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Samenvatting 

In het onderhavige rapport is één van de drie casussen uitgewerkt bij de 

“Werkwijzer piping”. Het betreft de casus “Hurwenen” waarin voor een dijkvak langs 

de Waal, dat onderdeel is van dijkring 38: Bommelerwaard en ten oosten van 

Zaltbommel ligt, de werkwijzer stapsgewijs is doorlopen. Deze locatie is bijzonder 

vanwege de in de ondergrond aanwezige stroomrug van zand, alsmede de 

geconstateerde zandmeevoerende wellen in 2011. 

 

De score van de dijk in de LRT3 luidt goed voor het bezwijkmechanisme piping. 

Deze score was en is niet in overeenstemming met de waarnemingen in 2011 bij 

een waterstand met een frequentie van circa 1/10 keer per jaar. In de case wordt 

deze tegenstrijdigheid nader onderzocht en wordt met de nieuwe pipingregel 

(Sellmeijer 2011) naar een verklaring gezocht. 

 

Het vertrekpunt in de case is een dijk, die in de jaren 80 verbeterd is, waarvan de 

bodemopbouw goed onderzocht is. De hoeveelheid gegevens is niet op voorhand de 

beperkende factor voor het vormen van een oordeel. De volgende gegevens zijn 

voor handen: 

 dikte deklaag = 3 à 4 m; 

 maaiveldhoogte = NAP +2,4 m; 

 d70 = 0,23 mm (karakteristieke waarde); 

 kD = 2700 m2/dag (gemiddelde waarde); 

 beschikbare kwelweglengte inclusief voorland ≥ 121 m. 

 

Volgens het technisch rapport grondmechanisch schematiseren mag een 

schematiseringsfactor voor piping worden aangehouden van γb;pip = 1,18. Deze 

relatief lage waarde stemt overeen met de geringe onzekerheid in bodemopbouw. 

 

De score volgens de oude pipingregels van Bligh en Sellmeijer 1988 luidt goed. 

Hiermee kunnen de in 2011 waargenomen wellen, bij een waterstand van 

NAP +6,25 m, niet worden verklaard. De veiligheid tegen piping (Fpip) bedraagt 2,7 

respectievelijk 1,7. 

 

Volgens Sellmeijer 2011 bedraagt de veiligheid tegen piping Fpip = 1,0 bij de 

waterstand uit 2011 (NAP +6,25 m) en bij toetspeil volgens HR2006 (NAP +9,5 m) 

slechts Fpip = 0,4. De eindconclusie van de case is derhalve: “Met de nieuwe 

pipingregel kunnen de waarnemingen wel worden verklaard.”. 

 

Tijdens het uitwerken van de case is gebleken dat er voor het vaststellen van de 

waarde voor d70 veel verschillende methodes zijn. Niet alle methodes zijn in elke 

situatie geschikt. Daarom wordt aanbevolen om altijd een expert met regionale 

gebiedskennis bij het bepalen van de d70 te betrekken. 
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Aanleiding en doelstelling 

In juni 2013 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu nieuwe kennis 

beschikbaar gesteld die is ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma 

Sterkte en Belasting Waterkeringen (SBW). Onderdeel van deze nieuwe kennis is 

het Onderzoeksrapport Zandmeevoerende Wellen (hierna ORZW).  

Over dit onderzoeksrapport is in februari 2013 advies uitgebracht door ENW. 

Essentie van het ENW-advies is dat de theorie juist is, maar dat het ORZW niet 

volledig geschikt is voor toepassing in de praktijk. 

 

ENW adviseert om een zogenaamde werkwijzer op te stellen en een aantal casussen 

uit te werken onder begeleiding van een team van experts. Hiermee wordt beoogd 

om de gebruiker van het ORZW een helder beeld te schetsen van een logisch 

ingedeeld en volgens de nieuwste rekenmethoden opgezet onderzoek naar piping. 

 

In het onderhavige rapport is een casus uitgewerkt door ARCADIS waarbij de 

“Werkwijzer piping” stapsgewijs is doorlopen. Twee andere casussen zijn uitgewerkt 

door Witteveen+Bos en Royal Haskoning-DHV. 

 

De casus betreft een dijkvak dat onderdeel is van dijkring 38: Bommelerwaard bij 

het gehucht Oensel ten oosten van Zaltbommel. Hier ligt in de uiterwaard nabij de 

Waaldijk de Hurwensche Kil; een oude en grotendeels dicht geslibde loop van de 

Waal. Deze locatie is bijzonder vanwege de in de ondergrond aanwezige stroomrug 

van zand, alsmede de geconstateerde zandmeevoerende wellen in 2011. De ligging 

van de onderzoekslocatie is weergegeven in Figuur 1. 

 

 
Figuur 1:  Globale ligging onderzoekslocatie "Hurwenen" 
 

Het vertrekpunt van de casus is een in de jaren ‘80 verbeterde dijk, die in het kader 

van de derde ronde toetsen op veiligheid op eenvoudig niveau is getoetst volgens 

Bligh. De aanwezige kwelweg was groter dan benodigd volgens de oud regel van 

Bligh en daarom is de score goed toegekend. Na het hoogwater van januari 2011 is, 

vanwege de geconstateerde zandmeevoerende wellen, een gedetailleerde toetsing 

uitgevoerd volgens de klassieke formule van Sellmeijer uit 1988. Wederom werd de 

score goed toegekend, omdat de aanwezige kwelweg groter was dan de benodigde. 
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Bovendien kon op basis van de beschikbare informatie niet verklaard worden 

waarom opbarsten van de kleilaag was opgetreden. 

 

De reden waarom deze case is uitgewerkt is daarom ook bloot gelegd. De 

belangrijkste vraag is of met de nieuwe rekenregel van Sellmeijer uit 2011 een 

verklaring voor de waargenomen wellen kan worden gevonden. 
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Leeswijzer 

Alle vier de genummerde hoofdstukken omvatten en stap van de Werkwijzer. Per 

hoofdstuk zijn er vier paragrafen die ruimte geven voor de antwoorden van de 

deelstappen. Na deze leeswijzer volgt in hoofdstuk één een eerst een situatieschets. 

Door middel van deze schets wordt het voor de lezer duidelijk wat de uitganssituatie 

is. Het centrale doel van dit hoofdstuk is ordenen. Na het ordenen volgt het 

begrijpen, zoals omschreven is in hoofdstuk twee. Hoofdstuk drie laat zien welke 

beslissingen er zijn genomen. De laatste stap, hoofdstuk vier, staat het doen 

centraal. Dit is een stap die normaliter binnen planstudies voor dijkverbeteringen 

wordt gezet. 
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1 Ordenen 

De “waarom-vraag” 

In stap 1.1 tot en met 1.4 worden zaken geordend zodat “men” er ook wijs uit kan 

worden. Dit is een manier van werken die tot de aanbeveling strekt en door vrijwel 

iedereen in het werkveld altijd wordt gebezigd.  

 

Het belangrijkste onderdeel uit stap 1 is het interpreteren en duiden van alle 

verzamelde informatie, daarbij mag niets voor waar worden aangenomen zonder dat 

de “waarom-vraag” beantwoord kan worden. Het antwoord mag daarbij niet strijdig 

zijn met andere bevindingen uit de inventarisatie. Immers, zolang er strijdige 

informatie is wordt het probleem niet goed begrepen. Logischerwijs volgt dan een 

verdiepingsslag (in stap 2.4 uit de werkwijzer). 

  

Voor de casus Hurwenen zijn er op basis van strijdige informatie vier mogelijkheden 

voor het aanscherpen van de bodemschematisatie te onderscheiden. Op zich 

verwonderlijk voor een dijk die al “lek geprikt” is en meermalen is doorgerekend. 

Vanwege de grote hoeveelheid beschikbare gegevens zou op voorhand verwacht 

mogen worden dat er weinig aanscherpingsmogelijkheden meer zijn. Omdat op deze 

locatie een zandmeevoerende wel is ontstaan, was er aanleiding voor 

(meerdermalen) aanvullend grondonderzoek. 

 

Situatieschets 

In de Bommelerwaard tussen Hurwenen en Zaltbommel zijn in het achterland nabij 

dijkpaal RW065 bij het hoogwater van 2011 twee zandmeevoerende wellen 

ontstaan. Het betreft een locatie in een sloot op circa 50 m van de dijk en een 

locatie in de boomgaard op ongeveer 25 m van de dijk. Een situatietekening en 

doorsnede is opgenomen in Figuur 2 en Figuur 3 en foto’s zijn weergegeven in 

Figuur 4. Deze locaties maken onderdeel uit van het dijkvak Oensel – Zaltbommel 

(code 380403) tussen dijkpaal RW058 en RW086. 

