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Stochastisch

8 juni 2015



Stochastisch = willekeur met een patroon
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Verdronken Land van Saeftinghe – Foto door Jan Tuijp - http://www.natgeofoto.nl/foto/verdronken-land-v-saeftinghe
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Geologische kennis voegt relevante informatie toe



8 juni 2015

Geologische patronen uit een groeve: grootschalig
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Groeve Hoher Stahl – Foto Marc Hijma
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Geologische patronen uit een groeve: kleinschalig

Groeve Hoher Stahl – Foto Marc Hijma



Geologische patronen uit een model

Met dank aan Tommer Vermaas
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• Ondergrond is complex, maar kent een geologische systematiek

• De ondergrond is een integraal onderdeel van de dijk

• Variaties in grondopbouw hebben invloed op dijkveiligheid

• De complex variatie wordt in de meeste gevallen door de  bestaande
datadichtheid en toetsmethode niet goed ondervangen

• Praktijk: per dijkvak wordt een maatgevend geacht scenario bepaald aan de
hand van boringen/sonderingen en deterministisch getoetst

– Wat is maatgevend?
– Wie bepaalt dat?
– Zijn de boringen/sonderingen wel representatief voor het maatgevend scenario?

De ondergrond en het toetsen
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WTI-SOS: globale stochastische ondergrondschematisatie

Stochastische ondergrond schematisatie:
• Procedure om kennis en inzicht over de variatie (onder andere ruimtelijke

variatie) in de ondergrond samen te vatten in ondergrondscenario’s met kans
van aantreffen

• Geschikt om onzekerheid expliciet op te nemen met:
• kwantitatieve probabilistische beschouwingen
• het deterministische selecties voor de verschillende faalmechanismen

• Geïnitieerd en in ontwikkeling genomen om:
• efficiënt en op verantwoorde wijze de benodigde informatie over de

ondergrond beschikbaar te kunnen stellen voor WTI 2017
• tekortkomingen in de huidige praktijk van het toetsen te ondervangen dan

wel te beperken
• In samenhang met TR Grondmechanisch schematiseren ontwikkeld:

ondergrond moet explicieter en transparanter meegenomen worden

• Uniform opgesteld door geologen voor een geotechnische toepassing (Deltares
en TNO-Geologische Dienst van Nederland)

• Zelfde startpunt voor heel Nederland voor de lokale schematisatie



WTI - SOS: globale stochastische schematisatie
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• 3500 km primaire kering

• 1081 segmenten (gem. 3.3 km)

• 5573 scenario’s, gem. 5 per segment

• Toepassingsonafhankelijke
ondergrondscenario’s

• 3 producten
• Methodiek (rapport, handleiding)
• Ondergrondschematisatie
• Software

Categorie A
Categorie B
Categorie C

3500 km



Beschikbaar in D-Soil Model
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D-Soil Model
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D-Soil Model



Workflow WTI-SOS naar RingToets

Ringtoets

Toetsresultaat



WTI-SOS: hoe is het gemaakt?



Gebruikte data

• Actuele Dino-database met boringen en sonderingen

• Boorarchief van de Universiteit Utrecht (Berendsen dataset)

• 3D geologische modellen van TNO, Geologische Dienst van Nederland
• NL3D
• GeoTop

• Literatuur en geologische kaarten

• VNK2 kennis en data

• Expertkennis, zeer ervaren geologen TNO/Deltares met specifieke
gebiedskennis

• Eerder geotechnisch onderzoek
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Onderscheiden eenheden: op basis van eigenschappen

Rivierafzettingen

Kust- en getijdeafzettingen

Windafzettingen

Beekafzettingen

Afzettingen tijdens ijstijden

Pleistoceen/Holoceen
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Voorbeeld: Dijkring 17, Zwijndrechtse Waard



UU Zandbanenkaart, rivierduinenkaart



DINO boringen en sonderingen, UU boringen
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iMOD
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3D Voxelmodellen



iMOD: 2D secties langs de dijk





Scenario’s
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• Elk scenario een eigen kans van aantreffen
• Minimale laagdikte 0.25 m
• Diepteligging van de top van elke eenheid: minimale, modale, maximale
• Geen materiaaleigenschappen, voor aantal variabelen defaultwaarden
• Opgesteld voor maaiveld binnenteen dijk
• Dijk zelf is niet geschematiseerd
• Geschematiseerd met de geotechnische toepassing in achterhoofd



Kansenbepaling
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Kwaliteitsborging
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o ENW – Voorbereidingsgroep WTI

o Pilots (intern, externe)

o Proeftoets

o Schematisaties zelf: intern, Universiteit Utrecht, Grontmij

o Cursusontwikkeling, dit jaar

o Cursus geven: 2016?, 2017?

o Helpdesk-ontwikkeling



• De ondergrond is complex en kent veel variatie

• Het is belangrijk deze variatie in de ondergrond op een uniforme en
transparante manier mee te nemen bij het toetsen

• Dit kan op basis van ondergrondscenario’s

• Hiervoor is WTI-SOS ontwikkeld, in samenhang met het TRGS

• Dat is een globale, toepassingsonafhankelijk schematisatie die voor
alle primaire waterkeringen ondergrondscenario’s geeft

• Tijdens de 4e toetsronde zal deze door de toetsers verfijnd worden tot
faalmechanisme-specifieke schematisaties
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Samenvattend
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Vragen?


