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0.

INLEIDING

Naar aanleiding van de zich eind oktober 1984 voorgedaan hebbende afschuiving van een deel (circa 200 m) van het in uitvoering zijnde dijkversterkingswerk te Streefkerk-Midden, werd onder referentienummer CO240672/14 van 84-11-30 een korte notitie geschreven over:

1.

het complex van oorzaken dat heeft geleid tot de afschuiving

2.

de weergave van de overwegingen die hebben geleid tot de dimensionering van de wintervoorziening

3.

de inpasbaarheid van de wintervoorziening in de definitieve voorziening.

In vervolg op dit schrijven is een rapport samengesteld, waarin een
nadere uitwerking wordt gegeven van het onder 1. genoemde complex van
oorzaken. Dat wil zeggen dat in dit eerste deel van het onderhavige
rapport de gehele voorgeschiedenis van de opgetreden afschuiving ter
plaatse wordt geëvalueerd, en wel in die zin dat alle relevante gebeurtenissen zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase op een rij
worden gezet. In deel 2 wordt aangegeven welke de oorzaken moeten zijn
geweest van de opgetreden afschuiving.
Een en ander mondt uit in conclusies en een aantal aanbevelingen voor
komende dijkversterkingswerken, welke in deel 3 worden beschreven.

Voor een goed overzicht wordt hier nog een resumé gegeven van de inhoud
der genoemde korte notitie:

Resumé van eerste_indrukken_(november_19842
In een naar het zich laat aanzien complex geheel is er een aantal mogelijke oorzaken aan te wijzen die een voor de afschuiving reeds
minder stabiele constructie dan mocht worden verwacht daadwerkelijk aan
het licht hebben gebracht.
Dat de constructie aan het eind van de uitvoeringsperiode waarschijnlijk minder stabiel is geweest dan volgens de ontwerpberekeningen mocht
worden verwacht kan worden toegeschreven aan:
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•

vrij zeker hoge waterspanningen (oorzaak ofwel de slappe lagen zelf
minder geneigd tot aanpassen ofwel onvoldoende functionerende verticale drains)

•

wellicht minder schuifweerstand in de slappe lagen, door het "opdrukken" van deze slappe lagen bij een hoge potentiaal in het diepe
zand

•

wellicht (minder waarschijnlijk) lagere schuifweerstand in slappe
lagen vanwege het zeer lage korrrelspanningsniveau

•

wellicht (niet waarschijnlijk) "negatieve" schuifweerstand in een
gedeelte van de actieve zone.

De combinatie van factoren die uiteindelijk hebben geleid tot het in
beweging komen van de constructie kunnen de volgende zijn:

o

profileren van een sloot in de teen der dijk

•

het snel aanbrengen van één van de twee afritten, die overigens niet
in de ontwerpberekeningen was opgenomen

•

het snel aanbrengen van de wegconstructie, door gewijzigde inzichten
voor wat betreft golfoploopberekeningen enige dm 1 s hoger dan volgens
de ontwerpberekeningen

•

extreem veel neerslag tijdens de laatste uitvoeringsfase

o

(relatief) hoge potentiaal in het diepe zand juist voor de afschuiving

•

plaatselijke vervormingen hebben hogere waterspanningen geintroduceerd die elders vervormingen hebben ingeluid enz. (kettingreactie) .

Deel 1; Feitelijke gang van zaken bij ontwerp en uitvoering_
en analyse hiervan
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I.

ONTWERPFASE

1.0. Planvoorbereiding
Begin jaren zeventig werd door ingenieurs- en architectenbureau Van
Hasselt en De Koning in opdracht van het Hoogheemraadschap Groot Alblasserwaard het principeplan ontwikkeld voor de' dijkversterking in het
onderhavige traject Streefkerk-Midden. De planontwikkeling verliep in
samenwerking met de technische dienst van het Hoogheemraadschap, Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland en de Provinciale Waterstaat.

Tevens

werd overleg gepleegd met Rijkswaterstaat, directie Bovenrivieren en de
gemeente Streefkerk en werden alle andere betrokkenen middels een inspraakprocedure in de gelegenheid gesteld hun bezwaren en alterntieve
oplossingen voor onderdelen van het plan na een tervisielegging kenbaar
te maken.
Na onderzoek van de naar voren gekomen bezwaren en wijzigingsvoorstellen en, voorzover gewenst, verwerking in het plan, is eind 1973 het
principeplan tot stand gekomen. Dit principeplan is begin 1974 naar
Provincie en Rijk ter goedkeuring ingezonden.
In verband met de instelling in 1975 van de Coördinatiecommissie Dijkverzwaring is het plan vooruitlopend op de goedkeuring ter advisering
aan deze commissie voorgelegd.
Na een vijftal openbare vergaderingen werd het plan in 1976 door de
commissie van advies voorzien, waarna het op basis hiervan aangepaste
principeplan in 1978 door het Rijk werd goedgekeurd.
Inmiddels was besloten het definitieve ontwerp (uitvoeringsplan) mede
op basis van een grondmechanisch onderzoek tot stand te brengen. De
opdracht voor dit onderzoek werd op 17 juli 1977 gegeven. Voor het
onderzoek werd gebruik gemaakt van de door Van Hasselt en De Koning in
de jaren 1976/1977 aangepaste dwarsprofielen, behorende bij het aangepaste principeplan.
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Nadat het grondmechanisch onderzoek in de tweede helft van 1977 van
start was gegaan, vond in de tweede helft van 1979 overleg plaats over
de eerste resultaten van de berekeningen. Het concept-rapport kon eind
van dat jaar worden besproken. Dat het nog tot december 1980 duurde
alvorens het definitieve rapport werd vastgesteld vond zijn oorzaak in
het feit, dat ter plaatse van dijkpaal 209-210 (het vak ten westen van
de afschuiving) lange tijd is gezocht naar het vinden van een uitgekiend ontwerp, dit in verband met piping-problematiek ter plaatse.
Gedurende de periode van rapportage met betrekking tot het grondmechanisch onderzoek vond ook het maken van het bestek plaats. Dit bestek
kwam december 1980 gereed.

Het type verbetering dat in Streefkerk-Midden werd uitgevoerd heeft in
hoofdzaak de vorm van een zogenaamde paralleldijk. Plaatselijk werd
echter een vierkante binnenwaartse verbetering toegepast. Principeschetsen van beide typen dijkverbetering, alsmede overgangen daartussen, zijn in figuur 1 weergegeven.

HOGELIJKHEOEN DIJKVERSTERKING

rivierzijde

polderzijde
paralleldijk buiten

vierkant buiten

symmetrisch vierkant

vierkant binnen

figuur 1
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De werkzaamheden tijdens het maken van het ontwerp (inclusief het
grondmechanisch onderzoek en het maken van het bestek) werden begeleid
door een werkgroep die was samengesteld uit vertegenwoordigers van:
•

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland

•

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

•

Hoogheemraadschap "Groot-Alblasserwaard"

•

Gemeentewerken Streefkerk

o

Heidemij Nederland BV

•

Laboratorium voor Grondmechanica.

De werkwijze binnen werkgroepverband was geïntroduceerd bij de voorbereiding van het plan Nieuw-Lekkerland-Oost en werd ook gevolgd bij het
plan Streefkerk-Midden.
De methode van werken bracht met zich mee, dat met betrekking tot de
uitgangspunten van de berekeningen, gewenste evenwichtsfactoren de
keuze van ontwerp enz•, op een goed terzake kundig niveau beslissingen
konden worden genomen.

1.1.

Uit gevoe r d gron don de rzoek

Op de in beschouwing zijnde trajecten werd, zoals gezegd, een grondonderzoek uitgevoerd. Voor een goed overzicht zijn op de situatietekening
bijlage CO-240672 nr. 200B alle punten van onderzoek (zowel voor wat
betreft het vooronderzoek als ten behoeve van de begeleiding der uitvoering) ingetekend.
Bovendien is, van het destijds op basis van het onderzoek geconstrueerde geologisch lengteprofiel, het van belang zijnde gedeelte op bijlage
CO-240672 nr. 201 weergegeven.

1.2.

Berekeningen naar benodigd dwarsprofiel

In eerste instantie is het hier van belang te constateren dat op het
onderhavige gedeelte in het principeplan voor dijkverbetering, gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet een steunberm aan de binnenzijde van de
dijk werd aangegeven.
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Deze overgang was geprojecteerd nabij dijkpaal 210

"

.Op

het

gedeelte met berm was wel en op het gedeelte zonder berm was niet in
een sloot voorzien.
De rekenactiviteiten zijn destijds gestart met het nagaan in hoeverre
een steunberm noodzakelijk was en zo ja of de geschatte afmetingen in
orde waren.

De uitslag van deze berekeningen is verwoord in het LGM-rapport
CO-240670/116 van december 1980. De bevindingen voor wat betreft het
ontwerp waren aldus:

Vak F eindfase
Op het gedeelte dp 2 1 0 + C a

1

°° - dp 2 1 1 + C a

4

° , zie bijlage CO-240672

nr. 200A waar was voorzien in een vierkant binnenwaartse, aan de oostzijde overgaand in een vierkant symmetrische verzwaring (zie bijlage
CO-240672 nr. 200B), werd een eerste stabiliteitsanalyse uitgevoerd
zonder steunberm en zonder sloot.

De evenwichtsfactor bij volledige

consolidatie, en met extreme neerslag bleek 1,25 te bedragen, derhalve
kleiner dan de minimaal vereiste evenwichtsfactor van 1,3.
Ten aanzien van deze minimaal aangehouden evenwichtsfactor van 1,3 zij
nog opgemerkt dat volgens afspraak in de Werkgroep bij een evenwichtsfactor tussen 1,3 en 1,4 op verzoek van P.W.S. een bezwijkkans door het
LGM wordt uitgerekend. Deze bezwijkkans wordt door P.W.S. getoetst aan
een toelaatbare faalkans die gebaseerd is op 10% additioneel risico per
dijkring. Bij een evenwichtsfactor > 1,4 kan deze berekening achterwege
blijven.

Vervolgens werd een verzwaring in Flugsand zonder berm beoordeeld, de
evenwichtsfactor bij extreme neerslag bleek toen 1,27 te bedragen.

Tenslotte werd een berekening uitgevoerd met toepassing van zand en met
een berm, waarvan de afmetingen waren gesteld op: d = 1,20 m,
b = 7,00 m, afwaterend onder 1 : 20 en beëindigd met een talud van
1 : 3. In deze berekening werd geen sloot verondersteld. Uitgaande van
volledige consolidatie en extreme neerslag werd nu de evenwichtsfactor
van n = 1,34 gevonden. De bezwijkkans werd berekend met het volgende
resultaat: bij MHW n = 1,40 kans 5,6 x 1 0 - 7 bij extreme neerslag n =
1,34 kans 1,2 x 10- 5 .
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De berekening werd opgezet voor het zwaarste dwarsprofiel (210

+1 39
) en

gebaseerd op een ondergrond aan de binnenzijde van de dijk overeenkomend met boring nr. 17 (CO-240670).
In het rapport werd nog opgemerkt, dat vanwege de verwachte zetting van
de steunberm (bij gedeeltelijk onder de grondwaterspiegel zakken wordt
deze in effectieve zin lichter) een overhoogte moest worden aangebracht. De opleveringshoogte zou N.A.P. + 0,60 a 0,70 m moeten bedragen.

Ten aanzien van de beëindiging van de berm, in lengterichting (d.p.
211

*

) zij nog opgemerkt dat deze gekozen werd op het punt waar-

voorbij geen of nauwelijks aanvullingen meer op het talud zouden
plaatsvinden.

De maatgevende glijcirkel zowel bij maatgevend hoog water als bij extreme neerslag is weergegeven op bijlage CO-240672 nr. 202.
Het betreffende dijkgedeelte zal in het vervolg van dit rapport overeenkomstig de besteksnotatie vak F worden genoemd.

Vak G, eindfase
Ten oosten van vak F werd in het principeplan voorzien in een zogenaamde vierkant buitenwaartse verzwaring ten oosten van het nu in beschouwing zijnde gebied overgaand in een paralleldijk, zie bijlage CO-240672
+ ca 40
nr. 200A. Op dit gedeelte, dus van dp 211
tot de zogenaamde Waterleidingbult was in het principeplan geen berm opgenomen. Een contro—
leberekening of de berm hier inderdaad gemist kon worden toonde aan dat
zonder berm de evenwichtsfactor eveneens bij volledige consolidatie en
extreme neerslag slechts 1,25 bedroeg. Het alsnog opnemen van een
steunberm in het ontwerp, voor het evenwicht een goede oplossing, zou
tot amovering van een vijftal panden hebben geleid.
Naar aanleiding van dit resultaat werd destijds met betrekking tot de
te kiezen oplossing in de Werkgroep lang gediscussieerd omdat de in
1974 opgetreden afschuiving ter plaatse van de Waterleidingbult reeds
voor de nodige problematiek in deze omgeving had gezorgd.
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Uiteindelijk werd (na een "Flugsand-oplossing") een alternatieve oplossing (een zogenaamd uitgekiend ontwerp) bedacht, waarbij de essentie
was dat de freatische lijn onder de kruin en het binnentalud op een zo
laag mogelijk niveau zou worden gebracht.
Hiertoe werd door het LGM geadviseerd de (toen) bestaande kruin tot
halverwege af te graven onder een helling van 1 : 1 en tot een diepte
van N.A.P. - 0,50 m. De afgegraven klei zou moeten worden vervangen
door doorlatend materiaal (zand) en afgedekt door een kleibekleding.
Bovendien zou een constructie moeten worden aangebracht om de aldus
gevormde zandkern te draineren, een en ander op een diepte van N.A.P.
- 1,00 m. Uitgaande van de aldus geschetste constructie werd (onder gelijke omstandigheden) een evenwichtsfactor berekend van n = 1,32. De
+ 141
berekening werd opgezet voor dwarsprofiel 211
en gebaseerd op een
ondergrond aan de binnenzijde van de dijk overeenkomend met boring
nr. 25 (CO-240670). De maatgevende glijcirkel zowel bij maatgevend hoog
water als bij extreme neerslag is getekend weergegeven op bijlage
CO-240672 nr. 203. Op goede gronden mocht worden verwacht dat een afschuiving zoals eerder ter plaatse van de Waterleidingbult was opgetreden, tijdens de uitvoering niet behoefde te worden gevreesd.
Principieel was hier namelijk het volgende van belang:
•

Ter plaatse van de Waterleidingbult werd behalve aan de buitenzijde der voormalige waterkering ook aan de binnenzijde een verzwaring op het talud aangebracht.
In het onderhavige gedeelte van vak G werd volgens het principeplan geen of nauwelijks belasting op het binnentalud aangebracht.

•

De hoogte die ter plaatse van de Waterleidingbult werd nagestreefd was bijna 2 m hoger dan in het onderhavige geval.

•

Ter plaatse van de Waterleidingbult werd zeer snel (binnen 2
maanden) de ophoging tot aan de voormalige kruin aangebracht.
In het jaar daarop werd weliswaar aan de buitenzijde in een wat
rustiger tempo gewerkt, maar werd de ophoging aan de binnenzijde
gelijktijdig met de kruinverhoging in een keer aangebracht.
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Dit in tegenstelling tot het voorgenomen sterk gefaseerde werktempo ter plaatse van de buitenwaartse ophoging in vak G.
•

Naar aanleiding van de zorg die aanvankelijk bestond (reeds bij
de voorbereiding van het werk Nieuw Lekkerland-Oost) voor een
herhaling van de problematiek van de Waterleidingbult werd het
volgende gedaan.
Tijdens de buitendijkse werkzaamheden in Nieuw Lekkerland-Oost en
Streefkerk-West werd door het meten van waterspanningen in de
binnenteen van de voormalige waterkering ^ajigetoorid dat het ophogen aan de buitenzijde der waterkering (paralleldijk) géén effect
had op de te leveren sterkte in het passieve gedeelte van de
binnendijkse glijcirkel.

Het onderhavige dijkgedeelte zal in het vervolg van dit rapport vak G
worden genoemd.

I.3.

Berekeningen naar tempo etc, van uitvoering

Nadat aldus op grond van evenwichtsberekeningen de definitieve profielen waren vastgesteld, werden berekeningen uitgevoerd naar het toelaatbare tempo van ophogen.
Ook hierbij werd onderscheid gemaakt tussen de vakken F en G.
In overeenstemming met de voorgaande vakken Nieuw Lekkerland-Oost en
Streefkerk-West was ook hier de wens het uitvoeringsbestek een periode
van 3 jaar (lees: werkseizoenen) te laten beslaan. In principe wordt
dan gedurende de eerste 2 seizoenen het grondwerk ten ruwste uitgevoerd
en gedurende het laatste seizoen geprofileerd en afgewerkt.
Over de evenwichtsfactor gedurende de werkzaamheden werd afgesproken
dat deze 1,2 (of hoger) dient te zijn.
Opgemerkt hierbij zij, dat een evenwichtsfactor van 1,2 relatief hoog
is in vergelijking met elders uitgevoerde werken.
Bijvoorbeeld, bij dijkversterkingen op het eiland IJsselmonde werden
overwegend evenwichtsfactoren in de orde van 1,1 nagestreefd. Pas nadat
in de Alblasserwaard in Werkgroepverband uitgangspunten werden vastgesteld werd ook in IJsselmonde en de Krimpenerwaard wat meer lijn in de
algehele benadering gebracht.
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Toch wordt daar indien géén grote belangen met een eventuele afschuiving zijn gemoeid nog steeds met een evenwichtsfactor van 1,10 a 1,15
gewerkt.
Ook gezien de vereiste evenwichtsfactor in de eindfase (n > 1,30) is de
uitvoeringszekerheid relatief hoog, met andere woorden er is een hoge
mate van consolidatie vereist.