 

De aanduiding van de dijkpalen komt voort uit het grote aantal dijkringen, dat in 

beheer is bij waterschap Rivierenland. De dijkpaalnummers worden in elke dijkring 

vooraf gegaan door twee letters. Voor de locatie van de onderhavige casus zijn de 

letters “RW” van toepassing. 
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Figuur 2:  Situatie zandmeevoerende wellen (oranje) onder andere nabij RW065 

en aanvullend grondonderzoek (boringen ARCADIS 2011 in groen en 

boringen Wiertsema 2013 in blauw) 

 

 
Figuur 3:  Beheerregister profiel RW065 met links de berm ter plaatse van de 

fruitbomen (rechts is de Waal) 

 

  
Figuur 4:  Zandmeevoerende wel tussen fruitbomen achter berm en in de sloot bij 

RW065 

  

wel tussen 

fruitbomen 

wel in sloot 
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1.1 Informatiebronnen en uitgangspunten uit toetsing 

De volgende informatiebronnen moeten logischerwijs geraadpleegd worden: 

 het ontwerprapport en het bestek van de laatste dijkverbetering; 

 de meest recente toetsing. 

 

Voor de onderhavige casus zijn ook onderzoeken uit 2011 (naar aanleiding van 

hoogwater) en uit 2013 (invulling van advies uit 2011) beschikbaar. 

 

Voor de inventarisatie is als eerste gebruik gemaakt van het toetsrapport en 

aanvullende onderzoeken. Daarna is ook het ontwerp achterhaald: 

 Verbetering Waalbandijk traject Rossum – Zaltbommel hm 58-86, eindontwerp,  

Grontmij, december 1980, 73/8392-75 

 Toetsing dijkringgebied 37, 38, 39 en verbindende waterkeringen 26 en 27, 

toetsing macrostabiliteit Bommelerwaard en omgeving,  

Grontmij, 02-02-2010, 99052195-D0 

 Hoogwater januari 2011, onderzoek zandmeevoerende wellen,  

Arcadis, 20-07-2011, 075609626:0.5 

 Geotechnisch onderzoek piping verlengde 3e toetsing, dijkring 38, Waaldijk Kil 

Hurwenen te Zaltbommel, Wiertsema & Partners, 12-07-2013, 56305-2 

 

Ontwerp verbetering Waalbandijk 

Het ontwerppeil bij RW065 betrof volgens tabel 2 van het ontwerprapport 

NAP +8,78 m. Hierbij hoorde een maaiveldhoogte van NAP +2,57 m en dus een 

kerende hoogte van 6,21 m. Voor dit eindontwerp zijn in verschillende 

dwarsprofielen boringen tot in het Pleistocene zand uitgevoerd. Voor RW065 betreft 

dit een viertal boringen: 100 m uit de buitenteen (A’) en 30 m uit de buitenteen (A) 

in de uiterwaard, ter plaatse van de buitenkruin (C) en bij de binnenteen (D). Deze 

boringen zijn wel opgenomen in het lengteprofiel, maar niet in een dwarsprofiel. 
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Figuur 5:  Geotechnisch lengteprofiel bij binnenteen RW065 (weergave 1, 

geschematiseerd) 

 

De venige laag, aangeduid met een horizontale arcering en cijfer 4, komt ook in het 

lengteprofiel met alleen boorprofielen terug. Hetzelfde geldt voor de hogere ligging 

van de zandlaag (circa NAP 0 m) tussen RW062 en RW063. 

 

 

 

Figuur 6:  Geotechnisch lengteprofiel bij binnenteen RW065 (weergave 2, louter 

de boorprofielen) 

 

Voor de kD-waarde van het WVP (WVP = watervoerend pakket) is in het ontwerp 

2500 m²/dag aangehouden; bestaande uit een k-waarde van 50 m/dag en een dikte 

van het WVP van 50 m. In het traject tussen RW059 en RW068 wordt de 

waterspanning gelimiteerd tot de grenswaterspanning. De deklaagdikte is in het 

traject van RW063+50 tot RW068 groter dan 5,00 m en van RW058 en RW063 

kleiner dan 3,00 m. 
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Resultaat derde toetsronde 

Het toetspeil betrof NAP +9,50 m (HR2006) en het toetsresultaat luidde als volgt 

(citaat):  

“Uit het in het verleden uitgevoerd grondonderzoek is gebleken, dat het voorland uit 

een brede strook klei (> 30 tot 100 m) bestaat. De bestaande kwelweglengte is 

berekend op basis van de intredelengte afkomstig uit de aangeleverde shapes (d.d. 

27-08-2009). De dijkzate en de lengte van de achterliggende bermen zijn afkomstig 

uit het beheerregister. Door de langere intredelengte in het voorland voldoet het 

dijkvak aan het oordeel voor pipingcriterium. In bijlage  11 staat een overzicht van 

de aanwezige en benodigde kwelweglengte van het dijkvak. Voor het 

toetsingsoordeel piping en heave krijgt het dijkvak een oordeel ‘GOED’.” 
 
Uit bijlage 11 van het toetsrapport blijkt dat bij de toetsing de invoer uit de 
volgende tabel is gebruikt: 

 

Tabel 1:  Invoer pipingberekening RW065 derde toetsronde 

parameter eenheid waarde 

MHW (HR2006) m+NAP 9,50 

maaiveld m+NAP 2,40 

verval m 7,10 

k-waarde m/dag 45 

dikte WVP (D) m 55 

dikte deklaag m 5,60 

voorlandbreedte m 100 

dijkzate m 38 

bermbreedte m 15 

opbarstfactor - 0,89 

pipingcriterium (Bligh) …*H 15 

 

Aanvullend onderzoek 2011 

Vanwege de waarnemingen tijdens hoogwater is in 2011 aanvullend onderzoek 

uitgevoerd, waarin gebruik is gemaakt van het ontwerp uit 1980 en het toetsrapport 

van de derde toetsronde. Tevens is gebruik gemaakt van de Zandbanenkaart van 

Gelderland (Rijksuniversiteit Utrecht, provincie Gelderland, 1992) en van DINO loket 

(DINOloket.nl). Gegevens over de geometrie zijn verkregen uit de hoogtegrids van 

de Flimap inmeting en van AHN.nl. 

 

Om de oorzaak van de waargenomen wellen nader te onderzoeken zijn 

handboringen uitgevoerd rondom de locaties van de wellen en in het voorland, ter 

hoogte van RW065. De boringen binnendijks zijn doorgezet tot 2,5 à 3 m beneden 

maaiveld. Een grotere diepte kon handmatig niet worden bereikt. De hier bedoelde 

boringen zijn de groene boringen in Figuur 2van dit rapport. 

 
  



 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

Pagina 15 van 43 

 

 

Geciteerd uit de rapportage opgesteld naar aanleiding van het hoogwater in 2011 

(Arcadis, 20-07-2011, 075609626:0.5):  

“Met de beschikbare gegevens kan niet worden verklaard waarom opbarsten 

plaatsgevonden heeft ter plaatse van de wellen. Om opbarsten te verklaren zou de 

deklaag minder dik of minder zwaar moeten zijn, dan uit de beschikbare gegevens 

blijkt. Nader onderzoek is nodig om dit te verifiëren. […] Tevens is aan te raden om 

peilbuizen te plaatsen in de watervoerende zandlaag. Daarmee kan worden 

nagegaan of de berekeningen van de potentialen correct is. Volgens de huidige 

rekenregels voldoen alle locaties wel aan de eis ten aanzien van piping, zelfs als de 

dikte van de deklaag niet in rekening zou worden gebracht als verticaal 

opbarstkanaal.” 

 

Tabel 2:  Invoer pipingberekening RW065 aanvullend grondonderzoek 2011 

parameter eenheid waarde 

MHW (hoogwater 2011) m+NAP 6,25 

maaiveld m+NAP 2,40 

verval m 3,85 

k-waarde m/dag 50 

dikte WVP (D) m 70 

d70 mm 0,22 

dikte deklaag m 5,60, slechts de helft in rekening gebracht 

voorlandbreedte m 65 

dijkzate+bermbreedte m 121-65 = 56 

opbarstfactor - 1,20 

pipingcriterium (Sellmeijer 1988) …*H 22 

 

Aanvullend onderzoek 20131 

In 2013 is het advies uit 2011 om extra grondonderzoek uit te voeren opgevolgd en 

zijn de volgende veldwerkzaamheden uitgevoerd: 8 sonderingen tot 25 m minus 

maaiveld, 11 boringen (verdeeld over RW065 en RW077) en plaatsing peilbuizen bij 

RW065+50 en RW066+70. Dit onderzoek is in blauw weergegeven in Figuur 2. Er is 

geen interpretatie van de resultaten gegeven, wel zijn alle resultaten netjes 

gedocumenteerd. Een goed overzicht wordt gegeven in de uitgewerkte 

dwarsprofielen bij RW065 en RW065+50. Een kopie van deze dwarsprofielen is in 

het navolgende weergegeven. Het is overduidelijk dat er een dik onafgebroken 

cohesief pakket onder de waterkering aanwezig is. 

