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SAMENVATTING  
Nederlanders willen heer en meester zijn over het water, dat blijkt wel uit de hoeveelheid polders en het feit dat 
het economisch centrum van het land onder de zeespiegel ligt. Om het water een stap voor te blijven worden 
dijken daarom constant versterkt, verhoogd, en gecontroleerd. Er worden strenge normen gesteld aan de 
overstromingskansen en er worden enorme bedragen beschikbaar gesteld om de veiligheid tegen overstromen te 
kunnen blijven garanderen.  
 
Iedere 6 jaar worden de primaire waterkeringen in Nederland getoetst. Hierbij wordt gekeken of ze voldoen aan 
de veiligheidsnorm die is opgesteld voor de dijkring waar de kering deel van uit maakt. Deze toetsing is 
voorgeschreven in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). Op basis van de resultaten van de derde 
toetsronde, die in 2011 uitgevoerd is, is het nieuwe Hoogwater-beschermingsprogramma (nHWBP) opgesteld. De 
huidige opgave voor het nHWBP bestaat uit het treffen van maatregelen voor 778 kilometer primaire waterkering 
(dijken) en 238 waterkerende kunstwerken (sluizen, stuwen). Het nHWBP is daarmee het meest omvangrijke 
programma dat de komende jaren op watergebied wordt uitgevoerd.  
 
Een groot deel van de afgekeurde dijken is afgekeurd op het faalmechanisme piping. Piping is een faalmechanisme 
waarbij zand uit de zandlaag waar de dijk op gebouwd is meegevoerd wordt met een kwelstroom. Door het 
aanhouden van de interne erosie kan een doorgaande  ‘pipe’  ontstaan,  wat  uiteindelijk het bezwijken van de dijk 
tot gevolg heeft. Alvorens zandtransport plaats kan vinden, dient er een opbarstpunt te ontstaan. Dit is de plek 
waar het zand van onder de dijk de grond uit komt. Als er geen opbarsting op kan treden, is piping uitgesloten. 
 
In het VTV is het toetsspoor voor piping beschreven, deze toetsing kent drie fases, eenvoudig – gedetailleerd – 
geavanceerd. De eenvoudige toetsing is een controle op de afmetingen van de dijk. De gedetailleerde toetsing 
bestaat uit de methode van Bligh, de methode van Lane en de rekenregel van Sellmeijer. Van deze drie is de 
rekenregel van Sellmeijer het meest gebruikte model voor piping. Als na de gedetailleerde toetsing nog niet 
gesteld  kan  worden  dat  de  dijk  voldoet,  kan  men  besluiten  een  ‘geavanceerde’  toetsing  te  doen.  Hierbij  wordt  de  
wijze van toetsen aan de toetser over gelaten; men modelleert de ondergrond om te kijken of opbarsting 
optreedt.  
 
Omdat de meeste toetsingen worden uitgevoerd met de rekenregel van Sellmeijer en omdat dit het beste 
beschikbare model is voor het toetsen op piping, is deze formule geanalyseerd. Hierbij is de volgende hoofdvraag 
gesteld: 

Wat is het verband tussen de hoeveelheid meetgegevens en het toetsingsresultaat van de rekenregel van 
Sellmeijer in de toetsing op veiligheid voor het faalmechanisme piping? 

 
Om deze vraag te beantwoorden is eerst de gevoeligheid van de formule van Sellmeijer voor de verschillende 
invoer parameters bepaald. In totaal zijn er zes parameters in de formule van Sellmeijer welke men dient vast te 
stellen voor het toetsen. Dit zijn de kwelweglengte, de dikte van de watervoerende zandlaag, de dikte van de 
afdekkende kleilaag, de doorlatendheid van de zandlaag, de 70-percentiel korreldiameter en het gewicht van de 
zandkorrels. Voor deze zes parameters is bepaald hoe gevoelig de toetsing is. Hieruit blijkt dat het 
toetsingsresultaat vooral gevoelig is voor de kwelweglengte en de 70-percentiel korreldiameter. Ook voor de 
doorlatendheid en de dikte van de kleilaag is het toetsresultaat nog redelijk gevoelig. De dikte van de zandlaag is 
een stuk minder van invloed op het toetsresultaat.  
 
Bij het vaststellen van de rekenwaarden van de parameters voor de toetsing, gebruikt men statistische 
rekenregels. Door de spreiding in de opbouw van de grond verschillen de parameters immers van plek tot plek. 
Om deze reden wordt er een karakteristieke waarde berekend waarbij slechts 5% van de ware geologie 
ongunstiger is dan de aangenomen rekenwaarde, zo wordt geprobeerd de veiligheid te waarborgen. Onder 
andere van invloed bij het bepalen van de karakteristieke waarde voor de invoerparameters is de hoeveelheid 
metingen. Het verband tussen meetkwantiteit en toetsingsresultaat is daarom onderzocht. Hieruit blijkt dat vooral 
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bij een laag aantal metingen extra meten tot een grote verandering van het toetsresultaat kan leiden. Vooral het 
nemen van voldoende metingen van de 70-percentiel korreldiameter is belangrijk. Het nemen van extra metingen 
is geen garantie voor een hoger toetsingsresultaat, het is ook mogelijk dat het toetsingsresultaat lager wordt. In 
het merendeel van de gevallen, ongeveer 75%, heeft het nemen van een extra meting echter een positief effect 
op het toetsresultaat. 
Ook de betrouwbaarheid van het toetsresultaat neemt toe wanneer men met meer meetgegevens rekent. De 
spreiding in de mogelijke resultaten van de toetsing neemt af naar mate men over meer meetgegevens beschikt. 
Bij een laag aantal metingen is de onzekerheid in de parameters, en dus in het toetsresultaat, groot.  
 
De resultaten van het onderzoek bieden een nieuwe kijk op de resultaten van de vorige toetsrondes, gezien de 
onzekerheid die aanwezig is wanneer men slechts een laag aantal metingen heeft gedaan. Er is om de 
onzekerheid in de toetsing op piping te verminderen een vernieuwde regel van Sellmeijer op komst. Deze is ten 
tijde van het schrijven van dit onderzoek nog niet gepubliceerd. In deze vernieuwde regel is de gevoeligheid voor 
de korreldiameter lager, door aanpassingen aan het model. De invoer van de parameters zal in de nieuwe regel 
geschieden door een gemiddelde en een standaardafwijking te definiëren. Deze twee waarden zijn per parameter 
nauwkeuriger vast te stellen wanneer men over meer meetgegevens beschikt.  
 
Op basis van dit onderzoek wordt aangeraden voor de volgende toetsronde te reguleren hoeveel metingen men 
dient te nemen van de verschillende parameters, evenals voor te schrijven waar en hoe men deze parameters 
meet. Zo worden alle keringen op gelijke wijze getoetst en wordt een deel van de onzekerheid in de toetsing 
verlaagd. 
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1.  INLEIDING 
Nederland is internationaal bekend in het waterbeheer. Door eeuwenlange strijd tegen het water is er veel kennis 
opgebouwd. De belangen van een goede defensie tegen het water zijn in Nederland groot. De Randstad, het 
economische centrum van het land, ligt onder de zeespiegel. Nederland telt daarnaast 4000 polders, de helft van 
het Europese polderoppervlak ligt in Nederland. Ook zijn er in Nederland meerdere rivieren. De primaire 
verdediging tegen het water zijn de dijken en duinen, waarvan er in Nederland in totaal 3767 kilometer ligt 
(Inspectie Verkeer en Waterstaat, 2011). 
 
Deze dijken en duinen vormen 53 dijkringen. Per 
dijkring is een veiligheidsnorm gedefinieerd, welke 
dicteert hoe veel overstromingskans in het gebied 
toelaatbaar is. Deze norm varieert van  per 

jaar, tot  per jaar (Figuur 1). (Dijkringen 
Normering, 2013).  
 
Van de 3767 kilometer aan primaire keringen in ons 
land, voldoet echter slechts 2308 km aan de 
wettelijke norm, 1225 km voldoet niet en 234 km 
dient nader onderzocht te worden (Inspectie V&W, 
2011). Met het verbeteren van de 1225 kilometer 
dijk die niet aan de wettelijke norm voldoet, zijn 
enorme bedragen gemoeid. In 2007 is het Tweede 
Hoogwater-beschermingsprogramma (HWBP-2) 
gestart,   met   een   budget   van   €   3,15   mld. 
(Rijkswaterstaat, 2013). De Rijksoverheid en 22 
waterschappen werken hier in samen om bijna 370 
km aan dijken, dammen en duinen te versterken. 
Een derde van de opgave is inmiddels gereed 
(Jorissen, 2013). In het nieuwe 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) dat 

in 2014 moet beginnen, is de projectopgave 
verdubbeld ten opzichte van het HWBP-2. Er moet 
in totaal 778 kilometer dijk/duin/dam versterkt worden met een budget van 4,3 miljard euro (Jorissen, 2013). Dit 
betekent dat de kosten voor versterking van 9 miljoen naar 5 miljoen euro per kilometer gebracht moeten 
worden. De hoofdgedachte van het nHWBP is dan ook doelmatigheid. Een mogelijke verhoging van de 
doelmatigheid is te behalen door scherpere toetsing.  
 
Met het Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV) (Ministerie van V&W, 2007) wordt 
vastgesteld of een dijk goed- of afgekeurd wordt. Er bestaat echter onzekerheid over het al dan wel niet correct 
toetsen op piping. Dit wordt goed verwoord in de volgende passage afkomstig uit het tussenrapport Veiligheid 
Nederland in Kaart (VNK) (Rijkswaterstaat, 2005): 
 

“Het  mechanisme  opbarsten  en  piping  speelt  een  dominante  rol  in  de  huidige  overstromingskansen  en  
verdient nader onderzoek. Het onderzoek moet gericht zijn op de methode om de kans op opbarsten en piping 
te berekenen, het verkleinen van de onzekerheid in de gegevens en de mogelijkheden om de kans op 
opbarsten en piping te verkleinen.” 

 

Figuur 1: Veiligheidsnorm per dijkringgebied (Dijkringen Normering, 
2013) 
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Van de voorgeschreven toetsregels voor toetsing op piping uit het VTV, is de methode van Sellmeijer de meest 
gebruikte. Dit model is het meest geavanceerde model dat voor piping beschreven is in de toetsregels. In het 
kader van het VNK project is ten tijde van dit onderzoek de rekenregel van Sellmeijer vernieuwd. Met de 
vernieuwde rekenregel wordt geprobeerd de onzekerheid bij het toetsen op piping te verminderen. De rekenregel 
is op basis van modelproeven en inzichten hergevalideerd, gekalibreerd en deels omgeschreven. Resultaten van 
dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd, de informatie over de nieuwe rekenregel is verkregen via Patrick van 
Breukhoven, werkzaam bij IV-groep (persoonlijke communicatie, 3 juni 2013). De gevolgen van de aangepaste 
rekenregel zijn onder andere dat de gevoeligheid van de formule voor de parameters veranderd is. Daarnaast is 
de methode probabilistisch gemaakt, als invoer dient een normale verdeling voor de parameters gedefinieerd te 
worden. Deze aanpassingen moeten leiden tot een betere toetsing.  
 
Met de nieuwe rekenregel is een consequentieanalyse uitgevoerd door Arcadis (Arcadis, 2012). Hieruit blijkt dat in 
de volgende toetsronde 540 extra km dijk afgekeurd dient te worden omdat piping op kan treden. Door deze 
grote toename verdient de huidige toetsregel van Sellmeijer, die veelal is gebruikt voor het beoordelen van de 
dijken in de vorige drie toetsrondes, nader onderzoek. Door deze regel te analyseren kan advies gevormd worden 
voor de nieuwe toetsronde en kunnen de resultaten van de vorige toetsrondes in perspectief geplaatst worden. 
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2.  ONDERZOEKSOPZET  
Het onderzoek dat voor u ligt is volgens het in dit hoofdstuk beschreven onderzoeksplan uitgevoerd. Eerst wordt 
de afbakening van het onderzoek beschreven, waarna het doel van het onderzoek en de onderzoeksvragen 
toegelicht worden.  
 
2.1  AFBAKENING VAN HET ONDERZOEK 
In dit onderzoek wordt de toetsing op piping zoals deze is voorgeschreven in het VTV geanalyseerd, de overige 
faalmechanismen zijn niet onderzocht. Ook zijn kunstwerken buiten beschouwing gelaten, het onderzoek is 
gericht op de toetsregels voor piping bij dijken.  
 
De toetsing op piping bestaat uit een aantal stappen. De gehele toetsing is beschreven en onderzocht, voor het 
bepalen van de relatie tussen informatiedichtheid en toetsresultaat is echter alleen gekeken naar de formule van 
Sellmeijer. Deze rekenregel is het meest geavanceerde model dat beschikbaar is voor het mechanisme piping en 
wordt in de praktijk het meest gebruikt.  
 
2.2 DOEL- EN PROBLEEMSTELLING 
Zoals in de inleiding gesteld werd, is piping een groot probleem in het dijkbeheer. Er is een groot aantal kilometers 
dijk dat afgekeurd is op piping, terwijl men in veel gevallen geen waarnemingen van het proces heeft. In de 
praktijk blijkt het toetsresultaat soms te significant te variëren afhankelijk van de gegevens die men gebruikt voor 
de toetsing (Sjenitzer, 2010). Ook bestaat het vermoeden dat de hoeveelheid meetgegevens van invloed is op het 
toetsresultaat. Dit geeft aanleiding voor het onderzoeken van de gevoeligheid van de rekenregel van Sellmeijer en 
de rol van de meetgegevens in de toetsing, zodat de resultaten van deze analyses gebruikt kunnen worden bij het 
beoordelen van de oude toetsresultaten. Ook kunnen uit de oude regel lessen getrokken worden voor de nieuwe 
regel. 

 
De doelstelling van het onderzoek luidt zodoende als volgt: 

Het bepalen van de relatie tussen informatiedichtheid (meetkwantiteit) en het resultaat van de regel van 
Sellmeijer voor de toetsing op veiligheid voor het faalmechanisme piping. 
 

2.3 ONDERZOEKSVRAGEN 
Voor het behalen van de doelstelling is een hoofdvraag opgesteld, welke is opgesplitst in deelvragen. In het 
onderzoek wordt de volgorde van de deelvragen aangehouden bij de hoofdstukindeling, zodat er een duidelijk 
structuur aanwezig is.  
 
Hoofdvraag 
Is er een verband tussen de hoeveelheid meetgegevens en het toetsingsresultaat van de rekenregel van Sellmeijer 
in de toetsing op veiligheid voor het faalmechanisme piping en zo ja, wat voor verband? 
 
Deelvragen 

1. Op welke wijze worden dijken getoetst op piping? 
2. Welke informatie is nodig voor de toetsing op veiligheid van dijken voor piping? 
3. Wat is de invloed van welke informatie op het toetsingsresultaat van de rekenregel van Sellmeijer? 
4. Wat is de invloed van  een  hogere  ‘informatiedichtheid’  op  het  toetsingsresultaat van de rekenregel van 

Sellmeijer? 
 

  

Wouter Zomer
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3 THEORETISCH KADER 
Dit   hoofdstuk   geeft   uitleg   over   het   faalmechanisme   ‘piping’.   Ook   wordt   stil   gestaan   bij   heave, een proces 
gerelateerd aan piping.  
 
3.1  PIPING 
Piping is een faalmechanisme van zowel dijken als (waterkerende) kunstwerken, dat bezwijken van de waterkering 
tot gevolg kan hebben. Het ontstaan van piping wordt in de volgende fases onderverdeeld: 

1. Opdrijven van de afdekkende laag aan de binnenzijde van de dijk 
2. Opbarsten dekkende laag en het ontstaan van wellen 
3. Het eroderen van de zandlaag 
4. Het ontstaan van doorgaande pipes 
5. Bezwijken van de waterkering 

 
Voor het ontstaan van piping dient een bepaalde bodem opbouw aanwezig te zijn. Er moet ten minste een 
doorlopende zandlaag onder het dijklichaam aanwezig zijn, waarin een grondwaterstroming plaats kan vinden 
door aanwezigheid van een waterstand boven maaiveld. Daarnaast moet het dijklichaam niet uit zand bestaan en 
op een zandlaag staan. Wanneer dit het geval is worden de pipes die ontstaan direct gevuld met zand van het 
dijklichaam boven de kwelstroom waardoor geen doorgaande pipe kan ontstaan. 

 
Bij dijken die op een kleilaag staan dient voor piping plaats kan vinden de deklaag op te barsten. Dit gebeurt door 
de toenemende waterdruk in de zandlaag onder de afdekkende laag van klei waardoor de afdekkende laag gaat 
opdrijven. Bij opdrijven vormt zich een bel van water onder de kleilaag. Door het opdrijven ontstaan scheurtjes in 
de afdekkende laag, waar het kwelwater doorheen gaat stromen. Dit is het begin van een zandmeevoerende wel 
en er wordt nu gesproken over opbarsting. Door erosie als gevolg van de kwelstroom door de afdekkende laag 
ontstaat een opbarstkanaal. Na het ontstaan van een opbarstkanaal worden door de uittredende kwel uit de 
zandlaag zandkorrels meegenomen, waardoor het opbarstkanaal zich met gefluïdiseerd zand vult. Het is dan 
mogelijk dat door de toegenomen weerstand in het opbarstkanaal de stroomsnelheid van de kwelstroom 
dusdanig afnemen dat het erosieproces stopt. Als dit niet het geval is, de stroomsnelheid neemt onvoldoende af, 
dan ontstaat er een zandmeevoerende wel. Rond het opbarstpunt zal zich dan een zandkrater vormen van het 
meegevoerde zand. 

