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0

Samenvatting

Royal HaskoningDHV heeft de casus ter plaatse van de Zwolsedijk bij Hasselt voor
Waterschap Groot Salland uitgewerkt. De dijk is gelegen in het beheergebied van
Waterschap Groot-Salland. De informatie in dit rapport is deels afkomstig van Waterschap Groot Salland en deels van online databanken.
De werkzaamheden voor de casus bestaan uit het uitvoeren van het stappenplan uit
de Werkwijzer Piping bij Dijken, waarbij nu alleen de stappen 1 en 2 volledig zijn
uitgewerkt.
Aan de zijde van Waterschap Groot Salland waren Derk-Jan Sluiter en Bert Koster
betrokken.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Tom de Wit, Albert Wiggers en Monique
Sanders. Leo van Nieuwenhuijzen vervulde de rol van projectleider.
Doel van het uitvoeren van deze case
Voor Waterschap Groot Salland is er onduidelijkheid over het oordeel op het faalmechanisme piping ter plaatse van de Zwolsedijk bij Hasselt. Op basis van één maatgevende dwarsdoorsnede is het gehele dijktraject in de laatste toetsronde afgekeurd. De vraag van het waterschap is in hoeverre het gehele dijktraject daadwerkelijk onvoldoende veiligheid heeft met betrekking tot piping. Het doel van deze
case is:
Het uitvoeren van een piping toets conform de werkwijzer dient helder inzicht te
geven in het risico op het optreden van piping.
Kernpunten piping toets conform de werkwijzer
De kernpunten uit de toetsing zijn hieronder benoemd. Daarnaast zijn de belangrijkste conclusies opgenomen.
•
Uitgebreide data verzameling
De data verzameling bestaat twee onderdelen:
o Het analyseren en vergelijken van voorgaande toetsingen.
o Het analyseren van soft-data. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het
uitvoeren van een terreininspectie, historische kaarten, hoogte kaarten, bodemkaarten en zandbanenkaarten.
Door het analyseren van de voorgaande toetsingen en de soft-data kunnen risicovolle gebieden beter in kaart worden gebracht.
•
Markeren van risicogebieden
Aan de hand van de uitgebreide dataverzameling zijn risico gebieden in kaart gebracht. Op basis van de risicolocaties kan een selectie gemaakt worden van zwakke
plekken die in de toetsing nader beschouwd dienen te worden.
•
Uitvoerige bepaling schematiseringsfactoren en gevoeligheidsanalyse
Aan de hand van de uitgebreide data verzameling in combinatie met de gemarkeerde risicogebieden is er een basisschematisatie opgesteld voor één dwarsprofiel. De
basisschematisatie is het startpunt voor het bepalen van de schematiseringsfactor
voor opbarsten en piping. De schematiseringsfactor voor opbarsten en piping is
bepaald door relevante scenario’s binnen deze basisschematisatie te variëren. Denk
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hierbij aan variatie van doorlatendheden, dikte grondlagen, polderwaterstanden,
enzovoorts.
Door al deze parameters te variëren is de gevoeligheid van de basisschematisatie in
kaart gebracht en zijn schematiseringsfactoren bepaald.
Conclusies piping toets
•
Schematisatie sluit niet aan bij de werkelijkheid
In de case heeft een uitgebreide data-analyse plaatsgevonden van beschikbare gegevens uit de online data banken, waarin historische kaarten, bodem-, grondwateren geohydrologische kaarten zijn opgenomen. Op basis hiervan is inzicht verkregen
in de geschiedenis van het gebied en de opbouw van de ondergrond.
Grondeigenschappen en doorlatendheden zijn gebaseerd op onderzoek uit de toetsingen. Deze gegevens blijken in deze case niet voldoende voor het bepalen van de
belangrijke invoerparameters en daarom moesten conservatieve aannames gedaan
worden. Dit resulteert in een dermate lage veiligheid dat is geconcludeerd dat deze
waarschijnlijk niet aansluit bij de werkelijkheid. De beschikbare informatie blijkt dus
niet voldoende om een eindoordeel te kunnen geven.
•
Aanvullend onderzoek
Omdat de schematisatie niet aan lijkt te sluiten bij de werkelijkheid is onderzocht
welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om de toetsing aan te scherpen. Uit de
gevoeligheidsanalyse volgt dat de doorlatendheid en de hoogte van het polderpeil
de dominante parameters zijn die op basis van aanvullend onderzoek geoptimaliseerd kunnen worden.
Op dit moment kan nog niet vastgesteld worden of de toetsing na het uitvoeren van
aanvullende werkzaamheden resulteert in een positief of negatief toetsresultaat.
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1

Stap 1: Ordenen

In stap 1 is conform de werkwijzer de beschikbare informatie van het projectgebied
geïnventariseerd, geanalyseerd en geordend. Hiervoor is voor een groot deel gebruik gemaakt van de beschikbare toetsrapporten. Dit is aangevuld met onlinedatabanken, bodem-, grondwater- en geohydrologische kaarten en aanvullende
gegevens van de waterbeheerder. Uiteindelijk is er een overzichtskaart gemaakt
waarin al deze gegevens samenkomen.
1.1

Stap 1.1: Inventariseren informatie(bronnen) en uitgangspunten uit de
toetsing
De casus is onderdeel van Dijkring 10, Mastenbroek. Binnen Dijkring 10 is de casus
onderdeel van het dijkvak Genemuiden – Spooldersluis [hectometerpaal (hmp) 28,6
– hmp 47,2]. Het dijktraject van de casus is één kilometer lang en begint bij hmp
39,0 en eindigt bij hmp 40,0. Het traject loopt langs het Zwarte Water en bevindt
zich ter plaatse van de monding van de rivier de Vecht. De dijk is in beheer bij Waterschap Groot Salland. In onderstaande figuur is het traject weergegeven. Wat
opvalt, is dat er bebouwing op en rond het dijktraject aanwezig is.

Figuur 1: locatie dijktraject, hmp 39,0 t/m hmp 40,0 (google maps)
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Informatie(bronnen)
Onderstaand zijn alle van toepassing zijnde dijkverbeteringen en toetsingen in chronologische volgorde weergegeven.
Dijkverbetering 1999-2000
Het dijkvak is in 1999 à 2000 verbeterd. De verbeteringen hadden voornamelijk
betrekking op de faalmechanismen piping en macrostabiliteit. De bestekstekeningen
zijn niet te achterhalen, waardoor niet bekend is welke verbeteringsmaatregelen zijn
uitgevoerd. Mogelijk zijn deze gegevens na uitvoerig archiefonderzoek nog te achterhalen.
Toetsrapport 2006
Document: (2006), Veiligheidstoetsing dijkring 10: Mastenbroek, Fugro ingenieursbureau B.V. In tabel 1 zijn de gehanteerde toetswaterstanden en toetsresultaten
met betrekking tot piping weergegeven.
Toetsrapport derde toetsronde 2010
Document: (september 2010), Toetsing primaire waterkeringen, derde ronde toetsing, 2006-2011 Dijkring 10 Mastenbroek, Waterschap Groot Salland. In tabel 1 zijn
de gehanteerde toetswaterstanden en toetsresultaten met betrekking tot piping
weergegeven.
Belangrijke gegevens voorgaande toetsingen
In onderstaande tabel zijn de gehanteerde toets waterstanden en toets resultaten
met betrekking tot piping uit het toetsrapport uit 2006 en de derde toetsronde
(2010) weergegeven.
Tabel 1: Toetswaterstanden en piping toetsresultaten uit de voorgaande
toetsingen
Belangrijke gegevens

Toetsrapport 2006

Derde toetsronde 2010

Toetspeil zwarte water

NAP +1,8 m

NAP + 2,2m1

Polderpeil

onbekend

NAP – 1,4m

Opbarsten

voldoet niet aan de vereiste
opdrukveiligheid van 1,2 (berekende veiligheid: 0,72)

voldoet niet aan de vereiste
opdrukveiligheid

Soorten piping toets

methode Bligh en Sellmeijer 1998
(geen Heave)

methode Bligh en Sellmeijer 1998
(geen Heave)

Uitkomst piping toets

profiel Pzg-179 (is nu profiel
10Z_399) is afgekeurd aan de
hand van de methode Bligh en
Sellmeijer. De overige profielen
van het dijktraject voldoen conform de methode Bligh2

uitgegaan van één maatgevend
profiel voor het gehele dijktraject.3 Het dijktraject voldoetniet
aan het faalmechanisme piping,
op basis van zowel de methode
Bligh als Sellmeijer,.

1. Dit toetspeil is gebaseerd op een overschrijdingsfrequentie van 1/2000
2. In figuur 2 zijn alle getoetste profielen weergegeven inclusief het afgekeurde profiel (rode
stip).
3. Het toegepaste maatgevende profiel is 10Z_400. Dit profiel komt overeen met profiel
Pzg_178 uit de oude nummering. Wat opvalt, is dat er een ander maatgevend profiel is
gekozen dan in het toetsrapport uit 2006. Profiel 10Z_400 is in 2010 gedetailleerd getoetst door middel van de methode Sellmeijer. Voor heel dijkring 10 is de gedetailleerde
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toets uitgevoerd aan de hand van dezelfde d 70 -waarde, doorlatendheid en laagdikte als in
de toets van 2006.