 

Opgemerkt wordt dat door een automatische interpretatie van het wrijvingsgetal 

boven de grondwaterstand er onterecht veenlagen zijn geschematiseerd in de dijk. 

Dit is een veel voorkomende fout bij beoordeling van het wrijvingsgetal van gerijpte 

c.q. uitgedroogde kleilagen. De kern van de dijk bestaat uit klei met uitzondering 

van het cunet onder de wegverharding, dat uit zand bestaat. 

 

                                                
1 In dit bijzonder geval is er dus al een extra hoeveelheid onderzoek beschikbaar tijdens het ordenen van de 

gegevens. Normaliter is een dergelijke extra hoeveelheid informatie een goed voorbeeld voor stap 2.4 (uitvoeren 

van aanvullend onderzoek).  
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Figuur 7:  Doorsnede RW065 inclusief sondering en boorstaten 2011 en 2013 

(blauw=klei, grijs=veen, geel=zand) 

 

 
Figuur 8:  Doorsnede RW065+50 inclusief sondering en boorstaten 2011 en 2013 

(blauw=klei, grijs=veen, geel=zand) 
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1.2 Verzamelen feiten: grondonderzoek, monitoring, schadebeelden 

 

Om extra invulling te gegeven aan Stap 1 uit de werkwijzer zijn de zandbanenkaart, 

de AHN en de historische kaarten (vrij toegankelijk via internet) geraadpleegd. 

 

Zandbanenkaart 

In de Zandbanenkaart van de Provincie Gelderland is te zien dat de deklaag ten 

zuiden van RW065 dunner is en het lijkt of richting RW065 een tussenzandlaag af 

buigt. De kaarten zijn opgenomen in Figuur 9 en Figuur 10. 

 

 
Figuur 9:  Zandbanenkaart zandlaag ter plaatse van Zaltbommel 

 

 

 

RW065 
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Figuur 10:  Zandbanen kaart deklaag ter plaatse van Zaltbommel 

 

 

AHN2 

In Figuur 11 is een weergave van de AHN2 in de omgeving van RW065 opgenomen. 

Door het verschil tussen het hoogste en laagste NAP-niveau zo klein mogelijk te 

houden, kunnen laagtes of oude stroomgeulen soms goed worden afgeleid. In dit 

geval is de schaal gekozen tussen NAP +2,5 m en NAP +3,5 m.  

 

De watergangen zijn erg goed te zien, maar er is geen sprake van een bijzonder 

beeld. Ten zuiden van de twee wellen uit 2011 is een relatief lager maaiveld waar te 

nemen, waardoor lokaal de kerende hoogte groter is en/of de deklaag dunner. Ook 

dit is echter niet sterk afwijkend van de verwachtingen. Rondom de zwarte 

gestreepte lijn is een verhoging aanwezig die duidt op een stroomrug. Ter plaatse 

van de locatie van de wellen springen geen bijzonderheden in het oog. 

 

RW065 

Zandige laag 

binnen 

1,0 à 2,0 m-mv 
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Figuur 11:  Weergave AHN2 

 

Historische kaarten 

Via www.watiswaar.nl zijn historische kaarten in de omgeving van Oensel gevonden. 

Daarnaast zijn op internet kaarten gevonden uit 1599 en 1620 (zie Fout! 

erwijzingsbron niet gevonden. tot en met Figuur 14 op de volgende pagina). In 

de 80-jarige oorlog (1568-1648)  is er gevochten en is er een kampement ontstaan. 

Mogelijk is het zigzag-patroon van het dijktracé daar een overblijfsel van ( zie 

Figuur 12). Op deze kaart is ten oosten van Zaltbommel een moeras te zien en de 

huidige Kil was vroeger de Waal. 

 

De overige kadastrale kaarten dateren uit 1811-1832. Hieruit blijkt dat de ligging 

van de dijk in de loop van de tijd niet is veranderd. Dit duidt erop dat er in het 

verleden geen doorbraken zijn geweest waardoor de dijk verlegd moest worden. 

Ook zijn geen lage/natte plekken (meer) in het achterland te herkennen. 

 

Concrete aanwijzingen voor de waargenomen zandmeevoerende wellen zijn niet 

gevonden in de historische kaarten. 

 

RW065 

stroomrug 

relatief 

lager 

maaiveld 

http://www.watiswaar.nl/
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Figuur 12:  Kaart Bommelia - Obsessa 1599 (180º gedraaid), ingezoomd op 

Quartier van den Admirant d’Arragon 

 

 

 

  
Figuur 13: Kadastrale kaart 1811-1832 Figuur 14: Kadastrale kaart 1923 

  

RW065 
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Bepaling van de stijghoogte in het watervoerend pakket 

In de berekening van Arcadis uit 2011 is de stijghoogte bij het uittredepunt bepaald 

door analytische berekeningen (volgens TR Waterspanningen bij Dijken). In boring 

B-34 van Wiertsema (bij RW065+50) zijn twee peilbuizen geplaatst, waarvan de 

diepste een goede meetreeks laat zien. In Figuur 15 is te zien dat de reeks een 

ondergrens van NAP +1,6 m heeft en enigszins met de buitenwaterstand mee 

beweegt. Echter, de metingen hebben plaatsgevonden in een periode met een lage 

rivierstand. Deze komt nauwelijks boven NAP +2,0 m uit, terwijl de wellen zijn 

ontstaan bij NAP +6,25 m en het toetspeil NAP +9,50 m bedraagt. Voor de casus 

zijn deze metingen niet gebruikt. 

 

 
Figuur 15:  Meetreeks B-34-2 september 2012 

 

Bij het waterschap zijn ook resultaten van metingen over een langere periode 

bekend. Deze laten zien dat de stijghoogte in het WVP circa 1 m onder de 

buitenwaterstand blijft en dus een hoog responspercentage heeft. Deze kennis kan 

meegenomen worden in stap 3.4 en 4.2(vaststellen aard en omvang en keuze en 

implementatie maatregel: ontwerp en uitvoer). 
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1.3 Schematisering (in lengte en dwarsrichting) 
 

In het ORZW hoofdstuk 9.2 wordt de eerste schematisatiestap beschreven. Hierin 

wordt een globaal beeld van de dijk en de ondergrond gevormd, om te beoordelen 

welke processen en faalmechanismen een rol (kunnen) spelen. 

 

Doordat er op zeer korte afstand van elkaar twee wellen zijn ontstaan, mag worden 

aangenomen dat niet één enkel dwarsprofiel, maar een groter traject gevoelig is 

voor opbarsten en mogelijk voor piping. In het ontwerprapport zijn twee trajecten 

onderscheiden, namelijk: RW063+50 tot RW068 met een deklaag dikker dan 5,00 m 

en van RW058 en RW063 met een deklaag dunner dan 3,00 m.  

 
Op dit totale traject is in 2011 nog een derde wel geconstateerd. Hierbij is belangrijk 
om te noemen dat tussen RW064 en RW081 in totaal zelfs 6 wellen zijn ontstaan 
(zie ook Figuur 2). Dit zou kunnen betekenen dat deze hele dijk of in ieder geval het 
achterland gevoelig is voor opbarsten en daarmee mogelijk piping. Hiervoor speelt 
in eerste instantie de schematisatie van de bodemopbouw een rol. In Fout! 
erwijzingsbron niet gevonden. wordt hier nader op ingegaan. 

 

1.4 Benoem de kwelwegen: locatie, typeoordeel, aanbevelingen 

De bepaling van het intredepunt rond RW065 is in verschillende raaien door 

ARCADIS vastgesteld, waarna de intredelijn op een afstand van 65 m uit de 

buitenteen is gelegd.  Het uittredepunt ligt in beginsel aan het einde van de berm in 

de polder of de kort daarachter aanwezige sloot. 

 

Alle gevonden wellen bevinden zich achter de berm. In de berekening van de 

kwelweg is door ARCADIS enkel rekening gehouden met de horizontale afstanden; 

de dikte van de deklaag (als in H-0,3 * d) is buiten beschouwing gelaten. Dat is een 

conservatieve aanname en zal de berekeningen niet negatief beïnvloeden, maar 

geeft wel aanscherpingsmogelijkheden. 
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2 Begrijpen 

2.1 Effect overstap nieuw toetskader 
Het toetspeil is anno 2013 ten opzichte van de derde toetsronde ongewijzigd en 
daarmee gelijk aan HR2006: NAP +9,50 m. Daarbij komt dat de zandmeevoerende 
wellen al zijn opgetreden bij een waterstand op de Waal van NAP +6,25 m. 

