor van circa 1,05 afgelezen. Daaruit blijkt dat ook bij
een ongedraineerd berekening de verschaling zelf heel weinig invloed heeft op het resultaat.

De stabiliteitsfactor uit de ongedraineerde sterkte-reductie berekening is lager, en dus
maatgevend ten opzichte van de gedraineerde sterkte-reductie berekening. Het is nu de
vraag of deze ongedraineerde analyse (met karakteristieke waarden) betrouwbaar is en dus
als uitgangspunt moet worden genomen in ontwerpberekeningen.

Als wordt aangenomen dat de berekening zonder sterkte-reductie berekening (met direct
gereduceerde parameters, dus schaalfactor 0,8) de juiste stabiliteitsfactor oplevert, dan is die
in dit geval 1,21. De verschaling en sterkte-reductie leveren een maximale fout op van
circa 4%, en die fout is in alle gevallen aan de veilige kant.

Berekening b
In Figuur D.3 zijn het moment (Mmax) en de ankerkracht (Fa) bij de betreffende stabiliteits-
factor (SF) uitgezet tegen de schaalfactor. Opvallend in deze grafiek is het kleine verschil
tussen alle berekende waarden. Zelfs de ongedraineerde sterkte-reductie berekening levert
vrijwel dezelfde waarden op. Het is de vraag of dat toeval is.

De associatieve analyses laten bij hogere schaalfactoren een lichte toename in zowel het
moment als de ankerkracht zien. Dat is in lijn met het beeld van de afnemende
stabiliteitsfactor in Figuur D.2.

Het verschil tussen associatief en niet-associatief blijft wat betreft het moment en de anker-
kracht beperkt tot maximaal 10% (bij schaalfactor van 1,6). Dat komt doordat de inwendige
wrijvingshoek ( ’) van de drie grondlagen in dit geval relatief klein is. Conform
[SBW-num 2009] wordt het effect van associatief rekenen groter bij hogere waarden van de
inwendige wrijvingshoek. Bij ’  30º is het verschil bij schaalfactoren kleiner dan 1,2 eigenlijk
verwaarloosbaar. In het onderhavige geval heeft alleen de zandlaag een grotere waarde dan
30º. De klei- en veenlaag hebben (zelfs na de grootste verschaling van 1,6) een ’ kleiner
dan 30º. Dit verklaart in deze analyse het beperkte verschil tussen associatief en niet-
associatief, en het feit dat de verschil groter wordt bij grotere schaalfactor. De ’ is dan
immers ook groter.
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Figuur D.3 Verband tussen schaalfactor enerzijds en maximaal moment dan wel ankerkracht anderzijds

D.1.4 Conclusies
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het in ontwerpberekeningen van stabiliteitsschermen in
het benedenrivierengebied, waarin over het algemeen grondlagen met een relatief lage
sterkte ( ’  30º) worden aangetroffen (zeker als de rekenwaarde wordt beschouwd):

• bij waarden voor de opschaalfactor kleiner dan 1,2 qua moment en ankerkracht niet
veel uitmaakt of er associatieve of niet-associatieve parameters worden gebruikt.

• bij hogere waarden voor de opschaalfactor het verschil tussen het resulterende moment
en de ankerkracht uitgaande van associatief dan wel niet-associatief gedrag beperkt
blijft tot maximaal 10% (bij een schaalfactor van 1,6).

• In beide gevallen levert het aanhouden van de associatieve parameterset het
maatgevende moment en de maatgevende ankerkracht op.

Wat betreft de stabiliteitsfactor leveren de verschaling en sterkte-reductie een marginaal
maximaal verschil op van circa 4% tussen associatief en niet-associatief, en die fout is in alle
gevallen aan de veilige kant.
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E Bijlage reststerkte

E.1 Onderzoeksrapportage reststerkte Royal Haskoning
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F Bijlage vervormingen

F.1 Overleg toelaatbare vervormingen bij waterkeringen
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F.2 Presentaties Petar Lubking bij werkgroep EGO
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G Bijlage grondparameters

G.1 Sterkte
De sterkteparameters van de cohesieve grondsoorten hebben een niet-lineair karakter. Bij
lage spanningen is de interne wrijvingshoek hoog en de cohesie laag. Bij hogere spanningen
is dit juist andersom. Dit karakter is niet goed te vatten in één enkele waarde voor c’ en . Om
deze reden zijn de spanningstrajecten gelineariseerd en zijn voor de meeste grondlagen 2
waarden voor c’ en  bepaald. Er is dus een bi-lineaire bezwijkomhullende geschematiseerd.