    Figuur 2: Het ontstaan van een doorgaande pipe, naar (TAW, 1999) 
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Door de erosie ontstaan er in de zandlaag pipes, kleine kanaaltjes waar het zand is weggevoerd, welke zich in de 
bovenstroomse richting uitbreiden. Als het waterstandsverschil (verval) over de kering groot genoeg is, kan het 
erosieproces zich voort blijven zetten tot een doorgaande pipe gevormd is. Er is dan een open verbinding 
aanwezig tussen het buitenwater en het uittreepunt. Hiermee is het mechanisme piping een feit geworden. De 
doorgaande pipe zal in versneld tempo groter worden, tot de holle ruimte onder de waterkering zo groot is dat 
het dijklichaam bezwijkt. De vijfde fase, het bezwijken van de waterkering wordt verondersteld zeer snel plaats te 
vinden na het ontstaan van doorgaande pipes (Technische Adviescommisie voor de Waterkeringen, 1999). Bij het 
IJkdijk piping experiment uit 2009 is dit bevestigd (Stichting IJkdijk, 2009). 
 

 
3.2  HEAVE  
Bij waterkerende kunstwerken, maar ook bij sommige dijken, kunnen kwelschermen aanwezig zijn. Als er geen 
afdekkende kleilaag aanwezig is maar wel een kwelscherm, kan heave voorkomen (Figuur 5). 
Een  kwelscherm  is  een  verticaal  geplaatst  ‘scherm’  van  een  ondoorlatend  materiaal,  zoals  staal.  Een kwelscherm 
vergroot de weerstand die een kwelstroom ondervindt omdat de lengte die de kwelstroom moet stromen, de 
kwelweglengte, groter wordt. Hierdoor vermindert de kwel en, nog belangrijker, de stroomsnelheid neemt af. De 
kans op erosie van de zandlaag neemt hierdoor af. Als het kwelscherm zich bevindt aan de binnenzijde van de dijk, 
wordt de kwelstroom nabij het uittreepunt verticaal gedwongen (Figuur 5). De spanningen tussen de zandkorrels 
vallen hierdoor weg, waardoor drijfzand bij het uittreepunt ontstaat; het mechanisme Heave. Wanneer bij een 
dijk met een kwelscherm geen heave plaats kan vinden, kan piping uitgesloten worden.  
 
 
 
 
  

Figuur 5: Potentiële Heave situatie 

Figuur 3: Zandmeevoerende wel in de sloot aan de teen van de 
Maasdijk te Lage Zwaluwe (TAW, 1999). 

Figuur 4: Zand in slootwater, beginnende zandmeevoerende wel ter 
plaatse van de bodem van een kwelsloot (TAW, 1999). 

Wouter Zomer

Wouter Zomer
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4.   TOETSING OP PIPING 
De dijken in Nederland moeten aan een bepaalde norm voldoen, afhankelijk van de dijkring waar ze deel van 
uitmaken. Eens in de 6 jaar wordt voor alle dijken vastgesteld of ze nog aan de wettelijke norm voldoen. Dit vindt 
plaats aan de hand van het Voorschrift toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV). De meest recente 
toetsronde is gedaan in 2011. Het voorschrift behandelt de volgende faalmechanismen: Overloop en overslag, 
instabiliteit door infiltratie en erosie bij overslag, piping, heave, macro-instabiliteit binnenwaarts en buitenwaarts, 
micro instabiliteit, instabiliteit van de bekleding, instabiliteit van het voorland.  
 
In dit hoofdstuk wordt de toetsing volgens het VTV toegelicht, waarbij extra aandacht gegeven wordt aan de 
rekenregel van Sellmeijer. Om de gehele toetsing inzichtelijk te maken, zijn alle toetsregels samengevat in een 
afbeelding (Figuur 6). Bij deze figuur staan aan de linkerkant de informatie die nodig is om de toetsstap uit te 
voeren. Deze parameters worden verder beschreven en toegelicht in bijlage 2. 
 
4.1  EENVOUDIGE TOETSING 
De eenvoudige toetsing is in het toetsschema in Figuur 6 aangegeven met (1) en (2). Om te kunnen toetsen dient 
men een inschatting te maken van de bodemopbouw, zodat de dijk in een van de vier bodemopbouw categorieën 
die het VTV definieert ingedeeld kan worden. De te gebruiken toetsregel is afhankelijk van de bodemopbouw. Bij 
de eenvoudige toetsing wordt gekeken of op basis van de afmetingen van de dijk gesteld kan worden dat piping 
uitgesloten is. Als dit het geval is voldoet de dijk. Als na de eenvoudige toetsing niet gesteld kan worden dat het 
profiel van de dijk  veilig  is,  gaat  men  na  of  de  dijk  ontworpen  is  volgens  de  ‘Ontwerpleidraden  voor  rivierdijken’ 

(TAW, 1985) (TAW, 1989),   ‘TR   Zandmeevoerende  Wellen’ (TAW, 1999),   ‘TR  Waterkerende   grondconstructies’ 
(TAW, 2001),   of   de   ‘Handreiking   Constructief   ontwerpen’ (TAW, 1994). Daarnaast wordt gekeken of de 
randvoorwaarden en dijkgeometrie niet ongunstiger zijn geworden en opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. 
Als dit het geval is, voldoet de dijk. 
 
Als na deze stappen de dijk niet goedgekeurd kan worden, vervolgd men   de   toetsing  met   de   ‘gedetailleerde’  
toetsregels. Een uitgebreidere uitwerking van de eenvoudige toetsing is te vinden in bijlage 1. 
 
4.2  GEDETAILLEERDE TOETSING 
De gedetailleerde toetsing bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen zijn in het toetsschema in Figuur 6 met 
(3), (4), (5) en (6) aangegeven.  
 
In de gedetailleerde toetsing wordt eerst gekeken of opbarsting of heave op treedt. Dit is in de figuur aangegeven 
met (3). Als met de toetsregels gesteld kan worden dat opbarsting of heave niet op kan treden, is piping 
uitgesloten. Als opbarsting of heave op kan treden, controleert men eerst op de aanwezigheid van voorland. Als er 
voorland aanwezig is, kan dit effect hebben op de kwelweglengte (de afstand die de kwelstroom af moet leggen). 
Hiervoor is een formule beschikbaar. 
 
De empirische rekenregels van Bligh en Lane (5) zijn relatief simpele toetsingen. Wanneer er geen kwelscherm 
aanwezig is, gebruikt men de methode van Bligh. Bligh heeft zijn empirische regel vastgesteld door een aantal 
dammen die bezweken waren door piping te analyseren en inventariseren. Wanneer er een kwelscherm aanwezig 
is gebruikt men de formule van Lane. Ook Lane stelde zijn regel vast door bezweken keringen te inventariseren, hij 
deed dit enkel bij waterkeringen waar een kwelscherm aanwezig was. 



 

10 
 

Figuur 6: Toetsing op piping volgens VTV (TAW, 1999); (Ministerie van V&W, 2007) 
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Voor zowel de formule van Bligh als van Lane is niet veel informatie over de kering nodig. De rekenregels zijn dan 
ook een minder verfijnde modellering dan het model van Sellmeijer. Men gebruikt de rekenregel van Sellmeijer als 
na Bligh of Lane niet gesteld kan worden dat de dijk voldoet. De methode van Sellmeijer is het best beschikbare 
toetsinstrument voor de toetsing op piping. Met het model wordt gekeken wat het verval over de kering is waarbij 
de zandkorrels nog net in evenwicht zijn. Als dit verval – het kritieke verval - groter is dan het optredende verval, 
voldoet de dijk. De methode van Sellmeijer wordt in paragraaf 4.5 verder toegelicht. De gedetailleerde toetsing 
volgens Bligh en Lane, evenals de voorlandcorrectie en de controle op opbarsting en heave zijn verder uitgewerkt 
in bijlage 1. 
 
4.3  GEAVANCEERDE TOETSING 
Als  na  de  gedetailleerde  toetsing  de  waterkering  wederom  de  beoordeling   ‘onvoldoende’  krijgt,  moet  besloten  
worden of er een geavanceerde toetsing wordt uitgevoerd. De hiervoor beschreven rekenregels gelden voor 
eenvoudig te schematiseren situaties. In sommige gevallen zijn deze toetsingen niet goed toepasbaar, en kan een 
geavanceerde toetsing nuttig zijn. De geavanceerde toetsing is gericht op het beter modelleren van de 
grondwaterstroming, om vervolgens te kijken of heave of opbarsten uitgesloten kan worden. Er zijn geen 
modellen voor piping, naast die van Sellmeijer. Men modelleert dus niet een dijk om te kijken in hoeverre er 
piping plaatst vindt, er wordt enkel gekeken of opbarsting/heave plaats kan vinden. 
Alvorens deze toetsing uitgevoerd wordt is het echter aan te raden eerst te kijken of het zin heeft een 
geavanceerde toetsing uit te voeren. In sommige gevallen is het zinvol om geavanceerde grondwaterstroming 
modellen te gebruiken, bijvoorbeeld bij: 

x Instationaire buitenwaterstand (Inspectie V&W, 2011). 
x Niet uniforme laagopbouw in de waterkering(Inspectie V&W, 2011)) 
x Situatie waar het aannemelijk is dat bij opdrijven geen opbarsten op zal treden. (TAW, 1999) 

 
Deze toetsing zal door een deskundige uitgevoerd moeten worden, aangezien het expertise over het 
faalmechanisme vereist. Er zijn geen richtlijnen aan dit type toetsing verbonden. De bewijsplicht ligt bij de toetser, 
hij/zij zal moeten aantonen dat het gebruikte model correct is. 
 
4.4  BEHEERDERSOORDEEL 

Als uit de toetsingen blijkt dat de dijk voldoet, dan dient de beheerder van de dijk ook nog een oordeel over de 
dijk te geven (7). Als blijkt dat zandmeevoerende wellen zijn geconstateerd, dient alsnog een geavanceerde 
toetsing uitgevoerd te worden. Als er geen waarnemingen zijn waardoor het toetsingsresultaat in twijfel 
getrokken kan worden, voldoet de dijk. 
 
4.5  METHODE SELLMEIJER 
De rekenregel van Sellmeijer (6) is complexer dan die van Bligh en Lane, veelal geeft de regel ook een hoger 
toetsresultaat. Deze regel houdt rekening met meer fysische eigenschappen van de dijk. Het wiskundige 
model koppelt drie vergelijkingen: de potentiaalvergelijking voor de beschrijving van grondwaterstroming in de 
zandlaag, een vergelijking voor laminaire stroming van het water door de spleet en een evenwichtsvergelijking van 
aanstroom- en sleepkrachten door de stroming in de spleet op de zandkorrels en de rolweerstand van deze 
korrels. Met deze vergelijking wordt berekend wat het verval over de waterkering is waarbij de zandkorrels nog 
net in evenwicht zijn. Dit maximale verval is afhankelijk van de lengte van de pipe en de lengte van de constructie, 
de doorlatendheid van het zand, de sleepkrachtcoëfficiënt en de diameter en de rolweerstand van de zandkorrels. 
Bij   de   verhouding   I/L   (‘pipe’-lengte/keringlengte) 0,5 is dit verval het hoogst, dit wordt het kritieke verval 
genoemd. Bij dit verval zijn de zandkorrels nog net in evenwicht en worden ze niet meer meegevoerd door de 
kwelstroom. 
De methode Sellmeijer heeft een aantal toepassingsvoorwaarden, welke hieronder vermeldt staan. Deze zijn 
overgenomen  uit  het  “Addendum  op  de   leidraad  toetsen  op  veiligheid  regionale  waterkeringen  betreffende de 

Wouter Zomer
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boezemkaden”   (STOWA, 2010). Alvorens de gedetailleerde toets (van Sellmeijer) doorlopen wordt moet 
vastgesteld worden of aan de randvoorwaarden voldaan wordt. Als dit niet het geval is voldoet de dijk niet. 

1. De methode Sellmeijer is geldig indien de kwelweglengte groter is dan tien maal het verval over de 
waterkering. 

2. De regel van Sellmeijer is niet gevalideerd voor omstandigheden waarbij de verhouding tussen de dikte 
van de zandlaag en de lengte van de (horizontale) kwelweg relatief groot is, bijvoorbeeld groter dan 1. 

3. De methode Sellmeijer kan bij een uitsluitend horizontale kwelweg worden toegepast, indien een 
kunstwerk op palen is gefundeerd, mag de horizontale kwelweg niet in rekening worden gebracht. De 
methode Sellmeijer is dan niet van toepassing. 

4. De methode Sellmeijer is toepasbaar indien de watervoerende zandlaag een homogene doorlatendheid 
en constante dikte heeft, en zich uitstrekt tot ver voorbij het uittredepunt.  

5. Het model is ook toepasbaar bij afwijkende samenstellingen mits het product van laagdikte en 
doorlatendheid van de zandlaag in het model zo gekozen wordt, dat de kwelstroming in de 
prototypesituatie wordt gesimuleerd. 

 
De formule van Sellmeijer luidt als volgt: 

 (∆𝐻 − 0.3𝑑) ≤ 1
𝛾 ∆𝐻𝑐 Vergelijking 1 

 ∆𝐻 =   𝛼  𝑐   𝛾𝛾 tan(𝜃) 0.68 − 0.10𝑙𝑛(𝑐) 𝐿 Vergelijking 2 

Met 𝛼 = 𝐷
𝐿

( .
. )

 Vergelijking 3 

En 𝑐 =   𝜂  𝑑 ( 1𝜅  𝐿)  Vergelijking 4 

 
4.6  PARAMETERS IN DE TOETSING OP PIPING 
De hoeveelheid benodigde gegevens over de waterkering die getoetst wordt neemt toe naar mate het 
toetsniveau (eenvoudig – gedetailleerd - geavanceerd) vordert. In Figuur 6 is een schema van de toetsing op 
piping weergeven. Bij dit schema staat aan de linkerkant welke parameters bekend moeten zijn voor dat deel van 
de toetsing. De invoer voor de rekenregel van Sellmeijer wordt in deze paragraaf toegelicht. Een toelichting op de 
overige parameters is te vinden in “Bijlage  2:  Parameters”. 

 
Het model van Sellmeijer heeft elf invoerparameters. Met het model berekent  men   het   ‘kritieke   verval’. Per 
parameter is toegelicht wat deze inhoud, hoe de parameter vast gesteld dient te worden en hoe ze meestal 
vastgesteld worden. 
 
Invoerparameters 

x Yw  het volumegewicht van water      [kN/m3] 
x Yp het (schijnbaar) volumegewicht van zandkorrels onder water  [kN/m3] 
x θ   de rolweerstandhoek van de zandkorrels     [°] 
x η   de sleepkrachtfactor (coëfficiënt van White)    [-] 
x d70  70-percentielwaarde van de korrelverdeling    [m] 
x κ de intrinsieke doorlatendheid van de zandlaag    [m2] 
x D  de dikte van de zandlaag      [m] 
x d dikte van het afdekkende pakket van slecht doorlatende lagen [m] 
x L  de lengte van de kwelweg  (horizontaal gemeten)    [m] 
x ΔH het verval over de kering      [m] 
x ϒ veiligheidsfactor       [-] 
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Uitvoerparameter 
x ΔHc het berekende kritieke verval over de kering   [m] 

 
 
VOLUMEGEWICHT VAN HET GRONDWATER       
Het volumegewicht van water (ϒw) is 10 kN/m3

. Het volumegewicht is voor verschillende temperaturen 
vastgesteld, evenals voor   verschillende   ‘typen’  water   (zout,   zoet,   etc).  Hoewel de dichtheid van zeewater iets 
hoger is (ongeveer 10,25 kN/m3) wordt veelal gerekend met 10 kN/m3. 
 
HET VOLUMEGEWICHT VAN ZANDKORRELS ONDER WATER     

Voor de bepaling van het volumegewicht van de zandkorrels uit de watervoerende laag (ϒp) zijn monsterwegingen 
nodig. Bij afwezigheid van nauwkeurige metingen gebruikt men de waarde 17 kN/m3. 
In Tabel 1 staan een aantal typische waarden voor verschillende soorten grond (Budhu, 2007). Uit de tabel is op te 
maken dat 17 kN/m3 een conservatieve waarde is, gezien zand normaliter tussen de 18-20 kN/m3 weegt.  
 
Tabel 1: Waarden voor ϒp 

 
 
 
 
 
 

DE ROLWEERSTANDHOEK VAN DE ZANDKORRELS      
Voor de rolweerstandhoek (θ) is   een   nominale   waarde   vastgesteld   θ   =   41o. Deze parameter kan niet op 
eenvoudige wijze van geval tot geval worden bepaald, hiervoor zijn dure laboratoriumstudies nodig. Uit een 
onderzoek van het waterloopkundig laboratorium uit 1991 blijkt de rolweerstandhoek, afhankelijk van de grond, 
te liggen tussen 45±3 en 55±3 graden (van der Wal, 1991). In deze proef is ook de sleepkrachtfactor bepaald, 
welke ook een redelijk grote variatie vertoond. Door de nominale waarden te hanteren voor beide parameters 
wordt de modelfout in het model van Sellmeijer afgedekt, omdat ze zijn gebruikt om het model te kalibreren. In 
de geraadpleegde toetsrapporten is geen geval gevonden waarin een afwijkende waarde voor de 
rolweerstandhoek werd gebruikt. 
 
SLEEPKRACHTFACTOR          
De nominale waarde voor de sleepkrachtfactor (η) is 0.25 (TAW, 1999). Uit de studie van Van der Wal (1991) blijkt 
dat de sleepkrachtfactor tussen de 0.084±0.03 en 0.25±0.04 ligt. Aangeraden wordt de nominale waarde te 
hanteren, dit wordt ook toegepast in de geraadpleegde toetsrapporten. 