N.B. Ten aanzien van de freatische lijn zoals deze in de berekeningen
naar de stabiliteit in de geconsolideerde toestand respectievelijk naar
het uitvoeringstempo wordt ingevoerd zij het volgende gezegd:

Eindfase;

Bij de evenwichtsberekening van een jaaralleldijk werd/wordt naast de
berekening bij Maatgevend Hoog Water een berekening gemaakt met onder
en achter de bestaande waterkering een verhoogde freatische lijn ten
gevolge van extreme neerslag.
Bovendien werd/wordt rekening gehouden met het eventueel uitvallen van
de polderbemaling waardoor ook het polderpeil op een hoger niveau werd
gedacht. Aan de uitgangspunten van deze verhoging werd/wordt veel aandacht besteed.
Gemiddeld ligt het uitgangspunt ten aanzien van de freatische lijn
aldus: de freatische lijn ligt bij .geniiddel^e neerslag in de kruin van
de bestaande waterkering op circa 1,00 m + N.A.P. en loopt via een
helling van 1 : 4 naar de binnenteen der bestaande waterkering. Vanaf
de binnenteen verloopt deze freatische lijn lineair naar het polderpeil. Dit polderpeil wordt aanwezig te zijn gedacht ter plaatse van de
gemiddelde ligging van de (min of meer 1 op de dijk staande) slootkoppen. De aldus beschreven freatische lijn wordt in de kruin en in de
teen ten gevolge van extreme neerslag gemiddeld met 0,80 m verhoogd. De
verhoging van het polderpeil bedraagt gemiddeld 0,50 m.
Op grond van deze uitgangspunten voor de vaststelling van de freatische
lijn is nabij de binnenteen van een birinenwaartse \rejrzwar_ing géén sprake meer van een verhoogde ligging door extreme neerslag. Immers vanwege
de royale drainageconstructie die bij een binnenwaartse verzwaring
wordt aangelegd onder het dijklichaam en de te creëren bermsloot was en
is het uitgangspunt dat de freatische lijn in de zandkern van de nieuwe
dijk niet of nauwelijks boven polderpeil zal liggen. Wel wordt in deze
berekening de verhoging van het polderpeil in rekening gebracht.
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Uitvoeringsfase;

In de uitvoeringsfase werd/wordt noch een extreme neerslag noch een
verhoging van het polderpeil in rekening gebracht.

Aanbeveling;:
Heroverwogen moet worden of polderwaarts van de nieuwe bermsloot niet
toch een hogere freatische lijn moet worden ingevoerd. Bij veel neerslag zal tijdens de uitvoering de freatische lijn tussen de poldersloten immers kunnen opbollen en zodoende de schuifweerstand in het passieve deel van de glijcirkel buiten de ophoging beïnvloeden.

Vak F, uitvoeringsfase
Voor vak F werd in het LGM rapport CO-240670/116 van december 1980 met
betrekking tot de uitvoering het volgende gesteld:
Teneinde het werk binnen de gestelde termijn te kunnen voltooien is de
toepassing van verticale drainage nodig.
Hiervan uitgaande kan in het eerste werkseizoen een hoogte worden bereikt van N.A.P. + circa 4,50 m zijnde de hoogte van de oude dijk,
uiteraard in een gelijkmatig werktempo over het gehele werkseizoen.
In het tweede seizoen kan de resterende hoeveelheid materiaal inclusief
de alsnog benodigde overhoogte worden ingereden en kan de kleibekleding
worden aangebracht.
Zeer belangrijk in dit verband is dat een werkseizoen in het grondmechanisch rapport tenminste 6 maanden duurt (van medio maart tot medio
oktober is 7 maanden).
Bovenstaand advies was gebaseerd op de volgende gedachtengang:
Daar het niet op voorhand was in te zien, welk dwarsprofiel in verband
met het uitvoeringstempo maatgevend zou zijn werden 2 profielen beoordeeld.
In dwarsprofiel 210

+ 123

werd ter plaatse van boring CO-240670 nr. 17

namelijk een zeer dik yeenpakket aangetroffen. De doorlatendheid van
een dergelijk pakket is relatief hoog, maar het tegenwerkend moment dat
kan worden geleverd is relatief laag. Meer in oostelijke richting van
dit vak F moest op grond van het geotechnisch lengteprofiel, (zie bijlage CO-240672 nr. 201) rekening worden gehouden met de mogelijkheid,
dat het veen gedeeltelijk zou overgaan in kleiachtig materiaal. Hiervan
is de doorlatendheid en dus de te verwachten consolidatie relatief
laag, maar de potentieel te leveren schuifweerstand relatief hoog.
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Voor beide typen laagopbouw werd de uitvoeringsstabiliteit bekeken.
Beide berekeningen zijn als bijlagen CO-240672 nr. 204 en nr. 205 aan
dit rapport toegevoegd. Uit de resultaten bleek het volgende:
De hydrodynamische periode (T ) met het effect van de verticale drains
hierin verdisconteerd, werd voor beide profielen berekend op circa 17
(het veenprofiel), respectievelijk circa 36

(het kleiprofiel) maan-

den.

1e jaar

2e jaar

profiel boring even- aanpassing
wichts einde jaar
1 in %
f act.
210+139

210+139

17
25

1,23
1,21

65
42

even- aanpassing einde jaar 2 (in %)
wicht s
f act. aan 1e ophoging aan 2e ophoging
1,31
1,31

97
88

65
42

Het bleek dus dat beide profielen voor wat betreft de te stellen eisen
aan de uitvoering vrijwel vergelijkbaar waren. Voor de plaats van de
waterspanningsmeters voor de begeleiding van het werk werd de voorkeur
+ 123
gegeven aan profiel 210
, op dit gedeelte was namelijk over grotere
lengte voorzien in een vrij gelijkmatig profiel, en er was op de gedachte locatie der meters reeds een boring uitgevoerd (te weten
nr. 17).

Vak G, uitvoeringsfase

In eerder genoemd rapport staat vermeld dat de binnendijkse aanpassingen op
dit gedeelte (afgraven huidig binnentalud, vervangen huidig dijksmateriaal
door zand, aanbrengen horizontale drainage) in één jaar kunnen worden
verricht. Het argument hiervoor was dat volgens de dwarsprofielen géén
sprake zou zijn van belastingtoename ter plaatse van het binnentalud.
De enige belastingtoename die wel zou plaatsvinden in het gebied van de
mogelijke glijcirkels was de verhoging van de kruin van circa
N.A.P. + 4.60 m naar circa N.A.P. + 6,00 m. Hierbij werd .gejschat. dat
hierdoor de evenwichtsfactor niet tot onder n = 1,2 zou dalen.

- 11 CO-240672/38

Gezien de discussie, zoals deze nu, dat wil zeggen na de afschuiving is
ontstaan, werd door het LGM voor genoemd profiel alsnog een berekening
uitgevoerd.
Hierbij werd het in bijlage CO-240672 nr. 203 gepresenteerde profiel
nogmaals doorgerekend, echter zonder maatgevend hoogwater en zonder
extreme neerslag, maar nu met een ophoging ter plaatse van de voormalige kruin waaraan de ondergrond nog slechts voor 10% is aangepast. Het
resultaat hiervan is op bijlage CO-240672 nr. 206 gepresenteerd.
Hieruit blijkt inderdaad een evenwichtsfactor van n > 1,2, zodat geconcludeerd kan worden dat de destijds gedane schatting verantwoord is geweest.

1.4.

Begeleiding tijdens uitvoering

In eerder genoemd rapport werd de aanbeveling gedaan om, teneinde het
risico van evenwichtsverlies tijdens de uitvoeringsfasen zoveel mogelijk te beperken, de werkzaamheden te laten volgen door het meten van
waterspanningen in de ondergrond. Hiervoor werd geselecteerd dwarspro+123
fiel dp 210
in vak F, bij boring CO-240670 nr. 17. Een dergelijke
aanbeveling is gebruikelijk in die gevallen, waarbij het evenwicht
ondanks vooraf gemaakte berekeningen niet zonder meer verzekerd behoeft
te zijn.
Het is namelijk zo dat voor het maken van evenwichtsberekeningen voor
de uitvoeringsfasen aannamen moeten worden gedaan omtrent de snelheid
van consolidatie. Nu is juist deze consolidatie het belangrijkste element in de evenwichtsberekening voor de uitvoeringsfase. De aanname die
wordt gedaan over de consolidatie geschiedt op basis van de resultaten
van waterdoorlatendheidsproeven. Op grond hiervan wordt de zogenaamde
hydrodynamische periode (dit is de termijn waarin de wateroverspanning,
ontstaan door het gewicht van de ophoging, volledig is verdwenen) berekend. Uitgaande van een zeker tempo van ophogen en het al dan niet
toepassen van verticale drainage kan dan worden berekend in welke mate
de wateroverspanning gedurende dat ophogen verdwijnt.
Nu kan het gebeuren dat de consolidatie in situ anders verloopt dan op
grond van de proefresultaten en berekeningen wordt verwacht (bijvoorbeeld omdat de ondergrond minder doorlatend blijkt te zijn of omdat
verticale drainages minder goed functioneren).
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Door nu tijdens het werk waterspanningen onder of nabij de ophoging te meten
en deze te correleren aan de verwachtingswaarde kan een indruk worden verkregen of het proces van consolidatie overeenkomstig de verwachting verloopt. Zo nodig kan dan in het tempo van ophogen worden ingegrepen.

Uiter-

aard is het aantal locaties waar de ondergrond anders kan reageren dan verwacht, veel groter dan het aantal locaties, waarop redelijkerwijs waterspanningsmeters kunnen worden geplaatst.
Een en ander betekent dat zo verantwoord mogelijk keuzen moeten worden gedaan voor de locaties waarbij bewaking plaatsvindt. Met andere woorden, de
waterspanningsmeters worden vooral daar geplaatst waar de kans op problemen
tijdens de uitvoering het grootst wordt geacht. Uit het feit dat de waterspanningsmeters in vak F werden geplaatst, kan worden geconcludeerd dat dit
gedeelte als problematisch werd ingeschat.
Het is, gezien de zich voorgedaan hebbende problemen terecht en gezien de
vragen waarvoor wij ons nu geplaatst zien, achteraf dus gelukkig dat tijdens
de uitvoeringswerkzaamheden in vak F een aantal waterspanningsmeters ter
+ 123
begeleiding aanwezig is geweest (raai VI, bij dp 210
) . Het betekent dat
ter plaatse van de afschuiving gegevens beschikbaar zijn die een analyse
achteraf in principe goed mogelijk maken.
Indien bewaking van de werkzaamheden plaatsvindt door het meten van waterspanningen is er een tweetal werkwijzen denkbaar.
De eierstie is als volgt: de gemeten waterspanningen in één verticaal worden
vertaald naar waterspanningen onder de gehele ophoging (bedacht moet namelijk worden dat vanwege de beperkte breedte der ophoging, in alle denkbare
verticalen andere waterspanningen zullen heersen).
Met de aldus gevonden waterspanningen onder het gehele profiel kan een normale cirkelvormige evenwichtsberekening worden gemaakt.
Een dergelijke werkwijze - voor iedere ophogingslaag en ook voor iedere
locatie waar wordt gemeten is een aparte berekening nodig - is bijzonder
arbeidsintensief en mede daardoor slecht werkbaar in de praktijk.
De t-weiede werkwijze is als volgt: ter plaatse van de locatie der meters
wordt uitgerekend welke maximale waterspanning kan worden toegestaan voor
iedere ophogingslaag. Deze berekeningen kunnen vooraf worden uitgevoerd; ze
leiden ertoe dat voor de aanvang der werkzaamheden voor iedere meter kan
worden aangegeven hoe het verband is tussen de hoogte der ophoging en de
maximaal toelaatbare wateroverspanning.
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De rekenmethode die hieraan ten grondslag ligt, is niet gebaseerd op
consolidatie- en glijvlakberekeningen, maar op een geheel andere methode die circa 15 jaar geleden op het LGM is ontwikkeld. Een volledige
beschrijving geven van deze methode gaat in het kader van deze rapportage te ver; volstaan zal daarom worden met het noemen van de drie
belangrijkste uitgangspunten van de methodiek.
a.

De methode is gebaseerd op het beschouwen van een toestand van
grensevenwicht (de omhullende van de Mohrse cirkels, dus de
grenslijn van Coulomb) ter plaatse van iedere waterspanningsmeter. Hoewel de waterspanningsmeters in principe in elke willekeurige verticaal in het dwarsprofiel zouden kunnen worden geplaatst, is er een voorkeur zowel theoretisch als praktisch, voor
de teen der ophoging.
De theoretische voorkeur hangt samen met het feit dat in een
verticaal ter plaatse van de teen het eerst van "bezwijken" sprake zal zijn.

b.

De toestand van grensevenwicht wordt bepaald door voor iedere
laag van de ophoging (de ophoging kan in een willekeurig aantal
lagen worden gedeeld) uit te rekenen welke verhoging van grondspanning (zowel verticaal als horizontaal) deze ter plaatse van
de waterspanningsmeters geeft. Voor deze berekening wordt gebruik
gemaakt van de spanningsspreidingstabellen van Jü'rgenson.
De toename van de grondspanning (Aa en Aa ) gesuperponeerd op de
v
H
initiële spanning (o , en o

) respectievelijk de spanning voor-

afgaande aan het opbrengen van de in beschouwing zijnde laag
geeft steeds de feitelijke spanningstoestand onder de totale
ophoging op dat moment.
Indien wordt aangenomen dat direct na het opbrengen van een slag
geen aanpassing optreedt kan uit de toename van de grondspanning
worden afgeleid hoe groot de toename van de waterspanning op dat
moment maximaal kan zijn. Met behulp hiervan kan een lijn worden
geconstrueerd (de zogenaamde "groene lijn") die voor iedere slag
aangeeft welke wateroverspanning maximaal is te verwachten.
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Bezien wordt vervolgens voor iedere opgebrachte laag welke toename van de waterspanning ( Aa ) in combinatie met de bij de laag
behorende spanningscirkel van Mohr (die de feitelijke grondspanningstoestand weergeeft) nog juist toelaatbaar is.

Door de gevonden Aa

te superponeren op de heersende initiële

waterspanning (ö .) wordt de bij iedere laag behorende absoluut
wi
"toelaatbare" waterspanning gevonden.
Uiteraard zal een toestand van grensevenwicht niet echt toelaatbaar zijn. Daarom wordt van de eerder genoemde Aa als regel
w
slechts 80% genomen.
Door de bij iedere laag behorende werkelijk toelaatbare absolute
waterspanning uit te zetten tegen het gewicht der opgebrachte
lagen (of indien gewenst de dikte der lagen) vindt men een kromme
die als "rode lijn" in het spraakgebruik is ingeburgerd. Uit de
helling van de groene lijn kan worden afgeleid of de rode lijn
door een volgende slag al dan niet bereikt wordt.
In hoeverre met bovengenoemde 80% reductie een echte veiligheid
wordt bewerkstelligd, dan wel een theoretisch niet goed te onderbouwen methode tot een voldoende betrouwbare ervaringslijn wordt
verkregen is niet precies bekend.
Het is in dit verband niet mogelijk de vraag te beantwoorden hoe
groot de evenwichtsfactor is, indien hierbij gedacht wordt in
termen van de cirkelvormige glijvlakberekeningen.
In feite kan slechts dit worden gezegd: uit ervaring is bekend
dat mits met de werkelijke waterspanning onder de rode lijn wordt
gebleven geen evenwichtsproblemen zijn te verwachten.
Over de methode van presentatie van deze lijn worden altijd afspraken
gemaakt, de hoogte van de ophoging moet worden vastgelegd in meters of
in een hoogte ten opzichte van N.A.P. Indien de waterspanningsmeters
niet midden in de ophoging staan maar bijvoorbeeld in de teen, wordt
onder de "hoogte van de ophoging" verstaan de hoogte op het hoogste
punt van de ophoging. Ook ten aanzien van de waterspanningen moet worden afgesproken welke notatie wordt gebruikt: stijghoogte ten opzichte
van N.A.P., aflezing op de meter of iets dergelijks.
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Met betrekking tot deze rode lijn is het LGM-standpunt dat hij als een
goede leidraad voor de toelaatbare waterspanningen kan dienen. De betrouwbaarheid is in de loop der jaren groot gebleken. De werken Nieuw
Lekkerland-Oost en Streefkerk-West werden op eenzelfde wijze begeleid.
Tijdens de begeleiding werden diverse problemen onderkend, zo werden in
het werk Nieuw Lekkerland-Oost diverse vakken op aanwijzing vertraagd
uitgevoerd en moest de oplevering van vak D zelfs worden uitgesteld.
Ook bij de aanleg van de paralleldijk in vak H van Streefkerk-Midden
moest vertraagd worden in het tempo van ophogen.
Afschuivingen hebben zich in genoemde vakken nergens voorgedaan.
Overigens wordt in die gevallen waarbij twijfels rijzen, bijvoorbeeld
doordat de gemeten waterspanningen op de rode lijn komen te liggen, en
waarbij toch het vermoeden bestaat dat verder ophogen mogelijk moet
zijn, een normale evenwichtsanalyse (cirkelvormige glijvlakberekening)
uitgevoerd.
Onder andere heeft dit geval zich voorgedaan bij het ophogen van vak K
in Nieuw Lekkerland-Oost.
De wijze waarop met deze methode wordt gewerkt kan verschillend zijn.
Een mogelijkheid is vooraf de zogenaamde "rode lijn" op het werk te
verstrekken, waarbij de directie zelf voor de bewaking van het ophoogtempo zorgt. In dit geval moet van de directie worden geëist dat de
aflezingen goed worden geïnterpreteerd en in grafiek gebracht. In de
praktijk blijkt veelal, dat hierbij de nodige misverstanden plaatsvinden, respectievelijk fouten worden gemaakt.
Een andere mogelijkheid is dat alle metingen door de directie worden
uitgevoerd (dat wil zeggen hoogten van de meters bepalen, hoogte van de
ophoging vaststellen, zetting van de ophoging vaststellen, waterspanningen van de meters aflezen) en dat deze metingen worden doorgegeven
aan het LGM.
Indien door de directie wordt gevraagd of het verantwoord is een nieuwe
laag op te brengen vindt de interpretatie van de metingen en de toetsing aan de "rode lijn" door het LGM plaats, waarna al dan niet toestemming kan worden gegeven.
In het onderhavige geval werd voor laatstgenoemde mogelijkheid gekozen.
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Met betrekking tot de begeleiding van de werkzaamheden was het verder
zo dat werd afgesproken om regelmatig overleg te laten plaatsvinden
tussen directie en LGM. Deze wijze van overleg had voor het bestek
Nieuw Lekkerland-Oost en het eerste jaar van Streefkerk-West een minder
regelmatig karakter gehad.
In principe zou 1x in de twee weken een bijeenkomst op het werk worden
georganiseerd met als doelstelling:

a.

het geven van een overzicht van de werkzaamheden van de afgelopen
periode;

b.

het aan de orde stellen van de meetresultaten

c.

het aankondigen van de voorgenomen werkzaamheden in de komende
periode.