 
De rekenregels zijn in de tussentijd wel veranderd. Waar in het aanvullend 
onderzoek van 2011 nog gerekend is met de Sellmeijer formule uit 1988, zal dit nu 
met de Sellmeijer 2011-formule uit het ORZW bepaald moeten worden. Deze 

bepaling is opgenomen in de gevoeligheidsberekening in stap 2.1. 

2.2 Verken aanscherpingsmogelijkheden 

De werkwijzer geeft bij deze stap een checklist met aanscherpingsmogelijkheden. 

Daarbij is per onderwerp aangegeven welke kennisbron (ORZW of TR) hierbij van 

toepassing is. 

 

A. Belastingen 

De hydraulische randvoorwaarden (Werkwijzer, Bijlage 2: overzicht 

aanscherpingsmogelijkheden) zijn hiervoor al gecontroleerd aan de HR2006. Er is 

geen verschil tussen de in de derde toetsronde gehanteerde buitenwaterstand en de 

huidige HR. Op de locatie van de wel bij de fruitbomen is geen watergang aanwezig, 

dus daar is het peilbeheer van het waterschap niet van belang. Het is een juiste 

aanname om uit te gaan van een grondwaterstand op maaiveldhoogte. 

In de watergang mag op basis van waarnemingen van het waterschap ook worden 

uitgegaan van een volledig gevulde sloot tot NAP +2,40 m. 

 

Oensel ligt, net als Zaltbommel en Hurwenen, langs de rivier de Waal in het midden 

van Nederland (zie ook Figuur 1). Hier geldt een rivierafvoer, zonder invloed van de 

stormopzet op zee of de getijdegolf. Tijdsafhankelijkheid van de buitenwaterstand is 

niet groot en uit veel peilbuismetingen in het bovenrivierengebied is gebleken dat 

een stationaire benadering een goede schematisatie is.  

 

B. Schematisatie 

Voorlopig is in deze case ingezoomd op de wel die het dichtst bij de dijk ligt, 

namelijk de wel tussen de fruitbomen, direct achter de berm. Het aanvullend 

onderzoek van ARCADIS (2011)  en Wiertsema (2013) geldt hierbij als 

uitgangspunt. 
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Figuur 16:  Situatie RW058 tot RW068 

 

In het onderzoek van ARCADIS is aangegeven dat het monitoren van peilbuizen in 

de watervoerende zandlaag nog kan leiden tot een andere stijghoogteberekening. 

Het uitvoeren van extra boringen kan uitsluitsel geven over de aanwezige dikte van 

de deklaag. De boringen die in 2011 bij de binnenteen zijn uitgevoerd zijn slechts 

tot een diepte van 3 m minus maaiveld uitgevoerd. Volgens het rapport omdat tot 

deze diepte zeer stevige klei is aangetroffen, waardoor het niet mogelijk was om 

dieper te boren. Door Wiertsema is in de raai van RW065 een diepe boring in het 

achterland uitgevoerd en zijn in deze omgeving twee peilbuizen geplaatst. Er werd 

circa 4 m klei aangetroffen. 

 

Omdat er een verschil in kleilaagdikte bestaat en de boringen in 2011 zijn gestaakt 

op 3 m diepte, zijn er aanscherpingsmogelijkheden ten aanzien van de dikte van de 

deklaag. 

 

Ervaring in de regio leert ook dat de zandbanen op de zandbanenkaart niet altijd uit 

zandig materiaal hoeven te bestaan, maar ook siltig materiaal kunnen bevatten. Er 

kan daarom beter gesproken worden van stroomruggen. De ervaringen zijn een 

reden c.q. bieden aanknopingspunten om gelaagdheid en eventuele aanwezigheid 

van zandlagen gedetailleerder uit te werken. 

 

In het rapport van 2011 wordt genoemd dat de d70 van 0,22 mm is bepaald als de 

ondergrens uit twee monsters. Dit zijn monsters die afkomstig zijn uit het 

uitgespoelde zand. Hierbij wordt opgemerkt dat dit uitgespoelde zand een fijner zal 

zijn dan gemiddeld onder de deklaag, omdat eerst de fijne korrels uitspoelen. In 

2013 zijn door Wiertsema ook korrelverdelingen uitgevoerd. Op basis daarvan kan 

een aangescherpte d70 worden bepaald. 

derde wel 
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In de drie rapporten (1980, 2010 en 2011) worden verschillende kD-waarden 

genoemd. Deze moeten worden gecontroleerd en definitief worden bepaald. Dit is 

de vierde mogelijkheid voor aanscherping van de schematisatie. 

 

C. Analyse 

In de vorige stap is vastgesteld dat alle gevonden wellen zich achter de berm 

bevinden en in de berekening van de kwelweg is enkel rekening gehouden met de 

horizontale afstanden. De dikte van de deklaag (als in H-0,3 * d) is buiten 

beschouwing gelaten en dit behoeft aanscherping. 

 

Vanwege het grote aantal wellen (6 stuks) in het totale traject kan worden 

uitgesloten dat de aanwezigheid van de wellen veroorzaakt wordt dan iets anders 

dan opbarsten. Een lekkende leiding kan niet op zoveel en zover uit elkaar liggende 

plaatsen effect hebben. Van slecht afgedichte boorgaten kan evenmin (in alle 

gevallen) sprake zijn, omdat de afstand tot de dijk sterk verschilt en er ook in sloten 

wellen zijn geconstateerd. 

2.3 Gevoeligheidsanalyse 
 

In stap 2.2 is vastgesteld dat de aanscherpingsmogelijkheden vooral liggen bij de 

bepaling van de deklaagdikte en hiermee de kans op wel of niet opbarsten. Ook kan 

extra aandacht worden besteed aan de bepaling van de d70 en de kD-waarde. 

 

Uit de navolgende analyse blijkt kort gezegd het volgende: 

 de wijze waarop de d70 bepaald wordt uit zeef analyses luistert zeer nauw. Het 

verdient aanbeveling om uitkomsten van meerde methodes (zoals hierna 

beschreven) met elkaar te vergelijken. In deze case geldt d70 = 0,23 mm 

 van de kD waarde zijn over het algemeen weinig waarnemingen beschikbaar, 

terwijl de parameter een grote invloed heeft op het berekeningsresultaat. 

Meestal kan geen karakteristieke waarde worden bepaald. In deze case geldt 

kD = 2700 m²/dag 

 de dikte van de deklaag heeft alleen invloed op de kritische kerende hoogte, 

omdat de verhoudingsgewijs dunne kleilaag reeds bij lage waterstanden 

opbarst. In deze case geldt d > 3,0 m 

 

Bepaling van de d70 

De d70 wordt in het ORZW omschreven als de 70-percentielwaarde van de 

korrelverdeling. Hiermee is niet eenduidig of dit over de gehele fractie (inclusief 

grind en silt) of alleen de zandfractie gaat. In deze casus is uitgegaan van een d70 

op basis van het gehele zandmonster (inclusief grind en silt). De waarden zijn in 

Tabel 3 opgenomen. Hierbij wordt opgemerkt dat het siltgehalte alsmede het 

grindgehalte van alle 13 zandmonsters gemiddeld 4% bedragen. 

 

 

 

  



 

 Pagina 26 van 43 

 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

Tabel 3:  Resultaten korrelverdelingen 2013 (* = beschrijving o.b.v. visuele 

classificatie) 

boring nr. NAP-niveau 

[m t.o.v. 

NAP] 

beschrijving d50 

[mm] 

d70 

[mm] 

classificatie 

d50 

korrelgrootte 

RW079+99_B-31_BIT 2  +3,14 tot  +2,64 Zs1g1 0,26 0,36 matig grof 

RW079+99_B-31_BIT 11 -4,96 tot -5,76 (Zs1g2)* 0,44 0,71 uiterst grof 

RW079+94_B-32_AL 9 -6,54 tot -7,54 (Zs1g1)* 0,29 0,37 matig grof 

RW065+50_B-34_BIT 3  +2,60 tot  +1,40 (Zs1g1)* 0,27 0,35 matig grof 

RW065+50_B-34_BIT 8 -3,30 tot -3,65 (Zs1)* 0,18 0,20 matig fijn 

RW065+50_B-34_BIT 11 -5,70 tot -6,70 (Zs1g3)* 0,60 1,10 uiterst grof 

RW063+82_B-37_AL 8 -5,00 tot -6,00 (Zs1g2)* 0,41 0,65 zeer grof 

RW066+70-B-35_AL 6 -2,81 tot -3,16 (Zs1)* 0,30 0,36 matig grof 

RW066+70_B-35_AL 8 -4,91 tot -5,19 (Zs1g2)* 0,36 0,49 zeer grof 

RW067+46_B-36_AL 8 -3,84 tot -4,17 Zs2 0,17 0,20 matig fijn 

RW064+69_B-38_AL 6 -3,05 tot -3,42 (Zs1)* 0,19 0,22 matig fijn 

RW066+51_B-39_AL 8 -4,16 tot -4,40 (Zs1)* 0,23 0,27 matig grof 

RW063+22_B-40_AL 7 -4,19 tot -4,29 Zs2g1 0,18 0,24 matig fijn 

 
In het rekenvoorbeeld “Rivierdijk I” van het ORZW is de karakteristieke ondergrens 
van de korreldiameter d70 bepaald conform Bijlage B, formule A1.23. Bij 
rekenvoorbeeld “Rivierdijk II” is de karakteristieke ondergrenswaarde van de 
gemiddelde waarde van d70 bepaald aan de hand van de logaritmische waarden van 

de d70 (zie Bijlage B, formule A1.26). Deze keuze voor één van deze formules is 
afhankelijk van het lokale of regionale karakter van de proevenverzameling en van 
de grootte van de spreiding. Het blijft echter een keuze van de expert. 