Grond type ϒp (kN/m3) 
Grind 20-22 
Zand 18-20 
Slib 18-20 
Klei 16-22 

Figuur 7: Schematisatie dijk 
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70-PERCENTIELWAARDE VAN DE KORRELVERDELING      

Voor de formule van Sellmeijer is ook een waarde voor d70 nodig, de 70-percentielwaarde van de korrelverdeling. 
Dit is de waarde waarbij 70% van de korrels uit de zandlaag kleiner is. Deze waarde wordt bepaald met metingen, 
waar de zeeffracties van bepaald worden. De parameter staat voor de erosiegevoeligheid van de zandlaag (Calle & 
Weijers, 1994). De erosie vindt plaats aan de bovenkant van de zandlaag, daarom moeten voor de bepaling van 
d70 monsters uit de bovenkant van de zandlaag genomen worden 
In de onderstaande tabel zijn een aantal d70 waarden voor verschillende typen grond weergeven (Sulewska, 2010). 
 
 Tabel 2: Korreldiameter waarden voor verschillende typen zand 

 
De korrelverdeling van de zandlaag wordt meestal vastgesteld door zeefanalyses te doen met monsters uit de 
zandlaag. Er zijn ook andere technologieën beschikbaar voor het bepalen van de korrelverdeling. Voorbeelden 
hiervan  zijn  analyses  van  monsters  met  “Image  Analysis”  of  “Laser  Light  Defraction”.  Deze methoden zijn sneller 
en minder arbeidsintensief dan zeefanalyses, wat ze ook goedkoper maakt. Voor alle drie de methoden zijn echter 
grondmonsters nodig. De Camerasonde, ontwikkeld door Deltares, is in staat de grond te analyseren zonder 
monsters te hoeven nemen, maar door sonderingen uit te voeren. Naast het feit dat er hierdoor geen moeite 
gedaan hoeft te worden om goede representatieve monsters te verkrijgen, meet men met de camerasonde de 
korrelverdeling over een verticale lijn (bijlage 3).  
 
DE INTRINSIEKE DOORLATENDHEID VAN DE ZANDLAAG      
De intrinsieke doorlatendheid (K) is een waarde die de mate van weerstand die water ondervindt wanneer het 
door grond stroomt aangeeft, en kan worden afgeleid uit schattingen van de doorlatendheid (m/s) van de 
zandlaag. De relatie tussen deze parameters is als volgt: 

 K = k = 1.35*10-7 k Vergelijking 5 

 
Hierin is v de kinematische viscositeit en g de zwaartekrachtsversnelling. Dit zijn vaste waarden, die ingevuld zijn 
om op 1.35 * 10-7 te komen. De waarde voor k van zand is ligt tussen de 10-3 en 10-7 (FAO, 2013). 
 
Er zijn meerdere methoden om de doorlatendheid van de grond te bepalen. Een aantal hiervan zijn uitgewerkt in 
bijlage 3, namelijk de Falling/Constant Head proef, de slugtest, pompproef en de Heat Pulse Method. Vanwege 
inhomogeniteiten zullen dergelijke bepalingen echter zelden nauwkeurig zijn, de gevonden waarden voor de 
doorlatendheid variëren zeer en zijn daarnaast moeilijk reproduceerbaar. Er is weinig bekend over de grootte van 
de onnauwkeurigheid, maar men mag aannemen dat gevonden waarden al gauw met een factor 3 mis kunnen 
zijn (TAW, 1994). De doorlatendheid waarmee gerekend moet worden is een parameter die representatief is voor 
de grondwaterstroming door de gehele watervoerende zandlaag. Men moet dus bedacht zijn op zaken die het 
stromingsbeeld sterk kunnen beïnvloeden, zoals klei of siltlenzen of andere verstoringen (TAW, 1999). 
 
Een andere manier om de doorlatendheid van de grond vast te stellen is op basis van een empirische relatie 
(Vergelijking 6) (Den Rooijen, 1992). Hiervoor is de 10-percentiel waarde van de korreldiameter nodig, evenals de 
uniformiteitcoëfficiënt, een waarde afhankelijk van d10 en d60.  

 
 𝑘 = (𝑐 −   1.83 ∗ 10 ln(𝑈))  𝑑  Vergelijking 6 

   
De waarde Co staat voor de pakking van het zand, voor losse, natuurlijke, en vast pakking zijn waarden 
gedefinieerd. De parameter U is de uniformiteitcoëfficiënt. Deze parameter wordt bepaald door d60/d10 uit te 
rekenen.  

Type grond Slib + zand Fijn zand Medium 
zand 

Grof zand Zand and 
grind mix 

Grind Totaal 

d70(mm) 0.093-0.300 0.128-0.320 0.360-0.850 0.860-1.700 1.150-6.000 3.650-5.900 0.093-6.000 
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DIKTE VAN DE ZANDLAAG         
In de praktijk wordt de dikte van de watervoerende laag (D) veelal bepaald op basis van sonderingen en boringen. 
Meestal zijn er in het verleden al sonderingen gedaan, zodat op basis van deze metingen een schatting voor de 
dikte van het watervoerend pakket gemaakt wordt.  
Hierbij wordt de grootste dikte aangehouden in het geval niet direct duidelijk is welke dikte voor het beschouwde 
traject geldt (TAW, 1999). Het kan zijn dat de grond is opgebouwd uit meerdere watervoerende zandlagen, al dan 
niet gescheiden door ondoorlatende lagen. Als de eerste zandlaag minder dan 20 meter dik is, zal door middel van 
enkele sonderingen vastgesteld moeten worden of scheidende ondoorlatende lagen aanwezig zijn. Als dit niet het 
geval is moeten de verschillende zandlagen bij elkaar opgeteld worden. Vooral bij dunnere zandlagen (<20m) is de 
nauwkeurigheid van bronnen als de Grondwaterverkenning al snel onvoldoende. Er moet dan gemeten worden 
met sonderingen om de dikte van de zandlaag vast te stellen. In een aantal geraadpleegde toetsrapporten werd 
de dikte van de watervoerende zandlaag echter niet nauwkeurig bepaald en werden waarden gedefinieerd die 
conservatief van aard waren, doordat men een bovengrens definieerde. Daarnaast wordt in deze rapporten 
afgerond per 5 meter (Witteveen+Bos, 2012), (Arcadis, 2010a), (Arcadis, 2010b). 
 
Er zijn ook nieuwe technieken die de bodemsamenstelling over een lijn kunnen vaststellen. In deze gevallen kan 
een veel nauwkeuriger beeld geschetst worden van de bodem. Zo kan men met seismiek de bodem tot op grote 
diepte inventariseren. Ook kan gebruik gemaakt worden van grondradar, deze kan de bodemopbouw tot een 
maximum van 10 meter meten, afhankelijk van de samenstelling. Grondradar kent een hogere nauwkeurigheid en 
is een goed toepasbare techniek bij dunne zandlagen, door de beperkte diepte die gehaald kan worden en de 
hogere gevoeligheid bij een dunne zandlaag. De camerasonde is een techniek waarbij meerdere voor piping 
relevante parameters gemeten worden, waaronder de dikte van de zandlaag. Een uitwerking van seismiek, 
grondradar, sonderingen, en de camerasonde is te vinden in bijlage 3.  
 
DIKTE VAN HET AFDEKKEND PAKKET        
Het afdekkend pakket (d) is gedefinieerd als het pakket bestaande uit één of meerdere matig tot slecht 
doorlatende lagen, gelegen boven het eerste watervoerend pakket. Als er een sloot aanwezig is, kan het zijn dat 
hier rekening mee gehouden moet worden.  
 
De dikte van de afdekkende kleilaag wordt vaak vastgesteld met boringen of sonderingen. Net als de dikte van het 
watervoerend zandpakket geldt hier dat er een laagkarakteristieke waarde gebruikt moet worden. Er zijn ook 
technieken waarmee vlakdekkend de dikte van de afdekkende laag bepaald kan worden. Seismiek is hier een van, 
maar grondradar is hiervoor bij uitstek geschikt. De dikte van de afdekkende laag kan zo over grote trajecten 
nauwkeurig bepaald worden. De onbekende variatie tussen meetpunten waar men rekening mee moet houden 
bij sonderingen of boringen, is niet aan de orde bij het gebruik van een dergelijke techniek, er wordt immers 
vlakdekkend informatie ingewonnen. 
 
KWELWEGLENGTE          
De kwelweglengte (L) is de afstand die het kwelwater moet afleggen. Dit kan bepaald worden door het intree- en 
uittreepunt vast te stellen, de kwelweg is de horizontale afstand tussen deze twee punten. Het intreepunt is het 
punt waar verondersteld wordt dat het water de dijk intreedt. Het uittreepunt is de plek waar het water op komt, 
en waar de eventuele zandmeevoerende wel zich vormt.  
Voor het uittreepunt moet het dichtst mogelijke opbarstpunt gekozen worden. Het intreepunt is vaak lastiger te 
bepalen. Het intreepunt is het dichtst bij de dijk gelegen punt waar de watervoerende zandlaag in direct contact 
met het buitenwater staat, of waar de potentiaal in de zandlaag gelijk is aan de waterstand boven maaiveld. 
Indien er geen voorland aanwezig is en er informatie beschikbaar is over de bodemopbouw, kan het intreepunt 
met redelijke zekerheid vastgesteld worden. Bij schaardijken (dijken die direct aan het zomerbed liggen) kan als 
intreepunt het punt waar de buitentaludlijn de watervoerende zandlaag snijdt gekozen worden. De aanwezigheid 
van voorland kan het intreepunt naar achter schuiven en dus de kwelweglengte verlengen. 
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Het vaststellen van het intreepunt kan ook geschieden door middel van potentiaal metingen. Indien de afsluitende 
laag nauwelijks of geen water absorbeert is het verloop van de stijghoogte in de watervoerende zandlaag lineair. 
Met twee peilbuizen en inzicht in de geologische gelaagdheid is dan het intreepunt eenvoudig en eenduidig vast 
te stellen. Indien er een kwelstroom aanwezig is, verloopt de stijghoogte niet lineair, maar gekromd volgens een e-
macht. Bij lineaire interpretatie van de stijghoogte wordt dan een fictief intreepunt bepaald (Figuur 8; TAW, 2004).  

 
De vorm van de stijghoogtelijn is niet afhankelijk van de hoogte van de hoogwaterstand. Het is nodig gebruik te 
maken van hoogwatermetingen voor extrapolatie. Extrapolatie is alleen mogelijk bij stationaire 
grondwaterstroming, bij een instationaire grondwaterstroming varieert het intreepunt. In dit geval kan door 
middel van grondwaterstroming berekeningen een nauwkeuriger intreepunt bepaald worden. 
Omdat peilbuismetingen door meerdere factoren beïnvloed kunnen worden, geniet het de voorkeur om gebruik 
te maken van de formule voor het berekenen van de kwelweglengte bij aanwezigheid van voorland. Deze formule 
staat in figuur 9 aangegeven met (4.1) en is uitgewerkt in bijlage 1. 
 
VERVAL OVER DE WATERKERING        
Het verval over de waterkering (ΔH) is het hoogteverschil tussen het toetspeil en de waterstand achter de kering. 
Als  er  geen  sloot  achter  de  kering  aanwezig  is,  is  ΔH  het  verschil  tussen  het toetspeil en het maaiveld.  
Het toetspeil is het peil dat optreedt bij de maatgevende hoogwaterstand. De waterstanden waar mee gerekend 
moet  worden  zijn  afkomstig  uit  het  “HYDRA”- rekenmodel. Deze waterstanden staan zijn verzameld in het boek 
HR2006 (Ministerie van V&W, 2007). Het toetspeil is dus per locatie een voorgeschreven waarde. Voor de 
gedetailleerde toetsing dient rekening gehouden te worden met maaivelddaling in de toekomst. 
 
VEILIGHEIDSFACTOR          
De te gebruiken veiligheidsfactor (ϒ) is 1,2. Dit is een combinatie van de factor 1,1 voor het afdekken van de 
modelfout en de factor 1,1 voor het afdekken van de parameter onzekerheden. (Calle & Weijers, 1994) 
 
HET KRITIEKE VERVAL           
Met de formule van Sellmeijer wordt een kritiek verval (ΔHc) berekend. Dit is het maximaal toelaatbare verval, bij 
een dergelijke situatie zijn de korrels nog net in evenwicht en kan geen doorgaande pipe ontstaan. Als het kritieke 
verval groter is dan het optredende verval over de waterkering (inclusief veiligheidsfactor), dan voldoet de kering. 
 
 
  

Figuur 8: Schematisatie van bepalen intreepunt met pijlbuizen, naar (TAW, 2004) 
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4.7  VEILIGHEIDSFILOSOFIE 
Om tot een betrouwbaar toetsresultaat te komen, dient het vaststellen van parameters te gebeuren volgens de 
veiligheidsfilosofie zoals deze in het TR Zandmeevoerende wellen gedefinieerd is (TAW, 1999). Deel van deze 
filosofie is het gebruiken van veiligheidsfactoren, het gebruiken van nominale waarden en het gebruiken van 
statistische rekenregels voor het vaststellen van de parameterwaarden. In deze paragraaf worden de statistische 
rekenregels toegelicht. 
 
Voor bepaalde parameters  moet  een  ‘karakteristieke’  representatieve waarde gebruikt worden in de toetsingen. 
Een representatieve waarde voor een parameter is een waarde waarbij die parameter slechts een kans van 5% 
heeft over-/onderschreden te worden. De wijze waarop deze waarde berekend wordt is afhankelijk van een 
aantal factoren; 

1. Is de waarnemingenreeks lokaal of regionaal? 
2. Representeert de waarde een individuele punt waarde, of een laaggemiddelde waarde op een bepaalde 

locatie? 
3. Zijn de waarnemingen normaal of log-normaal verdeeld? 
 

Onder een lokaal waarnemingsbestand worden metingen die op de locatie waar de berekening voor uitgevoerd 
wordt gedaan zijn verstaan. Een regionaal waarnemingsbestand is een collectie van metingen die over een veel 
groter gebied zijn gedaan en niet specifiek voor de beschouwde locatie zijn uitgevoerd.  
 
Voor sommige parameters van de toets van Sellmeijer is een karakteristieke puntwaarde nodig, zoals de 
kwelweglengte en de dikte van de zandlaag. Voor andere parameters is een karakteristieke gemiddelde waarde 
nodig, zoals de doorlatendheid (Tabel 3).  

 
Tabel 3: Type representatieve waarde per parameter 

Parameter  Type karakteristieke 
waarde 

L Kwelweglengte Laag - Puntwaarde 
D Dikte van de zandlaag Hoog - puntwaarde 
K Doorlatendheid Hoog - gemiddeld 
d70 Korreldiameter Laag - gemiddeld 
d Dikte kleilaag Laag - puntwaarde 
ϒp Gewicht zandkorrels (nat) Laag - gemiddeld 

  
Statistische procedures om op basis van een bestand van waarnemingen te komen tot karakteristieke schattingen, 
zijn gebaseerd op een aanname over de kansverdeling van die waarnemingen. Vaak kan een normale 
kansverdeling worden verondersteld. Bij grote spreidingen in het waarnemingsmateriaal is het zinvol om een Log-
Normale kansverdelingfunctie te veronderstellen, omdat de aanname van een normale kansverdeling daarbij kan 
leiden tot fysisch onrealistische karakteristieke waarden. Bij meerdere metingen is het mogelijk met meer 
zekerheid de kansverdeling vast te stellen. 
 
LOKAAL WAARNEMINGSBESTAND 
Wanneer men met waarnemingen uit een lokaal waarnemingsbestand karakteristieke waarden (pkar) wil 
berekenen, dienen de volgende formules gebruikt te worden. 

Voor normale verdeling en individuele puntwaarde 
 𝑝 = 𝑝   ±  𝑡 . ∗ 𝑠  Vergelijking 7 
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Hierin is pgem het rekenkundig gemiddelde van de waarnemingen, sp de standaardafwijking van de waarnemingen, 
N het aantal waarnemingen en tN-1

0.95 de Student-t factor. Met deze factor wordt verdisconteerd dat zowel het 
rekenkundig gemiddelde als de standaardafwijking slechts schatters zijn van de verwachtingswaarde en de  
 standaardafwijking van de parameter. Bij weinig waarnemingen kennen de metingen een grotere onzekerheid 
waardoor met een grotere afwijking van het rekengemiddelde gewerkt moet worden (Tabel 4; TAW, 1999). 
  
 Tabel 4: Student t-factor voor verschillende aantallen waarnemingen (TAW, 1999) 

Voor normale verdeling en laaggemiddelde waarde 

 𝑝 , = 𝑝   ±  𝑡 . ∗ 𝑠
√𝑁

 Vergelijking 8 

 
Voor logaritmische verdeling en individuele puntwaarde 

 𝑝 = e  (    )   ±   𝑡 . ∗ 𝑠  Vergelijking 9 

Er is minder gevoeligheid voor spreiding in de schatting van een laaggemiddelde waarde en veelal kan de formule 
van de normale verdeling gebruikt worden. Mocht er bij een laag aantal waarnemingen toch problemen ontstaan, 
dan kan de onderstaande formule toegepast worden. 

 
Voor logaritmische verdeling en laaggemiddelde waarde 

 𝑝 = e(    )      ±  𝑡 . ∗ 𝑠   
√𝑁

 Vergelijking 10 

 
REGIONAAL WAARNEMINGSBESTAND 
De waarden van de parameters op locatie die wordt getoetst hebben een hogere kans af te wijken van een 
regionaal bestand dan een lokaal bestand. Bij het vaststellen van de karakteristieke waarde voor de parameters 
dient hier rekening mee gehouden te worden (Vergelijking 11). Bij de schatting van een puntwaarde maakt het 
niet uit of metingen afkomstig zijn uit een regionaal of lokaal bestand en kunnen dus de eerder genoemde 
formules voor schattingen van puntwaarden bij lokale waarnemingen toegepast worden (TAW, 1999).  
 