In aansluiting daarop zou door het LGM worden bezien in hoeverre de
voorgenomen werkzaamheden verantwoord waren. Hiervan zou ofwel telefonisch mededeling worden gedaan, ofwel in het volgende overleg verslag
worden gedaan.

Verder werd, evenals dit voor de werken N.L.O. en S.W. was gebeurd,
enkele keren per seizoen een bijeenkomst belegd voor de zogenaamde
Werkgroep Begeleiding Uitvoering.
In deze vergadering werden de leden van de Werkgroep op de hoogte gebracht van de vorderingen der werkzaamheden, de financiële stand en
eventuele bijzonderheden ten aanzien van grondmechanische problemen,
bestekswijzigingen etc.

Deze Werkgroep Begeleiding Uitvoering werd samengesteld uit vertegenwoordigers van:

•

Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland

•

Provinciale Waterstaat Zuid-Holland

•

Hoogheemraadschap "Groot Alblasserwaard"

•

Gemeentewerken Streefkerk

•

Heidemij Nederland BV

•

Laboratorium voor Grondmechanica.
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Tenslotte werd, eveneens zoals ook bij eerdere werken, gemiddeld 1x per
maand een bouwvergadering gehouden, waarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van:

•

Hoogheemraadschap "Groot Alblasserwaard"

•

Heidemij Nederland BV

•

Aannemerscombinatie Paans en Cons.

Besprekingsverslagen van dit overleg werden verzonden aan het LC31.
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II.

UITVOERINGSFASE

In dit hoofdstuk zal worden beschreven hoe de feitelijke gang van zaken
gedurende de uitvoering is geweest. De uitvoering zal per jaar worden
beschreven. Waar nodig zullen nog resultaten van nieuwe evenwichtsberekeningen worden gepresenteerd en besproken. Waar dit van toepassing is,
worden in de tekst aanbevelingen opgenomen. Deze aanbevelingen zullen
in deel 3 "conclusies en aanbevelingen" opnieuw aan de orde komen.
De beschrijving in dit hoofdstuk zal starten met het gedeelte van vak F
waar de waterspanningsmeters hebben gestaan, omdat hier een analyse
achteraf het gemakkelijkst is.
Daarna zal de ernstige afschuiving ter plaatse van de afritten nabij dp
211 worden behandeld.
Tenslotte zal het westelijk gedeelte van vak G worden besproken.
De gerealiseerde dwarsprofielen op deze drie gedeelten, na afloop van
de werkzaamheden, zijn weergegeven op bijlage 214.

II.1. Vak F ter plaatse van de waterspanningsmeters

Ter plaatse is sprake van een vierkant binnenwaartse verzwaring.

De

tijdstippen waarop de diverse activiteiten voor wat betreft grondwerk
etc. in vak F hebben plaats gevonden zijn aangegeven op bijlagen C0240672 nr. 207A en 208. Deze tijdstippen zijn op bijlage 207B nog in
relatie gebracht met het bij de berekeningen gehanteerde ophoogtempo.
Tevens zijn op bijlage 208 weergegeven de gemeten waterspanningen voor
+123
de 4 meters in raai VI bij dijkpaal 210
. D e waterspanningen zijn
uitgezet als stijghoogten ten opzichte van N.A.P.
Tenslotte is de hoog- en laagwaterstand van de rivier op een aantal
cruciale momenten aangegeven.
In het onderstaande zal, indien daartoe aanleiding bestaat, commentaar
worden gegeven op datgene wat is weergegeven op genoemde bijlage 208.

De rode lijn zoals door het LGM gedurende het werk gehanteerd, is weergegeven op bijlage CO-240672 nr.

209. Indien daartoe aanleiding is,

zal in het commentaar ook deze rode lijn worden betrokken.
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1982
De waterspanningsmeters werden eind april geplaatst. Ten behoeve van
het plaatsen der meters moesten 2 dammetjes worden gelegd in de sloten
nabij de meters. Nog tijdens de periode van aanpassen van de meters
werd een gedeelte van het ter plaatse langs de dijk liggende zanddepot
ontgraven, hetgeen zijn invloed op de meters liet gelden. Op 24 mei
werd een aanvang gemaakt met het graven van een kabel- en leidingenstrook, hetgeen ook van invloed is geweest op de meetresultaten. Bovendien werd in deze periode de greppel (breed circa 0,80 m, diep circa
0,80 m) ter plaatse van de toekomstige bermsloot ontgraven.
Op 6 juli werd nabij de meters het terrein van zoden en dergelijke
ontdaan (circa 0,20 m ontgraving), deze werden aanvankelijk onder meer
nabij de meters opgeslagen.
Gezien de reactie van de meters moet in de periode tussen eind mei en
begin juli ook nog enige activiteit hebben plaatsgevonden.
Vanwege genoemde activiteiten is het niet goed mogelijk exact de juiste
nulstand, dit is de oorspronkelijke waterspanning, ter plaatse van de
meters vast te stellen.
Uiteraard is wel een redelijke benadering hiervan mogelijk. In het
vervolg van dit rapport zal soms worden gesproken over een "laagste" en
een "hoogste" nulmeting. Het verschil tussen beide nulmetingen bedraagt
circa 0,30 m waterkolom. De "laagste" nulmeting werd vastgesteld door
een lineair waterspanningsverloop te veronderstellen tussen polderpeil
zijnde N.A.P. - 1,70 m en een potentiaal van N.A.P. - 0,50 m op de
overgang van het samendrukbare pakket naar het pleistocene zand.
De "hoogste" nulmeting werd ontleend aan de metingen in de betrekkelijke rustige periode juni/juli.
Hoewel het vanwege praktische problemen soms onmogelijk is, blijkt
hieruit dat er voor een goede nulmeting, moet worden gestreefd, dat
waterspanningsmeters tenminste 14 dagen voor de start der werkzaamheden
moeten worden aangebracht.
In die zin is het belangrijk te onderkennen dat niet alleen ophogen
maar alle grondroering werkzaamheden zijn.
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^Aanbeveling
In de bestekken dient nog nadrukkelijker een voorschrift te worden
opgenomen, dat de waterspanningsmeters tenminste 14 dagen voor de eerste grondroering moeten worden aangebracht. Uiteraard met in achtname
van de mogelijkheden (praktische problemen zoals ophogingen in de rivier kunnen een en ander onmogelijk maken) dient hieraan zo goed mogelijk de hand te worden gehouden.

Op 6 augustus werd de eerste laag zand, zijnde de werkvloer aangebracht. Na het aanbrengen van nog een laag drainzand op 9 augustus
(niveau N.A.P. - 0,10 m) werd op 17 augustus weer een laag ingebracht
(niveau N.A.P. + 0,30 m ) . Op 2 en 3 september werden de verticale
drains type Colbond KF650, afmetingen 150 x 3 mm geplaatst tot een
diepte van N.A.P. - circa 10,0 m.
Het ophogen eindigde in dat jaar op een niveau van N.A.P. + circa
2,20 m.
Het aanbrengen van de diverse lagen is goed in de aflezingen der waterspanningsmeters terug te vinden. Gesteld zou kunnen worden dat afhankelijk van de nulstand der meters, aan het eind van de ophoogperiode een
gemiddelde aanpassing van circa 18% was bereikt. Indien de aanpassing
wordt berekend uitgaande van de "hoge" nulstand blijkt het percentage
circa 26% te bedragen.
Theoretisch zou uit deze aanpassingspercentages de werkelijke hydrodynamische periode zijn af te leiden en kunnen worden vergeleken met de
berekende. Echter gezien de korte periode waarover de ophoging aanwezig
is, en gezien het feit dat halverwege die periode de verticale drains
werden geplaatst, is een en ander weinig betrouwbaar.

Als meest belangrijke punt van de gebeurtenissen in 1982 moet genoemd
worden het feit dat in het eerste seizoen niet de vereiste hoogte van
N.A.P. + 4,50 m werd bereikt, zie ook bijlage 207B, (bereikt werd
slechts een niveau van circa N.A.P. + 2,20 m ) . Dit achterblijven moet
worden geweten aan de late start der werkzaamheden vanwege:
o

te late sloop van panden (niet tijdig in eigendom van Hoogheemraadschap)

•

werkzaamheden nutsbedrijven.
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Hoewel zich dit reeds vroeg in het jaar aftekende en werd onderkend dat
dit niet in overeenstemming was met de uitgangspunten van het grondmechanische rapport, werd aan de vertraging niet al te zwaar getild. Het
bestek bood immers de gelegenheid om ook in het 3e uitvoeringsjaar
grondwerken uit te voeren. Door de opgelopen vertraging behoefde de
opleveringsdatum dus nog niet in gevaar te komen.

In het algemeen gesproken is het echter zo dat als niet vroeg in het
werkseizoen met daadwerkelijk ophogen wordt begonnen, niet meer wordt
voldaan aan de uitgangspunten van de berekeningen, die in de ontwerpfase zijn gemaakt. In bijlage

207B

is aangegeven het voorgeschreven tempo

van werken (hierop zijn de ontwerpberekeningen gebaseerd) en het in
werkelijkheid aangehouden tempo. In een dergelijk geval is het dan zo
dat als in het eerste jaar niet de gewenste hoogte wordt bereikt, in
het tweede jaar alleen maar "ingehaald" kan worden indien aan de veiligheid concessies worden gedaan. Indien in een dergelijk geval niet
opnieuw alle uitvoeringsfasen worden doorgerekend door middel van evenwicht sberekeningen, zijn de rode lijntjes nog het enige houvast gedurende de verdere ophogingswerkzaamheden.
Indien in een dergelijk geval het bestek voorziet in een derde uitvoeringsjaar ligt hier wel een mogelijkheid de opgelopen vertraging goed
te maken.

Aanbeveling

Als een dergelijke trage start voor driejarige bestekken als symptomatisch moet worden beschouwd, zal hiermee in de toekomst in de ontwerpfase rekening moeten worden gehouden. De in de ontwerpfase aangehouden
1 maand voor aanloopwerkzaamheden moet dan als te kort worden beschouwd. Een feit is dat vele werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
voordat met daadwerkelijk ophogen kan worden begonnen.
(N.B.: In Streefkerk-West was toevallig een half jaar voor aanloop
beschikbaar).
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J983
Aanvankelijk werd in een flink tempo opgehoogd (zie bijlage 207A en
207B).

Medio mei waren 3 slagen (totaal circa 2 m zand) ingebracht.

De ophogingen, in dwarsprofiel gezien, inmiddels wat verder van de
meetlocatie gelegen, gaven niet of nauwelijks een verhoging van de
waterspanningen te zien (zie bijlage 208). Volgens de zogenaamde rode
lijntjes was er in deze fase geen enkel evenwichtsprobleem te duchten
(zie bijlage CO-240672 rir. 209).
Des te meer is het jammer, dat daarna vanwege organisatorische problemen met betrekking tot capaciteit en prioriteitstelling van het hele
werk het tempo van ophogen zoveel lager werd. Overigens werd dat tijdelijke lagere tempo niet als onaanvaardbaar gezien. Achteraf blijkt dit
wel degelijk als een bezwar te moeten worden genoemd.
Na een aantal maanden zonder werkzaamheden ter plaatse werd pas weer
rond 1 september een grote activiteit ontplooid.
In twee weken tijd werd op de onderberm en het ondertalud de 0,70 m
dikke kleibekleding aangebracht, werd het zandlichaam van N.A.P. +
4,50 m naar N.A.P. + 6,30 m gebracht en werd het talud afgedekt met
0,70 m klei. In feite was hiermede het gehele profiel gerealiseerd met
uitzondering van het afwerken van het buitentalud en het ophogen van
een strook aan de buitenkant van het nieuwe dijklichaam, direct boven
de rijweg gelegen (zie bijlage CO-240672 nr.

207A).

Via besprekingsverslagen is niet meer eenduidig te achterhalen hoe de
beslissing van deze opeenhoping van werkzaamheden werd genomen.
Wel ligt vast dat op 4 juli de vraag werd gesteld hoe het zandprofiel
en de afdekking moest worden aangebracht, en wanneer.
Naar aanleiding van deze vraag vond intensief overleg plaats over de
aan te brengen overhoogte in het profiel.
Enerzijds was er de constatering dat minder zetting optrad dan werd
verwacht. Anderzijds was er het LGM-standpunt dat de voorspelde zetting
"nog wel zou komen" en dat de aanwezige belasting nog te gering was om
het zettingsproces goed op gang te brengen.
Het streven in deze discussie was er op gericht de juiste overhoogte in
het zandprofiel te kunnen aanbrengen, zodat voor wat betreft de kleiafdekking kan worden volstaan met de theoretisch benodigde 0,70 m dikke
laag.
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Te weinig overhoogte in het zand zou betekenen dat deze overhoogte
later alsnog in de "dure" kleibekleding moet worden gebracht!
Afgesproken werd uiteindelijk in het Werkgroepoverleg van 22 augustus
dat op berm en talud een extra overhoogte zou worden aangehouden van
0,50 m.
Deze overhoogte zou in zand worden aangebracht. In werkelijkheid werd
op de berm 0,70 en op het talud 0,40 m overhoogte aangebracht; een en
ander ten opzichte van het besteksprofiel. Tijdens deze bespreking is
niet expliciet aan de orde geweest dat het aanbrengen van de resterende
hoeveelheden zand en de afdekklei zo snel op elkaar volgend zou worden
uitgevoerd.
Het snelle ophoogtempo eind augustus/begin september is te verklaren
uit een verschil in interpretatie in het resultaat van het Werkgroepoverleg van 22 augustus.
"Het rekening houden met een 0,50 m extra overhoogte" werd door de
directie opgevat alsof hiermee het groene licht werd gegeven voor het
onmiddellijk afmaken (dat wil zeggen voor half oktober, dit is het
begin van het zogenaamde gesloten seizoen) van het totale profiel. In
de visie van het LGM werd hiermee een eindsituatie bedoeld die in een
snel maar verantwoord tempo zou moeten worden bereikt, dus aanbrengen
zandlagen, tussentijdse controle van waterspanningsmeters en beslissen
over kleibekleding.
In ieder geval stond bij alle leden van de Werkgroep Begeleiding Uitvoering eind 1983 het idee voorop van een zodanige werkwijze dat de
restzetting van de in 1984 te maken nieuwe weg zo beperkt mogelijk zou
blijven.

Hoe het ook zij, geconstateerd moet worden dat op dit specifieke stukje
dijk kennelijk ten gevolge van een misverstand in de maand september
niet werd voldaan aan de bestekseis van per 2 weken slechts 1 laag van
0,5 m dik aan te brengen.