 

Voordat een d70 wordt uitgerekend, is het belangrijk om te bepalen welke monsters 

wel en niet worden meegenomen in de proevenverzameling. Oftewel welke 

monsters behoren tot dezelfde grondlaag en welke niet. Zowel het grindgehalte als 

het siltgehalte (fractie <63 µm) dienen bij deze afweging te worden betrokken. 

Voorts is relevant op welke manier de waarde van d70 wordt bepaald waarmee wordt 

gerekend. Om aan te geven tot welke waarde van d70 deze keuzes kunnen leiden, is 

een samenvattende tabel opgesteld (Tabel 4).  

 
  



 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

Pagina 27 van 43 

 

 

De verschillende invoeren zijn: 

 Proevenverzameling: 

o Totaal: alle waarden uit Tabel 3 gebruiken; 

o Ter plaatse: alleen de waarden uit Tabel 3  tussen RW063+22 en 

RW067+46 gebruiken; 

o Matig fijn tot matig grof zand uit Tabel 3 gebruiken. 

 Bepaling karakteristieke waarde d70: 

o Veilige schatting van het gemiddelde (ORZW, bijlage B, formule 

A1.23); 

o Karakteristieke waarde met 5% onderschrijdingskans (ORZW, 

bijlage B, formule A1.25); 

o VNK2-methode (voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de 

handleiding schematiseren van het projectbureau VNK). 

 

Belangrijk om te vermelden is dat de gehele verzameling van monsters, die is 

vermeld in Tabel 3, beschouwd als een lokale verzameling. Indien sprake is van een 

regionale verzameling, dient formule 1.27 uit bijlage B van het ORZW te worden 

toegepast. Dit leidt tot aanzienlijk lagere waarden voor d70, omdat rekening wordt 

gehouden met een groter gebied en navenant grotere variatie.  

 

Tabel 4:  Bepaling van de karakteristieke d70 -waarde 

soort 

waarde 

totaal ter plaatse matig fijn tot matig 

grof 

 d70 

[mm] 

d50 

[mm] 

classi-

ficatie 

d70 

[mm] 

d50 

[mm] 

classi-

ficatie 

d70 

[mm] 

d50 

[mm] 

classi-

ficatie 

veilig 

gemiddelde 

0,28 0,23 matig 

grof 

0,23 0,19 matig 

fijn 

0,24 0,19 matig 

fijn 

karakteristiek 

(5%) 

0,28 0,23 matig 

grof 

0,25 0,20 matig 

fijn 

0,23 0,19 matig 

fijn 

VNK2-methode 0,05 0,04 silt 0,01 0,01 silt 0,16 0,13 zeer fijn 

 

Voor het verkrijgen van gevoel bij de uitkomsten is de d70 door middel van expert 

judgement van ARCADIS omgerekend naar een d50 volgens d70 = 1,25*d50. De d50 is 

daarna omgezet naar een classificatie volgens NEN5104 (zie Tabel 5) uitgaande van 

d50=M63. 
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Tabel 5:  Classificatie grondsoort op basis van korrelgrootte 

M63 kleiner dan 

[mm] 

Classificatie 

grondsoort 

0,002 lutum 

0,063 silt 

0,105 uiterst fijn zand 

0,150 zeer fijn zand 

0,210 matig fijn zand 

0,300 matig grof zand 

0,420 zeer grof zand 

 
 

Uit Tabel 4 blijkt dat de samenstelling van de proevenverzameling van groot belang 

is. Maar de bepaling van de veilige gemiddelde waarde of de karakteristieke waarde 

in dit specifieke geval niet veel verschil geeft. De rekenmethode die wel leidt tot 

zeer afwijkende waarden van de d70 is die van VNK2. Daarom wordt geadviseerd 

deze methode in reguliere toetsingen of bij ontwerpen niet toe te passen. 

 

Op basis van het veilige gemiddelde voor d50 van de totale verzameling en de 

karakteristieke (5%) d70 van het matig fijne tot matig grove zand, wordt uitgegaan 

van d70 = 0,23 mm. 

 

In Figuur 17 en Figuur 18 is de fit van de normale verdeling van de totale en matig 

fijn tot matig grove proevenverzameling opgenomen. Duidelijk is te zien dat vanaf 

15% betrouwbaarheid er een grote afwijking ontstaat tussen de blauwe lijn (de 

waarnemingen) en de roze lijn (de “fit”). Het voert te ver om de achtergronden bij 

deze twee lijnen volledig te verklaren (er wordt verwezen naar de 

schematiseringshandelingen van het VNK project), maar er kunnen wel conclusies 

worden getrokken. De belangrijkste zijn: 

 Figuur 17 (alle 13 monsters): de extreem lage d70 van 0,05 mm (bij 5% 

onderschrijding)  komt overeen met de classificatie zwak zandige leem. Dit is 

het resultaat van een te grote variatie en een onevenredige vertegenwoordiging 

van grove zanden; 

 Figuur 18 (alleen matig fijn tot matig grof zand): de lage d70 van 0,16 mm 

(bij 5% onderschrijding) komt overeen met de classificatie zeer fijn zand. Ook 

dit doet geen recht aan de werkelijkheid; 

 de normale verdeling lijkt niet geschikt voor het bepalen van de d70, terwijl dit 

niet naar voren komt bij gebruik van de formules A1.23 en A1.25 uit het ORZW. 
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Figuur 17:  Fit voor normale verdeling proevenverzameling totaal 

 

 
Figuur 18:  Fit voor normale verdeling matig fijn tot matig grof zand 

 

Bepaling van de kD-waarde 

In rekenvoorbeeld “Rivierdijk I” is volgens de Grondwaterverkenning van NITG-TNO 

(nu REGIS-II) is de kD waarde gelijk aan 1500 m²/dag, In rekenvoorbeeld 

“Rivierdijk II” blijkt uit de grondwaterkaart, dat het eerste watervoerende pakket, 

behorend tot de pleistocene afzettingen, een dikte heeft van circa 40 m. Voor de 

kD-waarde kan 3200 m²/dag worden aangehouden. Aan deze waarden wordt 

vervolgens niet meer getwijfeld of wordt een karakteristieke waarde bepaald. 

 

  

5% 

50 m 

160 m 

5% 



 

 Pagina 30 van 43 

 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

In de rapporten over de wellen bij Hurwenen zijn verschillende kD-waarden 

aangehouden, namelijk: 

 

Tabel 6:  In het verleden gebruikte kD-waarden 

Rapport k-waarde 

[m/dag] 

dikte WVP (D) 

[m] 

kD-waarde 

[m²/dag] 

Verbetering Waalbandijk uit 1980 50 50 2500 

Toetsing dijkringgebied 37, 38, 39 uit 2010 45 55 2475 

Hoogwater januari uit 2011 50 70 3500 

 

Met behulp van het DINO-loket is nagegaan welke waarde het meest realistisch is. 

In Figuur 19 is een doorsnede tussen RW057 en RW068 opgenomen. In Tabel 7 is 

een overzicht opgenomen met de doorlatendheid per zandlaag. 
 