 𝑝 , = 𝑝   ±  𝑡 . ∗ 𝑠 Γ + 1
N Vergelijking 11 

In deze formule is Γ een spreidingsreductiefactor, die uitmiddeling van spreiding langs een glijvlak representeert. 
Algemeen geldt 0<Γ<; 1; uit probabilistische stabiliteitsanalyses blijkt dat Γ = 0,5 een goede waarde is (TAW, 1989). 
  

N-1 1 2 4 6 8 10 15 20 25 ∞ 
tN-1

0.95 6.314 2.920 2.132 1.943 1.860 1.812 1.753 1.725 1.708 1.645 



Meetkwantiteit versus toetsingskwaliteit                                   Bachelor eindopdracht Ruben Oldhoff 

23 
 

5.  HET EFFECT VAN DE INVOER OP HET TOETSRESULTAAT 
In de voorgaande hoofdstukken is uitgelegd hoe op piping wordt getoetst en welke parameters daarvoor nodig 
zijn. In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen invoer en toetsresultaat uitgewerkt en geanalyseerd. In de paragraaf 
“Gevoeligheidsanalyse”  (5.2) is een uitwerking te vinden van het effect van variaties in de parameterwaarden op 
het  toetsresultaat.  In  de  paragraaf  die  daar  op  volgt,  “Kwantiteit  van  meetgegevens”  (5.3) worden de effecten van 
de  hoeveelheid  metingen  die  men  uitvoert  bij  het  bepalen  van  de  ‘karakteristieke’  rekenwaarden  beschreven. 
 
5.1 METHODE 
De toetsing op piping (volgens VTV) die eerder in dit onderzoek beschreven is kent een aantal stappen waarin 
berekeningen worden uitgevoerd (Figuur 9). Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de toetsing van Sellmeijer 
omdat dit het beste model van piping is en het meest gebruikt wordt in de praktijk. Het doel van de 
gevoeligheidsanalyse is het kwantificeren van de effecten van gebruikte informatie op het toetsresultaat. Voor de 
kwelweglengte (L), dikte van de zandlaag (D), dikte van de kleilaag (d), doorlatendheid van de grond (k), het 
gewicht van de zandkorrels onder water (ϒp) en de 70-percentiel korreldiameter(d70) is de gevoeligheid bepaald. 
De parameters, ϒw (gewicht van zand onder water), θ (rolweerstandshoek), η (sleepkrachtsfactor) en ϒ 
(veiligheidsfactor) zijn als onveranderlijk beschouwd omdat hiervoor nominale waarden gebruikt worden, en ΔH 
(optredende verval) is niet bekeken. Voor het uiteindelijke toetsoordeel is ΔH van belang, omdat het kritieke 
verval wordt vergeleken met het optredende verval, maar omdat deze niet van invloed is op het berekende 
kritieke verval (ΔHc) is hij niet geanalyseerd. 
 
Voor de onveranderlijke parameters is de volgende invoer gebruikt: 

         Tabel 5: Nominale waarden voor niet veranderlijke parameters (TAW, 1999)   
Parameter  Waarde Eenheid 
ϒ Veiligheidsfactor 1.2 [-] 
ϒw Dichtheid van water 10  [kN/m3] 
ϒp Dichtheid van zand (nat) 17  [kN/m3] 
v Kinematische viscositeit 1.33*10-6 [m2/s] 
g Zwaartekrachtsversnelling 9.81 [m/s2] 
η Sleepkrachtfactor 0.25 [-] 
θ Rolweerstandshoek 41 [-] 

 
GEVOELIGHEIDSANALYSE 
Om de relatie tussen invoer en toetsresultaat te bepalen, is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Bij deze 
gevoeligheidsanalyse is gekeken naar de verandering van het toetsresultaat bij een verandering van de 
beschouwde parameter. De gevoeligheid is een getal zonder eenheid, het staat voor de procentuele verandering 
van  ΔHc ten opzichte van de procentuele verandering van de beschouwde parameter. Een gevoeligheid van 1 
betekent dat een 10% toename van de parameter een 10% toename van het toetsresultaat tot gevolg heeft. Een 
gevoeligheid van 0 betekent dat het toetsresultaat onafhankelijk is van de parameter.  
De gevoeligheid is bepaald door eerst per parameter een reeks waarden te definiëren. Per waarde is het kritieke 
verval berekend. Vervolgens is per waarde berekend wat het effect is van een procentuele verandering in de 
parameter op het kritieke verval. In de onderstaande grafiek (Figuur 9) is dit voor de kwelweglengte geplot. 
In de grafiek staan twintig lijnen. Op de X-as staat de verandering in L (in %) ten opzichte van de 20 gedefinieerde 
waarden. Op de Y-as staat de verandering van het kritieke verval (in %). De gevoeligheid berekent men door de 
helling van de lijn te bepalen. In de grafiek is te zien dat de helling van de lijnen niet helemaal gelijk is, de 
gevoeligheid is afhankelijk van de gekozen beginwaarde. Voor alle gedefinieerde waarden is daarom de 
gevoeligheid bepaald, welke vervolgens zijn geplot. 
 



Meetkwantiteit versus toetsingskwaliteit                                   Bachelor eindopdracht Ruben Oldhoff 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFFECT VAN INFORMATIEDICHTHEID 
Naast de gevoeligheid, is ook per parameter bepaald wat het effect is van de hoeveelheid metingen die gebruikt 
worden bij het uitvoeren van de toetsing van Sellmeijer. Dit is gedaan door een reeks metingen te simuleren, 
waarmee de toetsing is uitgevoerd. Om het nemen van metingen te simuleren, is per parameter een normale 
verdeling gedefinieerd. Er is voor een normale verdeling gekozen, omdat deze in de meeste gevallen 
verondersteld mag worden, enkel bij een lage hoeveelheid waarnemingen kan het nuttig zijn een log-normale 
verdeling te veronderstellen omdat anders onrealistische waarden worden berekend (TAW, 1999). De waarden 
die voor de parameters gekozen zijn, zijn gebaseerd op literatuur, beschikbare toetsrapporten en op data die 
ingewonnen is via het DDSC (Dijkdata Service Centrum, 2013). 
 
Tabel 6: Gekozen invoer bij veranderlijk beschouwde parameters 

[1] = (TAW, 1999); [2] = (Dijkdata Service Centrum, 2013); [3] = (Vorogushyn, Merz, & Apel, 2009); [4] = (Witteveen+Bos, 2012);  
[5] = (Sulewska, 2010); [6] = (Ritzema, 1994), *= met doorlatendheid is intrinsieke doorlatendheid berekend. 
 
 
Door per parameter uit een normale verdeling waarden te laten trekken, is een reeks metingen gesimuleerd. Met 
deze gesimuleerde meetgegevens, wordt de karakteristieke waarde berekend. Daarmee is vervolgens de 
rekenregel van Sellmeijer doorgerekend. Hierbij is steeds slechts één parameter als veranderlijk beschouwd. Zo is 
bijvoorbeeld voor de analyse van de kwelweglengte voor alleen kwelweglengte een reeks metingen gesimuleerd, 
en is voor de overige parameters met het gemiddelde gerekend. Zo is bijvoorbeeld voor de analyse van het aantal 
beschikbare metingen van de kwelweglengte op het toetsresultaat, de kwelweglengte een aantal keer 
gesimuleerd volgens een normale verdeling. Deze metingen zijn vervolgens gebruikt om een toetsresultaat te 
genereren. Voor de overige parameters wordt met het gemiddelde gerekend. 
 

Parameter Symbool Gemiddelde (X) Standaardafwijking (STD) STD/X 
Kwelweglengte L 60 m [1] 3 m 0.05 
Dikte zandpakket D 10 m [2] 1[3] 0.1 
Dikte kleilaag d 1 m [3] 0.3[3] 0.3 
70-percentiel 
korreldiameter 

d70 225*10-6 m[3][4][5] 45 * 10-6 m[3][4] 0.2 

Doorlatendheid* k* 3*10 m/s[4] 0.6 m/s[1][6] 0.2 

Figuur 9: Verandering kritiek verval bij 
verandering van L 
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Met de formule voor het vaststellen van de benodigde steekproef grootte is bepaald dat bij 1500 metingen een 
95% betrouwbaarheidsinterval wordt verkregen met een foutmarge van 2.5%. Er is per parameter daarom 1500 
keer een nieuwe reeks metingen gesimuleerd. Met deze reeksen is iedere keer de rekenregel van Sellmeijer 
doorgerekend om een kritiek verval te berekenen. Dit is gedaan voor verschillende hoeveelheden metingen (n), 
namelijk van n=3 tot n=10. Als ondergrens is n=3 gekozen omdat drie het voorgeschreven minimale aantal 
metingen (TAW, 1999) is. De bovengrens is op n=10 gesteld omdat het effect van meer meten hierna gering blijkt 
te zijn. Door uit elk van de 1500 reeksen eerst met de eerste 3 metingen de karakteristieke waarde en het kritieke 
verval te berekenen, daarna met de eerste 4, eerste 5, etc. wordt gesimuleerd dat er telkens een extra meting 
gedaan wordt. 
Van  de  1500  berekende  kritieke  vervallen  per  ‘n’  is  het  gemiddelde  berekend.  Zodoende  wordt  inzichtelijk  wat  het  
effect is geweest van meer meetgegevens. 
 
 
 
5.2  GEVOELIGHEIDSANALYSE 
Ter referentie wordt de formule van Sellmeijer herhaald: 

 ∆𝐻 =   𝛼  𝑐   𝛾𝛾 tan(𝜃) 0.68 − 0.10𝑙𝑛(𝑐) 𝐿 Vergelijking 12 

 𝛼 =
( .

. )
  en  𝑐 =   𝜂  𝑑 (    )  Vergelijking 13 

 
 
GEVOELIGHEID VOOR L (KWELWEGLENGTE) 
De parameter L komt terug in zowel de factor α als c (Vergelijking 13). Daarnaast komt de kwelweglengte ook nog 
direct terug in de hoofdformule. In de factor α is te zien dat de verhouding D/L een rol speelt in de gevoeligheid 
van deze parameter. De formule van Sellmeijer is doorgerekend met L variërend van 10 tot 100 meter. Dit zijn 
waarden voor L die men bij dijken kan verwachten. Hierbij is gebruik gemaakt van D = 10 [m]. Een van de 
randvoorwaarden voor het gebruik van de formule van Sellmeijer is L/D > 1, De kwelweglengte moet groter zijn 
dan de dikte van de zandlaag.  
 
Figuur 10 toont de grafiek met op de Y-as 
aangegeven wat de gevoeligheid van de formule 
van Sellmeijer voor veranderingen in de 
kwelweglengte is. Omdat de gevoeligheid voor L 
afhankelijk is van de verhouding L/D staat deze op 
de X-as. Dit komt door het samenspel van deze 
twee parameters in α (Vergelijking 13). In de 
grafiek is af te lezen wat de gevoeligheid van de 
rekenregel van Sellmeijer voor L is, bij verschillende 
verhoudingen van L/D. 
 
De figuur moet als volgt geïnterpreteerd worden: 
Als de kwelweglengte  vier maal zo groot is als de 
dikte van het watervoerend pakket, dan is de 
gevoeligheid van het toetsresultaat voor 
veranderingen in L ongeveer 0.96. Dit betekent dat wanneer de kwelweglengte 5% groter wordt, het 
toetsresultaat met 0.96 x 5% toeneemt (4.8%). 
 

Figuur 10: Gevoeligheid van het toetsresultaat voor L 
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De hoge gevoeligheid toont dat het van groot belang is de kwelweglengte goed vast te stellen. Een afwijking heeft 
immers een groot effect op het toetsresultaat. 
 
 
GEVOELIGHEID VOOR D (DIKTE VAN DE ZANDLAAG) 
In de formule van Sellmeijer komt de parameter D (dikte van de watervoerende zandlaag) enkel voor in de factor 
α. Om deze reden is de gevoeligheid van α voor verandering in D, direct de gevoeligheid van ΔHc voor verandering 
in D. α is echter niet alleen afhankelijk van D, maar ook van L.  
In Figuur 11 is α daarom tegen de verhouding D/L uitgezet. De linker grafiek toont de waarde van α voor 
verschillende D/L verhoudingen. Er is te zien dat α het grootst is bij een dunne zandlaag ten opzichte van de 
kwelweglengte. De rechtergrafiek toont de gevoeligheid van het toetsresultaat voor verandering van D/L, deze 
grafiek is afgeleid uit de linker. 

 
Te zien is dat het model van Sellmeijer in beperkte mate beïnvloed wordt door D. Bij dunne zandlagen is de 
gevoeligheid groter dan bij dikke lagen. Dit betekent dat het nauwkeurig vaststellen van D weinig effect heeft, 
wanneer men met een 10% afwijkende waarde rekent is de afwijking in het toetsresultaat slechts 1,5-3% 
 
 
GEVOELIGHEID VOOR D70 (70-PERCENTIEL KORRELDIAMETER) 
In de formule van Sellmeijer zit in de factor c de parameter d70. Als invoer voor d70 is 0.093*10-3 tot 1.7*10-3 (mm) 
gebruikt (Sulewska, 2010). 
Op de X-as van Figuur 12 staan waarden voor d70 (in mm), op de Y-as de gevoeligheid van de rekenregel van 
Sellmeijer voor verandering in d70. Alhoewel er een kleine variatie aanwezig is in de gevoeligheid voor d70, 
afhankelijk van de waarde van d70, is de gevoeligheid afgerond 0.9. 
 
De gevoeligheid van het toetsresultaat voor d70 is ook nog afhankelijk van κ en L. Door de analyse met een aantal 
waarden voor κ en L te doen is het verschil vastgesteld. Deze is in de orde grote van 0.01 en dus verwaarloosbaar. 
Dit is te verklaren door het feit dat de gevoeligheid voornamelijk afhankelijk is van de direct lineaire relatie tussen 
d70 en ΔHc. Het gedeelte waarin κ en L meespelen, de natuurlijke logaritme functie, speelt minder mee. 
 
 

      Figuur 11: Links- Alpha als functie van D/L. Rechts- Gevoeligheid voor D 
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GEVOELIGHEID  VOOR  Κ  (INTRINSIEKE DOORLATENDHEID VAN DE ZANDLAAG) 
De intrinsieke doorlatendheid van de zandlaag, κ, zit in de factor c. Deze factor komt lineair terug in de formule, 
maar ook in een natuurlijk logaritme. De waarde van ln(c) is afhankelijk van η, L, d70 en κ. Door het natuurlijke 
logaritme is de gevoeligheid ook afhankelijk van de waarden voor de andere parameters. Om de gevoeligheid van 
het toetsresultaat voor κ vast te stellen is geanalyseerd wat de gevoeligheid is voor waarden van de 
doorlatendheid (k) tussen de 5.8*10-6 en 2.9*10-3 m/s. Deze grenzen zijn gebaseerd op getallen uit het 
Grondwaterzakboekje (Bot, 2011), en zijn waarden voor k die men in de praktijk tegen zal komen. Met deze 
waarden voor k zijn 500 waarden voor κ gedefinieerd. 
De gevoeligheid voor alle gedefinieerde waarden van κ zijn vervolgens berekend, allereerst door enkel κ te 
variëren. Daarna is gekeken wat de gevoeligheid is wanneer L en d70 andere waarden hebben. De gevoeligheid van 
het toetsresultaat voor κ is in alle gevallen bijna hetzelfde, de verschillen ten gevolge van ofwel L ofwel d70 
bedragen maximaal ongeveer 0.01. De gevoeligheid van het toetsresultaat voor veranderingen in κ is in alle 
gevallen ongeveer -0.3. Variaties in zowel κ zelf, L of d70 hebben weinig invloed. Dit betekent dat ongeacht de 
situatie, een verandering in de rekenwaarde van κ van  10%  een  verandering  van  het  toetsresultaat  van  zo’n  -3% 
tot gevolg heeft.  
 
GEVOELIGHEID VOOR YP (GEWICHT VAN DE ZANDKORRELS ONDER WATER)  
De gevoeligheid voor veranderingen in de waarde van ϒp is direct af te leiden uit de formule, deze is namelijk 
lineair. De gevoeligheid voor ϒp is zodanig dan ook 1.0. Wanneer men van de nominale waarde 17kN/m3 af kan 
wijken en bijvoorbeeld kan rekenen met 18 kN/m3 -een toename van 5,9%- dan zal het toetsresultaat ook 5,9% 
hoger zijn. 
 
RELATIE TUSSEN D EN HC 
De gevoeligheid voor d is niet in procenten uit te drukken, omdat de gevoeligheid afhankelijk is van de grootte van 
het toetsresultaat. Dit is te verklaren door de manier waarop d in de formule van Sellmeijer voorkomt: 

 

 (∆𝐻 − 0.3𝑑) ≤ 1
𝛾 ∆𝐻𝑐 Vergelijking 14 

Een toename van 1 meter in d, resulteert in een toename van het kritieke verval van 0.3 meter.  
 

Figuur 12: Gevoeligheid voor d70 
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GECOMBINEERD EFFECT OP DE REKENREGEL VAN SELLMEIJER  
De gevoeligheid per parameter is aan de hand van gevoeligheidsanalyses vastgesteld. In Tabel 7 is weergeven wat 
de gemiddelde gevoeligheid is per parameter. 
 
Tabel 7 (Gemiddelde) gevoeligheid per parameter 

 
Ter illustratie van de doorwerking van deze gevoeligheden, is in Figuur 13 weergeven hoe het toetsresultaat – ΔHc 
– verandert wanneer L, d70, K, D en ϒp allemaal beter (L, d70 en Yp groter en D en K kleiner) worden, of allemaal 
slechter (L, d70 en Yp kleiner en  en K groter). Op de X-as staat de verandering in de parameters. De grafiek toont 
zodoende de maximale effecten ten gevolge van parameter variatie.  
In de praktijk zal het eerder voorkomen dat alle parameters gunstiger uitvallen dan het tegenovergestelde. Men 
rekent met conservatieve waarden en wanneer een waarde aangescherpt kan worden resulteert dit in een 
minder conservatieve en dus gunstigere waarde. 
 