Bij het toewijzen van de sterkte aan de bodemlagen moet rekening gehouden worden met het
bi-lineaire spanningsverloop. De heersende korrelspanning in een grondlaag bepaalt welke
tak van de bi-lineaire sigma-tau curve bij die grondlaag hoort. Bij het bepalen van de
heersende korrelspanning moeten de dagelijkse omstandigheden (met bijbehorende
stijghoogte en waterstand) worden beschouwd.

De sterkteparameters voor niet-cohesieve grondsoorten zijn eenduidiger. De cohesie moet
gesteld worden op 1 kPa (in verband met numerieke stabiliteit van PLAXIS), om plasticiteit bij
lage spanningen aan het oppervlak te voorkomen.

Voor de dilatantiehoeken wordt in alle grondlagen nul graden aangehouden. Dit is
grondmechanisch ook logisch omdat bij de sterktereductie (c/ -reductie) in de PLAXIS
berekening naar zeer grote vervormingen wordt gekeken. Dit betekent dan ook dat voor de
wrijvingshoek de wrijvingshoek bij constant volume wordt gebruikt. Dit is de wrijvingshoek bij
doorgaand bezwijken waarbij de plastische volumeveranderingen nul zijn en ook de
dilatantiehoek gelijk aan nul is. Bovendien is dit nodig om een ongedraineerde situatie te
kunnen modelleren, zoals optreedt bij het aanbrengen van een verkeersbelasting of het
opzetten van een opdrijfpotentiaal.

G.2 Stijfheid
Bij een EEM-analyse zijn stijfheden van belang. Voor de bezwijkanalyses zijn ze echter
minder relevant, immers bij bezwijken treedt plasticiteit op langs een glijvlak. De spanningen
en de krachten worden dan bepaald door de sterkteparameters. Voor het realiseren van
spanningen vóór bezwijken zijn de stijfheden des te meer van belang.

Voor het gebruikte Mohr-Coulomb model (MC-model) zijn de elasticiteitsmodulus en
dwarscontractiecoëfficiënt van belang. Voor de elasticiteitsmodulus wordt gebruik gemaakt
van de E50. Deze is spanningsafhankelijk. De waarden voor de elasticiteitsmodulus zijn
bepaald aan de hand van een eerder onderzoek naar stijfheidsparameters bij Bergambacht.

De dwarscontractiecoëfficiënt heeft bij materialen in het MC-model een waarde in de orde
van grootte van 0,3. In het ontwerp dienen de volgende waarden te worden gebruikt :
zand :  = 0,30
klei en veen  :  = 0,35.

De waarde van de elasticiteitsmodulus (Eref) is afhankelijk van de korrelspanning. Omdat
deze afhankelijkheid niet in het MC-model zit, is handmatig de juiste Eref per grondlaag
ingevoerd. Daarbij is de zijn de relaties aangehouden zoals aangegeven in de laatste kolom
van de tabel aan het eind van deze bijlage.
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G.3 Volumiek gewicht
Bij opdrijfberekeningen is het van belang dat de volumieke gewichten van de grondlagen
nauwkeurig zijn bepaald. Opdrijven wordt immers bepaald door de balans van het gewicht
van de slappe lagen en de potentiaal in het diepe zand. De volumieke gewichten van de
grondsoorten worden afgeleid uit lokale gegevens. De onzekerheid hierin is vaak klein.

De PLAXIS-berekening geeft numerieke problemen als de korrelspanning ergens kleiner dan
nul wordt. Omdat er in dit geval sprake is van een opdrijfsituatie, kan de korrelspanning op
het grensvlak tussen watervoerende laag en cohesieve lagen in principe gelijk zijn aan nul. In
het PLAXIS-model moet echter de potentiaal precies zo hoog gekozen worden, dat de
korrelspanning nog net geen nul is. Dit is de opdrijfpotentiaal.

Het eigen gewicht van het grondmodel moet in de PLAXIS-berekening niet via de K0
procedure worden aangebracht, omdat er sprake is van een niet-horizontaal maaiveld. Het
eigen gewicht moet worden aangebracht door middel van gravity loading. Daarbij wordt de
initiële situatie berekend zonder zwaartekracht, en wordt in de eerste stap van de berekening
van het eigen gewicht aangezet als belastingstap. Dit geeft in de praktijk de minste
problemen.

G.4 Interfaces
In PLAXIS wordt de sterkte op het grensvlak tussen een constructief element en grond
bepaald door interface-elementen. Deze beschrijven de wand-grond interactie. Deze
interactie wordt beschreven met een wandwrijvingsfactor Rinterfacte, waarmee de sterkte van
het interface-element wordt gereduceerd. Er is onderscheid gemaakt tussen cohesieve en
niet cohesieve lagen:

zand : Rinterface = 0,67
klei/veen : Rinterface = 0,50
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G.5 Parameters sterkte en stijfheid
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