Tabel 7:  Doorlatendheid verschillende lagen 1e WVP 

zandlaag dikte bij benadering  

[m] 

doorlatendheid bij RW065  

[m/dag] 

krz2, formatie van Kreftenheye zand 2 12 40-50 

krz3, formatie van Kreftenheye zand 3 4 40-50 

bez1, formatie van Beegden zand 1 2 25-50 

bez3, formatie van Beegden zand 3 8 25-50 

stz1, formatie van Sterksel zand 1 12 40-50 

stz2, formatie van Sterksel zand 2 22 50-60 

syz2, formatie van Stramproy zand 2 4 12,5-15 

syz3, formatie van Stramproy zand 3 2 12,5-15 

syz4, formatie van Stramproy zand 4 4 15-20 

aan te houden kD-waarde 60 m 45 m/dag 

 

Uit Tabel 7 blijkt dat de doorlatendheid van de eerste 60 m groot is. De formatie 

van Stramproy heeft een veel lagere doorlatendheid. Op basis hiervan is de dikte 

van het watervoerend pakket gereduceerd naar 60 m en is een doorlatendheid van 

45 m/dag aangehouden. De kD-waarde is hiermee gelijk aan 2700 m²/dag. Deze 

waarde ligt tussen de laagste en hoogste van de in het verleden toegepaste  

kD-waarde. 

 

Hierbij wordt opgemerkt dat de aldus bepaalde waarde kan worden gekwalificeerd 

als gemiddelde inschatting op basis van expert judgement. Volgens het ORZW dient, 

net als voor de d70, een karakteristieke waarde (in dit geval een bovengrens)  te 

worden bepaald. Veelal is het aantal beschikbare metingen daarvoor te beperkt. Ook 

wordt meestal buiten beschouwing gelaten welk gedeelte van het watervoerend 

pakket van invloed is op het pipingproces. Zeker als er, net als in deze casus of in 

Limburg waar grof grind voorkomt, sprake is van doorlatendheidsverschillen in het 

watervoerend pakket. 
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Figuur 19:  Geotechnisch lengteprofiel DINO tussen RW057 (links) en RW068 

(rechts)  

Hierbij geldt dat: groen = deklaag, geel = watervoerend pakket en 

bruin = scheidende laag 
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Schematiseringsfactor 

Volgens het Technisch Rapport Grondmechanisch Schematiseren bij dijken (TRGS) 

van ENW, uit oktober 2012, moet voor opbarst- en pipingberekeningen een 

schematiseringsfactor worden toegepast. 

 

De dikte van de deklaag in het achterland bepaalt in grote mate de gevoeligheid 

voor piping. Immers, als er geen sprake is van opbarsten dan ontstaat er ook geen 

piping. Wanneer er wel opbarsten optreedt, mag de kerende hoogte (ΔH) worden 

gereduceerd met 30% van de deklaagdikte (0,3d). 

 

De deklaag is dunner dan 5,6 m (zie Figuur 5) en dus zal bij een stijghoogte van 

circa 3 m boven maaiveld opbarsten op treden. reeds bij lage waterstanden op de 

Waal is dit het geval en derhalve is de bepaling van γb,opb achterwege gelaten. Wel 

is γb,pip uitgewerkt volgens hoofdstuk 6.3.6 en tabel 3.6 van het Technisch Rapport 

Grondmechanisch Schematiseren bij dijken (TRGS) van ENW, uit oktober 2012. 

 

Deze casus komt niet helemaal overeen met een dijkverbetering waarbij een eis aan 

de schematiseringsfactor kan worden gesteld (bijvoorbeeld: niet hoger dan 1,2). 

Toch is getracht deze stappen voor het inzicht in de situatie te doorlopen. In de 

normale situatie zal een intredelijn bepaald zijn (dat is hier ook het geval) en wordt 

het uittredepunt bij de binnenteen of het eind van de berm gekozen. Dat is hier niet 

het geval want de wel is namelijk het uittredepunt en bevindt zich 5 m achter de 

berm. 

 

In het TRGS zijn vooral scenario’s uitgewerkt met variaties in verticale richting. 

Bijvoorbeeld: lager maaiveld, dunnere deklaag of grotere dikte zandpakket. 

Hierdoor wordt bijvoorbeeld het verval groter of de transmissiviteit van het 

zandpakket (kD-waarde) en daarmee de benodigde kwelweglengte ook. Normaliter 

is de kD-waarde ook onderdeel van de schematiseringsfactor voor opbarsten. 

Aangezien in deze casus reeds bij lage waterstanden opbarsten optreedt, is deze 

factor niet bepaald. In de kwelwegberekening dient een karakteristieke waarde van 

de doorlatendheid te worden gehanteerd en derhalve is dit per definitie geen 

onderdeel van de schematiseringsfactor voor piping. Hierbij wordt opgemerkt dat 

door het beperkte aantal beschikbare metingen in deze casus is uitgegaan van een 

gemiddelde waarde op basis van expert judgement.2 
 

In deze casus is, voor het bepalen van de schematiseringsfactor voor piping, de 

aandacht nadrukkelijk gevestigd op de ligging van de in- en uittredelijn. In Figuur 

20 is geschetst dat deze afstanden ten opzichte van de dijk ook behoorlijk kunnen 

verschillen.  

 

                                                
2 Indien met een gemiddelde waarde is gerekend wordt aanbevolen bij ontwerp tevens de verwachte spreiding te 

bepalen en dit mee te nemen in de schematiseringsfactor. 
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Figuur 20:  Bovenaanzicht dijk met links een watergang (uittredelijn), in het 

midden de dijk met de binnen- en buitenteen en rechts het buitenwater 

(intredelijn) 

 

Om de schematiseringsfactor van de kwelweglengte te kunnen berekenen, is niet 

alleen de aanwezige kwelweglengte vereist, maar ook de benodigde. De verhouding 

hiertussen is gelijk aan de Fpip (een soort veiligheidsfactor) in de 

basisschematisatie. In deze stap is nog niet duidelijk welke creepfactor moet worden 

toegepast. Bij de Sellmeijer 2011 formule is de schematiseringsfactor een onderdeel 

van de invoer. Dus is bij de start van het ontwerp nog onduidelijk wat de benodigde 

kwelweglengte precies moet zijn. Omdat het gaat om de verhouding tussen de 

benodigde en aanwezige kwelweglengte is er in deze casus voor gekozen de 

gemiddelde equivalente creepfactor3 van 45 (conform de Sellmeijer 2011 formule 

uit Tabel 10, pagina 35) aan te houden.  

 

Daarnaast gelden voor de basisschematisatie de volgende uitgangspunten: 

 Verval = hoogwater 2011 – maaiveldniveau =  

NAP +6,25 m – NAP +2,40 m = 3,85 m; 

 Dikte deklaag = 3 m (veilige benadering n.a.v. gestaakte handboringen in 

2011); 

 Aanwezige kwelweglengte = 121 m; 

 Benodigde kwelweglengte = 45*(3,85-0,3*3) = 132,75 m; 

 Veiligheidsfactor = Fpip = 121/132,75 = 0,91. 

 

Deze veiligheidsfactor is eigenlijk al te laag en niet vergelijkbaar met de veiligheid 

die voor een ontwerp gebruikt zou worden. Te meer omdat in het ontwerp uitgegaan 

zou worden van een veel groter verval (7,1 m in plaats van 3,85 m) en navenant 

grotere benodigde kwelweglengte. Desondanks zijn verschillende scenario’s 

uitgewerkt om na te gaan of van een (te) veilige of (te)onveilige schematisatie is 

uitgegaan. 

Scenario 1: Gemiste dunnere deklaag in het voorland 

De intredelijn is op een afstand van 65 m uit de buitenteen gelegd. Zeer lokaal kan 

een dunnere deklaag gemist zijn in de boringen, waardoor het intredepunt dichter 

bij de dijk ligt. In dit scenario is de voorlandbreedte teruggebracht naar 50 m met 

een kans van 10%. Dat betekent dat de aanwezige kwelweglengte gelijk is aan 

106 m en dat de Fpip gelijk is aan 0,80. 

                                                
3 Het betreft hier een teruggerekend creepfactor op basis van de Sellmeijer 2011 formule uit het ORZW. Er wordt 

nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van de formule van Bligh. Deze factor heeft uitsluitend als doel om een vergelijk 

met vroeger in gebruik zijnde methoden te vergemakkelijken. 



 

 Pagina 34 van 43 

 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

Scenario 2: Maaiveld lager 

Voor het maaiveld is een hoogte van NAP +2,40 m aangehouden; lokaal kan echter 

een laagte zijn gemist (greppel). In dit scenario is uitgegaan van NAP +2,20 m (een 

droog staande greppel) met een zeer onwaarschijnlijke kans van voorkomen 

(P=0,01). De benodigde kwelweglengte is daarmee  

45*(4,05-0,3*3) = 141,75 m en Fpip is 0,85. 

Scenario 3: Uitredepunt (wel) dichter bij de berm/binnenteen 

Dat het uittredepunt in 2011 circa 5 m achter de berm (25 m vanaf dijklichaam) is 

ontstaan, betekent niet dat dit een volgende keer ook zo is. In scenario 3 is daarom 

het uittredepunt op de overgang tussen eind berm en maaiveld gelegd, resulterend 

in een 10 m kortere kwelweglengte. Dit geeft een Fpip 0,84. 