Figuur 2: getoetste profielen met bijbehorend toetsresultaat
1.2

Stap 1.2: Verzamelen feiten
In deze stap is de beschikbare aanvullende informatie geïnventariseerd. Het doel
van deze inventarisatie is het opsporen van risicovolle locaties. Onder risicovolle
locaties worden voornamelijk geulen en zandruggen verstaan. Deze locaties vormen
het grootste risico op piping wegens ontbreken van een deklaag. De volgende informatie is geraadpleegd:
•
Terreininspectie
•
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 2)
•
Historische kaarten
•
Bodemkaart
•
Zandbanenkaart
•
Elektromagnetische meting
•
Boringen, sonderingen en korrelverdelingen
•
Geotechnisch lengteprofiel
•
Hydraulische uitgangspunten
Terreininspectie
Ten behoeve van voorliggende toetsing heeft er een veldbezoek plaatsgevonden
met de aanwezigheid van de dijkbeheerder van het dijktraject. De hierop volgende
informatie is een combinatie van waarnemingen en informatie verkregen van de
dijkbeheerder.
De huidige dijk is een cultuurdijk met stijl opgezet talud en weinig tot geen voorland. Ter hoogte van de monding van de Vecht komt het talud van de dijk uit in het
Zwarte Water. Hier is het buitentalud van de Zwolsedijk versterkt met een steenbekleding. Deze steenbekleding loopt, volgens de dijkbeheerder, door tot de bodem
van het Zwarte Water. In Figuur 3 is te zien dat er geen voorland aanwezig is.
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Figuur 3: De Zwolsedijk ter plaatse van het dijktraject (google maps).
Door de dijkbeheerder zijn er tot op heden geen (zandmeevoerende) wellen waargenomen bij het dijktraject. Er is wel sprake van kwel. In figuur 3 is ter plaatse van
de rode cirkel tijdens het veldbezoek kwel waargenomen. Op deze locatie is ook
andere vegetatie aanwezig, zoals riet. Dit duidt op vaker terugkerende kwel en een
ander soort ondergrond, zoals: een verlaging in het maaiveld, een dunnere deklaag,
het ontbreken van de deklaag, het doorsnijden van de deklaag door bomen, een
zandrug enz.
Op het voorland ter plaatse van hmp 39,0 zijn plassen waargenomen (zie figuur 4).
Dit is waarschijnlijk het gevolg van de neerslag van enkele dagen voor het veldbezoek en duidt op een ondoorlatende deklaag.

Figuur 4: Foto van het veldbezoek, plassen op het voorland ter plaatse van hmp
39,0
Ter plaatse van hmp 39,0 is een kleiverbetering aangebracht op het buitentalud.
Deze kleiverbetering is hier een paar cm afgeschoven (zie figuur 5).
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Figuur 5: Foto van het veldbezoek, afgeschoven kleibekleding ter plaatse van hmp
39,0
Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN 2)
In bijlage 3 is de volledige AHN2 (Actueel Hoogtebestand Nederland2) kaart van het
dijktraject weergegeven. In deze kaart is de hoogte van elke halve vierkante meter
weergegeven met een nauwkeurigheid van 0,05 m. Op de AHN2-kaarten zijn lokale
verschillen in de hoogteligging van het landschap goed waarneembaar. Hoogteverschillen kunnen aanwijzingen geven over bijvoorbeeld voor kwel gevoelige plekken
of geulen/zandruggen.
Van dezelfde locatie als in figuur 3 is in figuur 6 de AHN2-kaart weergegeven. Er is
te zien dat er een verlaging aanwezig is ter plaatse van de begroeiing en de aanwezige kwel.

Figuur 6: AHN2-kaart, verlaging ter plaatse van waarneming van kwel
In figuur 7 zijn twee andere lokale verschillen weergeven. In figuur 7.1 is een duidelijke afwateringssloot waar te nemen. De sloot wijkt af van het omliggende slotenpatroon en kan duiden op een in het verleden natte plek (kwelwater) in het grasland. Mogelijk is er naar aanleiding van deze kwel vanuit het midden van het grasland een afwateringssloot aangebracht om dit water af te voeren.
In figuur 7.2 is een variatie in terreinhoogte waarneembaar. Dit hoogteverschil kan
duiden op een zandrug maar dit is niet enkel met de hoogtekaart vast te stellen.
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1.

2.

Figuur 7: AHN2-kaart, afwateringssloten
Wat verder opvallend is dat alle bebouwing zich op hoger gelegen terrein bevindt.
Deze hoger gelegen gronden zijn vaak zandruggen. In dit gebied komen ook regelmatig terpen voor. Grondonderzoek kan uitwijzen of het een (doorlopende) zandrug
of terp betreft. De historische kaart kan uitwijzen of deze bebouwing al lang aanwezig is in het gebied. Als dit het geval is, is er een grotere kans aanwezig op het ontbreken van een ondoorlatende deklaag omdat er vroeger, waar mogelijk, werd gebouwd op zand.
Historische kaarten
De historische kaarten zijn geraadpleegd om niet het verschil in hoogte maar het
verschil van ruimtelijke inrichting in de tijd waar te nemen. Het gaat hierbij om een
aantal aandachtspunten: de ligging van de dijk, de ligging van de rivier, de ligging
van sloten, aanwezigheid van wielen of kolken, et cetera.
In figuur 8 is een kaart van het dijktraject weergegeven van het jaar 1811 tot 1832
in figuur 9 van het jaar 1851 en in figuur 10 van het jaar 2009.

Figuur 8: Het dijktraject van het jaar 1811 tot 1832 (watwaswaar.nl)
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Figuur 9: Het dijktraject in het jaar 1851 (watwaswaar.nl)

Figuur 10: Het dijktraject in het jaar 2009 (Google Earth)
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In de figuren 8 tot en met 10 is te zien dat de bebouwing nog op zelfde plaats staat.
Dit betekent dat er een grotere kans aanwezig is op het ontbreken van een ondoorlatende deklaag.
Het tweede wat opvalt in alle figuren (bovenste cirkel in de figuren) is dat er een nat
gebied met een ontwateringssloot aanwezig was. Deze sloot is niet te zien in het
jaar 2009. De aanwezigheid van deze sloot in het verleden kan duiden op een andere bodemopbouw. Op de AHN2-kaart is op deze locatie een variatie in hoogte waarneembaar. Dit versterkt het vermoeden van een variatie in bodemopbouw. Op deze
locatie ontbreekt waarschijnlijk de deklaag of bevindt zich hier een oude
geul/zandrug. Dit kan nader onderzocht worden met bijvoorbeeld handboringen.
Het laatst opvallende gegeven uit de historische kaarten (onderste cirkel in de figuren) laat ook een natte plek zien ter plaatse van de afwateringssloot welke ook op
de AHN2-kaart duidelijk aanwezig is. Op deze locatie is ook een verhoogde kans
aanwezig op het ontbreken van de deklaag of op de aanwezigheid van een oude
geul/zandrug.
Bodemkaart
De bodemkaart van Nederland geeft op een schaal van 1:50.000 landsdekkend informatie over de ruimtelijke patronen van de bodemeenheden. Het gaat hierbij om
de bovenste grondlagen. In onderstaand figuur is de bodemkaart van het dijktraject
weergegeven.

Figuur 11: Bodemkaart van het dijktraject
Op de bodemkaart is het dijklichaam weergegeven in het grijs. De bodem bestaat
voor het grootste deel uit veengronden. Dit zijn voornamelijk waardveengronden
aangeduid met kVz en kVc. In het zuiden van het traject zijn deze veengronden
koopveengronden (hVZ). In alle gevallen bevindt zich zand in de toplaag (maximaal
120 cm onder maaiveld). Ter plaatse van de koopveengronden is een deel van het
oorspronkelijke kleidek afgegraven voor de aanleg van het dijklichaam.
Met de aanduiding kWp worden moerige podzolgronden met veelal fijn zand aangegeven. Hier begint de (pleistocene) zandlaag tussen de 40 en 120 cm onder maaiPagina 15 van 51
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veld. In het zuiden van in het traject, ter plaatse van hmp 40,0, zijn weideveengronden (pVz) aanwezig. Ook hier begint het zand (matig fijn) ondieper dan 120 cm
onder maaiveld. Boven aan het traject zijn vlakvaaggronden (kZn30) aanwezig. Dit
zijn oude rivierduinen welke zijn ontstaan door opstuivingen (matig grof zand).
Zandbanenkaart
De zandbanenkaart is een serie van zanddieptekaarten van het Rivierengebied en
het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel. De zandbanenkaart ter plaatse van het dijktraject is weergegeven in figuur 12.
Er kunnen geen conclusies worden getrokken uit de zandbanenkaart. De kaart is
namelijk te globaal om lokale zandbanen op te sporen. Er zijn hierdoor op de kaart
ook geen geulen/zandruggen waar te nemen.