Het verband tussen verandering in de parameters en verandering in het toetsresultaat is vrijwel lineair. Dit is te 
verklaren door de geringe variatie in de gevoeligheid voor de parameters. Hoewel de gevoeligheid voor de 
parameters afhankelijk is van de grootte van deze parameters, varieert deze niet heel veel.  
Een (gunstige) verandering van alle parameters met 5% heeft in het bovenstaande geval een verhoging van Hc van 
ongeveer 18% tot gevolg.  
Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat met aanscherping van de parameters een grote toename in het 
toetsresultaat bereikt kan worden. Het is daarom interessant om te kijken hoe aanscherping mogelijk is. De 
volgende paragraaf beschrijft het effect van meer meetgegevens bij een toetsing.  

Parameter L d70 K D Yp 

Gevoeligheid 0.95 0.9 -0.3 -0.25 1 

Figuur 13: Verandering toetsresultaat bij verandering van parameters 
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5.3  EFFECT VAN KWANTITEIT VAN MEETGEGEVENS 
In de vorige paragraaf is de gevoeligheid van de invoerparameters van de formule van Sellmeijer berekend. In 
deze paragraaf wordt gekeken wat het effect is van meer meten op het toetsresultaat. 
Het effect van de hoeveelheid metingen die bij de toetsing gebruikt worden, is berekend voor de kwelweglengte 
(L), dikte van de zandlaag (D), korreldiameter (d70) en de intrinsieke doorlatendheid (K). De parameter ϒp is niet 
onderzocht omdat de hoeveelheid metingen hier niet van groot belang is, zoals in de vorige paragraaf beschreven 
is. De parameter d is niet onderzocht omdat het effect op het kritieke verval hiervan niet eenduidig vastgesteld 
kan worden door de wijze waarop de parameter in de formule verwerkt zit.  
Per parameter worden de resultaten getoond, de paragraaf sluit af met een analyse van de resultaten.  
 
KORRELDIAMETER (D70) 
Figuur 14 laat het effect van extra metingen voor de korreldiameter zien. Op de X-as staat het aantal gesimuleerde 
metingen van de parameter en op de Y-as staat het berekende kritieke verval volgens de toetsing van Sellmeijer. 
De blauwe lijn toont het gemiddelde kritieke verval voor verschillende hoeveelheden metingen, de rode lijnen 
tonen de bandbreedte waarbinnen de simulaties vallen. Van alle simulaties ligt 95% van de berekende kritieke 
vervallen binnen deze grenzen.  
Figuur 15 toont de procentuele toename van het kritieke verval ten opzichte van het gemiddelde resultaat voor 
drie metingen (n=3). Op de X-as staat wederom het aantal metingen, op de Y-as staat de procentuele verandering 
van  ΔHc ten opzichte van n=3. De grafiek plot dus het verschil ten opzichte van een situatie met drie metingen. 
 

 
Uit de grafieken is op te maken dat de hoeveelheid metingen die voor de rekenregel van Sellmeijer gebruikt wordt 
van invloed is op het resultaat van de toetsing. Figuur 15 laat zien dat de gemiddelde procentuele toename van 
het toetsresultaat groot is wanneer in plaats van 3 metingen 10 metingen beschikbaar zijn, ongeveer 13%. Er is 
ook uit op te maken dat de procentuele toename van het kritieke verval af neemt naar mate men meer metingen 
gedaan heeft. Figuur 14 laat zien dat meer metingen niet alleen gunstig is voor het toetsresultaat, maar dat het 
ook van belang is voor de betrouwbaarheid van het toetsresultaat, er is een grotere spreiding in de resultaten 
aanwezig bij een laag aantal metingen. 

 
  

Figuur 14 Verandering van het kritieke verval ten gevolge van extra 
metingen van d70 

Figuur 15 Procentuele verandering van het kritieke verval ten 
opzichte van n = 3 door extra meten van d70 
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KWELWEGLENGTE (L) 

De rekenregel van Sellmeijer heeft een hoge gevoeligheid voor L, uit de grafieken (Figuur 16 en Figuur 17) is af te 
lezen dat het kritieke verval echter aanzienlijk minder toeneemt dan bij de korreldiameter het geval was. Dit is te 
verklaren door de lagere (gedefinieerde) standaardafwijking in de kwelweglengte. De kwelweglengte varieert veel 
minder van plek tot plek dan de korreldiameter, waardoor meer meten van L een lager effect heeft dan meer 
meten van d70.  
 
INTRINSIEKE DOORLATENDHEID (K) 

Het is opvallend om te zien dat ondanks het feit dat de rekenregel van Sellmeijer voor de kwelweglengte een 
grotere gevoeligheid heeft, de mogelijke winst door extra metingen van vergelijkbare grote is. Dit is te verklaren 
door de hogere standaardafwijking van de parameter K ten opzichte van L, er zit meer spreiding in de waarde voor 
de doorlatendheid van de grond dan in de kwelweglengte.. 
  

Figuur 16 Verandering van het kritieke verval ten gevolge van 
extra metingen van L 

Figuur 17 Procentuele verandering van het kritieke verval ten 
opzichte van n = 3 door extra meten van L 

Figuur 18 Verandering van het kritieke verval ten gevolge van extra 
metingen van K 

Figuur 19 Procentuele verandering van het kritieke verval ten 
opzichte van n = 3 door extra meten van K 
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DIKTE VAN DE ZANDLAAG (D) 

Zowel de gevoeligheid voor de dikte van de zandlaag, als de spreiding in deze parameter zijn laag. Dit verklaart de 
geringe verandering van het toetsresultaat ten gevolge van meer meten van D. Zowel de afname in de spreiding 
van het toetsresultaat als de gemiddelde toename van het toetsresultaat zelf zijn, vergeleken met de andere 
parameters, klein. 
 
GECOMBINEERD EFFECT VAN MEER METEN OP HET TOETSRESULTAAT 
De grafieken in Figuur 22 en Figuur 23 tonen het gemiddelde effect van de hoeveelheid metingen van zowel d70, L, 
D en K. 

 
Te zien is dat het verschil op kan lopen tot 15%. Dit is een significante verhoging van het toetsresultaat. Deze 
toename is grotendeels toe te schrijven aan de korreldiameter d70, welke door de hoge spreiding en hoge 
gevoeligheid een groot effect op het toetsresultaat heeft. Ook de kwelweglengte en de doorlatendheid hebben 
een effect op het toetsresultaat, hoewel dit effect vele malen lager is dan dat van de korreldiameter. 

Figuur 20 Verandering van het kritieke verval ten gevolge van 
extra metingen van D 

Figuur 21 Procentuele verandering van het kritieke verval ten 
opzichte van n = 3 door extra meten van D 

Figuur 22 Verandering van het kritieke verval ten gevolge van 
extra metingen van d70, L, D en K 

Figuur 23 Procentuele verandering van het kritieke verval 
ten opzichte van n = 3 door extra meten van d70, L, D en K 
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Uit de resultaten blijkt dat meer meten van parameters een positief effect zal hebben op het toetsresultaat, mits 
men het voor meerdere dijkvakken doet. De gepresenteerde resultaten zijn van 1500 simulatie toetsingen. 
Wanneer voor 1500 dijkvakken extra gemeten wordt, is de gemiddelde te verwachten toename zoals die in Figuur 
23 weergeven is. Dit betekent echter niet dat meer meten voor elke situatie een positief effect zal hebben, het is 
ook mogelijk dat het kritieke verval na extra metingen lager uit valt.  
De 1500 simulaties is voor verschillende hoeveelheden metingen het kritieke verval berekend. Zo is voor n=3 en 
n=10 het kritieke verval voor alle 1500 simulaties. Door de verandering van het kritieke verval van n=3 naar n=10 
vast te stellen voor elke simulaties, en deze veranderingen gesorteerd te plotten is de grafiek in Figuur 24 
verkregen. In Figuur 24 staat op de X-as het simulatienummer, zodat afgelezen kan worden in welk deel van de 
simulaties de verandering negatief is. Op de Y-as staat de verandering van het kritieke verval door van n=3 naar 
n=10 te gaan. De lijn is verkregen door de 1500 berekende veranderingen van klein naar groot te sorteren en deze 
te plotten. 

 
Te zien is dat in ongeveer 350 simulaties het nemen van zeven extra metingen een afname van het toetsresultaat 
tot gevolg had. Dit is ongeveer 25% van de simulaties. Een grafiek als die in Figuur 24 is voor alle parameters 
afzonderlijk gemaakt, en in alle gevallen blijkt in 25% van de gevallen een afname van het kritieke verval plaats te 
vinden door het gebruiken van extra meetgegevens. 
 
 
 
 
  

Figuur 24 Verandering van kritieke verval door 7 extra metingen 
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5.4  NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN HET TOETSRESULTAAT 
In de vorige paragraaf is geanalyseerd wat het effect is van meer meten op het toetsresultaat. Uit deze analyse 
blijkt dat meer meten gemiddeld een toename van het kritieke verval tot gevolg zal hebben, maar ook dat meer 
meten geen garantie hoeft te zijn voor een hoger toetsresultaat. In ongeveer 25% van de gevallen zal het 
toetsresultaat lager uitvallen door het nemen van extra metingen.  
Het toetsresultaat is in sommige gevallen wellicht lager, maar de betrouwbaarheid van dit toetsresultaat neemt 
bij elke meting toe. Bij toetsingen die op weinig metingen gebaseerd zijn, is het toetsresultaat minder 
betrouwbaar dan bij toetsingen die op veel metingen gebaseerd zijn (Figuur 25 en Figuur 26). De linkergrafiek 
toont het toetsresultaat (ΔHc) in meters, voor 1000 simulaties (niet 1500, omdat de figuren slechts ter illustratie 

zijn). Te zien is dat er een grote spreiding aanwezig is in het toetsresultaat, bij 3 metingen per parameter valt bij 
95% van de simulaties het toetsresultaat tussen 3,4 en 6,0 meter, een spreiding van 2,6 meter. De rechter grafiek 
toont de toetsingsresultaten van 10 metingen per parameter. Hierbij valt 95% van de metingen tussen 4,5 en 5,7 
meter, een spreiding van 1,2 meter. In beide grafieken is ook een rode lijn geplot, dit zijn de toetsresultaten in 
gesorteerde volgorde. 
 
Wanneer men op basis van drie meetgegevens per parameter een toetsing uitvoert, kan het zijn dat de gevonden 
parameters niet een correcte weergave van de werkelijkheid zijn, wat een flink afwijkend hoger/lager 
toetsresultaat tot gevolg heeft. Bij meer metingen is deze onzekerheid een stuk lager. 
 
 
 
 
  

Figuur 25: Toetsingresultaten bij n=3 Figuur 26: Toetsingresultaten bij n=10 
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6.  CONCLUSIE 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de gevoeligheid van de rekenregel van Sellmeijer voor verschillende 
parameters is. Ook is bepaald wat het effect is van de hoeveelheid meetgegevens die men gebruikt bij een 
toetsing. Uit deze analyse blijkt dat de hoeveelheid meetgegevens die men beschikbaar heeft voor het uitvoeren 
van de toetsing een significant effect heeft op zowel het toetsresultaat, als de betrouwbaarheid van dit 
toetsresultaat. 
 
Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat de formule van Sellmeijer vooral gevoelig is voor de kwelweglengte en de 
70-percentiel korreldiameter. In de korreldiameter zit doorgaans echter veel meer spreiding, waardoor het effect 
van de meetkwantiteit bij deze parameter groot is. Het is daarom zeer belangrijk dat de korreldiameter met 
voldoende metingen wordt bepaald, zodat niet alleen een –hoogstwaarschijnlijk- gunstiger resultaat wordt 
verkregen, maar ook een nauwkeuriger. Ook de meetkwantiteit van de andere parameters heeft een significant 
effect op het toetsresultaat. In de praktijk wordt soms gebruik gemaakt van een zeer laag aantal metingen, ook 
voor d70. Dit leidt tot de conclusie dat toetsresultaten uit de derde toetsronde, wanneer men weinig metingen 
heeft uitgevoerd, wellicht geen goede weerspiegeling van de werkelijkheid zijn. Er is in deze gevallen aanscherping 
mogelijk. 
 
Het is te adviseren de toetsing op piping uit te voeren met een zo hoog mogelijke hoeveelheid meetgegevens, 
vooral bij parameters waarin een grote spreiding aanwezig is. Dit is extra aan te bevelen in gevallen waarbij de dijk 
niet voldoet aan de toets op piping volgens het VTV. Zo kan men ten eerste de betrouwbaarheid van het oordeel 
verhogen, en bestaat de kans dat het maximaal toelaatbare verval (het toetsresultaat) toeneemt. Als dit 
voldoende   is  om  de  dijk  het  oordeel   ‘voldoende’  mee   te   geven,      hebben  de  extra  metingen   zichzelf   uiteraard  
terugverdiend. Dit zal echter alleen voorkomen in gevallen waar de dijk net niet voldoet. In andere gevallen is er 
echter nog steeds een goede kans dat het kritiek verval hoger gesteld mag worden wanneer men de toetsing 
opnieuw uitvoert met extra meetgegevens. Ook in dit geval kan gesteld worden dat de kosten van het meten 
terugverdiend worden door de vermindering van de projectopgave bij de dijkversterking. Een illustratie van dit 
effect is weergeven in Figuur 27. 
 
Vanuit het oogpunt van veiligheid is het echter niet verstandig enkel bij afgekeurde dijken meer grondonderzoek 
te verrichten. Ook bij dijken die net aan de norm voldoen is het wenselijk de betrouwbaarheid te verhogen door 
de hoeveelheid meetgegevens te verhogen. Het is immers ook mogelijk dat het kritieke verval van een dijk 
overschat wordt, doordat de beschikbare gegevens gunstiger zijn dan representatief is voor de dijk. Op basis van 
de verkregen inzichten wordt dan ook aangeraden om voor de volgende toetsronde te reguleren hoe, waar en 
hoeveel men dient te meten. Zo worden de toetsregels op de zelfde manier toegepast en worden dijken op een 
zelfde manier getoetst. 

Figuur 27:  Schematisatie  van  mogelijke  ‘winst’  door  meer  meten 
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7.  DISCUSSIE  
Een belangrijk aandachtspunt van de analyse, is dat men in de praktijk niet het benodigde kritieke verval gebruikt 
als ontwerphandvat, maar de kwelweglengte. Men varieert in de formule van Sellmeijer de kwelweglengte tot een 
kritiek verval wordt verkregen die even hoog is als het aanwezige verval. Dit is een iteratief proces. Omdat deze 
berekeningsmethode zich niet leent voor een gevoeligheidsanalyse, is besloten de formule in zijn originele vorm 
toe te passen. Zo zijn de resultaten niet direct toepasbaar, maar bieden ze wel inzicht in de werking van de 
formule. 
 
Hoewel het onderzoek uitgevoerd is in de overtuiging dat de aanpak de meest correcte is, zijn er een aantal 
aandachtspunten te noemen. De belangrijkste hiervan is het feit dat de resultaten afhankelijk zijn van een aantal 
aannames. De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met bepaalde invoer (welke toegelicht is). De gevoeligheid zal 
echter voor alle parameters anders zijn wanneer andere invoer wordt gebruikt. Het effect hiervan is echter zeer 
laag, de verschillen in gevoeligheid door andere invoer zijn in de orde grootte van 0.01. Ook is de onderlinge 
samenhang tussen de parameters niet meegenomen in de analyse.  
 
De analyse van het effect van de meetkwantiteit is echter veel meer afhankelijk van de aannames. Wanneer men 
andere gemiddelden of standaardafwijkingen definieert, zullen de resultaten anders zijn. Vooral de 
standaardafwijking ten opzichte van het gemiddelde is belangrijk. Hoe hoger de standaardafwijking, hoe hoger het 
effect van meer meten. De berekende resultaten zijn dan ook geen absolute waarheden. Men moet niet denken 
dat bij meer meten een exacte verandering zoals berekend op zal treden. De resultaten zijn bedoeld als indicatie 
voor het effect van meten, waarvoor de analyse zeer geschikt is. 
 
Een al eerder genoemd aandachtspunt, is dat de analyse geldt voor de rekenregel van Sellmeijer, welke ten tijde 
van het onderzoek vernieuwd is. De vernieuwde regel van Sellmeijer is voor het project VNK (Veiligheid Nederland 
in Kaart) omgeschreven naar een probabilistische functie. De aangepaste rekenregel van Sellmeijer is op basis van 
nieuwe modelproeven opnieuw gekalibreerd. Onder andere de invloed van de korreldiameter is minder in de 
aangepaste rekenregel. Door deze nieuwe rekenregel, die vigerend zal worden in 2016 (vierde landelijke 
toetsronde) zijn de resultaten uit dit onderzoek naar de winst die behaald kan worden door meer meten niet 
toepasbaar voor de komende toetsronde. Dit doet echter niet af aan de kracht van de boodschap van het 
onderzoek: Meer meten, is beter toetsen. Dit zal ook gelden bij de vernieuwde regel van Sellmeijer. Variatie in de 
grond blijft een lastig probleem. Men gebruikt nog steeds een verdeling van de invoerparameters, welke 
vastgesteld dient te worden met metingen. Meer metingen zullen ook in de nieuwe regel resulteren in een 
betrouwbaarder resultaat. Of ze ook zullen leiden tot een hoger toetsresultaat moet geanalyseerd worden. Dit is 
echter wel aannemelijk. 
 