Wat achteraf in technische zin nog hierover kan worden gezegd, is dat
medio augustus de gemiddelde aanpassing afhankelijk van de nulstand der
meters op circa 66% respectievelijk 78% kan worden gesteld.
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Verder kan worden gesteld dat de gemeten waterspanning ten opzichte van
de rode lijn nog de nodige ruimte voor het uitvoeren van werken bood,
de ruimte op grond van de rode lijnen was zelfs zo groot dat vermoedelijk alle zand zonder problemen in één keer had kunnen worden aangebracht. De dikte van de opgebrachte laag was wel groot, circa 1,70 m,
de hoeveelheid echter was betrekkelijk gering (circa 7,0 m V m 1

exclu-

sief de zandhoeveelheid ter plaatse van het ontgraven voormalige depot, dat naast de voormalige kruin ter plaatse van dwarsprofiel 33 en
34, zie bijlage 200B, aanwezig was geweest).
Een en ander gevoegd bij het feit, dat de voorgaande slagen weinig
toename van waterspanning bij de meters te zien hadden gegeven, kan
verklaren waarom door de directie een hoger tempo van werken werd toegestaan. De mate, waarin dit is gebeurd is achteraf echter te groot te
noemen. Bedacht moet in dit verband worden dat (dit is ook meerdere
keren elders zo ervaren) het aanbrengen van de kleibekleding (circa 20
m^/m') kritischer is dan het aanbrengen van lagen zand in de kap van de
ophoging (circa 7,0 m /m' ). Het min of meer gelijktijdig aanbrengen van
(zand)ophogingslagen en kleibekleding moet in het algemeen sterk worden
ontraden, omdat een goede interpretatie van waterspanningen niet meer
mogelijk is.
Het nadeel van zo'n opeenhoping van ophogingswerkzaamheden is bovendien, dat de werkzaamheden klaar zijn alvorens weer b_ej:rouwbare aflezingen aan de waterspanningsmeters kunnen worden gedaan.
Immers de meters hebben enige tijd nodig om aan te passen, vandaar ook
dat nooit sneller mag worden gewerkt dan 0,50 m per 14 dagen, op deze
wijze kan de aanleg van opvolgende slagen goed beoordeeld worden.

Aanbeveling

Neem zo mogelijk nog nadrukkelijker in het bestek op, en zie daar tijdens de uitvoeringsperiode scherp op toe, dat te allen tijde 14 dagen
rust wordt ingelast tussen het aanbrengen van 2 ophogingen, ook in het
geval van andere activiteiten, bijvoorbeeld tussen de combinatie ontgraven en ophogen tenminste 14 dagen rust. (Uiteraard dient een uitzondering te worden gemaakt voor die gevallen waar na ontgraving om grondmechanische redenen een directe wederaanvulling wordt geëist).
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Behalve dat, dient het ophoogschema zoals aangehouden in de berekeningen van de ontwerpfase, te worden gevisualiseerd bijvoorbeeld zoals in
bijlage 207B is gebeurd. Het werkelijke ophoogschema dient hieraan
steeds te worden getoetst.

In ieder geval is het zo dat achteraf is gebleken, dat bij de laatste
ophoging van 12 september 1983 de waterspanningen veel hoger dan theoretisch op grond van de groene lijn kon worden verwacht, waren opgelopen, de diepste meter zelfs meer dan volgens de rode lijn zou zijn
toegestaan.
Nu is een dergelijke constatering achteraf (dus na het aanbrengen der
belasting) enerzijds van groot, anderzijds van betrekkelijk belang.
Indien de waterspanning plaatselijk te hoog is opgelopen, maar treden
er geen bijzondere vervormingen op, dan is er géén reden voor directe
maatregelen. In de klassieke grondmechanica is het immers zo dat als
een ophoging is aangebracht, het evenwicht in de tijd gezien alleen
maar beter wordt (aanpassing van de ondergrond), in deze zin is de
constatering achteraf dus slechts van bet:r£kkel^jk__belanc[.

Wel van cjroot behang is de constatering van te hoge waterspanningen in
relatie tot de rode lijn, indien de vraag wordt gesteld of een volgende
uitvoeringsactiviteit mag/kan worden uitgevoerd.
Zoals gezegd, deed het geval van een (te) hoge waterspanning zich echter voor aan het eind van een werkseizoen, waarbij voorlopig géén sprake was van verdere activiteiten.
Het feit dat de hoge waterspanning aan het eind van 1983 door niemand
werd onderkend, moet worden toegeschreven aan de methode van werken.
De waterspanningsmeters worden wel regelmatig afgelezen, maar het uittekenen en met name het interpreteren van, dat wil zeggen toetsen aan
de rode lijn vindt pas plaats als beslist moet worden over het aanbrengen van een volgende laag.
De taakopvatting van het LGM bij het begeleiden van werken in uitvoering is hier noch elders ooit ruimer geweest. Dat wil zeggen dat het
niet gebruikelijk is om werkzaamheden te verrichten die niet direct aan
de voortgang van het werk kunnen worden toegeschreven.
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Als in welke fase dan ook zaken worden geconstateerd die niet goed
theoretisch zijn te verklaren, maar waarvan wordt verwacht dat ze géén
consequenties voor het onderhavige project opleveren, zal hieraan in
algemene zin aandacht worden gegeven, c.q. er melding van worden gemaakt. Er wordt echter zeker géén studie naar het verschijnsel verricht
omdat de ervaring heeft geleerd dat in zulke gevallen vrij snel in een
meer fundamentele problematiek wordt gekomen, die niet in het kader van
éln bepaald werk kan worden opgelost.
In dit licht moet ook de brief van het LGM van 20 februari 1984 worden
gezien, waarin wordt gewezen op de noodzaak van een evaluatie van de
gemeten waterspanningen en zettingen onder aangebrachte dijkverzwaringen en waarin het voorstel wordt gedaan enige studie te mogen verrichten in de richting van een betere interpretatie.

Aaribevelincf

Er zal moeten worden bezien of de, in vergelijking met vele andere
projecten toch al vrij intensieve, begeleiding nog verder dient te worden uitgebreid. Met name dient hierbij ook te worden gedacht aan het
intensief volgen van de waterspanningen na het opbrengen van een nieuwe
ophogingslaag, ook indien niet direct het voornemen bestaat ter plaatse
verder op te hogen. In het vervolg van dit rapport (deel 3) zal hierop
uitvoerig worden teruggekomen.

Het is hier overigens nog van belang stil te staan bij de weersomstandigheden gedurende de laatste fase van de uitvoering in 1983.
In navolgende tabel zijn de neerslaggegevens vermeld (de waarden zijn
in 3 decaden gesplitst).

augustus

I
1983
normaal

23,6

september

II

III

tot.

I

3,2

9,0

35,8
89,0

28,2

II
124,1

III
7,1

tot.
159,4
69,0
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Opvallend is de zeer grote hoeveelheid neerslag die is gevallen in de
tweede decade van de maand september. De onverklaarbaar hoge oploop van
de waterspanningsmeters vond juist in deze periode plaats. De vraag
rijst dan ook in hoeverre de freatische lijn zowel in als buiten de
ophoging is gestegen. Mede door de verhoogde freatische lijn zou het
evenwicht minder goed kunnen zijn geworden hetgeen dan geleid zou hebben tot grotere vervormingen dan normaal. De vraag is dan of deze grotere vervormingen hebben kunnen leiden tot plaatselijk plastische zones
in de ondergrond waarmee dan de geconstateerde hoge waterspanningen
zouden kunnen worden verklaard.

N.B. :
In het kader van de analyse achteraf werden nog twee evenwichtsbereke+139
ningen uitgevoerd voor dwarsprofiel 210
met dezelfde uitgangspunten
als de berekeningen waarop volgens het rapport CO-240670/116 het uitvoeringstempo was bepaald, echter met dien verstande dat andere waterspanningen werden ingevoerd. Enerzijds werd de berekening opgesteld
waarbij een aanpassing werd berekend uit de in medio augustus 1983
gemeten waterspanningen, anderzijds met een aanpassing zoals deze na de
ophogingswerken (dus na medio september) wordt verondersteld. De resultaten zijn weergegeven op de bijlagen CO-240672 de nrs. 210 en 211.
Uit deze resultaten blijkt het volgende.

aanpassing (in %) aan ophogingen
n-factor

tijdstip
t/m medio aug. med.aug/med.sept
medio aug.'83
ca. medio sep.'83

65
65

10

1,20
1.03
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De resultaten laten duidelijk het grote effect van de ophogingen van
eind 1983 zien. Afhankelijk van de interpretatie van de nulstanden der
meters wordt in november een verschil in aanpassing aan de oude ophogingen verondersteld. Dit verschil in percentage heeft uiteraard z'n
weerslag op de evenwichtsfactor. Duidelijk is echter wel dat een evenwichtsverlies eind 1983 niet onmogelijk was geweest.
Opgemerkt moet worden dat een hogere freatische lijn door neerslag de
genoemde factor van circa 1,03 nog zal verlagen. Hier wordt nog op
teruggekomen.
Overigens kan uit het nu teruggerekende aanpassingspercentage van augustus (65%) worden afgeleid dat de aanpassing der ondergrond minder is
dan verondersteld mocht worden in de ontwerpfase.
Om een goed inzicht hierin te verkrijgen werd een berekening uitgevoerd
voor begin maart 1983 (het effect van de ophogingen in de loop van 1983
wordt hierdoor geëlimineerd). Berekend wordt dan een werkelijke hydrodynamische periode van 36 maanden uitgaande van de "lage" nulmeting
respectievelijk 25 maanden uitgaande van de "hoge" nulmeting.

Derhalve

langer dan de vooraf berekende 17 maanden. Of de ondergrond zelf, dan
wel de verticale drains hieraan debet zijn, kan niet worden gezegd.

1984
De feitelijke werkzaamheden in dit jaar waren als volgt:
•

In augustus en september werden werkzaamheden uitgevoerd op het
voormalige buitentalud.

•

In week 38/39 (17-28 september) werd de wegfundering en de nieuwe
weg zelf aangebracht.

•

Op 19 oktober werd de greppel aan de binnenzijde verruimd tot de
definitieve bermsloot, waarbij de uitkomende grond aan de polderzijde van de sloot werd opgezet.

Elk van bovengenoemde werkzaamheden heeft theoretisch slechts een
beperkte invloed op het gehele evenwicht en de waterspanningen waren
ten opzichte van november 1983 flink teruggelopen (zie bijlage 208).
Als bijzonderheid tijdens de werkzaamheden gedurende de maanden augustus, september en oktober moet het volgende worden gemeld:
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Na een zeer droge maand augustus viel in september en oktober veel meer
neerslag dan normaal in deze maanden. Het onderstaande overzicht geeft
hiervan een beeld (de maanden zijn in 3 decaden gesplitst).

september

augustus

I
1984
normaal

15,5

II

III

tot.

-

1,3

16,8
89,0

I

II

oktober

III tot.

I

II

III

tot.

85,9 37,8 54,1 177,8 54,0 24,3 37,1 115,4
69,0
69,0

Indien de waterspanningsmetingen in relatie worden gebracht tot de in
1984 verrichte werkzaamheden kan geconstateerd worden dat de werkzaamheden op het buitentalud géén verhoging van de waterspanningen hebben
bewerkstelligd; de ophoging ter plaatse van de weg heeft wel een toename betekend van de waterspanningen in de meetraai, echter bij lange na
niet tot de hoogte zoals in november 1983 was opgetreden.
Bij beschouwing van de rode lijn blijkt dat voor de aanleg van de
wegconstructie zeker ruimte aanwezig was om deze werkzaamheden uit te
voeren. Ook na de aanleg van de weg bleef de gemeten waterspanning
onder de rode lijn.
Het graven van de sloot op 19 oktober heeft zeker aanvankelijk niet
geleid tot een grote toename van de waterspanningen. Pas na 1 november
zijn de waterspanningen in de diepere lagen wel flink opgelopen. Echter
in dit verband is het van belang te melden dat circa 50 m ten oosten
van de raai waterspanningsmeters zich op 21 oktober een afschuiving was
gaan aftekenen, die in snel tempo ernstige vormen had aangenomen. Op 31
oktober kon ook in het profiel ter plaatse van de meters visueel duidelijk worden waargenomen dat in de kruin van deformatie sprake was.
Meteen de volgende dag werd, teneinde de deformatie op dit gedeelte tot
staan te brengen, de bermsloot vol zand gereden. De daarop volgende
meting aan de waterspanningsmeters (d.d. 5 november) gaf een grote
toename te zien, deze toename zal dus deels door de deformatie, maar
wellicht grotendeels door de aangebrachte belasting in de sloot zijn
veroorzaakt.
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Uit de analyse van de verplaatsingsmetingen van het wegdek die daags na
21 oktober waren gestart, valt af te leiden dat in het wegdek ter
plaatse van het profiel waarin de meters stonden ook in een vroeg stadium voordat dit visueel werd geconstateerd, van deformatie sprake is
geweest.
In onderstaand overzicht zijn enkele karakteristieke verplaatsingen
zowel verticaal als horizontaal samengevat.
Behalve in profiel 33 (ter plaatse van de meters) is dit ook gedaan
voor de profielen 32, 34, 35 en 36 (zie ook de situatietekening, bijlage 200B).
West

Oost

punt

32C

33C

34B

35A *

hoogte 22 oktober
gem. zakkingssnelheid van
22 okt. - 1 nov. (cm/dag)
gem. hor. verplaatsing van
22 okt. - 1 nov. (cm/dag)

N.A.P.+6,55 m

6,52

6,51

6,38

5,88

0,7

3,3

4,5

7,1

9,4

0,35

1,55

2,6

4,4

5,0

*

36A resp. B *

de snelheden op het gedeelte ter plaatse van de afritten werden met
ingang van circa 23 oktober aanmerkelijk gereduceerd door de
aangebrachte voorziening achter de dijk.

Uit dit overzicht is af te leiden dat de afschuiving zich als het ware,
dat wil zeggen zoals dit visueel ter plaatse uit de waarnemingen bleek
steeds verder in westelijke richting uitbreidde.

Opmerkelijk is dat ter plaatse van de meters (in de berm van profiel
33) zich tot 1 november géén duidelijke toename van de waterspanningen
manifesteerde, terwijl de vervormingen ter plaatse van de kruin reeds
behoorlijk waren.
Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven, verondersteld kan worden
(er zijn wel aanwijzingen hiertoe) dat de afschuifrichting niet 1 op de
dijk is gelegen maar II aan de richting der kavelsloten. Dit zou betekenen dat de waterspanningen in raai VI gemeten, meer in verband moeten
worden gebracht met de deformaties van de kruin in profiel 32, dan met
die in profiel 33.
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N.B. :
In het kader van de analyse achteraf werd nog een evenwichtsberekening
gemaakt. De berekening werd wederom uitgevoerd in dwarsprofiel
210+ 1 3 9 .
De uitgangspunten voor wat betreft laagopbouw en eigenschappen waren
dezelfde als voor het rapport CO-240670/116. De configuratie en waterspanning echter werd aangepast. Er werd op grond van de metingen een
gemiddelde aanpassing aan de aanwezige ophoging verondersteld van 67%.
Aan de in week 38/39 aangebrachte ophoging in de kruin werd 10% aanpassing verondersteld.
Het resultaat van de berekening is weergegeven op bijlage nr. 212.
Uit dit resultaat blijkt het volgende.

De evenwichtsfactor blijkt n = circa 1,15 te bedragen met sloot, en
1,17 zonder sloot, derhalve < 1,2 maar > 1,0. Deze factor zou wel wijzen in de richting van vervormingen, maar zeker niet op evenwichtsverlies. De geconstateerde grote vervormingen zijn hiermee enigszins in
tegenspraak. (Vergelijking van de vervormingssnelheid ter plaatse van
de meters met die ter plaatse van d.p. 211, de echte afschuiving, leert
overigens wel dat een groot verschil tussen beide gedeelten aanwezig
is.).

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de gerezen problematiek op het
dijkgedeelte ten westen van de eerste (ernstige) afschuiving het midden
houdt tussen een echte afschuiving en ernstige deformaties. Een en
ander kan slechts gedeeltelijk worden verklaard door de berekende lage
evenwichtsfactor.
De berekende evenwichtsfactor eind 1984 is bovendien groter dan de
berekende evenwichtsfactor eind 1983 (circa 1,15 tegen circa 1,03).
Nochtans werd eind 1983 géén en eind 1984 zeer ernstige deformatie
geconstateerd.
Er moet dus nog (dit zal in het hierna volgende ook worden geprobeerd),
een verklaring worden gevonden voor het feit, dat de werkelijke evenwichtsfactor eind 1984 lager moet zijn geweest dan de nu berekende
circa 1,15.

CO-240672/38

• Gezien het feit dat de deformatie op het gedeelte ten westen van de
ernstige afschuiving bij dp. 211 zo duidelijk naijlde zou een gehele
of een gedeeltelijke verklaring de volgende kunnen zijn:
Het effect van de lage evenwichtsfactor is versterkt door voortschrijdende, door de grote afschuiving, opgewekte hoge waterspanningen en het wegvallen van steundruk in het uiteinde van het potentieel
schelpvormige glijvlak.

• Een andere gebeurtenis waaraan niet voorbij kan worden gegaan is de
extreme hoeveelheid neerslag die gevallen is in de maanden september
en oktober.
Er werd opnieuw een berekening gemaakt voor dwarsprofiel 210

+1

39#

In

deze berekening werd verondersteld dat de grondwaterspiegel achter de
bermsloot en tussen de poldersloten is gestegen. Om een indruk te
krijgen van de gevoeligheid voor deze grondwaterspiegel werd de stijging verondersteld op gemiddeld 0,30 m.
Uit het resultaat van de berekening blijkt dat genoemde 1,15 daalt
naar circa 1,13. Een stijging van de freatische lijn van 0,60 m (dit
is de maximaal mogelijke stijging) zal naar schatting dus een reductie geven tot een evenwichtsfactor van 1,11.
Op zich kan de extreme neerslag geen verklaring geven voor het onlogische verschil tussen de evenwichtsfactor eind 1983 respectievelijk
eind 1984. Ook eind 1983 werd namelijk extreem veel neerslag geregistreerd.
Overigens kan ook ten gevolge van het indringer van regenwater in het
verse grondlichaam in de ophoging een hoge freatische lijn zijn ontstaan, die een negatieve invloed op het evenwicht heeft uitgeoefend.