Figuur 12: zandbanenkaart van het dijktraject (website provincie Gelderland)
Elektromagnetische meting
Op 1 september 1996 is door grondmechanica delft (nu Deltares) een elektromagnetische meting uitgevoerd. EM-metingen geven een algemeen beeld van de bodemopbouw en zijn met name geschikt voor het opsporen van geulen en zandruggen. In Bijlage 4 is het geotechnisch lengteprofiel weergegeven. Hierin is ook de
EM-meting afgebeeld. Lage EM-waardes horen bij ondoorlatende lagen terwijl hoge
waardes zandlagen aanduiden. Bij de aanwezigheid van een geul zal er dus een
duidelijke piek in de meetwaardes waarneembaar moeten zijn.
Er zijn alleen EM-metingen uitgevoerd daar waar er geen begroeiing of bebouwing
aanwezig is. Hierdoor zijn er alleen in het grasland metingen uitgevoerd. Uit de
AHN2-kaart en historische kaarten worden de zandruggen juist rond de bebouwing
en de begroeiing verwacht.

Pagina 16 van 51

Casus Zwolsedijk bij Hasselt in de IJsseldelta | 11 november 2014

De resultaten van de EM-metingen laten ook geen uitschietende waardes zien maar
juist een constante relatief lage meting. Dit betekent dat er in het grasland in de
bovenste 3 meter voornamelijk klei/veen te vinden is en dus geen geulen zijn af te
leiden. Dit versterkt de hiervoor gestelde conclusie dat als er geulen/zandruggen
aanwezig zijn, deze te vinden zijn rond de bebouwing en begroeiing en niet in het
grasland.
Ter plaatse van een van de potentiele geul of zandrug, aangegeven in de historische
kaarten (bovenste rode cirkel), is wel een EM-meting beschikbaar. Deze locatie bevindt zich namelijk in het grasland. In de EM-meting is deze potentiele geul/zandrug
echter niet zichtbaar.
Boringen, sonderingen en korrelverdelingen
Een overzichtskaart van de beschikbare boringen en sonderingen is te vinden in
bijlage 5. Het gaat om de volgende gegevens:
•
•
•

Geodelft (1996), 35 boringen (hiervan zijn er 18 beschikbaar en 17 niet beschikbaar), 1 sondering en 3 korrelverdelingen (maart 1997).
Fugro (april 2006), 6 boringen, 1 sondering en 2 korrelverdelingen
Wiertsema & Partners (augustus 2007), 1 boring (op 500 m van de dijk) en 3
sonderingen, ter plaatse van de toekomstige zandwinzone Jutjesriet (zie Figuur
13) gemiddeld 350 m van het dijktraject verwijdert. De boring en sonderingen
zijn ongeveer 50 m diep.

Figuur 13: Locatie van de toekomstige zandwinzone Jutjesriet.
De boringen en sonderingen zijn verwerkt in een geotechnisch lengteprofiel dat
hierna wordt besproken.
Ter plaatse van de toekomstige zandwinput Jutjesriet zijn boringen en sonderingen
tot NAP – 50 m beschikbaar. De boring en de sonderingen geven een goed beeld
over de gelaagdheid van het diepere pakket. In de boring is duidelijk een tweelagensysteem te herkennen. In deze boring (bijlage 1) is een deklaag van klei (dikte
1 m), een matig grove zandlaag (dikte 1,5 m) en een grove zand/grindlaag te herkennen. Deze grove laag loopt door tot en met een diepte van NAP – 50 m. In de
boringen ter plaatse van het dijktraject is geen grof zand opgemerkt. Dit komt door
de geringe diepte van deze boringen. Er is een sondering beschikbaar ter plaatse
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van de kruin van de dijk, in het midden van het dijktraject. Deze sondering is doorgezet tot een diepte van NAP -29 m. Ook in deze sondering is er een onderverdeling
in twee lagen te onderscheiden.
Geotechnisch lengteprofiel
Er zijn geotechnische lengteprofielen opgesteld door Geodelft in 1996. Deze zijn
weergegeven in bijlage 4. De profielen zijn opgesteld aan de hand van de boringen
en sonderingen van Geodelft uit 1996. Bij het opstellen van deze profielen is gebruik
gemaakt van aanvullende kennis over de aanwezig formaties. Er is een lengteprofiel
opgesteld binnendijks, buitendijks en in de kruin.
In het binnendijkse lengteprofiel valt duidelijk de aanwezigheid van een cohesief
pakket op. Voor het grootste deel bestaat deze cohesieve laag uit veen maar lokaal
is er ook klei aanwezig. In het noorden van het dijktraject (hmp 39,0) is deze slecht
doorlatende laag aanwezig tot het maaiveld. Vanaf hmp 39,3 is er een dunne zandlaag aanwezig op maaiveld. Aan het einde van het dijktraject is er in plaats van een
toplaag van zand weer een deklaag van klei aanwezig. De veenlaag is aanwezig op
het gehele traject. Op twee plaatsen wordt deze laag wel onderbroken door een
oude zandrug.
Het buitendijkse profiel is op 5 boringen gebaseerd. Globaal is te zien dat er in het
noorden van het dijktraject een deklaag van klei en veen aanwezig is en in het zuidelijke deel van het traject een laagopbouw met over het algemeen zand aanwezig
is. In het midden van het traject is geen voorland aanwezig, waardoor een gedeelte
van het lengteprofiel ontbreekt.
In de kruin zijn 4 sonderingen genomen en een relatief diepe boring. Hieruit is af te
leiden dat de bovenste meter van de dijk uit zand bestaat. Na deze toplaag van
zand bestaat de dijk uit klei.
Voor deze case zijn nieuwe geotechnische lengteprofielen opgesteld door het grondonderzoek van Geodelft in 1996 aan te vullen met nieuwe boringen en sonderingen.
Deze zijn weergegeven in bijlage 6. De lengteprofielen zijn volledig technisch benaderd. Hiermee wordt bedoeld dat de grondlagen uit de boringen rechtstreeks met
elkaar zijn verbonden. Er zijn bijvoorbeeld geen aannames gedaan voor de aanwezigheid van een zandrug.
Wat opvalt, is dat het nieuwe grondonderzoek goed past binnen het lengteprofiel
opgesteld door Geodelft. Er zijn twee aspecten die voor een nadere detaillering van
het oude lengteprofiel hebben gezorgd: er blijkt een kleinere toplaag van zand aanwezig in het noorden van het traject en ter plaatse van de eerste opgemerkte geul
is klei aangetroffen waardoor deze geul minder breed is geworden.
Deze twee verschillen zijn het gevolg van twee extra boringen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voorzichtig moet worden omgegaan met bestaande lengteprofielen. Geulen zijn bijvoorbeeld moeilijk op te sporen. Er kan bijvoorbeeld met
boringen om de 100 meter geen geul worden opgemerkt terwijl deze wel aanwezig
is.
Hydraulische uitgangspunten
Hieronder zijn de hydraulische uitgangspunten van het dijktraject weergegeven.
Wat opvalt, is dat er enkel waterstandsgegevens van de Mond der Vecht beschikPagina 18 van 51
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baar zijn voor de periode 1876 t/m 1957. Omdat deze resultaten 138 tot 57 jaar
oud zijn is besloten deze data niet mee te nemen in deze case. Actuele waterdata is
beschikbaar (www.waternormalen.nl) maar tonen alleen de huidige waterstanden.
Er is geen historisch overzicht van deze waterstanden aanwezig.
Geohydrologisch model
In bijlage 7 is een doorsnede van het geohydrologisch model (Overijssel 2008 gebaseerd op REGIS II) weergegeven tot een diepte van NAP -170 m. De doorsnede is
binnendijks genomen op ongeveer 20 m afstand van de dijk.
In de doorsnede is, net zoals in de diepe boring en sonderingen, een tweelagensysteem aanwezig. In tabel 1 is een overzicht weergegeven van alle lagen en bijbehorende doorlatendheden. Er is een cohesieve deklaag aanwezig van 2 tot 4 m dikte,
een watervoerend pakket van 8 m en een watervoerend pakket van 79 m dikte.
Hieronder is een slecht doorlatende laag aanwezig met een dikte van 21 meter.
De doorlatendheden uit het geohydrologisch model komen niet overeen met de verwachte waardes na beschouwing van het grondonderzoek. Zo is er geen onderscheid te zien in doorlatendheid in de twee watervoerende pakketten. Ook is de
doorlatendheid van de slecht doorlatende laag erg hoog (1,4*10-4 – 2,8*10-4 m/s).
Tabel 2: Aanwezige grondlagen en doorlatendheden in de doorsnede van het geohydrologisch model in het achterland
Dikte [m]

kD [m2/dag]

kh [m/dag]

k [m/s]

2 tot 4

-

-

-

Watervoerend pakket 1

8

250 - 500

30 - 60

3,6*10-4 – 7,2*10-4

Watervoerend pakket 2

79

2000 - 4000

-

3,2*10-4 – 6,4*10-4

Soort laag
Deklaag

Slecht doorlatende laag

Peilbuizen en polderpeilen
Er zijn data beschikbaar van 6 peilbuizen. Van deze peilbuizen staan er 3 in het achterland (periode monitoring: mei, 2010 tot mei 2013) en 3 ver in het voorland (periode monitoring: oktober 2007 tot augustus 2010). De locaties van de peilbuizen
zijn te vinden in bijlage 5.
Omdat er geen gemeten waterstanden van het Zwarte Water beschikbaar zijn, kan
er geen relatie worden gelegd tussen de peilbuisgegevens en corresponderende
waterstanden van het Zwarte Water.
1.3

Stap 1.3: Schematisering
In figuur 14 Zijn alle conclusies van de inventarisatie samengevat. Hierin zijn duidelijk de risicovolle locaties weergegeven. Risicovolle locatie zijn geulen en zandruggen
die het grootste risico op piping vormen. Dit komt omdat hier weinig intrede weerstand en/of weinig uittrede weerstand aanwezig is door de aanwezigheid een dunne
deklaag of zelfs ontbreken ervan.
De geulen enzandruggen zijn opgespoord door middel van inventarisatie van softdata 1. Hieruit is te concluderen dat data als de AHN2-kaart, historische kaarten,
1

Geen ‘harde’ technische data. Soft-data zijn bijvoorbeeld historische-kaarten, bodemkaarten en de AHN2-kaart.
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bodemkaarten, terreininformatie en zandbanenkaarten erg belangrijk zijn in het
opsporen van de aanwezigheid van eventueel voor het faalmechanisme piping risicovolle locaties. In de voorgaande toetsingen is hier geen rekening mee gehouden.