 

De gevonden waarden voor Fpip zijn volgens de methode in het TRGS geanalyseerd 

en dit is in Tabel 8 weergegeven. De schematiseringsfactor is aangeduid met γb;pip 

en de hoogste waarde moet worden aangehouden. 

 

Tabel 8:  Invultabel bepaling schematiseringsfactor Fpip 

schematisering Fpip [-] Fpip [-] P [-] γb;pip [-] 

basis schematisering 0,91    

1. terugleggen intredelijn 0,80 0,11 0,10 1,18 

2. maaiveld lager 0,85 0,06 0,01 

1,08 

3. terugleggen uittredelijn 0,84 0,07 0,10 

 

De verschillen in Fpip vallen binnen de range van tabel 3.6 uit het TRGS. Derhalve 

mag worden uitgegaan van een kwelweglengte van 121 m en van een 

maaiveldhoogte van NAP +2,40 m, in combinatie met een schematiseringsfactor van 

γb;pip = 1,18. 
 

2.4 Uitvoeren aanvullend onderzoek 

Aansluitend op de bepaling van de schematiseringsfactor is in deze paragraaf de 

veiligheid van de dijk bepaald. De ervaren geotechnisch adviseur kan op basis van 

dit oordeel inschatten of aanvullend onderzoek zinvol is. 

 

In de berekeningen is voor de situatie van de wel bij de fruitbomen een γb;opb van 

1,01 aangehouden van een γb;pip van 1,18. Deze γb;opb komt overeen met een 

scenario dat 0,1 tot 0,2 afwijkt, met een kans van voorkomen van minder dan 1%. 

Het is namelijk zeker dat de deklaag op zal barsten. De γb;pip volgt uit Tabel 8. 

 

De benodigde kwelweglengte is op drie manieren berekend, namelijk voor de 

inmiddels vervallen rekenregel van Bligh, voor de oude en de Sellmeijer 1988 

formule en de nieuwe Sellmeijer 2011-formule. De berekeningen zijn uitgevoerd bij 

het hoogwater-peil van 2011, namelijk: NAP +6,25 m. Uiteindelijk is ook voor het 

toetspeil een oordeel gegeven op basis van de Sellmeijer 2011 methode. 
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Methode Bligh 

De methode Bligh gaat uit van een d50-waarde. Het aanwezige matig fijne tot matig 

grove zand met een d50 van 0,20 mm komt overeen een creepfactor van 15. Dit is 

een bevestiging van de keuze in de toetsing uit 2010. De kD-waarde speelt bij deze 

methode geen rol. 

 

Fpip bedraagt in dit geval 121 / (15 * (3,85 -0,3x3)) = 2,7. 

 

Sellmeijer 1988 methode 

In Tabel 9 is de equivalente creepfactor voor de Sellmeijer 1988 methode voor 

verschillende hiervoor besproken waarden van de d70 en de doorlatendheid bepaald. 

Zowel de d70 als de doorlatendheid hebben een grote invloed, want de benodigde 

kwelweglengte ligt tussen 18 en 31 maal het verval. De k waarde van 

45 tot 60 m/dag is geldig voor het hele watervoerend pakket. 

 

Fpip bedraagt gemiddeld 121 / (24 * (3,85 -0,3x3)) = 1,7. 

 

Tabel 9:  Toe te passen equivalente creepfactor Sellmeijer 1988 methode bij 

hoogwater 2011 

omschrijving equivalente creepfactor 

d70 =0,22mm; D=70m; k=50m/dag 25 

d70 =0,23mm; D=70m; k=50m/dag 24 

d70 =0,23mm; D=70m; k=60m/dag 25 

d70 =0,23mm; D=70m; k=20m/dag 18 

d70 =0,23mm; D=60m; k=45m/dag 22 

d70 =0,16mm; D=60m; k=45m/dag 31 

 

Sellmeijer 2011 methode 

In Tabel 10 is de equivalente creepfactor voor de Sellmeijer 2011 methode voor 

dezelfde invoerparameters bepaald. Het verschil tussen de hoogst en laagst 

berekende waarde is vergelijkbaar bij Sellmeijer 1988. 

 

Fpip bedraagt, als k = 20 m/dag buiten beschouwing blijft, gemiddeld: 

121 / (41 * (3,85 -0,3x3)) = 1,0. 

 

Tabel 10:  Toe te passen equivalente creepfactor Sellmeijer 2011 methode bij 

hoogwater 2011 

omschrijving equivalente creepfactor 

d70 =0,22mm; D=70m; k=50m/dag 41 

d70 =0,23mm; D=70m; k=50m/dag 40 

d70 =0,23mm; D=70m; k=60m/dag 43 

d70 =0,23mm; D=70m; k=20m/dag 30 

d70 =0,23mm; D=60m; k=45m/dag 38 

d70 =0,16mm; D=60m; k=45m/dag 44 
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Nut en noodzaak aanvullend grondonderzoek 

Gelet op de aanwezige veiligheid van 1,0 bij waterstanden ver beneden de 

maatgevende stand is grondonderzoek om intredelengte aan te tonen een logische 

vervolgstap. Ook onderzoek naar de dikte en doorlatendheid van het watervoerende 

pakket met bijvoorbeeld sonderingen en pompproeven, is op basis van de 

veiligheidsfactoren in Tabel 10 nuttig. 

 

Uit de beschikbare handboringen blijkt dat gerekend moet worden met een 

opbarstende deklaag met een dikte van minimaal 3 m. In die zin zal aanvullend 

grondonderzoek geen extra informatie of andere rekenresultaten opleveren. Een 

gezonde nieuwsgierigheid naar de reden van het staken van de boringen op 3 m 

blijft als het goed is wel bestaan. Normaal gesproken zou het waterschap (of een 

andere dijkbeheerder) dan ook het advies moeten krijgen om toch nog een boring 

uit te voeren. 

    

Met behulp van dit onderzoek kan een eind worden gemaakt aan de onzekerheid in 

de deklaagdikte tussen RW058 en RW063 en of de stroomrug toch verder naar het 

noorden ligt. 

 

 
Figuur 21:  Hoger gelegen zandondergrond tussen RW058 en RW063 

 

 
Figuur 22:  Waar ligt de grens tussen de hoger of dieper gelegen zandondergrond? 
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Volgens hoofdstuk 9 van het ORZW en hoofdstuk 4 van het TRGS kan, na de 

beslissing van aanscherping op een bepaald onderdeel, gericht onderzoek worden 

ingezet. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geofysisch onderzoek of 

monitoring van stijghoogten in (tussen)zandlagen. 

 

Het is de vraag wat de benodigde hoeveelheid grondonderzoek per locatie 

daadwerkelijk is. Deze casus toont in ieder geval aan dat er in de bodem altijd 

sprake blijft van een bepaalde “rest onduidelijkheid”, ongeacht de hoeveelheid 

grondonderzoek. Het is onmogelijk om 100% zekerheid te verkrijgen. 

 

Het is nog niet bekend wanneer het grondonderzoek dat in stap 2.2 werd 

geadviseerd wordt uitgevoerd. Voorlopig is het stappenplan verder ingevuld op basis 

van het volgende resultaat: 

 Beide nog uit te voeren boringen laten een deklaag met een dikte van 3 m zien. 

 

 



 

 Pagina 38 van 43 

 

 

Werkwijzer Piping bij Dijken | 31 januari 2014 

3 Beslissen 

Op basis van de rekenregels voor piping en heave (hoofdstuk 5 van het ORZW) en 

de verzamelde data uit stap 2 kan het pipingvraagstuk worden ingekaderd en 

gespecificeerd door het uitvoeren van kwelweganalyses. 

3.1 Definitieve schematisering in deelvakken 

De handboringen uitgevoerd naast de locaties van de zandmeevoerende wellen in 

de bongerd en sloot (zie bijlage), tonen aan dat de overgang van deklaag naar 

zandondergrond tussen NAP -1 m en NAP -2 m ligt. Dit is circa 1 m ondieper dan op 

basis van het geotechnisch lengteprofiel moet worden verwacht. De overgang van 

een deklaag van 3 m naar 5 m ligt dientengevolge meer naar het noorden dan 

verondersteld in 1.3 op pagina 22. Vanaf RW058 tot RW066 is een deklaag van 3 tot 

4 m aanwezig. Tussen RW066 en RW068 is de deklaag met 5 m substantieel dikker. 

 

In beide deelvakken geldt d70 = 0,23 mm en kD = 2700 m2/dag. 