Een aanbeveling voor verder onderzoek, is de scope verbreden. Men kan kijken wat welke zaken nog meer invloed 
hebben op het toetsresultaat en de nauwkeurigheid hiervan. Na een korte analyse is bijvoorbeeld gebleken dat de 
wijze waarop men de dijk in secties indeelt (men toets vervolgens per sectie), ook invloed heeft op zowel de 
hoogte en de nauwkeurigheid van het toetsresultaat.  
Een kans voor vervolgonderzoek is het bepalen van de mogelijke besparing die behaald kan worden door extra te 
meten. Hiervoor dient echter wel de vernieuwde rekenregel van Sellmeijer gebruikt te worden. Door een dergelijk 
onderzoek uit te voeren kan bekeken worden wat het effect is van meer meten voor de piping-gevoelige dijken in 
Nederland en in hoeverre dit geld kan besparen. Dit is in dit onderzoek niet uitgevoerd omdat de vernieuwde 
regel van Sellmeijer nog niet beschikbaar is. 
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BIJLAGE 1: TOETSREGELS 
1.1  EENVOUDIGE TOETSING (1)(2) 
Het toetsen van een dijk op piping begint met de eenvoudige toetsing. De eenvoudige toetsing is in feite niets 
anders dan een controle van de afmetingen van de dijk. De regel waar de toetsing op gebaseerd is, is afkomstig 
van Bligh. Hij stelde deze op in 1910 door een aantal door piping bezweken dijken te inventariseren en analyseren.  
 
Om de eenvoudige toetsing uit te kunnen voeren moeten de volgende gegevens bekend zijn: 
Het maximale verval over de waterkering, de bodemopbouw van de ondergrond (diepte van watervoerende lagen 
en eventuele tussenzandlagen), opbouw en de geometrie van de dijk, de minimale dikte en het (gewogen) 
gemiddelde volumegewicht van het slecht waterdoorlatende pakket boven het zandpakket of de tussenzandlaag.  
 
De wijze waar op deze toetsing uitgevoerd wordt is afhankelijk van het type dijk waar men mee te maken heeft. Er 
worden vier typen onderscheiden: 
Type 1A:  een dijk bestaande uit klei op een slecht doorlatende ondergrond  

(klei- en veenlagen); 
Type 2A: een dijk bestaande uit zand op een slecht doorlatende ondergrond (klei- en veenlagen); 
Type 1B: een dijk bestaande uit klei op een goed doorlatende ondergrond, waarbij er direct onder de zool 

van de dijk geen afdekkend slecht doorlatende lagen aanwezig zijn; 
Type 2B : een dijk bestaande uit zand op een goed doorlatende ondergrond, waarbij er direct onder de zool 

van de dijk geen afdekkend slecht doorlatende lagen aanwezig zijn. 
 
De eenvoudige toetsing voor dijken van type 1A en 2A (dijken gebouwd op een slecht doorlatende laag), worden 
getoetst met een tweetal criteria. Als aan één van deze criteria wordt voldaan, voldoet de dijk en is verdere 
toetsing onnodig.  
 

Criterium 1: ≥ 1,0 

Hierin  is  σg de waarde van de gronddruk aan de onderzijde van het afdekkend pakket van de slecht doorlatende 
lagen in kN/m2. Deze waarde dient op een ongunstige locatie met een ongunstige waarde van de 
volumegewichten   van   de   lagen   gekozen   te   worden.   De   waarde   van   σw is eveneens in kN/m2 en geeft de 
opwaartse waterdruk onder het afdekkend pakket van slecht doorlatende lagen aan.  
Wanneer de neerwaartse druk van de grond groter is dan de opwaartse druk door het water, kan er geen 
opbarsting plaats vinden. Zodoende kan er ook geen piping plaats vinden, omdat het water nergens op kan 
komen. 
 

Criterium 2: ≥ ∆𝐻 − 0.3𝑑 
 

Hierin is L de kwelweglengte, dit is de lengte die de kwelstroom af moet leggen tussen intreepunt en uittreepunt. 
Het intree punt is de plek waar de kwelstroom de watervoerende zandlaag binnentreedt, het uittree punt is de 
plek waar opbarsting  plaats  vindt.  ΔH  is  het  verschil  het  hoogteverschil  tussen  waterstand  aan  de  buitenzijde  en  
waterstand aan de binnenzijde (of maaiveld mits geen sloot aanwezig is) en d de dikte van het afdekkend pakket 
van slecht doorlatende lagen nabij het uittrede punt.  
Als de dijk aan één van beide criteria voldoet is de dijk goedgekeurd. Men hoeft dan niet verder te toetsen, de dijk 
is niet piping gevoelig. 
 
Dijken van het type 1B (dijken van klei op een goed doorlatende ondergrond) hebben slechts één criterium, welke 
lijkt op het voorgaande criterium: 
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𝐿
18 ≥ ∆𝐻 

Voor dijken van het type 2B (dijken van zand op zand ondergrond) is piping niet relevant. Wanneer hier zand 
meegevoerd wordt door kwelstromen zakt de dijk meteen (een klein beetje) in om de holtes te vullen, aangezien 
zand cohesieloos is. Hierdoor is er sprake van het faalmechanisme Micro-instabiliteit in plaats van piping. 
 
Als na de eenvoudige toetsing niet gesteld kan worden dat het profiel van de dijk veilig is, gaat men na of de dijk 
ontworpen  is  volgens  de  ‘Ontwerpleidraden  voor  rivierdijken’ (TAW, 1985) (TAW, 1989),   ‘TR  Zandmeevoerende  
Wellen’ (TAW, 1999),   ‘TR   Waterkerende   grondconstructies’ (TAW, 2001),   of   de   ‘Handreiking   Constructief 
ontwerpen’ (TAW, 1994). Daarnaast wordt gekeken of de randvoorwaarden en dijkgeometrie niet ongunstiger zijn 
geworden en opzichte van het oorspronkelijke ontwerp. Als dit het geval is, voldoet de dijk. Dit komt echter niet 
veel voor, aangezien een groot deel van de dijken geplaatst zijn voor het gereedkomen van de TAW-
ontwerpleidraden. Als na deze stap niet gesteld kan worden dat de dijk voldoet, wordt het toetstraject vervolgd 
met de gedetailleerde toetsing. 
 
1.2  GEDETAILLEERDE TOETSING(3)(4)(5)(6)(7) 
De gedetailleerde toetsing bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen zijn in het toetsschema in Figuur 6 met 
(3), (4), (5) en (6) aangegeven. Deze stappen zullen een voor een toegelicht worden. 
 
HEAVE EN OPBARST CONTROLE(3) 

Piping kan pas voorkomen wanneer ofwel heave ofwel opbarsting voorkomt. Als deze verschijnselen uitgesloten 
kunnen worden, kan piping niet optreden. Om voldoende veiligheid te waarborgen tegen opbarsten en heave, 
dient de maximaal optredende belasting kleiner te zijn dan de sterkte die uit de materiaaleigenschappen volgt. De 
controle op opbarsting is een relatief intensieve onderneming, door de hoeveelheid benodigde gegevens. Het is 
mogelijk de controle over te slaan en uit te gaan van een piping gevoelige situatie. 
 
Voor het toetsen op heave is de volgende formule beschikbaar (3.2): 

(1 − 𝑛)(𝛾 − 𝛾 )
𝛾   ≥   𝛾   (𝜑 − ℎ )

𝑥  

 
Men berekent hiermee het verhang van de kwelstroom nabij het uittree punt en bekijkt of dit verhang groter is 
dan  het  maximaal  toelaatbare  verhang.  Er  is  vastgesteld  dat  dit  ‘kritieke  verhang’  (ic) 0.5 is (TAW, 1999). Indien het 
optredend verhang kleiner is dan 0.5, dan kan men piping uitsluiten en voldoet de dijk.  
 
Als heave niet voor kan komen, door de aanwezigheid van een afdekkende laag of door de afwezigheid van een 
kwelscherm, dan dient gecontroleerd te worden of opbarsting van de afdekkende laag plaats vindt. Bij een kleidijk 
op zandondergrond, dus bij afwezigheid van een afdekkende kleilaag, is opbarsting niet nodig voor het vormen 
van zandmeevoerende wellen en moet doorgegaan worden met de toetsing. Bij dijken waarbij een afdekkende 
laag op de ondergrond aanwezig is, controleert men met de volgende formule op opbarsten: 

(𝛾 − 𝛾 )
𝛾 𝑑   ≥   𝛾  (𝜑 − ℎ ) 

 
Bij de controle op opbarsten worden de optredende potentialen (stijghoogtes) onder de afdekkende laag 
berekend. Wanneer de opwaartse druk hoger is dan de weerstand die de grond ertegen kan bieden, barst de 
deklaag op. Men vervolgt dan het toetstraject. Indien opbarsting uitgesloten kan worden voldoet de dijk. 
 
Voor beide formules is de stijghoogte nodig. Om deze te berekenen moet gebruik gemaakt worden van 
grondwaterstromingsberekeningen. Dit gebeurt niet met de hand,  maar  met  computerprogramma’s waarin de 
ondergrond gemodelleerd wordt.  
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AANWEZIGHEID VOORLAND(4) 

In het toetsoverzicht aangegeven met (4) staat de controle op de aanwezigheid van voorland. Als er voorland 
aanwezig is, betekent dit in sommige gevallen dat een deel hiervan meegenomen mag worden bij de 
kwelweglengte. Met de onderstaande   formule   wordt   L’v berekend. Dit is de lengte van het voorland die 
meegenomen mag worden bij de kwelweglengte. 

𝐿′ =    𝜆 ∗ 𝑡ℎ( ) 
Met:  

𝑡ℎ(𝑥) =    𝑒 − 𝑒
𝑒 +  𝑒   𝑒𝑛  𝜆 =    𝑘 ∗ 𝐷 ∗ 𝑑

𝑘  

 
Het effect van voorland is dat het theoretische 
intreepunt, ten opzichte van een situatie zonder 
voorland, in de richting van het buitenwater 
wordt verplaatst. Daardoor wordt de theoretische 
kwelweglengte   met   L’v vergroot. Zowel in de 

klassieke regels van Bligh of Lane, als bij de regel van Sellmeijer mag de toename van de kwelweg in rekening 
worden gebracht. 
 
 
METHODE BLIGH EN LANE(5) 

De empirische rekenregels van Bligh en Lane zijn relatief eenvoudige toetsingen. Wanneer er geen kwelscherm 
aanwezig is, gebruikt men de methode van Bligh. Bligh heeft zijn empirische regel vastgesteld door een aantal 
dammen die bezweken waren door piping te analyseren en inventariseren. Hij leidde hier de volgende regel uit af: 

(∆𝐻 − 0.3𝑑) ≤ ∆𝐻𝑐 =    𝐿
𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 

Het   verval   ΔH   is   gelijk   aan   het   verschil   tussen   de buiten waterstand (het ontwerppeil bij zeedijken en de 
maatgevende hoogwaterstand (MHW) bij rivierdijken) en de waterstand binnendijks ter plaatse van het 
uittreepunt (maaiveld bij afwezigheid waterstand). Hierbij moet een schatting gemaakt worden voor eventuele 
maaivelddaling.  Het  maximaal  toelaatbare  verval,  ΔHc is het verval dat berekend wordt door de kwelweglengte te 
delen   door   Bligh’s   creep   factor,  men   noemt   dit   ook  wel   het   “Kritieke   verval”.   De   kwelweglengte   is   de   kortst  
mogelijke kwelweg, waarbij verticale stukken even zwaar wegen als horizontale. De creep-factor die Bligh 
gedefinieerd  heeft  is  een  waarde  per  type  grond,  waar  een  veiligheidsfactor  in  verwerkt  zit.  Bij  Bligh’s  methode  
maakt men dus geen gebruik van een veiligheidsfactor. De waarde van Ccreep varieert van 18 (zeer fijn zand) tot 4 
(zeer grof grind). Bepaling van de grondsoort geschiedt aan de hand van de mediane korreldiameter. 
In de formule wordt ook nog rekening gehouden met het potentiaalverval ten gevolge van opbarsting. Deze is in 
proeven vastgesteld op 0,6 keer de hoogte van het opbarstkanaal. Men past hier op een veiligheidsfactor van 2 
toe om zo tot 0,3d te komen. 
 
De methode van Lane verschilt van die van Bligh door een verschil in opvatting over verticale kwelstromen. De 
rekenregel van Lane is als volgt: 

∆𝐻 ≤ ∆𝐻𝑐 =    ( 𝐿ℎ + 𝐿𝑣)
𝐶𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝  

In de methode van Lane wordt de verticale kwelweg door het opbarstkanaal niet expliciet meegenomen. Deze 
afstand zit echter verwerkt in de verticale kwelwegdelen. In de regel van Lane is Lh het horizontale kwelgedeelte 
en Lv het verticale gedeelte. In deze regel wordt verticale kwel drie maal zo zwaar gewogen als horizontale. De 
regel van Lane wordt alleen toegepast bij situaties met veel verticale kwelweglengte, zoals bij kwelschermen. De 
waarden voor Ccreep zijn in de regel van Lane anders, zij variëren tussen 8.5 (uiterst fijn zand, silt) en 3 (zeer grof 

Figuur 28: Schematisatie voorland 
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grind). De regel van Lane is op een vergelijkbare manier opgesteld als die van Bligh, enkel met bezweken 
waterkeringen waar een kwelscherm aanwezig was. Deze methode wordt uitsluitend gebruikt als Bligh en 
Sellmeijer niet toepasbaar zijn. 
 
Als na toetsing met Bligh of Lane de dijk beoordeeld kan worden met een voldoende, is verdere toetsing onnodig 
en is de dijk goedgekeurd. Wanneer men niet tot deze beoordeling kan komen dient de methode Sellmeijer 
gebruikt te worden. 
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 BIJLAGE 2: PARAMETERS 
In deze bijlage zijn de parameters die nodig zijn bij de verschillende toetsing stappen (zie hoofdstuk 4) toegelicht. 
 
(1)  BEPALING GRONDTYPE 
In de eerste stap van het toetsingsproces moet vastgesteld worden wat de bodemopbouw is bij de beschouwde 
waterkering. Er zijn vier typen die worden onderscheiden in het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006: 
“Type  1A:  een dijk bestaande uit klei op een slecht doorlatende ondergrond  

(klei- en veenlagen); 
Type 2A: een dijk bestaande uit zand op een slecht doorlatende ondergrond (klei- en veenlagen); 
Type 1B: een dijk bestaande uit klei op een goed doorlatende ondergrond, waarbij er direct onder de zool 

van de dijk geen afdekkend slecht doorlatende lagen aanwezig zijn; 
Type 2B : een dijk bestaande uit zand op een goed doorlatende ondergrond, waarbij er direct onder de zool 

van  de  dijk  geen  afdekkend  slecht  doorlatende  lagen  aanwezig  zijn.” 
 
Een pipingevoelige situatie heeft de volgende kenmerken (TAW, 1999): 

1. Een horizontale grondwaterstroming door een zandlaag, die bovenstrooms gevoed wordt door een 
waterreservoir, hetzij zee, rivier, watergang, stuwmeer, of iets anders, en benedenstrooms een 
uittreepunt heeft waar het grondwater vrij uit kan stromen. 

2. Vanaf het uittreepunt is de watervoerende zandlaag overdekt door een relatief ondoorlatend en 
samenhangend  pakket,  zodat  mogelijk  vormende  ‘pipes’  in  stand  blijven. 

3. Er is een intreepunt of dusdanig korte afstand, dat een open verbinding kan ontstaan door de 
waterkering. 

 
Bij het vaststellen van de bodemopbouw van de dijk en ondergrond moet aandacht besteed worden aan een 
aantal zaken (Ministerie van V&W, 2007). Wanneer wordt aangenomen dat de ondergrond slecht doorlatend is 
(type A), moet onderzoek geschieden naar de aanwezigheid van zandige lagen in de ondergrond. Aanwezigheid 
van zandige geulopvullingen, tussenzandlagen, en opduikingen van watervoerende pakketten kunnen resulteren 
in een pipinggevoelige situatie. Wanneer grote onzekerheid is over de aanwezigheid van zandlagen moet de 
ondergrond geschematiseerd worden als type B. 
Bij zanddijken (type 2B) bestaat de mogelijkheid dat er een sliblaagje aanwezig is in de dijk (welke bijvoorbeeld op 
de ondergrond aanwezig was bij de aanleg van de dijk). De dijk moet dan geschematiseerd worden als type 1B, en 
ook zodanig getoetst worden. 
Bij kleidijken, type 1A, moet vastgesteld worden of er ingesloten zandlagen zijn. Als deze aanwezig zijn en over de 
gehele breedte van de dijk lopen moet de dijk geschematiseerd worden als een dijk van het type 1B. 

 
Het is in de praktijk vaak lastig een zuiver onderscheid te maken tussen zand en klei dijken. Het komt voor dat 
dijken zijn opgebouwd uit een combinatie van zand en klei. Als er twijfel is over het type schematisatie dat hier 
toegepast moet worden, moet uitgegaan worden van een dijk van het type 1. 
 
(2)  EENVOUDIGE TOETSING 
Voor de eenvoudige toetsing zijn gegevens over een vijftal parameters nodig. Dit zijn: 
L : Kwelweglengte          [m] 
ΔH: Verval over de waterkering        [m] 
d: Dikte afdekkende laag nabij het uittrede punt      [m] 
σw: Opwaartse waterdruk onder het afdekkend pakket van slecht doorlatende lagen.  [kN/m2] 
σg: Gronddruk aan onderzijde afdekkend pakket van slecht doorlatende lagen.   [kN/m2] 
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KWELWEGLENGTE       L 
Met de parameter L wordt de kwelweglengte aangeduid. De kwelweglengte is de afstand tussen het in- en 
uittreepunt van de kwelstroom. Bij de locatiekeuze van het intreepunt en uittreepunt moet bij de eenvoudige 
toetsing minder aandacht besteedt worden dan bij de gedetailleerde. De aanwezigheid van een afsluitende laag 
moet bij de eenvoudige toets genegeerd worden. Bij stap (4) wordt toegelicht hoe deze mee genomen wordt. Het 
uittreepunt ligt in veel gevallen bij de binnenteen van de dijk, of in een nabijgelegen sloot. Wanneer sprake is van 
een slecht doorlatende ondergrond is de slootbodem vaak het uittreepunt. Bij een aflopend maaiveld met een 
gemiddelde helling van 1:23 of steiler moet ook bekeken worden of het uittreepunt verder van de dijk af kan 
liggen. Voor de eenvoudige toetsing volstaat een conservatieve schatting van het in- en uittreepunt. De 
kwelweglengte wordt vervolgens zo gekozen dat het de kortst mogelijke weg tussen in- en uittreepunt beschrijft. 
Bij de eenvoudige toets wordt alleen de horizontale kwelweglengte beschouwd. Zo wordt een minimale waarde 
voor de kwelweglengte gekozen. Als deze kwelweglengte voldoende is, voldoet de dijk. 
 