Figuur 14: Samenvatting van de inventarisatie
Er is in de derde toetsronde (2010) één representatief profiel binnen het dijktraject
gekozen, namelijk dwarsprofiel 10Z_400. Het profiel is een combinatie van de meest
ongunstige uitgangspunten met betrekking tot het hoogteverschil tussen het toetspeil en de waterstand achter de kering, de kwelweglengte en de dikte van het afdekkende pakket nabij het uittredepunt van het kwelwater. Als dit representatieve
profiel zou voldoen, voldoet daarmee het gehele traject. Tegenargument is dat een
combinatie van meest ongunstige uitgangspunten kan resulteren in een mogelijk
onterechte afkeuring van een groter traject.

1.4

Stap 1.4: Benoem de beoordeelde kwelwegen
In de derde toetsronde (2010) is in de eenvoudige toetsing met Bligh en in de gedetailleerde toetsing met Sellmeijer een aanwezige kwelweglengte van 21 m aangenomen. Tevens is er rekening gehouden met een voorland van 1 m. Het intredepunt
bevindt zich hier in het Zwarte Water en het uittredepunt bevindt zich ter plaatse
van de binnenteen. De controle voor opbarsten is uitgevoerd ter plaatse van de
binnenteen van de dijk. In de formule van Sellmeijer en Bligh is de weerstand van
de deklaag meegenomen in de berekening.
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2

Stap 2: Begrijpen

In de voorgaande stap lag de focus op het inventariseren en ordenen van de
beschikbare informatie en gehanteerde uitgangspunten. De toetsing van de
waterkering vormt daarbij het vertrekpunt. In deze vervolgstap worden de
mogelijke aanscherpingsmogelijkheden verkend. Op basis van de beschikbare
informatie en de nieuwe kennis omtrent piping en de rekenregels wordt de toetsing
tegen het licht gehouden en een basisschematisatie opgesteld.
2.1

Stap 2.1: Effect overstap naar nieuw toetskader
Het traject is in de derde toetsronde afgekeurd op piping. De toetsrapportage uit de
derde toetsronde is vergeleken met de nieuwe kennis die is opgedaan uit de gegevensinventarisatie die is gerapporteerd in hoofdstuk 1.
In de toetsing is het toetspeil aangehouden conform het VTV2006 (Voorschrift Toetsen op Veiligheid) en HR2006 (Hydraulische Randvoorwaarden 2006). Het VTV2006
is nog steeds leidend, waarmee het beoordelingsschema piping en heave (figuur 15)
nog steeds van toepassing is, net als de toetspeilen (figuur 16). In figuur 16 is te
zien dat het toetspeil NAP +2,2 m bedraagt, dat hoort bij een normoverschrijdingsfrequentie van 1/2000.

Figuur 15: Beoordelingsschema piping en heave – gedetailleerde toets [Ref 6.].
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Figuur 16: Toetspeilen voor de waterkeringen langs het Zwarte Water [Ref 6.].
In de derde toetsronde bestond de eenvoudige toetsing uit de controle op opbarsten
en de controle op piping op basis van de methode Bligh. De methode Heave werd
niet beschouwd. De gedetailleerde toetsing is uitgevoerd conform de pipingregels uit
het Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen 1999.
Deze case is uitgevoerd conform de pipingregels uit het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen 2012. In het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen
2012 is de controle op opbarsten aangescherpt. Daarnaast wordt de methode Bligh
niet meer toegepast en wordt er in gedetailleerde toets gebruik gemaakt van de
nieuwe formule van Sellmeijer (2011) [Ref 4.].
2.2

Stap 2.2: Verken aanscherpingsmogelijkheden
Binnen deze stap worden de verschillende aanscherpingsmogelijkheden op de toetsing verkend. Het gaat hierbij om de volgende aanscherpingsmogelijkheden:
1. Het verkennen van meerdere doorsneden met een variërende bodemopbouw in plaats van één conservatieve doorsnede
2. Het aanpassen van de schematisatie
3. Het verhogen van het polderpeil
4. Het nader beschouwen van de doorlatendheid
5. Het aanscherpen van de dikte van het effectief meewerkende watervoerende pakket
6. Het aanscherpen van de d 70 -waarde
7. Het aanscherpen van de kwelweglengte
8. Het aanscherpen van overige invoerparameters in de formule van Sellmeijer
2011.
De hier bovenstaande aanscherpingsmogelijkheden zijn onderstaand uitgewerkt.
1. Verkennen van maatgevende doorsnedes
3e toetsronde
In de derde toetsronde (2010) is er één representatief profiel binnen het dijktraject
gekozen, namelijk dwarsprofiel 10Z_400. Het gaat hierbij om een doorsnede waarin
de meest ongunstige uitgangspunten samen komen. Een combinatie van meest
ongunstige uitgangspunten kan resulteren in een mogelijk onterechte afkeuring.
Daarom is de schematisatie in de case aangescherpt.
Case
In deze case is opnieuw gekeken welke dwarsprofielen maatgevend zijn voor het
gehele dijktraject. Dit is gedaan aan de hand van het overzicht van de inventarisatie
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(figuur 14). Aan de hand van deze analyse zijn er drie maatgevende doorsnedes
gevonden. Deze dwarsdoorsnedes zijn in figuur 17 weergegeven. Het gaat hierbij
om dwarsprofiel 10Z_400, 10Z_401 en 10Z-402. Geulen en zandruggen ter plaatse
van bebouwing zijn niet als maatgevend beschouwd omdat hier het maaiveld hoger
ligt waardoor het optredend hoogteverschil tussen toetspeil en polderpeil beperkt
wordt.
Dwarsdoorsnede 10Z_400 is als maatgevend beschouwd vanwege de geul (zie paragraaf 1.1) en het ontbreken van een voorland.
Ter plaatse van dwarsdoorsnede 10Z_401 is een deklaag aanwezig, maar is er een
kleine kans op de aanwezigheid van een zandgeul. Dwarsprofiel 10Z_401 is gekozen
om te toetsen en het stappenplan voor de schematiseringsfactor te doorlopen. Laatste is interessant om inzichtelijk te krijgen hoeveel invloed de kans op aanwezig van
een geul heeft op de hoogte van de schematiseringsfactor.
Dwarsdoorsnede 10Z_402 is niet beschouwd, omdat de geometrie en ondergrond
overeenkomen met dwarsprofiel 10Z_400.

10Z_400

10Z_401
10Z_402

Figuur 17: Maatgevende dwarsprofielen
2. schematisatie
3e toetsronde
De schematisatie van het dijklichaam uit de derde toetsronde is onbekend. Wel is in
het toetsrapport aangegeven dat er geen rekening is gehouden met constructieve
elementen in de omgeving van de dijk.
Case
In deze case wordt er globaal over het hele dijktraject rekening gehouden met onderstaande (tabel 2) diktes van de grondlagen. Deze volgen uit zowel het geohydrologisch model als de (diepe)boringen.
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Tabel 3: Diktes van de aanwezige grondlagen in het achterland.
Soort laag

Dikte [m]

Klei/veen

0 tot 4

Matig fijn zand

4 tot 8

Grof zand

80

Slecht doorlatende laag

20

Aan de hand van de boringen is er een dijkopbouw geschematiseerd. In het dijklichaam bevindt zich zowel een zandlaag als een kleilaag. De kleilaag is circa 1,5 tot
2 m dik en bevindt zich over de volle breedte van de dijk van buitenteen tot binnenteen. Verwacht wordt dat de dijk is afgedekt met een kleibekleding met uitzondering
van de locatie waar geen voorland aanwezig is. Dit laatste is echter niet uit de bestaande gegevens bevestigd.
Voor beide beschouwde dwarsdoorsnedes is de bodemopbouw uit tabel 2 geoptimaliseerd. In deze optimalisatie is de tabel aangevuld met lokale boringen. De geoptimaliseerde dwarsdoorsnedes zijn te vinden in bijlage 8.
Ter plaatse van dwarsdoorsnede 10Z_400 is er een geul aanwezig waardoor er geen
deklaag in het achterland aanwezig is. De diepte van deze geul is onbekend, maar
aangenomen wordt dat de geul de cohesieve deklaag doorsnijdt. Dit resulteert in
een watervoerend pakket van matig fijn zand met een grotere dikte dan aangegeven in tabel 2.
De grondopbouw tot en met een diepte van NAP -6 m is weergegeven in figuur 18.