• Ook kan de vraag worden gesteld in hoeverre het feit dat eind 1983 de
waterspanning plaatselijk hoger is geweest dan op grond van de elastische berekeningen kon worden verwacht, het evenwicht eind 1984 in
negatieve zin kan hebben beïnvloed (verkneding?).

Een aantal andere elementen die mede oorzaak van de opgetreden vervormingen/afschuivingen zouden kunnen zijn, werden reeds genoemd in
het LGM-rapport CO-240672/14 van 84-11-30.
Deze elementen kunnen in het kort aldus worden verwoord:
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•

wellicht minder schuifweerstand vanwege het lage korrelspanningsniveau. Op zich kan dit geen verklaring geven voor het onlogische
verschil tussen de evenwichtsfactor eind 1983 respectievelijk
eind 1984

•

het profileren van de bermsloot heeft wellicht meer invloed dan
op grond van een gebruikelijke evenwichtsanalyse moet worden verwacht. In dit verband is het nog van belang op te merken, dat de
uitgegraven grond, aan de polderzijde van de sloot werd opgeslagen.

De laatste drie genoemde elementen verkneding, lage korrelspanningsniveau en aanwezigheid sloot) laten zich met de gebruikelijke aanpak in
de grondmechanica niet goed oplossen. Reeds in het rapport CO-240672/14
werd de verwachting uitgesproken dat voor een aantal aspecten een nadere studie met een meer fundamentele aanpak nodig zou zijn. Door het LGM
werd daarna een voorstel voor het verrichten van een studie-opdracht
ingediend.
Inmiddels is met deze studie-opdracht een aanvang gemaakt, de resultaten hiervan zullen naar verwachting binnenkort beschikbaar zijn.
Teneinde binnen de mogelijkheden van de gebruikelijke aanpak nog wat
meer indruk te krijgen over de absolute waarde van genoemde 1,15 werd
nog een aantal berekeningen gemaakt, waarin de randvoorwaarden werden
gewijzigd.
De variabele elementen zijn:
•

wrijvingseigenschappen (op basis van latere proefverzamelingen),

•

de feitelijke aanpassing ter plaatse van de meters vertaald naar
isochronen in plaats van een gemiddelde aanpassing over het gehele slappe lagen pakket

•

de ligging der freatische lijn buiten de ophoging (hierboven
reeds besproken).

Indien de resultaten tabellarisch worden samengevat ontstaat het volgende beeld:
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variabele

evenwichtsfactor (met sloot)

"oude" proefverzameling
gemiddelde aanpassing
normale freatische lijn

circa 1,15

"nieuwe" proefverzameling
gemiddelde aanpassing
normale freatische lijn

circa 1,12

"oude" proefverzameling
aanpassing volgens isochronen
normale freatische lijn

circa 1,09

"oude" proefverzameling
gemiddelde aanpassing
verhoogde freatische lijn

circa 1,13

Op grond van deze resultaten lijkt het verantwoord te veronderstellen
dat de evenwichtsfactor eind 1984 maximaal circa 1,15 en minimaal circa
1,04 (alle negatieve elementen verdisconteerd) heeft bedragen.

Samenvatting
Samenvattend kan voor het gedeelte vak F ter plaatse van de meters,
worden gezegd dat de berekende evenwichtsfactor van < 1,15 zo laag is
dat vervormingen denkbaar zijn.
Hierbij moet worden opgemerkt dat de berekende evenwichtsfactor vanwege
een aantal oorzaken niet als absoluut kan worden gezien. Op grond van
een aantal variaties in de berekeningen (klassiek) lijkt de orde van
grootte der evenwichtsfactor (1,04 a 1,15) echter redelijk afgetast.
Een afschuiving is op grond hiervan niet ondenkbaar maar zeker in vergelijking met de evenwichtsfactor van eind 1983 ook niet zonder meer te
verklaren.
(N.B.
De berekende evenwichtsfactor eind 1983 n = 1,03 zal met verdiscontering van bovengenoemde negatieve elementen nog lager uitvallen.)
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Voor het feit dat de evenwichtsfactor vóór de grote deformatie
van eind 1984 volgens berekeningen achteraf betrekkelijk laag is geweest (< 1/2) ten opzichte van de ontwerpberekeningen kunnen de volgende argumenten worden genoemd:

•

het achterblijven van de consolidatie der ondergrond

©

de extra kruinverhoging (0,25 m) in verband met de herziene golfoploopberekeningen.

Voor het feit dat zich na 21 oktober zeer ernstige vervormingen begonnen te manifesteren zijn de volgende verklaringen denkbaar.

•

De voortdurende neerslag die voor een verhoogde ligging van de
freatische lijn heeft gezorgd.

©

Het feit dat eind 1983 door een combinatie van een te snel ophoogtenipo en extreme neerslag plaatselijk plastische zones in de
ondergrond zijn ontstaan, waarvan een op dit moment nog niet te
beredeneren negatieve invloed tot in 1984 heeft doorgewerkt.

•

Het profileren van de bermsloot. (Deze sloot werd overigens door
de vervormingen niet dicht gedrukt.)

o

De negatieve beïnvloeding van het evenwicht door de naburige
grote afschuiving ter plaatse van de afritten.

In deel 2 zal ten aanzien van de oorzaken verder worden gerapporteerd.

De rapportage van de gebeurtenissen nabij de meters in vak F wordt op
dit punt beëindigd. De verdere evaluatie zal moeten plaatsvinden in het
kader van de studie-opdracht (LQl-opdracht nr. CF-7903).
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II.2. Vak F ter plaatse van de afritten

Ter plaatse is sprake van een vierkant symmetrische verzwaring.
Het centrale gedeelte van de eerste afschuiving op het oostelijk gedeelte van vak F (nabij dp. 211) is juist gelegen ter plaatse van een
tweetal afritten.

Een afrit 1 op de dijk ontsluit het pand Bergstoep

59, de andere afrit ligt onder een hoek van circa 30° met de aslijn van
de kruin en ontsluit Bergstoep 56.
De gevolgde werkwijze ter plaatse is dezelfde als beschreven bij het
profiel ter plaatse van de waterspanningsmeters, met dien verstande dat
de ophogingen werden beëindigd tegen de oude afrit naar pand 56, en dat
eind 1983 de afrit ter plaatse naar pand 59 reeds werd aangelegd.
De nieuwe afrit naar pand 56 werd ongeveer gelijktijdig met de nieuwe
kruin, dus ongeveer in week 38/39 (eind september 1984), in één keer
aangebracht. Verder is het van belang te melden dat er net ten oosten
van dp 211 een zone van circa 20 m is geweest waarbij de kruin over de
volle breedte in één keer moest worden aangebracht, omdat ter plaatse
noch aan de binnenzijde noch aan de buitenzijde vooraf naast de kruin
een kap kon worden opgezet, zoals bijvoorbeeld in profiel 2 1 0 + 1 ^

Op

bijlage 207A is aangegeven.
Na de afschuiving kwam de directie en het LGM ter ore dat op 9 oktober
door de bewoner van pand 59 melding werd gemaakt van een haarscheur in
de (tegel) vloer van zijn woning. Achteraf zou hieruit kunnen worden
afgeleid dat zich reeds begin oktober horizontale deformaties voordeden. De enige activiteit die daarna nog heeft plaatsgehad is het profileren van de bermsloot op 19 oktober.
Daar zoals eerder gemeld, in de ontwerpfase nog géén rekening was gehouden met de aanleg van de afritten, evenmin trouwens met het graven
van de sloot, rees na de afschuiving de vraag in hoeverre de afritten,
respectievelijk de sloot, de stabiliteit beïnvloeden.

Alvorens in te gaan op de berekeningsresultaten zal eerst worden stilgestaan bij de problematiek rond de afritten.
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Ten tijde van het ontwerpen van het aangepaste principeplan werd nog
niet stilgestaan bij het feit dat ook afritten dienen te worden aangelegd. Pas in de besteksfase zijn deze op tekening aangegeven.
In de loop van het werk werd het LGM gevraagd na te gaan of de aanleg
van de afritten geen ontoelaatbare zetting of horizontale deformaties
ter plaatse van panden zou veroorzaken.
Uiteindelijk zijn in de loop van het werk alle afritten zo gesitueerd
dat geen problemen ten aanzien van de panden werden verwacht. De afritten die beoordeeld werden waren zowel 1 als schuin op de dijk gesitueerd, met een helling van 1 : 6. Ook ten behoeve van pand 56 werd in de
loop van het werk een vrijwel 1 afrit beoordeeld.
De uiteindelijk gerealiseerde schuine afrit bij pand 56 is niet meer
bekeken, omdat geen zettingsschade was te verwachten. Uit de verslagen
der bouwvergaderingen valt af te leiden dat de juiste situering van de
afrit op 25 juni 1984 werd besproken. De stabiliteit van de afritten
werd nooit beoordeeld. Voor zover bekend is een en ander wel eens in de
Werkgroep ter discussie geweest. Uiteindelijk werd ten aanzien van de
evenwichtsfactor zowel in de uitvoeringsfase als in de eindsituatie
aangenomen dat 1 afritten voor wat betreft evenwicht een duidelijke
verbetering zullen geven.
Een bijzonder probleem kan echter nog wel het volgende zijn:
Bij de aanleg van een 1 afrit zal behalve onder de afrit ook wateroverspanning kunnen ontstaan in de ondergrond naast de afrit. Hierdoor
zou in een normaal dwarsprofiel naast de afrit toch het evenwicht kunnen verslechteren.
Ten aanzien van schuine afritten werd verondersteld dat vanwege de
beperkte lengte en vanwege het verlopende dwarsprofiel moeilijk van
"een" evenwichtsfactor kon worden gesproken.
De verwachting was dat een en ander een zo plaatselijk gebeuren vormde,
dat geen aparte maatregelen nodig waren. Bovendien wordt veelal gebruik
gemaakt van bestaande afritten, welke worden uitgebouwd, in deze gevallen is helemaal van een zeer plaatselijke extra wateroverspanning sprake.
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Met betrekking tot de afritten kan gesteld worden dat momenteel reeds
in de ontwerpfase deze afritten mee worden beoordeeld, echter nog
steeds niet voor wat betreft het evenwichtsaspect.

Aaribeve ling_:

•

Er moet een heroverweging plaatsvinden van het effect van afritten op zowel de eindstabiliteit als op het evenwicht gedurende de
uitvoering.

•

Afhankelijk van de uitkomst van de heroverweging zouden de afritten, zowel 1 als schuin op de dijk geprojecteerd, zo mogelijk in
de normale voortgang van het werk moeten worden opgenomen (dus
ook een gefaseerde aanleg).

•

Indien op een traject bij meerdere panden in een afrit moet worden voorzien verdient het aanbeveling over de onderberm een weg
aan te leggen en deze weg met één of twee centrale afritten te
ontsluiten. Deze oplossing werd in Streefkerk-Oost reeds geadviseerd.

•

Voorgesteld wordt om de uiteindelijk in het uitvoeringsplan opgenomen afritten (welke derhalve aan inspraak onderhevig zijn geweest) bij voorkeur niet meer gedurende de uitvoering ter discussie te stellen.

Voor wat betreft de resultaten van de achteraf gemaakte berekeningen
kan het volgende worden gezegd.
Allereerst werd nagegaan wat het effect is van een aantal elementen op
het evenwicht van het eindontwerp onder omstandigheden van extreme
neerslag.

Uitgegaan werd van het op bijlage CO-240672 nr. 202 gepresenteerde
+ 139
dwarsprofiel d.p. 210
, waaruit blijkt dat de evenwichtsfactor bij
extreme neerslag volgens de ontwerpberekening n = 1,34 bedraagt. Achtereenvolgens werd nu dezelfde berekening gemaakt met:

_ 3y _
CO-240672/38

a. Een aangepaste kruinhoogte N.A.P. + 6,30 m in plaats van + 5,95 m
b. Idem en met oprit, ter hoogte van wegdek
c. Idem en met oprit, halverwege talud
d. Aangepaste kruinhoogte, oprit ter hoogte van wegdek en een bermsloot.
De gevonden evenwichtsfactoren zijn aldus:

a. n = 1,31
b. n = 1,29
c. n = 1,32
d. n = 1,28

Uit de berekeningsresultaten blijkt derhalve dat het eindontwerp
slechts in betrekkelijk geringe mate wordt beïnvloed door bovengenoemde
elementen.
Tenslotte werd een evenwichtsberekening gemaakt over de "haakse" afrit
met een helling van 1 : 6. De evenwichtsfactor werd vastgesteld op n =
1,64.

Ook werd nagegaan wat het effect is van eerder genoemde elementen gedurende de uitvoering. Hiervoor werden berekeningen gemaakt uitgaande van
een toestand waarbij alle zand volgens het ontwerpprofiel is aangebracht. De ondergrond is 70% aangepast verondersteld aan dit opgebrachte zand. Verder is verondersteld dat de kleibekleding en de weg is
aangebracht, en dat de ondergrond voor 10% hieraan is aangepast.

In-

dien dan vervolgens de extra hoeveelheid grond voor wat betreft de
kruinverhoging (vanwege de hogere dijktafelhoogte) met een aanpassing
van 10% in rekening wordt gebracht, blijkt de evenwichtsfactor n met
circa 0,03 te dalen. Indien £owel de extra kruinverhoging als de
(schuine) oprit met een aanpassing van 10% wordt aangebracht, blijkt de
evenwichtsfactor n met circa 0,09 te dalen.
Op zich zijn dit factoren die in een toestand van min of meer labiel
evenwicht, de aanzet tot een daadwerkelijk evenwichtsverlies kunnen
geven.

-
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Na deze analyse van het belang van de elementen "extra kruinverhoging
en afritten", zal worden nagegaan wat met betrekking tot de totale
stabiliteit nabij dijkpaal 211 kan worden vastgesteld.
Verondersteld wordt dat, de evenwichtsfactor ter plaatse van de afritten exclusief het effect der schuine afrit en de extra kruinverhoging
juist vóór de afschuiving dezelfde is geweest als ter plaatse van
het doorgerekende profiel 210 + 1 3 9 dus n = maximaal circa 1,15.

Inclusief het effect van de afrit zou de n-waarde dus gedaald kunnen
zijn tot 1,15 - (0,09 - 0,03) = 1,09.
Als minimale evenwichtsfactor (verdiscontering van alle negatieve elementen) zou kunnen worden genoemd: (zie blz. 34) 1,04 - (0,09 - 0,03)
= 0,98.
Hoewel een afschuiving op grond van dergelijke evenwichtsfactoren tot
de mogelijkheden behoort lijkt het erop dat er andere elementen een rol
hebben gespeeld. Onder andere doet zich namelijk het volgende probleem
voor:
De veronderstelde evenwichtsfactor eind 1984 (n = maximaal 1,09) is
groter dan de veiligheid eind 1983 (n = 1,03 of lager, zie blz. 28 en
34); niettegenstaande dat, is de afschuiving opgetreden eind 1984 en
niet eind 1983. Dezelfde problematiek werd gesignaleerd bij de analyse
"vak F ter plaatse van de meters", zodat kortsheidshalve hiernaar kan
worden verwezen.
Voor wat betreft de vorm van de afschuiving moet geconstateerd worden
dat deze aan de passieve zijde niet overeenstemt met het resultaat van
de cirkelvormige glijvlakberekening.

Uit de vorm van de afschuiving kan namelijk worden afgeleid dat aan de
passieve zijde over grote lengte een horizontaal glijvlak moet zijn
opgetreden, In verband hiermee zij gewezen op het feit dat pand Bergstoep 59 (op palen gefundeerd, en op circa 35 m uit de teenlijn der
berm staande), reeds kort na de afschuiving ongeveer 75 cm horizontaal
was verplaatst. Voor het eveneens op palen gefundeerde pand Bergstoep
56 bedroeg de horizontale verplaatsing tezelfder tijd circa 90 cm.
Dit horizontale, zeer uitgestrekte glijvlak doet de vraag rijzen in
hoeverre de veronderstelde schuifweerstand in de ontwerpberekening in
de passieve zone zonder al te grote vervorming kon worden ontwikkeld.
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De centrale vraag in dit verband is of in een slappe lagenpakket dat
bij hoge rivierstanden kan worden opgedrukt door hoge potentialen in
het diepe zand (dit is hier het geval) op volledige schuifweerstand mag
worden gerekend. In dit verband is van belang op te merken dat in de
nacht voor de afschuiving de rivierstand circa 0,5 m hoger is geweest
dan gemiddeld hoog water.
In deel 2 zal mede naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek
dat werd uitgevoerd om de voorziening te dimensioneren nog op deze
mogelijkheid van opdrijven worden teruggekomen.