VERVAL OVER DE WATERKERING     ΔH 
Het  verval  over  de  waterkering  ΔH  is het hoogteverschil tussen het toetspeil (+toeslagen) en de waterstand achter 
de  kering.  Als  er  geen  sloot  achter  de  kering  aanwezig  is,  is  ΔH  het  verschil  tussen  het  toetspeil  (+toeslagen)  en  het  
maaiveld.  

 
DIKTE AFDEKKENDE LAAG      D 
De dikte van de afdekkende laag bij het uittreepunt dient bepaald te worden met grondonderzoek. Rond het 
gekozen uittreepunt dient de kleinste waarde voor de dikte van de afdekkende laag gekozen te worden voor de 
eenvoudige toetsing. 
  
OPWAARTSE DRUK ONDER HET AFDEKKEND PAKKET     
De  waarde  σw is een waarde voor de opwaartse waterdruk onder het pakket van slecht doorlatende lagen. Bij 
gebrek aan gegevens over de stijghoogte bij Toetspeil + toeslagen kan de opwaartse waterdruk worden bepaald 
bij een stijghoogte gelijk aan het Toetspeil +toeslagen. Dit is wederom een conservatieve schatting, gezien de aard 
van de toetsing.  
 
GRONDDRUK AAN DE ONDERZIJDE VAN HET AFDEKKEND PAKKET  
Voor  de  bepaling  van  σg dient een ongunstige locatie gekozen te worden. Deze locatie moet de meest ongunstige 
bodemopbouw hebben, zodat de lagen met een lage dichtheid zo dik mogelijk zijn. Voor de volumegewichten 
dient een lage dichtheid gekozen te worden, de karakteristieke schatting van de laaggemiddelde waarde. Voor de 
globale toetsing volstaat deze waarde. 
 
 
(3)  OPBARSTCONTROLE 
In   ‘stap   3’   wordt   een   opbarstcontrole   uitgevoerd.   De   parameters   worden   per   toets   (afdekkende   laag   aan-
/afwezig) toegelicht. 
 
(3.1) DEKKENDE LAAG AANWEZIG 
hp   grondwaterstand of waterstand bij vrije waterspiegel  [m] 
d  dikte van het afdekkend pakket      [m] 
ϒnat natte volumegewicht afdekkende laag     [kN/m3]  
ϒw volumegewicht van het grondwater     [kN/m3] 
ɸz  stijghoogte direct onder de afdekkende laag    [m]  
ɸz,g grenspotentiaal        [m]  
ϒ veiligheidsfactor       [-] 
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Grondwaterstand of waterstand bij vrije waterspiegel  hp 

De waarde voor hp is een eenvoudig te bepalen parameter. De grondwaterstand kan gemeten worden, en indien 
een sloot aanwezig is, is de vrije waterspiegel bekend.   
 
Dikte van het afdekkend pakket     d 
Het afdekkend pakket gedefinieerd als het pakket bestaande uit een of meerdere matig tot slecht doorlatende 
lagen, gelegen boven het eerste watervoerend pakket. De bepaling van de dikte hiervan wordt gedaan aan de 
hand van metingen. Bij deze metingen moet een afweging gemaakt worden tussen het detail niveau (en dus de 
kosten) en de verwachte voordelen (gunstig toetsresultaat). Het scherper vaststellen van de dikte van het 
afdekkend pakket (en andere lagen) kan leiden tot een gunstig toetsresultaat ten opzichte van de conservatie 
aannames waarmee in de globale toetsing werd gewerkt. Metingen kunnen door sonderingen, geo-elektrische 
metingen en boringen plaats vinden. De waarde voor de dikte van het afdekkend pakket wordt vaak uit bestaande 
geotechnische rapporten gehaald. Hierin wordt in de meeste gevallen echter geen rekening gehouden met de 
variaties in de bodem tussen de onderzoekspunten. Om die onderzekerheid mee te nemen wordt in dergelijke 
gevallen een veiligheidsfactor gebruikt (Arcadis, 2012).  Dit resulteert in een conservatieve waarde voor de dikte 
van het afdekkend pakket. 
 De dikte van het afdekkend pakket wordt niet op basis van een enkele meting verkregen. Men dient een 
aantal metingen uit te voeren en op basis hiervan een laagrepresentatieve waarde te gebruiken.  
 Als er een sloot aanwezig is, kan het zijn dat hier rekening mee gehouden moet worden. Als de breedte 
van de sloot B groter is dan de dikte van de afdekkende laag d, dan is de effectieve laagdikte gelijk aan de dikte 
van de afdekkende laag. Als de laagdikte onder de sloot kleiner is dan de breedte van de bodem van de sloot, of 
als de laagdikte groter is dan de breedte van de bodem van de sloot, en kleiner dan de breedte van de sloot op 
maaiveld hoogte, wordt gerekend met de laagdikte onder de sloot. Er wordt bij de bepaling van het natte 
volumegewicht van de afdekkende laag, het gewicht wat het water in de sloot meegerekend. 
 
Natte volumegewicht van de afdekkende laag   ϒnat 
Het natte volume gewicht van de afdekkende laag kan gemeten worden (monsterwegingen in lab), maar indien 
het afdekkend pakket uit lagen van verschillende dichtheden bestaat moet hier rekening mee gehouden worden 
en moet het natte volumegewicht uitgerekend worden. Zoals bij de uitleg van de laagdikte is toegelicht, moet de 
waterlaag in sommige gevallen meegerekend worden bij het volumegewicht. 
 
Volumegewicht van het grondwater    ϒw 
Het volumegewicht van water is 10 kN/m3

. Alhoewel de dichtheid van zeewater iets hoger is (ongeveer 10,25 
kN/m3) wordt veelal gerekend met 10 kN/m3. 
 
Stijghoogte direct onder het afdekkend pakket   ɸz 
De stijghoogte is de hoogte waar het water zou staan wanneer men een put slaat. Dit kan ook boven het 
oppervlakte uitkomen. De stijghoogte is te meten met Piëzometers. Aan de hand van 
stijghoogteresponsmetingen kan daarna geëxtrapoleerd worden om de stijghoogte bij een maatgevende 
hoogwaterstand te bepalen. Aanwezigheid van voorland heeft een reducerend effect op de potentiaal in het 
zand ter plaatse van een potentiële opbarstlocatie. Dit effect wordt automatisch meegenomen wanneer voor de 
berekening van de potentiaal in de zandlaag gebruik gemaakt wordt van het programma WATEX met het 
zogenoemde 'drie sectie model' (voorland, waterkering en achterland). Ook voor de extrapolatie van 
peilbuismetingen is een analyse nodig, die met WATEX uitgevoerd kan worden. 
 
Grenspotentiaal       ɸz,g 
Het grenspotentiaal wordt uitgerekend met de eerder genoemde parameters. Dit kan handmatig of via het 
programma WATEX. 
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Veiligheidsfactor      ϒ 
Wanneer de optredende stijghoogte bij maatgevende buitenwaterstand uitsluitend wordt berekend met behulp 
van een geohydrologisch model, kunnen onzekerheden bij de parameters een belangrijke rol spelen. In dat geval 
wordt een veiligheid van ϒ = 1,2 gehanteerd. In situaties waarin de onzekerheden over de optredende stijghoogte 
betrekkelijk gering zijn, kan worden volstaan met een ϒ = 1,1, conform de geotechnische norm NEN6740 (TAW, 
2001). 
 
(3.2) DEKKENDE LAAG AFWEZIG 
n  porositeit  in zandlaag        [-] 
ϒk  volumegewicht van het korrelmateriaal      [kN/m3] 
x afstand waar uittreeverhang maximaal is      [m] 
hp  polderpeil of de waterstand boven het maaiveld     [m] 
ɸ0  stijghoogte ter plaatse van de onderkant van het kwelscherm waar het uittreeverhang maximaal is  

         [m] 
ic Kritieke verhang        [-] 
ϒ Veiligheidsfactor        [-] 
 
Porositeit in de zandlaag        n 
De open porositeit wordt bepaald door de verhouding van de holten (poriën) in het materiaal, die onderling 
verbonden zijn en aldus toegankelijk voor water. Een waarde van bijvoorbeeld 0.4 betekent dat 40% van het 
volume uit holtes bestaat. Porositeit kan gemeten worden met een grondmonster, door het gewicht van het 
monster verzadigd en onverzadigd te meten. 
 
Volumegewicht van het korrelmateriaal [kN/m3]     ϒk   
Het bepalen van het volumegewicht van het korrelmateriaal geschiedt door middel van monsterwegingen. Indien 
de grond laagsgewijs is opgebouwd, kan het ondergedompelde volumegewicht door laagsgewijze sommatie 
worden berekend. De voorgeschreven rekenwaarde voor het volumegewicht van het korrelmateriaal is 17 kN/m3. 
Het kan echter zijn dat de grond een afwijkende dichtheid heeft. Als gekozen wordt dit te meten moeten 
meerdere metingen uitgevoerd worden, de monsters worden met boringen verkregen. Het is aan de beoordelaar 
of hij/zij vervolgens de laagrepresentatieve waarde, of de gemiddelde waarde van de monsters gebruikt. 
 
Afstand waar het uittreeverhang maximaal is      x 
De afstand waar het uittreeverhang maximaal is, is onder aan het kwelscherm. Deze afstand is de betreffende 
diepte van dit punt, in meters. 
 
Polderpeil of waterstand boven maaiveld     hp 
Bij aanwezigheid van water aan de binnenzijde van de dijk dient deze waterstand genomen te worden, anders 
wordt het polderpeil (maaiveldniveau) gekozen. Bij het kiezen van deze waarde dient eventuele maaivelddaling in 
de toekomst meegenomen te worden. De daling van het maaiveld dient voor de toetsingsperiode (5 jaar) 
berekend/bepaald te worden. Hiervan zijn prognoses beschikbaar. 
 
Stijghoogte waar het uittreeverhang maximaal is (onderkant kwelscherm)  ɸ0 
Voor bepaling van de maximale stijghoogte moeten grondwaterstromingsberekeningen gebruikt worden, waarin 
de kering en de grondwaterstroming gemodelleerd kunnen worden. 
 
Kritiek verhang          ic 

Hoewel het kritiek verhang ook berekend wordt (en de daarvoor benodigde parameters hierboven toegelicht zijn), 
wordt doorgaans aangenomen dat het kritieke verhang 0,5 is. Theoretisch ligt het verhang tussen de 0,85 en 1,15 
(TAW, 1999). Hierop wordt dus een veiligheidsfactor van ongeveer 2,0 toegepast. Deze veiligheidsfactor wordt 
echter zelden bereikt door de inhomogeniteit van de grond. 
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Het  kritiek  verhang  is  alleen  afhankelijk  van  de  parameter  ‘e’  de  ‘void  ratio’  (Budhu, 2007). De volgende formule 
kan gebruikt worden om ic te bepalen: 

𝑖 = 𝐺𝑠 − 1
1 + 𝑒  

Gs (specific gravity) is een constante, afhankelijk van het materiaal. Deze constante beschrijft het gewicht van de 
grond ten opzichte van water. Gs = 2.7 betekent dat de grond 2.7 keer zo zwaar is als water. 
 
Veiligheidsfactor        ϒ 
Zoals hierboven bij het kritieke verhang ook al vermeld is, is de veiligheidsfactor ongeveer 2. Het kritieke verhang 
ligt theoretisch tussen de 0,85 en 1,15 maar door op het optredend verhang een veiligheidsfactor van 1,8-2,0 toe 
te passen is het effectieve kritieke verhang 0,5. Door het kritieke verhang van de grond te berekenen kan dus 
bepaald worden wat de veiligheidsfactor is. Uiteindelijk dient de combinatie van veiligheidsfactor en kritiek 
verhang 0,5 te zijn. 
 
(4) VOORLAND 
L’v :  Afstand dat het intreepunt verschoven dient te worden t.o.v. situatie zonder voorland [m] 
Lv :  Breedte van het voorland        [m] 
k1 :  Verticale doorlatendheid afdekkende laag       [m/s] 
kz : Horizontale doorlatendheid zandlaag       [m/s] 
d1 :  Dikte van de afdekkende laag in het voorland      [m] 
D :  Dikte van de zandlaag         [m] 
 
Voor kleine waarden van Lv/λ1,   bijvoorbeeld   kleiner   dan   0.5   geldt   dat   L’v ≈   Lv. Voor grote waarden van Lv/λ1 , 
bijvoorbeeld  groter  dan  2,  is  L’v ≈  λ1. 
Voor het nauwkeurig bepalen van het intreepunt en dus de kwelweglengte moeten dus aardig wat gegevens 
ingewonnen worden. Veel van deze gegevens worden echter ook gebruikt bij de toetsing volgens Sellmeijer. 
 
Horizontale doorlatendheid van de zandlaag en verticale doorlatendheid afdekkende laag 
Horizontale en verticale doorlatendheid kunnen met proeven vastgesteld worden. Horizontale doorlatendheid 
met een pompproef, falling/constant head test, monopool/dipoolsonde, of afleiden uit zeef + fijne fractie. 
Verticale doorlatendheid is te schatten aan de hand van. informatie over stoorlaagjes/lensjes uit continu boring. Er 
dient hiervoor een laag representatieve waarde gekozen te worden. De doorlatendheid waarmee gerekend 
moet worden is een parameter die representatief is voor de grondwaterstroming door de gehele 
watervoerende zandlaag. Men moet dus bedacht zijn op zaken die het stromingsbeeld sterk kunnen 
beïnvloeden, zoals klei of siltlenzen of andere verstoringen (TAW, 1999). Het verkrijgen van een betrouwbare 
schatting van de doorlatendheid is een moeilijk probleem, waarbij de effecten van heterogeniteit van de zandlaag 
een lastige rol spelen. In de piping formule moet met een conservatieve schatting (hoge representatieve waarde) 
van de doorlatendheid worden gerekend. Het is ook mogelijk de doorlatendheid te berekenen, dit is echter een 
schatting. 
 
Breedte van het voorland      Lv 

De lengte van het voorland (in meters) is de afstand zoals aangegeven in Figuur 28 (TAW, 1999) 
 
Dikte van de zandlaag       D 
De dikte en doorlatendheid van de watervoerende zandlaag kan in eerste instantie worden verkregen uit de 
literatuur, zoals de Grondwaterverkenning van NITG - TNO of uit informatie van andere instanties. Hierbij wordt 
de grootste dikte en doorlatendheid aangehouden in het geval niet direct duidelijk is welke voor het beschouwde 
traject gelden (TAW, 1999). Het kan zijn dat de grond is opgebouwd uit meerdere watervoerende zandlagen, al 
dan niet gescheiden door ondoorlatende lagen. Als de eerste zandlaag minder dan 20 meter dik is, zal door middel 
van enkele sonderingen vastgesteld moeten worden of scheidende ondoorlatende lagen inderdaad aanwezig zijn. 
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Als dit niet het geval is moeten de verschillende zandlagen bij elkaar opgeteld worden. Vooral bij dunnere 
zandlagen (<20m) is de nauwkeurigheid van bronnen als de Grondwaterverkenning al snel onvoldoende. Er moet 
dan gemeten worden met sonderingen om de dikte van de zandlaag vast te stellen. 
 
Dikte afdekkende laag van het voorland     d1 

Mits een afdekkende laag op het voorland aanwezig is, dan dient de dikte hiervan op dezelfde wijze als de dikte 
van de afdekkende laag op het achterland bepaald te worden; via metingen (boringen of sonderingen). 
 
  
(4)  TOETS MET BLIGH 
Voor de toetsregel van Bligh zijn slechts vijf parameters nodig: 

x ∆H  het verval over de waterkering      [m] 
x L  de minimale kwelweglengte      [m] 
x Ccreep creepfactor        [-] 
x d  de afstand tussen de bovenkant van de zandlaag en het maaiveld [m] 
x d50  de mediane korreldiameter      [m] 

Van deze parameters is de dikte van   de   afdekkende   laag   ‘d’   al   toegelicht   onder   stap   3.   Het   verval   over   de  
waterkering en de minimale kwelweglengte zijn ook al toegelicht, maar worden voor deze stap nauwkeuriger 
bepaald. 
 
Het verval over de waterkering      ∆H 
Bij de verfijning van de waarde voor het verval over de waterkering dient voor de gedetailleerde toetsing ook 
rekening gehouden worden met maaivelddaling in de toekomst. 
 
Kwelweglengte        L 
In de eenvoudige toetsing werd de breedte van de kering als kwelweglengte gebruikt. Voor de gedetailleerde 
toetsing moet de kwelweglengte nauwkeuriger bepaald worden. Dit kan door het intree- en uittreepunt te 
bepalen. De kwelweg is de horizontale afstand tussen deze twee punten. Voor het uittreepunt moet het dichtst bij 
de dijk gelegen opbarstpunt gekozen worden. Het intreepunt is vaak lastiger te bepalen. Bij schaardijken (dijken 
die direct aan het zomerbed liggen) kan als intreepunt gekozen worden het punt waar de buitentaludlijn de 
watervoerende zandlaag snijdt. De aanwezigheid van voorland kan het intreepunt naar achter schuiven en dus de 
kwelweglengte verlengen. Dit vindt plaats zoals beschreven onder (4) Voorland.  
 