Figuur 18: Schematisatie ondergrond dwarsdoorsnede 10Z_400 t/m NAP -6 m diep
(voor de gehele dwarsdoorsnede zie bijlage 8).
Ter plaatse van dwarsdoorsnede 10Z_401 is er wel een deklaag meegenomen in het
achterland. De grondopbouw tot en met een diepte van NAP -6 m is weergegeven in
figuur 19. In de figuur is te zien dat er een deklaag aanwezig is met een dikte van 1
tot 3 m. Plaatselijk is er onder het maaiveld matig fijn zand aanwezig. Dit is ook het
geval ter plaatse van het uittredepunt. Onder de deklaag is er een matig fijne zand-

Pagina 24 van 51

Casus Zwolsedijk bij Hasselt in de IJsseldelta | 11 november 2014

laag aanwezig met een dikte van 2 tot 4 m. Daaronder bevindt zich een laag van
grof zand van ongeveer 80 m dik.

Figuur 19: Bodemschematisatie dwarsdoorsnede 10Z_401 t/m NAP -6 m diep (voor
de gehele dwarsdoorsnede zie bijlage 8).
De bovenstaande grondlagen worden als homogeen beschouwd.
3. Polderpeil
3e toetsronde
In de derde toetsronde is er uitgegaan van een polderpeil van NAP – 1,4m.
Case
In figuur 20 zijn de huidige polderpeilen rond het dijktraject weergegeven. Hierin is
te zien dat het huidige winterpeil NAP – 1,3 m bedraagt. Er is hierbij uitgegaan van
het winterpeil omdat in de winter ook de meeste waterafvoer plaatsvindt. Dit betekent dat er in de case gerekend kan worden met een polderpeil dat 0,1 m hoger is
dan aangenomen in de derde toetsronde.

Figuur 20: polderpeilen rond het dijktraject uit 2012
Waterschap Groot Salland is voornemens de kans op piping te verminderen door
tijdens hoogwater de slootpeilen in het achterland op te zetten tot maaiveld en zo
het verval over de waterkering te verminderen.
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In de case is er een scenario berekend waarbij het slootpeil is opgezet tot maaiveld.
Het is niet bekend of Waterschap Groot Salland dit in de praktijk daadwerkelijk toepast. Omdat het maaiveld achter de dijk hoger is gelegen dan het maaiveld verder
in het achterland, kan het opzetten van de waterstand beteken dat het maaiveld
verder in het achterland onder water komt te staan.
Tijdsafhankelijkheid 2 speelt geen rol op deze locatie en wordt daarom verder niet in
beschouwing genomen.
4. Doorlatendheid
3e toetsronde
In de derde toetsronde is het maatgevende profiel getoetst op opbarsten en op
piping. Voor de controle op opbarsten is een stijghoogte gehanteerd die gebaseerd
is op een doorlatendheid van 50 m/dag (5,79*10-4 m/s) en een dikte van 100 m.
Voor de piping toets is een geavanceerde toetsing uitgevoerd waarbij de doorlatendheid is geoptimaliseerd met behulp van MSeep. In MSeep is een 2 lagenmodel
gemodelleerd. De berekeningen resulteren in een doorlatendheid van het watervoerende pakket van 2,85*10-4 m/s. Hoe deze doorlatendheid exact is bepaald is niet te
herleiden. Om deze reden is er voor gekozen om de doorlatendheid aan te scherpen
door een nieuwe analyse.
Case
De doorlatendheid voor voorliggende casus is bepaald aan de hand van onderstaande formule [Ref. 7]. Er hoeft geen correctie op de formule toegepast te worden omdat de fractie onder de 16 µm kleiner is dan 4% van de totale fractie.
k = (C 0 – 1,83*103 * Ln(U))d 10 2
U = d 60 /d 10
waarin:
k:
doorlatendheid [m/s]
C 0 : kwalitatieve aanduiding van de in situ pakkingsdichtheid [-] (los: 15000)
De pakking is afhankelijk van de porositeit en de gelijkmatigheidscoëfficiënt. Omdat
de porositeit een onbekende factor is, wordt er gekozen voor de meest conservatieve pakking. Dit is een losse pakking omdat deze leidt tot een hogere doorlatendheid. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de hoog gemiddelde waarde van
de doorlatendheid (uitgaand van een lokaal waarnemingsbestand). De hoog gemiddelde waarde van de doorlatendheid is bepaald uit hoog gemiddelde warde van de
d 10 en laag gemiddelde van de uniformiteit (dus eigenlijk laag gemiddelde waarde
van de d 60 )
Tabel 4: Doorlatendheid per korrelverdeling
Data punt

d10 [µm]

d60 [µm]

U [-]

Pakking [-]

k [m/s]

A105

0,000058

0,000240

4,1

15000

4,17*10-5

A108

0,000053

0,000191

3,6

15000

3,55*10-5

A118

0,000100

0,000199

2,0

15000

1,39*10-4

2
Bedoeld wordt tijdafhankelijkheid t.a.v. de buitenwaterstand. De maatregel om het slootpeil te laten oplopen bevat
ook een tijdafhankelijke component. Een uitwerking van de uitvoerbaarheid van deze beheersmaatregel valt buiten
de scope van deze casestudie.
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HB10-39.4D

0,000100

0,000313

3,1

15000

1,29*10-4

HB10-40.0D

0,000087

0,000214

2,5

15000

1,01*10-4

Hoog gemiddelde

0,000100

0,000276

2,8

15000

1,31*10-4

Hierin is de maatgevende doorlatendheid dikgedrukt aangegeven.
In tabel 5 zijn de doorlatendheden van de aanwezige zandlagen samengevat die zijn
gehanteerd in de berekeningen. De maatgevende doorlatendheden zijn dikgedrukt
aangegeven. Omdat er voor de grove zandlaag geen korrelverdelingen beschikbaar
zijn, is de doorlatendheid van grof zand overgenomen uit het onderzoeksrapport
Zandmeevoerende Wellen [Ref. 4]. De doorlatendheid van het grof zand is hiermee
afgerond 7,2x zo hoog als de doorlatendheid van het matig fijn zand.
Tabel 5: Samenvatting doorlatendheden
Soort laag

Zand, matig fijn
Grof zand, licht grindig

k [m/s] volgens

k [m/s] volgens tabel 9.1

formule [Ref. 7]

[Ref. 4]

1,39*10-4

3*10-4

-

1*10-3

Omdat er met de formule van Sellmeijer alleen een éénlaagssysteem beschouwd
kan worden, wordt de doorlatendheid van de watervoerende grondlagen in een
tweelagensysteem omgerekend naar 1 representatieve doorlatendheid voor beide
lagen. De gehanteerde representatieve doorlatendheid is een gewogen gemiddelde
van de doorlatendheid en de laagdikte van beide zandlagen. Dit wordt gedaan aan
de hand van onderstaande formule.
𝒌𝒈𝒆𝒎 =

�(𝑫𝒛𝒂𝒏𝒅 ∙ 𝒌𝒛𝒂𝒏𝒅 ) + �𝑫𝑔𝑟𝑜𝑓 𝑧𝑎𝑛𝑑 ∙ 𝒌𝒈𝒓𝒐𝒇 𝒛𝒂𝒏𝒅 ��
�𝑫𝒛𝒂𝒏𝒅 + 𝑫𝒈𝒓𝒐𝒇 𝒛𝒂𝒏𝒅 �

Voor de doorsnede 10Z_401 resulteert bovenstaande formule in een doorlatendheid
van 9,59*10-4 m/s. Deze doorlatendheid wordt geassocieerd met grof zand en is
ongeveer 7 x zo groot als de doorlatendheid van matig fijn zand en ruim 3 x zo
groot als de waarde die is aangenomen in de 3e toetsronde. Omdat er geen
kwaliteitsoordeel gegeven kan worden over de bepaling van de doorlatendheid uit
de derde toetsronde is deze niet toegepast in de case.
5. Dikte van het effectief meewerkende watervoerend pakket
3e toetsronde
In de derde toetsronde is er uitgegaan van een deklaag van 2 meter dik en een
watervoerende laag met een dikte van 100 m. In de gedetailleerde berekening is er
bij de toepassing van methode Sellmeijer uitgegaan van een watervoerende laag
van 50 m. Er is niet te achterhalen hoe deze dikte is bepaald.
Case
Het watervoerende pakket is onderverdeeld in een relatief fijne bovenlaag van zand,
waaronder zich een grovere zandlaag bevindt. Omdat deze onderverdeling in de
onderzoeken is terug te vinden kan het systeem als een tweelagensysteem gezien
worden. De fijnere bovenlaag is bepalend voor de erodeerbaarheid van de zandlaag
in geval dat piping optreedt. De grove zandlaag is bepalend voor de grondwaterstroming en doorlatendheid.
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De effectieve dikte van het watervoerend pakket kan worden bepaald aan de hand
van een grondwaterstromingsmodel. Door de afbakening van werkzaamheden voor
deze casus is er geen grondwaterstromingsmodel gemaakt. De effectieve dikte van
het watervoerend pakket is hierdoor niet te bepalen waardoor de totale dikte in
rekening is gebracht van 85 m.
6. D 70 -waarde
3e toetsronde
In de derde toetsronde is er voor de gehele dijkring één d 70 -waarde aangenomen
van 0,210 mm. Het gaat hierbij om een lage karakteristieke waarde.
Case
In de case is de d 70 -waarde bepaald aan de hand van alleen korrelverdelingen ter
plaatse van het dijktraject. Het gaat hierbij om 5 korrelverdelingen welke zijn bepaald in de zandlaag de cohesieve deklaag. Van deze korrelverdelingen zijn er twee
waarvan er alleen een d 10,50,60 en 70 -waarde bekend is.
In figuur 21 zijn de d 70 -waardes van de korrelverdelingen weergegeven met de bijbehorende diepte. In de grafiek is te zien dat de hoogste d 70 -waarde ook het diepste monster is, echter de onderkant van de kleilaag bevindt zich ter plaatse van
deze locatie ook dieper.