Samenvatting
Samenvattend kan voor het gedeelte "vak F met afritten" worden gezegd
dat de berekende evenwichtsfactor van maximaal circa 1,09 zo laag is
dat grote vervormingen denkbaar zijn. Deze evenwichtsfactor is zo laag
kunnen worden door het achterblijven van de consolidatie en de snelle
aanleg van de schuine afrit en de extra kruinverhoging (in verband met
de herziene golfoploopberekeningen). Opgemerkt moet overigens wel worden dat de evenwichtsfactor vanwege een aantal oorzaken niet absoluut
is.
Achteraf gezien blijken voor de afschuiving ook inderdaad vervormingen
in de ondergrond (zoals bij een dergelijk lage evenwichtsfactor kan
worden verwacht) te zijn opgetreden (klachten bewoner pand 5 9 ) .
Voor het feit dat na 21 oktober een echte afschuiving optrad zijn de
volgende verklaringen denkbaar, te weten:

•

de voortdurende neerslag die tot een verhoogde ligging van de
freatische lijn heeft geleid

•

de veronderstelling dat eind 1983 door een combinatie van een te
snel ophoogtempo en extreme neerslag plaatselijk plastische zones
in de ondergrond zijn ontstaan waarvan een op dat moment nog niet
te beredeneren negatieve invloed tot 1984 heeft doorgewerkt

o

het profileren van de bermsloot (de sloot werd overigens tijdens
de afschuiving niet dichtgedrukt)

•

de door een hoge rivierstand veroorzaakte hoge potentiaal direct
voorafgaande aan de afschuiving.

In deel 2 zal ten aanzien van de oorzaken verder worden gerapporteerd.
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II.3. Vak G

Ter plaatse is sprake (althans voor wat betreft het gedeelte der afschuiving) van een vierkant buitenwaartse verzwaring.
In vak G werden, zoals uit het rapport blijkt, geen stabiliteitsproblemen verwacht.
Alle werkzaamheden aan de binnenzijde werden in 1984 uitgevoerd.
Op verzoek van de directie werd door middel van een glijvlakberekening
nog aangetoond, dat het verantwoord was de afgraving van het binnentalud onder 1 : 1 uit te voeren.
De ontgravingswerkzaamheden zijn overigens minder omvangrijk geweest
dan aanvankelijk het plan was. De bedoeling was namelijk ondoorlatende
klei te verwijderen en te vervangen door goed drainerend zand. Tijdens
het ontgraven bleek in plaats van klei reeds zand aanwezig, zodat de
ontgravingswerkzaamheden na overleg directie-LGM konden worden gestaakt. (N.B. Door het graven van sleuven had men zich op het werk
ervan vergewist dat het zand tot de vereiste plaats aanwezig was).
Het uitgangspunt van de destijds gemaakte berekeningen dat géén belastingtoename ter plaatse van het binnentalud zou plaatsvinden, blijkt
achteraf wel enigszins achterhaald te zijn. Zowel door de tussentijdse
wijziging in de dijktafelhoogte als door een overmatig aanbrengen van
tonrondte vond wel belastingtoename op het binnentalud plaats.
Bovendien speelt hier een rol dat ter plaatse wordt overgegaan van een
vierkant binnenwaartse verzwaring naar een paralleldijk.
Om de term "overmatige tonrondte" beter inhoud te geven dient men de
nauwkeurigheid van inmeting, planvorming en uitzetting in beschouwing
te nemen.

In het verleden (voor 1977) is het kaartmateriaal verzameld waarop
het plan is vastgelegd.

De profielen werden ingemeten en gefixeerd aan

de bebouwing. Door vele oorzaken kunnen tijdens het laatste jaar van de
uitvoering afwijkingen ontstaan in de hoofduitzetting. Als voornaamste
oorzaken worden de volgende genoemd:
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•

informatie-overdracht gedurende circa 7 jaar

•

betrouwbaarheid van een situatie 1 : 1000

•

kruising van assen van de nieuwe ten opzichte van de bestaande

dijk
•

de feitelijke inmetingen/uitzettingen.

Op de in profiel 38 gemeten tonrondte zijn daarnaast ook de wijzigingen
van het profiel tijdens de uitvoering van invloed.
De volgende wijzigingen zijn aan te geven:

hoogte breedte hoogte breedte hoogte breedte breedte
kruin kruin
teen
glooi- glooi- grasbinnentalud
ing
ing
talud
besteksprofielen 1981
profiel met
overhoogte
t.b.v. golfoploop 1983
opleveringsprofiel met
overhoogte
voor klink
1984

1,00+

8,58

4,79+

3,48

5,95+

9,00

18,80

1,00+

6,76

4,29+

5,73

6,20+

9,00

18,80

1,00 +

6,95

4,40 +

6,00

6,40 +

9,00

18,00

De kruin is bij het opleveringsprofiel 0,45 m hoger afgewerkt dan de
aangegeven kruinhoogte in het besteksprofiel.
Door deze kruinverhoging werd het binnentalud 0,42 m zwaarder afgewerkt, gemeten loodrecht op het 1 : 3 talud.
De tondrondte is conform het bestek 1/60 van de lengte van het beloop,
dus circa 0,30 cm.

Het beloop wordt dus door deze twee invloeden 0,72 m zwaarder afgewerkt
dan het profiel aangaf.
Uit de laatste opname vlak voor de afschuiving, is vastgesteld dat het
talud 1,0 m te zwaar was afgewerkt. De overblijvende 0,28 m kan als
overmatig worden bestempeld, doch een dergelijke afwijking is gezien de
genoemde invloeden met betrekking tot de maatafwijkingen bij de uitvoering van grondwerk niet geheel te voorkomen.
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Naar aanleiding van de afschuiving - die zich zoals bekend ook nog aan
de westkant van vak G manifesteerde - werd nu door middel van een evenwichtsberekening nagegaan in hoeverre zich door het toch wel duidelijk
andere profiel stabiliteitsproblemen zouden kunnen voordoen. Hierbij
werd profiel 38 ter plaatse van pand 52/53 doorgerekend met een laagopbouw binnendijks zoals ten westen van het profiel werd aangetroffen.
De belastingverhoging zowel ter plaatse van het binnentalud als op de
kruin werd voor 90% vertaald in wateroverspanning in de ondergrond.

De gevonden evenwichtsfactor n = 1,05 (zie bijlage 213) kan er op wijzen, dat de afschuiving in vak G niet uitsluitend als de nasleep van de
gebeurtenissen in vak F kan worden beschouwd.

Hoewel de ondergrond ter

plaatse van profiel 38 in werkelijkheid wat beter kan zijn dan in de
berekening werd aangenomen (de na de afschuiving gemaakte gutsboringen
ter plaatse wijzen enigszins in die richting)* lijkt het waarschijnlijk
dat de evenwichtsfactor zodanig laag is geweest dat (flinke) vervormingen konden worden verwacht.

* N.B.:
Aan de voorzijde van het pand 52/53 werd vanaf het maaiveld een dikke
kleilaag aangetroffen, overeenstemmend met het resultaat van de meer
oostelijk gelegen (oude) boring 25.
Aan de achterzijde van de woning bleek de kleilaag zeer abrupt te zijn
overgegaan in een veenformatie.
In dit verband is het interessant op te merken dat bij een inspectie
van het pand in september 1984 opviel dat de noklijn van het pand ongeveer halverwege een duidelijke knik vertoonde, die kennelijk reeds zeer
lang aanwezig was.

In overeensteming met de vermoedelijk lage evenwichtsfactor zou zijn
de mededeling van de bewoner van pand Bergstoep 52/53 op 21 september
(dit is de week waarin de ophogingswerkzaamheden werden uitgevoerd) dat
achter de woning een tegelpad werd opgedrukt.
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Naar aanleiding van de klachten van de bewoner van pand 52/53 werd in
de week daarop de situatie ter plaatse door Hoogheemraadschap, directie
en LGM opgenomen. Een verklaring voor de deformaties kon niet worden
bedacht, waarbij moet worden opgemerkt dat op dat moment niet bekend
was dat met een overmatige tonrondte ter plaatse was gewerkt (dit kwam
pas aan het licht naar aanleiding van de afschuiving) ten gevolge van
extra hoogte van de dijk.

Door het LGM werden de klachten eveneens vrij ernstig ingeschat zodat
werd geadviseerd een aantal meetpunten te installeren om te bezien in
hoeverre de deformaties zich verder zouden ontwikkelen.
Nadat het meetstelsel was opgezet (d.d. 27 september) werd op 15 oktober een meting verricht, deze wees onder andere uit dat vóór de woning, dus nabij de teen der dijk sprake was van een zetting van 1 a
1,5 cm, achter de woning was sprake van een stijging van het maaiveld,
0,5 a 0,7 cm. Afgesproken werd nog een meting te verrichten teneinde na
te gaan in hoeverre van een stijgende dan wel van een dalende tendens
in de vervormingen sprake zou zijn.

vóórdat het volgende meetresultaat (d.d. 30 oktober) bekend was had
de afschuiving ter plaatse van dp. 211 zich voorgedaan.
Overigens bleek uit deze meting van 30 oktober dat het maaiveld achter
de woning ten opzichte van 15 oktober 9 a 14 cm was gestegen.

Aanbeveling
Gezien de risico's die uit een maatafwijking voortvloeien bij een evenwichtsbeschouwing is het aan te bevelen op de trajecten in overgangssituaties en bij uitgekiende ontwerpen extra zorg te besteden aan de
maatvoering. De noodzaak tot het aanbrengen van tonrondte zal in heroverweging moeten worden genomen. Voorzover tonrondte wordt toegepast
dient deze voortaan in de getekende profielen te worden weergegeven en
in de berekeningen te worden betrokken.

- 46 CO-240672/38

Ogenschijnlijk geringe wijzigingen in de belijning zoals deze wordt gemaakt, ten opzichte van de tekening in de ontwerpfase kunnen de belasting op een talud behoorlijk beinvloeden. Voor het evenwicht in de
eindtoestand zal dit weinig gevolgen hebben, maar in de uitvoeringsfase
wel degelijk. Dit is met name zo, omdat op dié gedeelten waar géén
flinke belastingtoename wordt verwacht, géén temporisering wordt voorgeschreven.

Aanbeveling:
Er zal een herbezinning moeten plaatsvinden over de aanpak van de
dwarsprofielen ter plaatse van overgangen (ofwel in de ontwerpfase een
extra veiligheid inbouwen, ofwel ook bij zeer geringe aanvullingen een
temporisering in acht nemen).

Samenvatting:
Samenvattend kan voor dit gedeelte van vak G worden gezegd dat de berekende evenwichtsfactor van 1,05 zo laag is dat grote vervormingen denkbaar zijn.
Deze vervormingen werden voor de afschuiving ook feitelijk geconstateerd (metingen bij pand 52/53).

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de berekende evenwichtsfactor
vanwege een aantal oorzaken niet als absoluut kan worden gezien.
Voor het feit dat in een later stadium (na 21 oktober) veel grotere
vervormingen optraden, is een aantal verklaringen denkbaar, te weten:

•

de voortdurende neerslag, die tot een verhoogde ligging van de
freatische lijn buiten de teen heeft gezorgd

•

de negatieve beinvloeding door de naburige afschuiving nabij dp
211

•

de hoge potentiaal in het pleistocene zand.
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Ter plaatse werd géén sloot gegraven zodat een verklaring niet in deze
richting behoeft te worden gezocht.

In deel 2 zal ten aanzien van de oorzaken verder worden gerapporteerd.

Deel 2; Oorzaken afschuiving
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I.

ALGEMENE INDRUK

Reeds in de korte notitie van 84-11-30 (nummer CO-240672/14) met betrekking tot onder meer de oorzaken die hebben geleid tot de afschuiving, werd gesteld dat de voorlopige indruk overheerste dat het aantal
oorzaken groot en van een complex karakter zou zijn. Deze voorlopige
indruk wordt door de nu verrichte analyse achteraf, wel bevestigd.
Het inzicht in het complex van oorzaken wordt nog bemoeilijkt door het
feit dat bij de totale afschuiving drie gedeelten zijn betrokken die in
feite elk een aparte analyse vragen.

Te onderkennen zijn de volgende drie gedeelten:

•

de centrale, ernstige afschuiving nabij dp. 211. Vanwege het
sterk variabele dwarsprofiel (op- en afritten) is dit het moeilijkst te analyseren gedeelte (vak F bij afritten).

•

Het gedeelte ten westen van de centrale afschuiving. Op dit gedeelte zijn ten opzichte van het gedeelte bij dp. 211 géén extra
oorzaken in het geding. Vanwege het feit dat ter plaatse over de
resultaten van waterspanningsmetingen gedurende de uitvoering kon
worden beschikt, is de analyse achteraf op dit gedeelte vrij goed
te maken (vak F bij waterspanningsmeters).

•

Het gedeelte ten oosten van de centrale afschuiving. De hier
gemaakte constructie is duidelijk anders dan ter plaatse van de
andere twee gedeelten. De oorzaken stemmen dan ook slechts gedeeltelijk overeen met de oorzaken ter plaatse van die andere
gedeelten. Deels zijn andere oorzaken aan te wijzen (vak G ) .

De eerste algemene indruk die ontstaat na de analyse zoals in deel 1
beschreven, is dat sprake is van cumulatie van gebeurtenissen, c.q.
effecten die, ieder voor zich niet van absoluut belang, hebben geleid
tot de afschuiving.
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De bedoelde gebeurtenissen c.q. effecten blijken zowel te liggen in het
menselijk handelen, de ondergrond en de weersomstandigheden.
Duidelijk is wel geworden dat noch in de voorbereidende fase, noch bij
de gevolgde wijze van begeleiden op basis van de huidige (oktober 1984)
kennis de afschuiving had kunnen worden voorzien.

Ten behoeve van een goede analyse achteraf werden diverse berekeningen
gemaakt.
De gehele analyse achteraf is voor wat betreft de gemaakte berekeningen
gebaseerd op algemeen gebruikelijke klassieke rekenmodellen.
Hoewel deze rekenmethodieken hun beperkingen hebben, deze zijn overigens redelijk bekend, was het tot voor kort zo dat géén betere methodieken beschikbaar waren. Momenteel zijn er wel betere modellen (eindige elementenmethode) echter voor de adviespraktijk zijn deze nog niet
praktisch bruikbaar.
Met behulp van de klassieke modellen kan achteraf worden aangetoond dat
eind 1984 een vrij kritische situatie moet zijn ontstaan, dat wil zeggen met de gebruikelijke rekenmethodieken wordt een heel eind gekomen
in de richting van een volledige verklaring van de gebeurtenissen.
Echter de afschuiving roept ook achteraf nog een aantal essentiële
vragen op, deze vragen dienen te worden beantwoord om een afgeronde
verklaring voor de afschuiving te kunnen geven.
Er wordt dan ook nog een aantal oorzaken in veronderstellende zin genoemd welke een nadere studie volgens een meer fundamentele aanpak
onontbeerlijk maakt.

Na bovenstaande eerste algemene indruk zal nu per dijkgedeelte worden
aangegeven welke oorzaken kunnen worden genoemd.
Hierbij zal traject vak F en het traject vak G
behandeld.

afzonderlijk worden
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II.

VAK F

Vanwege het feit dat de oorzaken in vak F nogal gecompliceerd zijn, is
in het onderstaande eerst schematisch een overzicht gegeven. De elementen die in het schema worden genoemd zijn voorzien van een nummering.
Na de presentatie van het schema zullen, aan de hand van de nummering
uit het schema, de diverse elementen nader worden beschreven.

II.1. Schema oorzaken

vok F
1
ondergrond past minder
aan dan in ontwerpfase
werd verondersteld

door misverstand begin
sept. '83 te snel
opgehoogd

combinatie

zeer extreme neerslag
tweede decade
sept.'83

nog onzeker maar
waarschijnlijk

situatie 84 nadelig beïnvloed

zeker

zeker

assieke berekening

nog
onzeker

extreme neerslag
sept.okt.'84

berekeningsmodel
houdt onvoldoende
rekeni ng met
vervor mingen

extra vervor mingen door
hoge potentiaal
t.g.v. hoge
rivierstand

verkeersbelasting
c.q. t r i l l i n g e n

negatieve beïn.
vloeding door
afschuiving bij
afritten

10

werkelijke wrijvings-|
waarden wijken af
11
van proefverzameling
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II.2. Nadere uitwerking oorzaken

1.

Uit een analyse achteraf van de gemeten waterspanningen voor
de afschuiving kan worden afgeleid dat de hydrodynaraische periode
in werkelijkheid 1,5 a 2,0 keer langer blijkt te zijn dan op
grond van het laboratoriumonderzoek kan worden verondersteld.
Niet met zekerheid kan worden gezegd of dit in de berekeningsmethode of in de ondergrond zelf dan wel in het functioneren van de
verticale drainage is gelegen.
* Indien het de ondergrond zou betreffen zou een verklaring de
volgende kunnen zijn:
De hydrodynamische periode wordt berekend uitgaande van de
waterdoorlatendheid in verticale richting (hiertoe worden verticale doorlatendheidsproeven uitgevoerd). Om het effect van de
verticale drainage te berekenen is de horizontale doorlatendheid van belang.
In het algemeen is de horizontale doorlatendheid in veen veel
groter dan de verticale (k

> k ) . Veiligheidshalve wordt in de

berekeningen veelal een gelijke doorlatendheid verondersteld

(k

v= V -

Indien in het onderhavige geval de horizontale doorlatendheid
minder groot geweest zou zijn (k, < k ) , wordt een te gunstig
h
v
effect van de drainage verondersteld.
2.