De  ‘Creep’-factor       Ccreep 
De   creep   factor   is   de   ‘kwelfactor’   die   door   Bligh   is   vastgesteld.   De   creepfactor   geeft   de  weerstand door een 
grondsoort aan. De volgende tabel (Figuur 29) is afkomstig uit het Technisch Rapport Waterkerende 
Grondconstructies (TAW, 2001). 
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Figuur 29: Creep factor voor verschillende typen grond (TAW, 2001). 
 

Voor sommige korrelgroottes is geen Bligh factor gedefinieerd, hierbij mag geïnterpoleerd worden. De creep 
factor van Bligh wordt bepaald aan de hand van de geschatte korreldiameter van het zand in de watervoerende 
zandlaag. Als geen gegevens van het zand bekend zijn, dan wordt voor de creep factor de waarde 18 
aangehouden. De creep factoren van Bligh kennen geen uitgebreide probabilistische onderbouwing, maar men 
mag aannemen dat het een veilige benadering is (TAW, 1999). In de creep factor zit meteen de veiligheidsfactor 
van de methode verwerkt.  
De korrelgrootte kan bepaald worden met grond onderzoek. Hierbij dienen meerdere metingen uitgevoerd te 
worden en dient nauwkeurig vastgesteld te worden welke korrelgrootte als representatief voor de gehele 
zandlaag gezien kan worden. Dit moet gebeuren met een karakteristieke schatting voor de mediane waarde d50. 
 
Mediane korreldiameter       d50 

De mediane korreldiameter d50 is de waarde voor de diameter van de zandkorrels waarbij 50% van het monster 
een kleinere diameter heeft dan d50. Deze wordt bepaald door monsters te zeven en de zeeffracties te 
onderzoeken. 
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BIJLAGE 3: BESCHRIJVING MEETTECHNIEKEN 
In deze bijlage worden een aantal meettechnieken beschreven, waarmee men de parameters uit de rekenregel 
van Sellmeijer kan vaststellen. 
POMPPROEF          
De pompproef wordt gebruikt voor het vaststellen van de doorlatendheid van de grond. Met een pomp wordt de 

waterstand in een onttrekkingsput verlaagd. 
Als gevolg van de onttrekking wordt ook in 
de omgeving van de onttrekkingsput de 
grondwaterstand verlaagd en stroomt het 
grondwater uit de omgeving van de 
onttrekkingsput naar de onttrekkingsput. 
Tijdens de proef wordt gemeten hoe de 
waterstand in de onttrekkingsput en in de 
omgeving bij een bepaald debiet verlaagd 
wordt. Aan de hand hiervan kunnen met 
een modelberekening de geohydrologische 
karakteristieken worden afgeleid 
(Onderzoekstechniek: Pompproef, 2013). 
Een schematisatie van een dergelijke proef 
is te zien in Figuur 30. Het uitvoeren van een 
pompproef en de rapportagekosten 
bedragen ongeveer 3 000,- euro. Dit bedrag 
is exclusief de aanloopkosten en het 
plaatsen van de peilbuizen. Afhankelijk van 

de geohydrologische situatie neemt een pompproef maximaal enkele dagen in beslag. De diepte tot waarop 
gemeten kan worden is doorgaans tot de 50 meter. Met de pompproef maakt men een volumemeting, waardoor 
een waarde voor de doorlatendheid van een bepaald gebied wordt verkregen en niet een puntwaarde. 
 

SLUGTEST 
De slugtest is een in-situ manier voor het meten van de horizontale doorlatendheid van het watervoerend pakket. 
Deze techniek wordt regelmatig gebruikt en kent een groot aantal aanbieders. De meting gebeurd vanaf maaiveld 
en er is enkel een peilbuis nodig. Door in een peilbuis de grondwaterstand plotseling te verhogen (of verlagen) en 
vervolgens te meten hoeveel tijd er nodig is om op het oorspronkelijke niveau terug te komen, kan de horizontale 
doorlatendheid worden bepaald. De maximale diepte tot waar op deze techniek uitgevoerd kan worden is 5 tot 10 
meter. De test is in een goedkope manier om de doorlatendheid van de grond vast te stellen. De kosten voor één 
test bedragen circa 1000,- euro, maar zakken als  dezelfde peilbuis meerdere metingen worden uitgevoerd. Door 
meerdere metingen met één peilbuis uit te voeren wordt de nauwkeurigheid van de desbetreffende meting 
hoger. De nauwkeurigheid van slugtests is laag, de test geeft een beeld van de lokale doorlatendheid rond de 
peilbuis. Er wordt daarom aanbevolen de test op meerdere locaties uit te voeren. 
 
  

Figuur 30 Schematisatie van een pompproef (Budhu, 2007) 
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FALLING HEAD/CONSTANT HEAD       
De falling head en constant head proeven zijn labproeven en worden dus ex-situ uitgevoerd. De doorlatendheid 
van de grond wordt er mee bepaald. Men wint monsters van de grond in, welke in een zo ongestoorde staat 

mogelijk vervoerd moeten worden, zodat een realistisch beeld van de 
doorlatendheid wordt verkregen. De 
constant head proef wordt gebruikt voor 
grond met een grote korreldiameter, zoals 
zand. In Figuur 32 is aangegeven hoe de 
proef uitgevoerd wordt. Men meet hoeveel 
water er door de cilinder met het monster 
stroomt per tijdseenheid, en hieruit wordt 
de doorlatendheid bepaald. 
De falling head proef (Figuur 31) wordt 
toegepast bij grondmonsters met veel fijne 
deeltjes, zoals klei.  De doorlatendheid is 
hier te laag om met de constant head proef 
een goede meting te krijgen. In deze proef 

wordt gekeken hoe snel de buis met water 
die op het monster staat leegloopt. 

Alhoewel de nauwkeurigheid van de proeven hoog is, is de berekende waarde voor de doorlatendheid pas 
representatief als de monsters correct gestoken zijn. 
 
 
HEAT PULSE METHOD        
Door  het  bedrijf  ‘GTC  Kappelmeyer  GmbH’  (hierna  GTC)  is  een  techniek  ontwikkeld  om  κ  te  bepalen  aan  de  hand  
van monitoring. Door middel van een glasvezelkabel die in de dijk wordt gelegd wordt met  de  ‘Heat  Pulse  Method’  
de stroomsnelheid door de dijk bepaald. Door de kabel gedurende een periode te verwarmen en dan te meten 
wat de temperatuur om de kabel is, kan de stroomsnelheid bepaald worden. Uit de stroomsnelheid kan de 
doorlatendheid afgeleid worden (GTC, 2013), volgens de formule van Darcy. Hiervoor dient echter wel de 
porositeit bekend te zijn. Deze kan met lab proeven vastgesteld worden. De nauwkeurigheid van de Heat Pulse 
Method wat betreft het meten van de doorlatendheid kan echter laag verondersteld worden. De stroomsnelheid 
door de poriën wordt in eerste plaats kwalitatief vastgesteld, al is het mogelijk met de data een redelijk schatting 
te maken. Daarnaast moet de porositeit bekend zijn en het optredend verval. Deze dienen beiden ook gemeten te 
worden, wat de onzekerheid in de berekende waarde van de doorlatendheid groter maakt. 
 
 
SONDERINGEN 
Een eenvoudige, maar zeer nuttige, methode van terreinonderzoek bestaat er uit een staaf de grond in te drukken 
en dan de kracht die geleverd moet worden te meten, als functie van de diepte. De kracht bestaat uit de 
weerstand van de grond aan de punt en langs het oppervlak van de staaf. De methode is oorspronkelijk in 
Nederland ontwikkeld, in de dertiger jaren. Ze wordt vooral gebruikt voor het verkrijgen van een indicatie van de 
grondopbouw (Verruijt, 2010). Bij de huidige vorm van sonderingen bevindt zich in de kop van de staaf een conus, 
welke de weerstand meet. Tegenwoordig wordt meestal gebruik gemaakt van een elektrische conus. Zowel de 
conusweerstand als de kleef worden daarbij continu gemeten. 

Figuur 32 Constant head proef (Budhu, 
2007) Figuur 31 Falling Head proef (Budhu, 

2007) 
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Uit de resultaten van een sondering krijgt men een goede indruk van de opbouw van de grond. Kleilagen hebben 
een veel lagere conusweerstand dan zandlagen. Als ook de plaatselijke kleef wordt gemeten is de onderscheiding 
nog gemakkelijker. De verhouding tussen kleef en conusweerstand is voor klei groter dan voor zand, omdat de 
conusweerstand meestal klein is, en de kleef relatief groot is. Om dit tot uitdrukking te brengen rekent men de 
metingen vaak om tot het zogenaamde kleefgetal, dat is de kleef gedeeld door de conusweerstand, maal 100 %. 

Een relatief lage waarde (1 - 2) duidt op zand, 
voor klei is het kleefgetal 3 - 5, nog hogere 
waarden (8 -10) duiden op veen. Veen heeft 
namelijk meestal nog wel een redelijke kleef, 
maar een heel kleine conusweerstand (Verruijt, 
2010). 
 
Sonderingen zijn de meest toegepaste methode 
voor het verkrijgen van informatie over de 
bodemopbouw. Een sondering van 100 kN 
drukvermogen   kost   zo’n   200,- tot 250,- euro 
(Prijzen Sondering verzameld, 2013). 
 
 
 

 
 

GRONDRADAR      
Grondradar is een nieuwe techniek waarbij een grondradarantenne wordt over de grond voortbewogen en zo de 
grondopbouw vastgesteld wordt. Een elektromagnetische golf wordt met een radarantenne de grond ingestuurd, 
bij scheidingen van bodemlagen of objecten zal de golf gereflecteerd worden. Door een serie metingen in een lijn 
over het maaiveld of op verschillende diepten in een boorgat uit te voeren wordt een radargram verkregen. Dit 
radargram wordt vervolgens geïnterpreteerd op de aanwezigheid van laagscheidingen, objecten e.d.  
Het bereik van een grondradar machine varieert, het maximum in Nederland ligt tussen de 3 en 10 meter. Hoe 
dieper men meet, hoe lager de resolutie van de metingen. De nauwkeurigheid van grondradar is ongeveer 10% 
van de daadwerkelijke diepte (Onderzoekstechniek: Grondradar – GPR, 2013). Per dag kan met een grondradar 
een horizontale afstand tussen de paar honderd meter en 10 km gemeten worden. Dit is afhankelijk van onder 
andere de frequentie van het uitzenden van elektromagnetische golven en van de terrein toestand. De metingen 
worden aangeboden als dienst, waarbij een dag meten tussen de 2000,- en 4000,- euro kost. 
(Onderzoekstechniek: Grondradar – GPR, 2013). 
Het gelimiteerde diepte bereik maakt de grondradar minder geschikt voor situaties waar een dikke zandlaag 
aanwezig is. Voor het meten van de afdekkende laag is de techniek echter wel zeer geschikt. 
 
 
SEISMIEK     
Seismiek maakt gebruik van geluidsgolven in de bodem. Op één plaats wordt een geluidsgolf in de bodem 
gestuurd door de bodem aan het trillen te brengen met een klap of explosie. De geluidsgolf zal door de bodem 
heen gaan. Dit gaat niet altijd in een rechte lijn. Bij onregelmatigheden in de bodem zal de golf ombuigen of 
terugkaatsen en zich splitsen in meerdere zwakkere golven met verschillende richtingen. Op enkele 10-tallen 
meters of meer van de geluidsbron worden al deze golven opgevangen met geofoons (speciale microfoon die in 
de bodem kan worden geprikt). De zo opgevangen geluiden worden opgeslagen in een computer en met een 
programma bewerkt en geïnterpreteerd op de aanwezigheid van onregelmatigheden in de bodem. Het resultaat 
is een dwarsdoorsnede van de bodem waarop deze onregelmatigheden zijn te onderscheiden. Meerdere 
dwarsdoorsneden zijn te combineren tot een 3D-beeld van de bodem (Onderzoekstechniek: Seismiek, 2013). De 

Figuur 33 Schematisatie van electrische conus, en weergave van de 
uitvoer. (Sondering: Cone penetration test (CPT), 2013) 
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metingen kunnen tot grote diepte gedaan 
worden, dus ook bij zeer dikke zandpakketten is 
de techniek toepasbaar. Seismiek is zowel 
toepasbaar op land als op water, bij toepassing 
op land is de methode echter langzaam. Er kan 
maximaal enkele honderden meters meetlijn 
per dag gemeten worden. De metingen dienen 
gekalibreerd te worden met referentieboringen, 
de nauwkeurigheid van de seismische meting is 
afhankelijk van de nauwkeurigheid van de 
referentiemeting. 
De kosten van seismiek metingen bedragen 
8000,- tot 15000,- euro per dag. 

 
 

CAMERASONDE   
De camerasonde is een techniek die ontwikkeld is door Deltares. De 
camerasonde is een sondering waarbij een camera in de conus is 
geplaatst.  Deze  neemt  foto’s  van de ondergrond, welke vervolgens 
geanalyseerd kunnen worden om er informatie over de 
korrelgrootte uit te verkrijgen. Het ultieme doel van de 
camerasonde is het verkrijgen van informatie over de dichtheid van 
de grond, dit is echter nog niet mogelijk. 
Omdat het in principe een sondering betreft, wordt ook de dikte van 
het afdekkend pakket en de dikte van de zandlaag bepaald. Door de 
hoge  resolutie  foto’s  die  gemaakt  worden  van  de  ondergrond  kan  de  
korrelverdelingsgrootte bepaald worden, waarmee vervolgens de 
doorlatendheid berekend kan worden. De camerasonde kan dus een 
groot deel van de voor de Sellmeijer toets relevante parameters 
meten. De kosten van dit type sondering bedragen volgens de 
website Bodemrichtlijn.nl (Onderzoekstechniek: Camerasonde, 
2013) 2000,- tot 4000,- euro, met een meetsnelheid van 100-150 
verticale meters per dag.  
 

 
 
 

 
 
ZEEFANALYSES      
De zeefanalyse is de meest toegepaste techniek voor het bepalen van de korrelverdelingscurve. De 
korrelverdelingscurve beschrijft de verdeling van de korrelgroottes. Uit deze curve kunnen de percentielwaarden 
van de korrelverdeling gehaald worden. De curve wordt vastgesteld door een monster te nemen uit de bodem en 
deze te zeven. Dit zeven vindt plaats in een zeefmachine. Deze machine is opgebouwd uit meerdere zeven op 
elkaar, elke met een ander gaas. De bovenste zeef heeft de grootste openingen in het gaas, de onderste de aller 
fijnste. Alles wat door de onderste zeef valt komt terecht in een bak. 
De machine zorgt ervoor dat er een beweging plaats vindt, hetzij verticaal, hetzij horizontaal, of een combinatie 
hiervan. Hierdoor gaan de korrels van het grondmonster, die bovenin geplaatst worden, bewegen en vallen ze, 
mits de korrels klein genoeg is, door het gaas heen naar de fijnere zeven. Zo blijven de korrels liggen op de 

Figuur 34 Schematisatie van seismische metingen (IGCP Project 559 - 
Seismic Images, 2013) 

Figuur 35 Schematisatie van de camerasonde 
(Camerasonde levert waardevolle informatie op, 
2013) 
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desbetreffende zeven waar ze niet meer door het gaas passen. Op deze manier verkrijgt men een schatting van de 
korrelgroottes.  
Voor een goede zeefanalyse is een goed monster nodig. Dit monster moet representatief zijn voor de grond. 
Omdat het monster klein genoeg moet zijn, betekent dit dat het originele grondmonster goed gemengd moet 
worden, zodat van een goed monster verkregen wordt voor het zeven.  
Zeefanalyses uitvoeren is niet duur, maar duurt wel lang. Het uitvoeren van een zeefanalyse duurt, exclusief 
monsters verzamelen, ongeveer een uur (Ohm, Sahadewa, Hryciw, Zekkos, & Brant, 2013). 
  

IMAGE ANALYSIS     

Met “Image  Analysis” kan men de korrelgrootteverdeling vaststellen  aan  de  hand  van  een  analyse  van  foto’s  van  
een monster. Bij de techniek wordt een monster in een lab onderzocht. Het te onderzoeken grondmonster wordt 
bovenin een kolom met water gedaan. De korrels zullen vervolgens neerslaan naar de onderkant van de kolom. 
Wanneer   het   gehele   monster   is   neergeslagen   worden   er   foto’s   van   gemaakt,   waaruit   de   korrelverdeling  
vastgesteld kan worden. Met de techniek verkrijgt men honderden datapunten over het grondmonster, in 
tegenstelling tot een aantal datapunten bij zeefanalyses (afhankelijk van de hoeveelheid zeven).  Ook is het in 
vergelijking met traditioneel zeven sneller, verbruikt het minder water en houdt men een foto van de grond over 
om de resultaten te duiden. (Ohm, Sahadewa, Hryciw, Zekkos, & Brant, 2013) 
Ook  is  het  goedkoper  om  een  monster  te  analyseren  aan  de  hand  van  foto’s   in  plaats  van  zeven.  Een  precieze  
prijsindicatie hiervan is niet beschikbaar. 
 
 
LASER LIGHT DEFRACTION   

Grondmonsters  kunnen  ook  met  “Laser  Light  Defraction”  geanalyseerd  worden.  Hierbij  wordt  met  laser  op  een  
grondmonster geschenen, waarna het licht dat terugkaatst geanalyseerd wordt met computersoftware. Hieruit 
wordt vervolgens de korrelgrootte verdeling afgeleid. LLD is minder nauwkeurig dan een zeefanalyse, maar wint 
het ruimschoots op snelheid. Het gebruiken van een LLD techniek is dan ook vooral lonend als er een groot aantal 
grondmonsters geanalyseerd moet worden.  
 

 