0

0.1

d70-waarde [mm]
0.2
0.3

0.4

0.5

Diepte [m- maaiveld]

0

0.236
0.215

-1

0.273
0.221

-2

0.386
-3

Figuur 21: d 70 -waarde als functie van de diepte
Bij de karakteristieke schatting van de laaggemiddelde waarde is uitgegaan van een
lokaal waarnemingsbestand. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.
Tabel 6: Schatting van de d 70 -waarde.
Soort waarde

d 70 -waarde [mm]

Laaggemiddelde waarde

0,203

Gemiddelde waarde

0,266

Minimale waarde

0,215

7. Kwelweglengte
3e toetsronde
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Zoals in hoofdstuk 1.4 is weergegeven is er in de derde toetsronde in de eenvoudige
toetsing met Bligh en in de gedetailleerde toetsing met Sellmeijer een aanwezige
kwelweglengte van 21 m aangenomen. Tevens is er rekening gehouden met een
voorland van 1 m
Case
In figuur 18 en 19 zijn de maatgevende dwarsprofielen weergegeven. In deze figuren is het intredepunt, de kwelweglengte en het uittredepunt weergegeven. Het
intredepunt ligt in beide dwarsdoorsnedes in de buitenteen van de dijk. Er is hier
geen voorland aanwezig.
Het uittredepunt ligt voor beide dwarsprofielen aan de binnenteen van de waterkering, omdat ter plaatse van dwarsprofiel geen deklaag aanwezig is en ter plaatse
van dwarsprofiel 10Z_401 opbarsten optreedt.
De kwelweglengte voor dwarsdoorsnede 10Z_400 bedraagt daarmee 20,12 m en de
kwelweglengte voor dwarsdoorsnede 10Z_401 bedraagt 21,52 m.
8. Overige parameters
Volumegewicht
3e toetsronde
In de derde toetsronde is er voor dijkring 10 één volumegewicht toegepast bij de
controle op opbarsten. In deze berekening is er voor de deklaag een volumegewicht
aangehouden van 11 kN/m3.
Case
In tabel 3 zijn alle toegepaste grondsoorten weergegeven met bijbehorend volumegewicht voor de case en de derde toetsronde. Te zien is dat de volumegewichten
overeen komen.
De grondsoorten zijn bepaald op basis van het uitgevoerde grondonderzoek, zie
bijlage 1. De volumieke gewichten zijn overgenomen uit NEN 9997-1+C1 tabel 2b.
Tabel 7: Volumegewichten (natuurlijk vochtgehalte) toegepast in de case en de derde toetsronde.
Grondsoort

Case

Derde toetsronde

γ [kN/m3]

γ [kN/m3]

Veen, matig voorbelast

11

11

Zand, matig fijn

18

19,5

Grof zand, licht grindig

18

-

Klei, organisch matig

15

15

Een aantal overige parameters zijn in voorliggende casus gewijzigd ten opzichte van
de derde toetsronde. In tabel 8 zijn deze wijzigingen weergegeven.
Tabel 8: Overige invoerparameters. Huidige parameters conform onderzoeksrapport
Zandmeevoerende Wellen.
Factor

𝛾p
R

𝛾w
R

Verklaring

schijnbaar volumegewicht van zandkorrels onder water
Volumegewicht water

Waarde

Waarde

3e toetsronde

Case

17 [kN/m3]

16 [kN/m3]

Norm

3

Norm

3

10 [kN/m ]

Bron

9,81 [kN/m ]
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2.3

θ

Rolweerstandshoek

η

Sleepkrachtfactor (coëficiënt van White)

41 [˚]

37 [˚]

Norm

0,25 [-]

0,25 [-]

Norm

Stap 2.3: Uitvoeren gevoeligheidsanalyse
In dit hoofdstuk is het dijktraject getoetst op opbarsten en op het faalmechanisme
piping aan de hand van het onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen [Ref. 4]
en Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij Dijken [Ref. 3]. Bij de
toepassing van deze toetsingen is een belangrijk onderdeel de bepaling van de
schematiseringsfactor. Het stappenplan voor het vaststellen van de schematiseringsfactor is ook gehanteerd als gevoeligheidsanalyse. Er is daarmee geen afzonderlijke gevoeligheidsanalyse uitgevoerd.
Piping kan alleen optreden als er sprake is van opbarsten en het optreden van
Heave. Daarom is er eerst een toets uitgevoerd op opbarsten. In deze toets is net
als bij piping een schematiseringsfactor bepaald. Het bepalen van deze schematiseringsfactor is ook hier als gevoeligheidsanalyse gebruikt. Voor Heave dient er geen
schematiseringsfactor te worden bepaald.
Als de doorsnede niet voldoet op zowel opbarsten als Heave dient er een toetsing op
piping plaats te vinden met de formule van Sellmeijer 2011. Onderstaand is dwarsdoorsnede 10Z_401 getoetst.
Controle pipinggevoelige bodemopbouw (opbarsten)
In het toetsproces wordt de waterkering eerst op opbarsten getoetst. Zonder opbarsten is er immers geen uittredepunt en daarmee ook geen risico op piping.
De toetseis voor opbarsten is als volgt gedefinieerd:
F opb ≥ 1,2 𝛾 b,opb
R

F opb = h crit /h optr
Hierin is:
F opb :

Veiligheidsfactor tegen opbarsten [-]

𝛾 b,opb : Schematiseringsfactor voor opbarsten [-]
R

h crit :

h optr :

De grondwaterdruk in de watervoerende zandlaag die nodig is om de erboven gelegen
waterremmende deklaag op te laten barsten [kN/m3]
De optredende grondwaterdruk in de zandlaag bij toetspeil van het buitenwater
[kN/m3]

De eerste stap in de werkwijze voor de controle op opbarsten is het bepalen van een
basis veiligheid (F opb ).
Aangenomen is dat de maatgevende locatie voor opbarsten zich nabij de binnenteen
van de waterkering bevindt.
Zoals te zien is in de dwarsdoorsnede (figuur 19) bestaat de deklaag hier uit 1 m
veen en 1,52 m zand. Uitgaande van een volumegewicht van 11 kN/m3 voor het
veen en 18 kN/m3 voor het zand geeft de deklaag een druk van 38,36 kPa in verticale richting (naar beneden). Er is dus een opwaartse druk nodig van meer dan 38,36
kPa om de deklaag op te doen barsten. Dit komt neer op een waterkolom van 3,9 m
ten opzichte van onderkant deklaag. De grenspotentiaal is hiermee NAP +1,9 m.
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De stijghoogte ter plaatse van de binnenteen bedraagt NAP +1,9 m. Deze stijghoogte is bepaald conform TRZW, waarvan de uitwerking is weergegeven in bijlage 9. De
opwaartse druk ter plaatse van de binnenteen van de dijk bedraagt hier 38,9 kPa
(dus een waterkolom van 3,9 m ten opzichte van de onderkant deklaag). Met deze
gegevens kan de basis veiligheidsfactor tegen opbarsten worden bepaald.
F opb = h crit /h optr
F opb = 3,9/3,9
F opb = 1,0
Hieruit volgt dat de locatie niet voldoet aan de veiligheid tegen opbarsten. De schematiseringsfactor is immers hoger dan 1,0 en de totale veiligheidsfactor waaraan
getoetst dient te worden is groter dan 1,2. Omdat dit een casus is, zullen de stappen voor het bepalen van de schematiseringsfactor wel worden doorlopen.
Schematiseringsfactor
Bij de bepaling van de schematiseringsfactor worden er verschillende scenario’s
doorgerekend. Van deze scenario’s wordt de veiligheidsfactor berekend. Het verschil
tussen de berekende veiligheidsfactor en de basisveiligheidsfactor in combinatie met
de kans van voorkomen bepaald dan de te hanteren schematiseringsfactor. Tabel 9
geeft een overzicht van alle scenario’s met bijbehorende schematiseringsfactor. In
de laatste regel is de schematiseringsfactor weergegeven die volgt uit de analyse
van de scenario’s.
Tabel 9: Invultabel bepaling schematiseringsfactor voor opbarsten
Schematisering

F opb

ΔF opb

P

Scenario

[-]

[-]

[-]

Basis schematisering

0,99

1: Toplaag klei

0,87

-0,12

0,1

3: Slappe klei

0,83

-0,16

0,01

2: Dunner veen

0.97

-0,01

0,2

4: GWS op zomerpeil

0,98

0,00

0,01

5: GWS 20 cm omlaag

0,99

0,00

0,01

𝜸 b,opb
R

[-]

n.v.t.