Door een te late start der werkzaamheden was kort voor het einde
van het tweede werkseizoen een minder grote hoogte van het nieuwe
dijklichaam bereikt dan volgens de berekeningen in de ontwerpfase.
Door een misverstand tussen directie en LGM werd begin september
van het tweede werkseizoen (1983) in een te snel tempo gepoogd de
eerder opgelopen achterstand in te halen.
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In combinatie met de onder 3. te behandelen extreme neerslag in
de tweede decade van september 1983 is hierdoor in de ondergrond
plaatselijk een plastische zone ontstaan die mogelijkerwijs in
het najaar van het derde werkseisoen (1984) nog zijn negatieve
invloed liet gelden. Het ontstaan der plastische zone zou dan
tot grote vervormingen hebben kunnen leiden.
Overigens was aan de waterspanningen direct voor de werkzaamheden
in 1984 niet te onderkennen, dat nog van enige negatieve invloed
sprake zou zijn. Vanuit de gebruikelijke aanpak in de grondmechanica is een en ander ook niet te beredeneren.
3.

Direct na de beëindiging van de werkzaamheden in 1983 werd gedurende 10 dagen een neerslag geregistreerd van 124 mm, tegen normaal over de gehele maand 69 mm.
Het is duidelijk dat via de oude weg een grote hoeveelheid neerslag in de binnenwaartse verzwaring zal zijn gestroomd. Afhankelijk van het functioneren van de horizontale drains is hierdoor
een meer of minder hoge freatische lijn in de zanddijk ontstaan.
Het feit dat eind 1984 bij het profileren der sloot werd geconstateerd dat zeer veel water uit de onderberm stroomde wijst wel
in de richting van een wat minder goed functionerend drainagesysteem.
Verder moet worden verondersteld dat door de neerslag de grondwaterspiegel achter de bermsloot (polderzijde) is gestegen en aldus
ook het evenwicht in negatieve zin heeft beïnvloed (zie verder
het onder 2. gestelde).

4.

Het lijkt zeker dat de snelle aanleg van de schuine afrit nabij
dp. 211 één van de oorzaken is geweest van het in beweging komen
van het dijklichaam. Klachten van de bewoner van pand Bergstoep
59 vrijwel direct na het aanbrengen van de afrit wijzen in deze
richting.
Ook door middel van een berekening kon achteraf worden aangetoond
dat (zij het plaatselijk) de evenwichtsfactor duidelijk moet zijn
gedaald beneden 1,2.
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Overigens is de achteruitgang in evenwichtsfactor niet zo groot
dat het aanbrengen van de afrit alléén de oorzaak geweest kan
zijn, dat wil zeggen als de uitgangssituatie net voor de
aanleg qua evenwichtsfactor aan de verwachting van het ontwerp
voldaan zou hebben.
5.

Gedurende de laatste werkzaamheden in 1984 dus tijdens het aanleggen der afritten en het afwerken der taluds werd een vrij
extreme neerslag geregistreerd. In de maand september 177,8 mm
tegen 69,0 normaal en in de maand oktober 115,4 tegen 69,0 normaal.
Vermoedelijk heeft deze neerslag de freatische lijn in het verse
dijklichaam verhoogd. Het feit dat medio oktober 1984 bij het
profileren der sloot werd geconstateerd dat zeer veel water uit
de onderberm stroomde, wijst in de richting van een verhoogde
grondwaterspiegel in de dijk.
Indien ten gevolge van de extreme neerslag de freatische lijn aan
de polderzijde van de bermsloot ook hoger is komen te liggen, is
dit, afhankelijk van die verhogingen, van meer of minder invloed
geweest op het evenwicht.

6.

Uiteraard niet te bewijzen, maar ons inziens wel denkbaar, zou
zich zonder de afschuiving bij de afritten op de rechte strekking
van vak F geen probleem hebben voorgedaan.
Het lijkt aannemelijk dat door de invloeden 1 t/m 3 en 5 een
toestand is ontstaan van nog juist evenwicht.
Door de ernstige afschuiving bij dp. 211 werden aan de rand van
de afschuiving extra wateroverspanningen gecreëerd, die hun negatieve invloed hebben doen gelden op het nog net in evenwicht
zijnde gedeelte. Nadat dit gedeelte ook was gaan vervormen kon
gesproken worden van een kettingreactie, de gemeten verplaatsingen in de kruin wijzen ook in de richting van deze gedachtengang.

7.

Een mogelijke mede-oorzaak kan binnen de gebruikelijk toegepaste
methoden in de grondmechanica momenteel niet verder worden onderbouwd .
De gedachtengang komt hierop neer.
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Uit de vorm van de afschuiving kan worden afgeleid dat aan de
passieve zijde over een grote lengte een horizontaal glijvlak
moet zijn opgetreden. Dit horizontale, zeer uitgestrekte glijvlak
doet de vraag rijzen in hoeverre de veronderstelde schuifweerstand in de ontwerpberekening in de passieve zone zonder al te
grote vervorming kan worden ontwikkeld. De centrale vraag in dit
verband is of in een slappe lagenpakket dat bij hoge rivierstanden kan worden opgedrukt door hoge potentialen in het diepe zand
(dit is hier het geval) op volledige schuifweerstand mag worden
gerekend.
In dit verband wordt gewezen op de resultaten van het grondonderzoek dat werd uitgevoerd om de voorziening na de afschuiving te
kunnen dimensioneren. Over deze voorziening zal overigens nog
apart worden gerapporteerd.
Op grond van het onderzoek dat werd uitgevoerd werd een aantal
geotechnische profielen getekend.
De ligging van de tracé 1 s der profielen is weergegeven op de
situatietekening de bijlage CO-240672 nr. 330A. De profielen zelf
zijn weergegeven op dezelfde bijlage 330A.

Op bijlage CO-240672 nr. 330B is de bovenkant van het pleistocene
zand door middel van een hoogtelijnenkaart aangegeven.
Op die punten waar tot op dit niveau boorresultaten voorhanden
zijn is uitgerekend en op de bijlage aangegeven bij welke rivierstand het slappe lagenpakket ter plaatse theoretisch opgedrukt
zal worden, uit bestudering van deze bijlage blijkt dat op het
gedeelte ter plaatse van de afritten het pleistocene zand (iets)
hoger is gelegen dan in de omgeving. Verder blijkt dat ter plaatse van de 29 mm boring CO-240672 nr. D (dit is achter de schuine
afrit) een zodanig lage grondbelasting op de bovenkant van dit
pleistocene zand aanwezig is, dat reeds bij een rivierstand van
N.A.P. + 0,80 m theoretisch opdrijven plaatsvindt.

- 8 CO-240672/38

De hoge waterstand op de rivier direct voorafgaande aan de afschuiving heeft N.A.P. + 1,80 m bedragen.
Bij alle andere boorpunten zou volgens bijlage 330 B nog geen
opdrijven hebben plaatsgevonden.
N.B. Over de uitgestrektheid der zones met lage grondbelastingen
is niet te zeggen.
8.

Het feit dat de afschuiving zich vrijwel onmiddellijk voordeed na
het profileren van de bermsloot kan nauwelijks toeval zijn geweest. Toch is de invloed van de sloten op het totale evenwicht
volgens de gebruikelijke glijvlakberekeningen zeer beperkt, zeker
indien er rekening mee wordt gehouden dat de uitgegraven grond
onmiddellijk achter de sloot in depot werd gezet.
De gedachte is dan ook gerezen of een groter effect van de sloot
niet volgens een ander mechanisme te verklaren zou zijn. Verondersteld zou kunnen worden dat de relatief stijve toplaag van
kleiïg materiaal op de slappere veenondergrond een soort "stempel" functie vervult. Het doorgraven van deze toplaag zou tot een
vergroting van de vervormingen leiden en aldus een afschuiving
kunnen inleiden. Tegen deze redenering pleit dat de sloot visueel
beoordeeld niet werd dichtgedrukt.

9.

Zowel de aspecten 7 als 8 zijn te onderkennen als vervormingsproblemen. Indien in een passieve zone zeer grote vervormingen nodig
zijn om de veronderstelde en benodigde schuifweerstand te kunnen
mobiliseren, kan het zijn dat in de actieve zone (waarin in het
onderhavige geval veel stijvere lagen aanwezig zijn) de maximaal
te leveren weerstand in een eerder stadium is overschreden.
Hierdoor kunnen aan deze actieve zijde hoge wateroverspanningen
of plastische zones zijn ontstaan. In sommige gevallen zullen de
vervormingen dan ook belangrijker kunnen zijn dan de evenwichtsfactor.
Een probleem hierbij is dat voor een goede benadering het terrein
van de klassieke grondmechanica moet worden verlaten.
Het genoemde vervormingsaspect zal dan ook in de inmiddels gestarte studie-opdracht nieuwe aandacht krijgen.
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10.

In hoeverre ook verkeersinvloeden een rol hebben gespeeld is niet
te zeggen.
Het is bij het ontwerpen van dijken tot nu toe niet gebruikelijk
verkeersbelastingen in rekening te brengen. Indien veiligheidhalve hiermee in de toekomst wel rekening zou worden gehouden kan
gedacht worden aan een statische belasting van bijvoorbeeld 15
kN/m^ op een rijstrook ter breedte van 2,5 m. Het is echter voorstelbaar dat bij een werk in of kort na uitvoering juist het
dynamische effect van de verkeersbelasting van belang is.
Een bekend feit in dergelijke slappe gebieden is dat trillingen
van verkeer op de dijk tot ver landinwaarts kunnen worden gevoeld. Of hierbij, in het geval dat reeds overspannen water in de
ondergrond aanwezig is, extra wateroverspanningen ontstaan is
niet bekend. Overigens is de weg maar 1 week afgesloten geweest,
reeds op 22 september 1984,

dus ruim voor de afschuiving werd de

weg weer opengesteld voor het verkeer, en is er wel voortdurend
werkverkeer aanwezig geweest.
Misschien van meer belang kunnen trillingen zijn die moeten zijn
opgetreden bij het profileren der sloot. Ook hier is het voorstelbaar

dat trillingen op een slappe en overspannen toestand

verkerende ondergrond voor extra wateroverspanningen zorgen.
Gezien plaats en tijdstip te weten in de passieve zone van de
glijcirkel en direct voorafgaande aan de afschuiving, zou dit
effect wellicht groter kunnen zijn dan het effect van het verkeer
op de dijkweg.
Het is niet mogelijk om hierover in het kader van deze rapportage
veel meer te zeggen.
Voor komende dijkversterkingsprojecten zal in Werkgroepverband
hierover nader van gedachten moeten worden gewisseld.

11.

Als laatste punt zij hier genoemd de mogelijke afwijking in de
wrijvingswaarden (werkelijkheid versus berekeningswaarden).
De destijds in Werkgroepverband gedane keuze van het (gedeeltelijk) spanningsonafhankelijk verzamelen van *- en c-waarden zonder uit te gaan van geografische spreiding in eenzelfde formatie
dient hiertoe nader bezien te worden.
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Een en ander werd reeds voor de afschuiving aangekaart en staat
voor 1985 op het programma. Er zal een correlatie-onderzoek
plaatsvinden naar het spanningsafhankelijke - c.q. spanningsonafhankelijk gedrag van de *- en c-waarden.
Hierbij komen tevens aspecten aan de orde als:
de betrouwbaarheid van het proefresultaat (criteria voor correlatiefactor) bruikbaarheid van resultaten van celproeven op zuivere
veenmonsters etc.).
In hoeverre zeer plaatselijke afwijkingen van invloed geweest
kunnen zijn, zal wellicht uit het eerder genoemde studie-onderzoek naar de afschuiving volgen.
In het kader van het onderzoek werd namelijk ter plaatse van het
centrum der afschuiving monstermateriaal gewonnen en beproefd.
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III.

VAK G

In vak G ligt de problematiek wat minder gecompliceerd dan in het vak
F. Een aantal mogelijkheden blijkt hier niet van toepassing. De volgende oorzaken kunnen worden genoemd:

III.1. Schema oorzaken

onzeke r
zwaarder profiel
o.a. door tonrondte
extreme
sept/okt

neerslag
1984

aan passieve zijde
ongunstiger laagopbouw
dan waarop gerekend

u

neg. beinvloeding
door afschuiving
bij a f r i t t e n

5

extra vervormingen
door hoge potentiaal
t.g.v. hoge rivierstand

6

berekeningsmodel houdt
onvoldoende rekening
met vervormingen

7

verkeersbelasting c.q.
t ril I ingen
werkelijke wrijvings-

8 waarden wijken af van
proef verzamel ing
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III.2. Nadere uitwerking oorzaken

1.

Het profiel dat volgens de ontwerpberekeningen in zo geringe mate
verzwaard zou worden dat géén temporisering in de uitvoering
nodig was is in werkelijkheid zwaarder uitgevoerd, en tevens is
deze verzwaring in één keer (eind 1984) aangebracht.
De oorzaak van het feit dat het profiel zwaarder werd aangelegd
dan volgens het oorspronkelijke ontwerp was gelegen in het feit
dat meer tonrondte werd aangebracht, en dat in verband met de gewijzigde inzichten in de golfoploopberekeningen een extra verhoging van de kruin nodig was.
Bovendien is het profiel gelegen op een gedeelte vierkant buitenwaartse verzwaring, in feite een overgang van een vierkant binnenwaartse verzwaring naar een paralleldijk-verzwaring. Het
blijkt soms in de praktijk dat ter plaatse van deze overgangen
het werkelijk te realiseren profiel moeilijk precies in overeenstemming te brengen is met het ontwerpprofiel.

2.

De extreme neerslag van september-oktober 1984, op eenzelfde
wijze als beschreven bij vak F.

3.

In dwarsprofiel gezien is ter plaatse van het pand 52/53 in het
achteraf uitgevoerde grondonderzoek ten behoeve van de voorziening) een zeer abrupte overgang geconstateerd in de laagopbouw
(zie bijlage 330A, de gutsboringen 1E en 3E).
De dichtst bij de dijk gesitueerde boring 1E is gunstiger, de
meer polderwaarts gelegen boring 3E ongunstiger dan op basis van
het vooronderzoek bekend was.

4.

De beïnvloeding van het evenwicht (in negatieve zin) door de
afschuiving bij dp 211, eveneens op eenzelfde wijze als beschreven bij vak F.

5.

Als vooralsnog onzekere oorzaak kan nog worden genoemd de invloed
van de door de hogere rivierstand veroorzaakte hoge potentiaal,
eveneens zoals beschreven bij vak F.

6.

Op eenzelfde wijze als beschreven bij vak F kan ook hier het
vervormingsprobleem worden genoemd.
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In hoeverre verkeersbelastingen c.q. trillingen een rol hebben
kunnen spelen is beschreven bij vak F. Omdat bij vak G géén sloot
werd gegraven zullen echter op dit gedeelte géén trillende effecten in of nabij de teen zijn opgewekt.
Ten aanzien van de onzekerheid met betrekking tot de wrijvingswaarden kan hetzelfde worden opgemerkt als bij vak F werd gedaan.

Deel 3: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen voor
.Volgende werken
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0.

INLEIDING SAMENVATTING

De hierna volgende samenvatting geeft de essenties weer van hetgeen in
de voorgaande delen 1 en 2 is weergegeven. Hierbij wordt een overeenkomstige onderverdeling gehanteerd met verwijzing naar de nummers van
de daarop betrekking hebbende hoofdstukken uit de delen 1 en 2. Bij
lezing van het onderstaande moet bedacht worden, dat parallel aan het
onderhavige onderzoek naar de oorzaken van de afschuiving een studieonderzoek wordt verricht, waarin met behulp van geavanceerde onderzoeken rekenmethoden het inzicht in de oorzaken van de afschuiving wordt
verruimd. Deze inzichten zijn niet in dit, op basis van de gebruikelijke onderzoek- en rekenmethoden tot stand gekomen rapport, verwerkt. Op
enkele relevante plaatsen wordt wel naar de noodzaak van het studieonderzoek verwezen.
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I.

SAMENVATTING DEEL 1

I.1.

Ontwerpfase

1.1.0. Planvoorbereiding (deel 1/ hoofdstuk I.0)

a.

De planvoorbereiding beslaat een zeer langdurig en zorgvuldig
proces. In dit kader wordt veel aandacht gegeven aan inspraak
(onder meer de C.C.D.-procedure). Hierbij valt de nadruk op het
zoveel mogelijk sparen van panden, hetgeen in een later stadium
vaak leidt tot het treffen van uitgekiende voorzieningen.

b.

Vooral volgens de oude opzet, waarbij het grondmechanisch onderzoek eerst na goedkeuring van het principeplan werd uitgevoerd,
moeten de gevolgen van het plan voor nabijgelegen panden worden
ingeschat. Een inschatting met als resultaat amovering wordt
meestal niet geaccepteerd, voordat dit met uitgebreide berekeningen wordt aangetoond. Omdat dit met name tijdens de inspraakfase niet altijd goed mogelijk is moeten dergelijke panden in
het principeplan gehandhaafd blijven.

c.

Bij de latere detaillering en het grondmechanisch onderzoek is
men geneigd om tegenslagen op te lossen binnen de randvoorwaarden van het principeplan. In het onderhavige dijkgedeelte heeft
dat geresulteerd in een speciale constructie, waarbij ter hoogte
van de panden Bergstoep 48, 49, 50, 52/53 en 56 de voor de stabiliteit noodzakelijke berm is vervangen door een drainage-constructie, waarbij de freatische lijn wordt verlaagd.

d.