3.2 Definitieve selectie te controleren kwelwegen per deelvak 

De uitgevoerde analyses in stap 2 geven geen aanleiding om de onderzochte 

kwelweg van 121 m bij dijkpaal RW065 elders te kiezen of korter te kiezen. Wel zal, 

om aan te kunnen tonen dat de dijk ook bij MHW veilig is, extra intredelengte 

moeten worden aangetoond. 

3.3 Uitvoeren kwelweganalyse 

Aanvullend onderzoek uit stap 2.4 heeft een bevestiging gegeven van de dunne 

deklaag. De deklaagdikte mag minimaal 3,0 m verondersteld worden en daarmee is 

het opbarsten van de deklaag reeds bij “kleine” hoogwaters zoals in 2011 een feit. 

 

Feitelijk is geen nieuwe informatie beschikbaar gekomen en de inhoud van stap 3.3 

is daarom gelijk aan het resultaat in stap 2.4. De veiligheidsfactor bedraagt 

ongeveer Fpip=1,0 bij een waterstand van NAP +6,25 m, die waargenomen is in 

2011. Geconcludeerd kan worden dat met de nieuwe Sellmeijer rekenregel uit 2011 

de waargenomen zandmeevoerende wellen kunnen worden verklaard. 

 

Bij het MHW, dat 3,25 m hoger is, bedraagt de veiligheid Fpip = 0,4 bij een 

schematiseringsfactor is 1,18. Dit houdt in dat onderzoek naar intredeweerstand 

extra kwelweg op dient te leveren of er een verbetering aan de binnenzijde moet 

worden uitgevoerd. 

3.4 Vaststellen aard en omvang, aanbeveling voor maatregel 

Het gehele traject tussen RW058 en RW068 is gevoelig voor opbarsten. De grens 

die het ontwerprapport rond RW063 aangaf, komt hiermee te vervallen. Daarnaast 

blijkt dat bij toetspeil en de Sellmeijer 1988 formule ook onvoldoende 

kwelweglengte aanwezig is. Het op basis van nieuwe inzichten af te keuren vak 

dient versterkt te worden. De kwelweg dient, indien een horizontale oplossing wordt 

gekozen, met 150 tot 200 m vergroot te worden. Een verticale oplossing zal 

waarschijnlijk veel minder ingrijpend zijn. 
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4 Doen 

Een overzicht van mogelijke maatregelen is opgenomen van hoofdstuk 8 van het 

ORZW. Ook is een korte checklist opgenomen in bijlage 1 van de Werkwijzer. 

 

Voor de gedachtebepaling van de lezer zijn hierna enkele overwegingen bij het 

ontwerp van maatregelen op een rij gezet. Daarbij is het uiteraard niet de bedoeling 

geweest een sluitende varianten-afweging te maken. 

 

4.1 Beoordeling restrisico en bijdrage noodmaatregel 

Vragen die een beheer zich moet stellen zijn: 

 Wat gebeurd er als het hoogwater is? 

 Worden de watervoerende wellen zandmeevoerend? 

 Heeft het hoogwater geen invloed op deze wellen? 

 Welke noodmaatregelen zijn er en in welke mate hebben deze zin? 

 Moet er direct een dijkversterking komen, of heeft het niet zo’n haast? 

 

In het kader van deze case is deze stap niet verder uitgewerkt. 

4.2 Keuze en implementatie maatregel (ontwerp en uitvoeren) 

Het voorkomen van opbarsten (maatregelen tegen het ontstaan van een 

uittredepunt) lijken in deze situatie lastig: de watervoerende laag is dik en kan niet 

door een verticale constructie worden afgesloten. Nabij de bestaande berm is 

fruitteelt aanwezig, dus is het ook niet gewenst (maar ook niet onmogelijk) hier een 

hogere of langere berm aan te brengen om de gronddruk bij het uittredepunt te 

verhogen. Indien de stijghoogte kan worden beperkt, is het ook mogelijk opbarsten 

te beheersen. Dit kan met een conventionele drainage constructie (grindkoffer) 

maar hierbij worden aanzienlijke kweldebieten verwacht. Aangezien het volgens de 

Sellmeijer 2011-formule om een groot tekort aan horizontale kwelweglengte gaat, 

kan om ruimte te besparen voor een verticaal pipingscherm worden gekozen. 

 

Het ORZW verdeelt de anti-pipingmaatregelen in 4 groepen: 

1. Traditionele maatregelen: deze worden grootschalig toegepast en hier is veel 

ervaring mee, bijvoorbeeld berm of damwand (pipingscherm); 

2. Bestaande alternatieve maatregelen: deze zijn al toegepast, maar nog niet 

grootschalig, bijvoorbeeld ontlaststelsels of grindkoffers; 

3. Innovatieve maatregelen: deze zijn nog niet toegepast in primaire keringen, 

maar zijn kansrijk, bijvoorbeeld het verticaal zanddicht geotextiel en de DMC-

buis; 

4. (Tijdelijke) beheersmaatregelen: deze zijn veel toegepast, maar niet bij 

maatgevende omstandigheden, bijvoorbeeld opzetten van het slootpeil en 

opkisten. 
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Traditionele maatregel: pipingscherm 

Het voorland wordt al volledig benut en in het achterland is landbouwgrond 

(fruitbomen) aanwezig. Het aanbrengen  van meer dan 150 m extra horizontale 

kwelweglengte is onbegonnen werk. Daarom ligt de keuze voor het aanbrengen van 

een pipingscherm voor de hand. Hiermee wordt opbarsten niet voorkomen, maar 

het ontstaan van een doorgaande pipe wel. 

Innovatieve maatregelen: DMC-buis4 

Het luisterbuisconsortium (Landustrie, VolkerWessels Telecom en TNO) heeft tijdens 

het experiment van de IJkdijk een innovatieve maatregel getest. In de praktijk moet 

dit concept zich nog bewijzen en op voorhand kunnen de volgende kanttekeningen 

worden geplaatst: 

 hoe duurzaam / robuust zijn de sensoren in de buis, kan elk boorbedrijf 

sensoren geïnstalleerd krijgen en aan de praat houden? 

 wat voor debiet moet worden verwacht en hoe wordt de buis in de juiste 

grondlaag gepositioneerd bij een sterke variatie in deklaagdikte c.q. ligging van 

de bovenkant van de zandlaag? Immers in de kleilaag verlaagt de buis de 

stijghoogte niet. 

 

Het ontwerp van maatregelen volgt logisch op de variantafweging. In het kader van 

deze casus is deze stap niet uitgewerkt. 

4.3 Informatie en afwijkingen uitvoering vastleggen 

In het kader van deze case is deze stap niet uitgewerkt. De ervaring leert dat eerder 

te weinig informatie over afwijkingen en wijzigingen in de uitvoering wordt 

vastgelegd dan te veel. 

4.4 Beheer 

In het kader van deze case is deze stap niet uitgewerkt. 
 
 
  

                                                
4 Bron: http://www.ijkdijk.nl/nl/nieuws/77-resultaten-pipingexperiment-voor-luisterbuisconsortium 
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Bijlage: Boorstaten januari 2014 
 

 

Om het mechanisme heave nader te kunnen beoordelen zijn door de geotechnisch 

specialist en een ervaren boormeester handboringen uitgevoerd tot 7 m diepte. In 

het veld is met name gelet op een contrast in zandgrofheid en de dikte van de 

deklaag. Juist door de specialist mee te laten kijken in het veld ontstaat er 

toegevoegde waarde. 

 

Uit visuele beoordelingen blijkt dat de deklaag 1 m dikker is dan aangehouden in de 

opbarstberekeningen in deze case, maar dat niettemin sprake is van opbarsten bij 

maatgevende waterstanden en in 2011 (met een waterstand van NAP +6,25 m). 

Hierbij wordt opgemerkt dat in het veld een wel is geconstateerd, die er volgens de 

eigenaar van het perceel al decennia zit. 

 

Een duidelijk contrast in de zandgrofheid is niet aanwezig. Onder de deklaag wordt 

een circa 3 m dikke laag relatief fijn zand aangetroffen (Mz ≈ 0,250 mm), die op 

circa 7 m diepte (NAP -4 m) overgaat in grover zand (Mz ≈ 0,350 mm). Van een 

groot verschil, zoals dat in sondering RW065+0_DKM-9_KR op NAP -8 m wordt 

aangetroffen, is echter geen sprake. 

 

 
Figuur 23:  Oude wel (> 30 jaar) 

 

 
Figuur 24:  Uitvoering van de boring in 

de bongerd 
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Figuur 25:  Fijn zand rond 6,70 m-mv en grover zand rond 7,00 m-mv 

 

 
Figuur 26:  Boorstaat boring in de 

bongerd (NAP +2,4 m) 

 
Figuur 27:  Boorstaat van de boring bij 

de sloot (NAP +2,9 m) 
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Figuur 28: Sondering RW065+0_DKM-9_KR 
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