1,16

1,01

1,01

Benodigde schematiseringsfactor 𝛾 b,opb
R

(maximum van de gevonden waarden)

1,16

Scenario 1: Toplaag klei
Als de toplaag uit klei bestaat i.p.v. zand zal de deklaag sneller opbarsten door het
lagere volumegewicht van de kleilaag. In het lengteprofiel (bijlage 6) is te zien dat
er ten Noorden van het dwarsprofiel een toplaag van klei bevindt. Omdat er geen
boring beschikbaar is direct ter plaatse van het dwarsprofiel is de kans aanwezig dat
zich ook hier een kleilaag bevindt.
Scenario 2: Dunner veen
Als de onderkant van de deklaag hoger blijkt te zijn zal de deklaag sneller opbarsten. Dit betekent namelijk een dunnere veenlaag. In scenario 2 is aangenomen dat
de onderkant veenlaag 0,5 m hoger ligt en daarmee 0,5 m dunner.
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Scenario 3: Slappe klei
In het geval van scenario 1 kan het volumegewicht van de kleilaag lager zijn dan
eerst gedacht. In scenario 3 is aangenomen dat het volumegewicht van de kleilaag
1 kN/m3 lager is (=14 kN/m3).
Scenario 4: Polderpeil gelijk aan zomerpeil
In de basis schematisatie is verondersteld dat het toetspeil enkel voorkomt in het
winterseizoen. Dit resulteert in een winterpolderpeil. In scenario 4 is aangenomen
dat het polderpeil hoger ligt dan verwacht. Als niveau is het zomerpeil aangenomen
welke NAP -1,1 m bedraagt.
Scenario 5: Polderpeil 20 cm omlaag
In dit scenario is het polderpeil verlaagd met 20 cm. Hiermee is de grondwaterstand
verlaagd tot NAP -1,5 m.
Toetsing opbarsten
Op basis van de analyse voor de schematiseringsfactor wordt het volgende geconcludeerd:
F opb ≥ 1,2 𝛾 b,opb
R

1,0 ≥ 1,39 (1,2*1,16)  voldoet niet
Het eindoordeel van de controle op opbarsten is ONVOLDOENDE.
Conclusie opbarsten
Omdat er sprake is van opbarsten is er ook een risico aanwezig op het optreden van
piping. De toetsing gaat nu verder met een toetsing op Heave. Als er geen Heave
optreedt is er ook geen risico aanwezig op piping.
Controle pipinggevoelige bodemopbouw (Heave)
Afhankelijk van de dikte van de deklaag, kan het uittredepunt getoetst worden op
basis van de methode Heave. De zandkorrels moeten immers door het opbarstkanaal opgetild worden, om te kunnen uittreden en een kanaal te kunnen laten ontstaan.
Conform onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen is gecontroleerd of het verhang door het opbarstkanaal groot genoeg is om de zandkorrels op te tillen, waarbij
het risico op zandtransport aanwezig is als geldt: i c;rep > 0,5.
i c;rep = ΔH/d
Hierin is:

i c;rep :
ΔH :
d

:

Representatieve waarde van het kritieke verticale uittreeverhang [-]
Stijghoogteverschil over het afdekkende pakket slechtdoorlatende lagen nabij het
uittredepunt [m]
Minimum dikte van het afdekkende pakket nabij het uittredepunt [m]

ΔH=stijghoogte-mv (NAP +1,9 m - NAP +0,6 m)
d= mv-onderkant afdekkende pakket (NAP +0,6 m – NAP -1,92 m)
i c;rep = 1,3/2,52
i c;rep = 0,52
Uit bovenstaande berekening volgt dat de waterkering niet voldoet aan het Heavecriterium.
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Conclusie Heave
Omdat er sprake is van het opreden van zowel opbarsten als Heave is er een risico
aanwezig op piping.
Faalmechanisme piping (Sellmeijer 2011)
Omdat het dwarsprofiel onvoldoende is getoetst op opbarsten en Heave, dient gecontroleerd te worden of er voldoende kwelweglengte aanwezig is. Voor het faalmechanisme piping wordt de volgende toetseis gedefinieerd:
F pip ≥ 𝛾 b,pip
R

F pip = ΔH c /ΔH optr
ΔH c = 1/𝛾 n * H c, Sellmeijer
ΔH optr = H buiten – H binnen – 0,3d
R

Hierin is:
F pip :

𝛾 b,pip :
𝛾n :
R

R

ΔH c :
ΔH optr :
H c, Sellmeijer
H buiten :
H binnen :

Veiligheidsfactor voor piping [-]
Schematiseringsfactor voor piping [-]
Veiligheidsfactor voor piping [-]
Het berekende kritiek verval over de dijk bij toetsbelasting [m]
Het optredende verval bij toetsbelasting [m]
: Het met de formule van Sellmeijer berekende kritieke verval [m]
Buitenwaterstand bij toetsbelasting [m]
Binnenwaterstand bij toetsbelasting [m]

Bij de toetsing op het faalmechanisme piping wordt de formule van Sellmeijer 2011
toegepast zoals staat beschreven in het onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen. In deze berekening worden de invoerparameters toegepast welke staan beschreven in hoofdstuk 1. De berekeningen zijn weergegeven in bijlage 10.
Alvorens de schematiseringsfactor kan worden bepaald is er een basisveiligheid
bepaald (F pip ).
F pip = ΔH c /ΔH optr
F pip = 0,78/2,74
F pip = 0,28
De berekende veiligheid is lager dan 1,0, waaruit geconcludeerd kan worden dat het
dwarsprofiel als onvoldoende wordt beoordeeld. De schematiseringsfactor is immers
hoger dan 1,0. Verderop in deze rapportage zal nader worden ingegaan op mogelijke oorzaken van deze lage toetswaarde.
Omdat dit een casus is, zijn de stappen voor het bepalen van de schematiseringsfactor alsnog worden doorlopen. Het stappenplan is in voorliggende casus ook gehanteerd als gevoeligheidsanalyse.
Bepalen schematiseringsfactor
Voor het bepalen van de schematiseringsfactor worden net als voor de schematiseringsfactor voor opbarsten verschillende scenario’s doorgerekend. In tabel 10a is
overzicht weergegeven van alle scenario’s met de daaruit volgende schematiseringsfactor. In de laatste regel is de schematiseringsfactor weergegeven die volgt uit de
analyse.
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Tabel 10a: Invultabel bepaling schematiseringsfactor voor piping
Schematisering

F pip

ΔF pip

P

Scenario

[-]

[-]

[-]

Basis schematisering

0,28

1: Lagere d 70 -waarde

0,27

-0,01

0,1

2: Verlaging polderpeil

0,27

-0,02

0,01

3: Zonder deklaag

0,22

-0,06

0,01

𝜸 b,pip
R

[-]

n.v.t.

Benodigde schematiseringsfactor (maximum van de gevonden waarden) 𝛾 b,pip
R

1,08

1,08

Scenario 1: Lagere d 70 -waarde
In dit scenario is de d 70 -waarde van het matig fijn zand verlaagd met ongeveer
10%. Dit betekent een daling van 203 µm naar 180 µm.
Scenario 2: Verlaging polderpeil
In scenario 5 is het polderpeil verlaagd met 20 cm. Een verlaging van het polderpeil
heeft een nadelig effect op het faalmechanisme piping.
Scenario 3: Zonder deklaag
In dit scenario is een situatie bekeken waarin er geen deklaag aanwezig is. In het
lengteprofiel is te zien dat de deklaag op een aantal plaatsen ontbreekt. Bij de aanwezigheid van een zandgeul/zandrug kan de deklaag ook lokaal ontbreken.
Gevoeligheidsanalyse
De gevoeligheidsanalyse is op een zelfde manier uitgevoerd als de bepaling van de
schematiseringsfactor. Er zijn verschillende scenario’s opgesteld en doorgerekend.
In tabel 10b is overzicht weergegeven van alle scenario’s met de daaruit volgende
pipingfactor (F pip ). Deze pipingfactor is vervolgens vergeleken met de basis schematisering.
Tabel 10b: Invultabel bepaling schematiseringsfactor voor piping
Schematisering

F pip

ΔF pip

Scenario

[-]

[-]

Basis schematisering

0,28

n.v.t.

1: Effectieve dikte watervoerend pakket

0,31

0,02

2: Lagere doorlatendheid

0,54

0,26

3: Polderpeil tot maaiveld

0,54

0,26

4: Dunne zandlaag

0,28

0,00

Scenario 1: Dikte watervoerend pakket
In het eerste scenario is de dikte van het watervoerend pakket verminderd. In
plaats van de gehele dikte van het watervoerend pakket toe te passen is een dikte
toegepast die gelijk is aan de kwelweglente (22 m). Door het veranderen van de
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dikte van het watervoerend pakket veranderd ook de doorlatendheid door middel
van het gewogen gemiddelde (zie 1.3.1 aanscherpingsmogelijkheden).
Door de dikte te reduceren wordt de berekende veiligheid 0,02 hoger.
Scenario 2: Lagere doorlatendheid
De doorlatendheid van het watervoerend pakket is omlaag gebracht. De doorlatendheid van enkel het matig fijn zand is aangehouden. Er is dus geen rekening gehouden met de doorlatendheid van het grove zand. Deze wijziging volgt in een hogere
veiligheid. Er wordt net als scenario 1 geen schematiseringsfactor bepaald.
Opgemerkt wordt dat deze wijziging dermate veel invloed heeft dat beoordeeld
dient te worden of de schematisering niet ‘te conservatief’ is geweest. Hierop is ingegaan in de volgende stap 2.2.
Scenario 3: Polderpeil tot maaiveld
Het polderpeil is in deze situatie opgezet tot het maaiveld. Waterschap Groot Salland heeft een protocol opgesteld voor het verhogen van de slootpeilen tijdens
hoogwater om zo het verval over de waterkering te verminderen. Het is niet bekend
of dit protocol al in werking is getreden.
Zoals in tabel 10b te zien is, heeft deze maatregel een gunstig effect op de veiligheid.
Scenario 4: Dunne zandlaag
In de basis schematisatie is er een matig fijne zandlaag geschematiseerd met een
dikte van 4 m. In deze situaties wordt deze zandlaag verlaagd naar 2m. Lokaal kan
er een dunnere laag voorkomen. Zoals in tabel 10b is weergeven heeft dit scenario
geen invloed op de pipingfactor (in vergelijking met de basis schematisatie).
Toetsing
Op basis van de analyse voor de schematiseringsfactor resulteert het eindoordeel
voor piping in:
F pip ≥ 𝛾 b,pip
R

0,28 ≥ 1,08
0,28 ≥ 1,08  voldoet niet
Het eindoordeel voor piping ter plaatse van dwarsprofiel 10Z_401 is ONVOLDOENDE.
Conclusie
Het dwarsprofiel voldoet niet op piping. De bepaalde pipingfactor dient zelfs bijna 4x
zo hoog te zijn om te voldoet aan de gestelde schematiseringsfactor. Als resultaat
van dit lage toetsresultaat is onderzocht in hoeverre bovenstaande schematisatie
aansluit bij de werkelijkheid.
Tot op heden zijn er geen zandmeevoerende wellen waargenomen (zie hoofdstuk
1.2). Dit betekent dat het dijktraject zou voldoen op piping bij de reeds opgetreden
waterstanden. Omdat er alleen gedateerde waterstandgegevens beschikbaar zijn
(periode: 1876 t/m 1957) kan niet gecontroleerd worden of toetsing met bovenstaande schematisatie bij reeds opgetreden waterstanden voldoet.
Ter indicatie is bepaald bij welke waterstand de schematisatie voldoet op het faalmechanisme piping (uitgaande van de in bovenstaande berekening gehanteerde
parameters). Uit de analyse blijkt dat de schematisatie nog net voldoet bij een waterstand van NAP +0,17 m.
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Het toetspeil bedraagt NAP +2,2 m. Het verschil met de waterstand waarbij net
wordt voldaan (NAP +0,17 m) is 2,03 m. Het is daarom waarschijnlijk dat de waterstand NAP +0,17m in de recente geschiedenis is opgetreden. Een overzicht van
waterstanden kan bevestigen dat de schematisatie niet aansluit bij de werkelijkheid
en de schematisatie dus geoptimaliseerd moet worden.
In het volgende hoofdstuk worden mogelijkheden tot optimalisatie bepaald welke
nodig zijn om bovenstaande schematisatie beter aan te laten sluiten bij de werkelijkheid.
2.4

Stap 2.4: Uitvoeren aanvullend onderzoek
De scenario’s die zijn opgesteld voor het bepalen van de schematiseringsfactor geven inzicht in de gevoeligheden van de invoerparameters. In voorliggende casus kan
een wijziging van de invoerparameters voornamelijk voor de piping analyse grote
gevolgen hebben. Op dit moment voldoet de toetsing op piping ruim niet aan het
vereiste veiligheidsniveau. Indien de basisschematisatie wordt aangepast met de
wijzigingen uit de 2 scenario’s die een gunstig effect hebben op de veiligheid (scenario 2 en 4), resulteert dit in een voldoende beoordeling.
Met betrekking tot opbarsten is de verwachting dat onder alle te verwachte omstandigheden tijdens hoogwater(toetspeil) niet voldaan wordt aan het opbarstcriterium.
Aanbeveling aanvullend onderzoek en optimalisatiemogelijkheden
•

•

•

In deze casus kan een aanvullende beschouwing van de doorlatendheid en
het opzetten van het slootpeil resulteren in een positief toetsoordeel. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij een slootpeil op maaiveld en een doorlatendheid
van 1x10-4 m/s. Een schematisatie in een grondwaterstromingsmodel heeft
hierbij een toegevoegde waarde en geeft inzicht in het te verwachten stromingsbeeld. De input-waardes voor een stromingsberekening kunnen worden verkregen door middel van het uitvoeren van het volgende onderzoek:
o Het plaatsen van peilbuizen.
o Het bepalen van de doorlatendheid van alle grondlagen in het watervoerend pakket.
Archiefonderzoek naar in de recente geschiedenis opgetreden waterstanden
ter plaatse van het dijktraject. De hoogst opgetreden waterstand kan vervolgens gebruikt worden om een schematisatie te realiseren welke beter
aansluit bij de werkelijkheid.
De verwachting is dat aanvullende korrelverdelingen niet zullen leiden tot
een positief eindresultaat, gezien de beperkte invloed.

Geconcludeerd kan worden dat op dit moment nog niet vastgesteld kan worden of
de toetsing na het uitvoeren van aanvullende werkzaamheden resulteert in een positief of negatief toetsresultaat.
Het wordt wel aanbevolen om kritisch naar de invoerparameters te kijken, de doorlatendheden in de effectieve zone te meten en gebruik te maken van het grondwaterstromingsmodel.

Pagina 36 van 51

Casus Zwolsedijk bij Hasselt in de IJsseldelta | 11 november 2014

3

Stap 3: Beslissen

Na het bepalen van het nut en noodzaak van het aanvullen onderzoek zou er een
aanvullende dataverzameling moeten plaatsvinden waarna vervolgens de aard en
omvang van de versterkingsopgave vastgesteld dient te worden en het ontwerp
dient te worden opgesteld (stap 3 en 4 uit het stappenplan van de Werkwijzer Piping
bij Dijken). Deze stappen zijn op dit moment niet uitgevoerd.
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Bijlage 1

Grondonderzoek

Casus Zwolsedijk bij Hasselt in de IJsseldelta | 11 november 2014

Bijlage 2

Inventarisatie toetsing en verkenning aanscherpingsmogelijkheden
STAP 1: Ordenen
Onderdeel

Status
Verwerkt

N.v.t.





b. (Historische) kaarten / satellietbeelden





c.





d. Geologische kaarten





e.

Bodemkaarten





f.

Grondwaterkaarten





g. DINO-archief





h. Geodatabank





i.

Peilenkaarten





j.

Meetgevens waterstanden





k.

Waarnemingen beheerder (niet alleen rapportage, ook
interview)





l.

Archiefdata waterbeheerder (voor zover niet in toetsing)









1.1/1.2 Inventariseren informatie en gegevens
a.

Toetsing

Hoogtekaarten

m. Overige, namelijk 3d-ondergrondmodel en EM-meting

STAP 2: Begrijpen
Onderdeel

Status
Verwerkt

N.v.t.









Belastingen in toetsing





1

Hydraulische randvoorwaarden





2

Invloed tijdsafhankelijkheid









2.1 Wijzigingen (toets)kader
a.

Hydraulische belasting

b. Rekenregel ORZW

2.2 Identificeer aanscherpingsmogelijkheden
a

b

Schematisatie in toetsing
1

Geometrie

2

Bodem- en geohydrologische schematisatie
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Onderdeel

c

Status
Verwerkt

N.v.t.

1

Laagopbouw





2

Volumegewicht





3

Korrelverdeling pipinggevoelige laag





4

Doorlatendheden deklaag en zandlagen





5

Constructieve elementen





Analyse in toetsing
1

Locatie intredepunt(en) / zone





2

Locatie uittredepunt(en)





3

Kwelweg
1

Meerdere kwelwegen





2

Weerstand opbarstkanaal





3

Meewerkende dikte zandlaag





4

Kwelwegvorm





5

Constructieve elementen
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Bijlage 3

AHN2-kaart
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Bijlage 4

Geotechnisch lengteprofiel met EM-meting
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Bijlage 5

Overzichtskaart boringen en sonderingen
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Bijlage 6

Het aangepaste geotechnisch lengteprofiel

Casus Zwolsedijk bij Hasselt in de IJsseldelta | 11 november 2014

Bijlage 7

Het geohydrologisch model Overijssel 2008 gebaseerd op
REGIS II
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Bijlage 8

Dwarsdoorsnede 10Z_400 en 10Z_401
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Bijlage 9

Grondwaterstromingsberekening
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Bijlage 10 Piping berekening