Wegens de langdurige planvoorbereiding worden nieuwe ontwikkelingen en inzichten (bijvoorbeeld golfoploop) vaak in een laat
stadium, ook weer binnen het raam van het principeplan meegenomen, zodat het plan voortdurend bijstelling behoeft.

Indien,

met name tijdens de uitvoering, nog wijzigingen in het plan
moeten worden doorgevoerd, zijn de mogelijkheden deze in de
berekeningen te betrekken beperkt, gezien de kosten, de tijdsdruk en het tijdschema van de aannemer. Het is derhalve in de
praktijk nauwelijks te voorkomen dat voor profielwijzigingen
aanvullende berekeningen achterwege blijven.
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1.1.1. Uitgevoerd grondonder zoek (deel 1, hoofdstuk 1.1.)

a.

Het grondonderzoek heeft een zeer uitvoerig karakter. Het op het
onderhavige gedeelte na de afschuiving verrichte, aanvullend
onderzoek heeft aangetoond, dat zich slechts op onderdelen geringe afwijkingen voordoen ten opzichte van het aanvankelijk
veronderstelde profiel.

b.

Ondanks het intensieve onderzoek kunnen, wegens het sterk heterogene karakter van de ondergrond, zwakkere gedeelten buiten de
beschouwing vallen.

c.

Het grondonderzoek blijft in polderwaartse richting beperkt tot
ongeveer het einde van de veronderstelde glijcirkel. Dit kan,
mede gelet op de nu opgedane ervaring, in sommige gevallen leiden tot onvoldoende gegevens ten aanzien van het opdrijfmechanisme en de stijfheidsverschillen in de ondergrond.

1.1.2. Berekeningen naar benodigd dwarsprofiel (eindsituatie) (deel 1,
hoofdstuk I.2.)

a.

Voor de evenwichtsfactor in de eindsituatie wordt een maatstaf
van 1,3 gehanteerd, waarbij tussen 1,3 en 1,4 een faalkansanalyse wordt uitgevoerd met als onzekerheden de grondmechanische
parameters: hoek van inwendige wrijving en cohesie (wrijvingseigenschappen) .

b.

In de berekeningen werd/en wordt geen rekening gehouden met:
•

afritten

o

verkeersbelastingen en -trillingen

•

tonrondte

o

profielafwijkingen

•

de nog niet bekende effecten van opdrijven

•

opbolling van de freatische lijn tussen de kopsloten bij meer
dan normale neerslag in combinatie met maatgevend hoogwater

•

incidentele invloeden, zoals onderhoudswerk en latere aanleg
van afritten.

De invloed van elk van deze effecten afzonderlijk op de eindveiligheid leek destijds echter van weinig belang.
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c.

In het onderhavige dijkgedeelte is bij de grondmechanische berekeningen voorts geen rekening gehouden met de (wel uitgevoerde)
bermsloot, terwijl ook de tijdens de uitvoering doorgevoerde
verhoging van de dijktafelhoogte als gevolg van gewijzigde inzichten in de golfoploop (in dit gedeelte 0,25 m) niet kon worden meegenomen. Ook dit is op zichzelf van beperkt belang.

d.

Zoals reeds onder 1.0. is vermeld, werd de vereiste eindveiligheid in vak G verkregen middels een drainageconstructie voor het
verlagen van de freatische lijn.

Het effect hiervan staat of

valt met de al of niet goede werking van de drainage, hetgeen
goed gecontroleerd moet worden. De blijvende werking is sterk
afhankelijk van het toekomstige onderhoudsbeleid.
e.

De criteria, die er zijn voor het opdrijven van slappe lagen,
werden tot nu toe slechts gehanteerd in gevallen, waarin sprake
is van een dun slappe lagenpakket, waarbij onder meer piping
moest worden beoordeeld.
Het opdrijven van dikke slappe lagenpakketten kon niet in verband worden gebracht met een vermindering van het evenwicht.

f.

Bij het ontwerp werd terdege rekening gehouden met de omstandigheid, dat zich in 1974 een afschuiving heeft voorgedaan ter
plaatse van de waterleidingbult in de directe nabijheid van de
onderhavige afschuiving.

1.1.3. Berekeningen naar tempo etc, van uitvoering (deel 1, hoofdstuk
1.3.)

a.

Voor de uitvoeringsstabiliteit wordt een evenwichtsfactor van
1,2 vereist, hetgeen naar landelijke maatstaven vrij hoog genoemd kan worden.

b.

Gezien de wens de uitvoeringsperiode te beperken tot 3 werkseizoenen, waarbij de feitelijke ophoging hoofdzakelijk in 2 werkseizoenen moet worden aangebracht, is een hoge mate van consolidatie vereist, met name wegens het relatief kleine verschil
tussen de evenwichtsfactoren in uitvoeringsfase en eindfase
(1.2. en 1.3 . ) .
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c.

Er bestaat in verband met mogelijke opbolling van de freatische
lijn tussen de poldersloten nog twijfel aan het uitgangspunt,
dat de freatische lijn bij de aanleg van een (in zand uitgevoerde) binnenwaartse verbetering op een vast niveau gefixeerd kan
worden.

d.

Er is van uitgegaan, dat het effect van de verticale drainage de
hydrodynamische periode volgens de gebruikelijke berekeningen
beperkt.
Het is echter, blijkens het verloop van de wateroverspanningen,
mogelijk dat aan het effect van de verticale drains een te hoge
verwachtingswaarde wordt toegekend. Zeker is dit echter niet.

e.

Bij de berekeningen naar de uitvoeringsstabiliteit was en is het
gebruikelijk, dat geen rekening gehouden wordt met:
•

hoogwaterstanden

9

effecten van opdrijven

•

oplopen van de freatische lijn in het achterland door overvloedige neerslag

•

verweking/verzadiging door overvloedige neerslag in het nog
niet afgewerkte dijklichaam

•

invloed van weg- en bouwverkeer

o

verbreiding van wateroverspanningen als gevolg van de aanleg
van afritten

•

negatieve kleef als gevolg van zettingsverschillen

o

tonrondte

o

profielafwijkingen.

De voornoemde invloeden zijn deels moeilijk vast te stellen en
deels is de kans van optreden moeilijk te bepalen.
Het is overigens de vraag of bovenstaande punten op zichzelf
veel invloed op de berekeningsresultaten hebben. Een combinatie
van de diverse factoren kan wel veel invloed hebben.

1.1.4. Begeleiding tijdens de uitvoering (deel 1, hoofdstuk

a.

1.4.)

De begeleiding tijdens de uitvoering is er in hoofdzaak op gericht na te gaan of de werkelijke wateroverspanningen beneden de
voor iedere fase geldende maximaal toelaatbare wateroverspanning
(de rode lijn) blijft.
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Bij te hoge wateroverspanningen kan het ophoogtempo worden aangepast. De voor de begeleiding van het onderhavige dijkgedeelte
gebruikte waterspanningsmeters blijken destijds op een strategische lokatie te zijn geplaatst.
b.

De bewaking middels gebruikmaking van de "rode lijnen" geeft een
indicatie betreffende het werkelijke evenwicht tijdens de uitvoering. De betrouwbaarheid van dit hulpmiddel is uit praktijkervaringen gebleken, mits uiteraard de rode lijn niet wordt
overschreden.

Bovendien wordt in twijfelgevallen alsnog een

normale evenwichtsanalyse uitgevoerd.
c.

De gemeten wateroverspanningen worden pas verwerkt wanneer de
vraag wordt gesteld of een volgende laag kan worden aangebracht.

1.2.

üityperin gs fase

1.2.1. Vak F ter plaatse van de waterpsnaningsmeters (deel 1, hoofdstuk
II. 1.)

a.

Voor het bepalen van de juiste nulstand van de waterspanningsmeters, blijkt het van groot belang, dat zo weinig mogelijk grondwerk wordt uitgevoerd voor, tijdens en kort na het plaatsen van
de meters. In de onderhavige meetlokatie zijn de activiteiten
zodanig geweest, dat de nulstand van de meters tot 0,30 m kan
variëren.

b.

In verband met vertragingen in de grondaankoop en de verlegging
van kabels en leidingen, bleef de ophoging in het eerste werkseizoen (1982) achter bij de uitgangspunten van het grondmechanisch rapport (bereikte hoogte: N.A.P. + 2,20 m in plaats van
N.A.P. + 4,50 m ) . Omdat hiermee geenszins de opleveringsdatum in
gevaar kwam, werd deze vertraging aanvaardbaar geacht.

c.

In het tweede werkseizoen is het werktempo na een vlotte start
op het onderhavige dijkgedeelte enige maanden vertraagd wegens
organisatorische problemen met betrekking tot capaciteit en
prioriteitstelling van het gehele werk.

»
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Ook deze vertraging werd aanvaardbaar geacht. De gehele uitvoeringsperiode was zodanig (3 jaar), dat ook deze vertraging in
feite binnen de grondmechanische randvoorwaarden kon worden
goedgemaakt. Het 3e uitvoeringsjaart bood daar gelegenheid toe.
d.

Wegens verschil in interpretatie van het werkgroepoverleg van 22
augustus 1983 is in augustus/septembver 1983 sneller opgehoogd
(dat wil zeggen in de kruin van N.A.P + 4,50 m, naar
N.A.P. + 6,30 m inclusief kleibekleding talud + berm) dan het in
het bestek voorgeschreven ophoogtempo. Hierbij speelt een rol,
dat gestreefd werd de opgelopen achterstand voor 15 oktober
(begin gesloten seizoen) goed te maken, zonder concessies te
doen aan de veiligheid.

e.

Hoewel, naar achteraf is gebleken, het LGM voor de genoemde
versnelling niet het groene licht heeft gegeven, blijkt inmiddels dat de gemeten waterspanning toch ruimte voor het uitvoeren
van meer dan 1 slag bood.

f.

Het min of meer gelijktijdig aanbrengen van (zand)ophoging op de
kruin en kleibekleding op het talud en de berm levert risico 1 s
op, omdat een goede interpretatie van de wateroverspanningen dan
niet goed mogelijk is.

g.

Het verloop van de waterspanningen na de (snelle) ophoging van
augustus/september 1983 is wel bijgehouden, doch niet uitgewerkt, omdat voor het gesloten seizoen 1983/1984 geen volgende
ophoging behoefde te worden aangebracht. Analyse achteraf leert
echter, dat de waterspanningen als gevolg van de laatste werkzaamheden hoger zijn opgelopen dan theoretisch kon worden verwacht.

h.

Tijdens en direct na de laatste ophogingen in 1983 is een zeer
grote hoeveelheid neerslag gevallen, hetgeen naar aangenomen kan
worden, de freatische lijn meer dan normaal verhoogd heeft.

i.

Uit de achteraf teruggerekende aanpassingspercentages blijkt,
dat de consolidatie is achtergebleven bij de uitgangspunten uit
de ontwerpfase (begin 1983 zou dit 25 a 36 maanden in plaats van
17 maanden geweest zijn). Niet te achterhalen is of de oorzaak
hiervan ligt bij een tegenvallende werking van de verticale
drainage of bij tegenvallende doorlatendheid van de ondergrond.
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j.

Tijdens het 3e werkseizoen (1984) waren de gemeten wateroverspanningen zodanig, dat de resterende werkzaamheden (ophoging
wegconstructie) op grond van de rode lijntjes zonder bezwaar
konden worden uitgevoerd.

k.

Ook in september/oktober 1984 is een veel grotere hoeveelheid
neerslag gevallen dan normaal.

1.

Direct voorafgaande aan de afschuiving werd de bermsloot geprofileerd. Uit de achteraf gemaakte berekeningen kan het effect
hiervan niet duidelijk in verband worden gebracht met de afschuiving.

m.

Het resultaat van de achteraf berekende uitvoeringsstabiliteit
juist voor de afschuiving (1,15 in het gunstigste geval en 1,04
in het ongunstigste geval) kan de afschuiving niet zonder meer
verklaren (zie hierna onder o.)

n.

Uit (elastische) berekeningen achteraf naar de uitvoeringsstabiliteit blijkt, dat de evenwichtsfactor eind 1984 hoger was dan
die van eind 1983. Desondanks is in 1983 geen deformatie en in
1984 zeer ernstige deformatie geconstateerd. Hierdoor rijst de
vraag of de op grond van elastische berekeningen onverklaarbare
hoge wateroverspanningen van eind 1983 het evenwicht eind 1984
in negatieve zin kunnen hebben beinvloed.

o.

De deformatie in vak F ten westen van de afritten kan met de
gebruikelijke rekenmethoden alleen worden verklaard, indien een
negatief effect van de afschuiving in het naastgelegen vak met
afritten wordt verondersteld.

p.

De vorm van de deformatie (voornamelijk horizontaal) is met
behulp van de gebruikelijke rekenmethodieken (cirkelvormige
glijvlakberekeningen) niet te verklaren.

q.

De oorzaak en de vorm van de afschuiving kunnen met de gebruikelijke benadering voor een belangrijk deel, doch niet ten volle
worden geanalyseerd. Het is daarom terecht, dat parallel aan dit
onderzoek een studieonderzoek wordt uitgevoerd.
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1.2.2. Vak F ter plaatse van de afritten (deel 1, hoofdstuk II.2.)

Het hiervoor onder 1.2.1. vermelde is ook op dit gedeelte van toepassing en voor het overige gelden voor dit gedeelte de volgende aspecten:

a.

Het betreffende dijkgedeelte vormt het centrum van de afschuiving en vormt tevens het centrum van de overgang tussen een
vierkant binnenwaartse dijkversterking en een buitenwaartse
paralleldijk, waar in een kleine zone de nieuwe kruin over de
volle breedte in een keer moest worden aangebracht.

b.

Op deze plaats zijn voor de begeleiding van de uitvoering geen
waterspanningsmeters geplaatst, doch een redelijke benadering op
grond van de metingen in het hiervoor besproken vak, is mogelijk.

c.

Voor de toegankelijkheid van de aanliggende panden moest ter
plaatse een tweetal grotendeels nieuwe afritten worden aangelegd, welke niet vooraf aan een evenwichtsbeschouwing zijn onderworpen. Het is tot heden gebruikelijk alleen de invloed van
afritten op de bebouwing te beoordelen. Berekeningen achteraf
tonen aan dat door het in 1984 snel aanbrengen van de schuine
afrit, de evenwichtsfactor zeer plaatselijk met 0,06 gedaald zou
kunnen zijn. In het ongunstigste geval kan hierdoor de evenwichtsfactor dus zeer plaatselijk onder 1 zijn gedaald (namelijk
1,04 - 0,06).

d.

In het betreffende dijkgedeelte bevindt zich een zeer beperkte
zone, waarbij het slappe lagenpakket kan opdrijven bij rivierstanden van hoger dan N.A.P. + 0,80 m. Juist voor de afschuiving
heeft zich een rivierstand van N.A.P. + 1,90 m voorgedaan. Het
effect hiervan op het evenwicht moet in het studieonderzoek nog
blijken.

1.2.3. Vak G (deel 1, hoofdstuk II.3.)

a.

De overgang naar een buitenwaartse dijkversterking is in dit
gedeelte zodanig, dat in de ontwerpberekeningen als uitgangspunt
gekozen werd, dat nauwelijks belastingverhoging op het binnentalud zou plaatsvinden.
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Niettemin blijkt het binnentalud over een lengte van circa 50 m
plaatselijk maximaal 1 m extra te zijn opgehoogd als gevolg van
de tijdens de uitvoering doorgevoerde nieuwe inzichten inzake de
golfoploop (0,25 m) , overhoogte voor klink (0,15 m) , de gebruikelijke tonrondte (0,30 m) en een maatafwijking (0,30 m) .

Dit

geldt voor een beperkt deel van het talud; de kruin is circa
0,40 m extra verhoogd, terwijl de teen lijn niet extra is verhoogd.
b.

Met name in overgangssituaties van het ene naar het andere dijktype als de overhavige blijkt het in de praktijk vaak moeilijk
het werkelijk te realiseren profiel nauwkeurig in (dat wil zeggen in decimeters) in overeenstemming te brengen met het ontwerpprofiel.

c.

Berekeningen achteraf tonen aan, dat de genoemde, ogenschijnlijke geringe, in een keer aangebrachte belastingverhoging op het
binnentalud, grote invloed heeft op de uitvoeringsstabiliteit.
Omdat voor de afwerking van het binnentalud nauwelijks belastingverhoging werd verwacht, werd geen temporisering voorgeschreven.

d.

De in vak G achteraf berekende evenwichtsfactor is zo laag (circa 1,05) dat grote vervormingen denkbaar zijn.
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II.

SAMENVATTING DEEL 2

N.B.

De meeste zaken uit dit deel zijn reeds hiervoor bij de samenvatting van deel 1 aan de orde geweest en worden hier niet herhaald.

a.

Op basis van de gebruikelijke ontwerptechnieken had de afschuiving noch in de voorbereidende fase, noch bij de gevolgde wijze
van begeleiden, kunnen worden voorzien, omdat de eerdergenoemde
omstandigheden zonder overdimensionering niet in het ontwerp
konden worden meegenomen.

b.

Er is echter sprake van een cumulatie van gebeurtenissen, c.q.
effecten, die samen hebben geleid tot de afschuiving. Deze gebeurtenissen, c.q. effecten afzonderlijk zijn niet van doorslaggevend belang (zie de schema's op bladzijde 3 en 10 van dit
deel).

c.

Op grond van het feit dat met behulp van de gebruikelijke rekenmethodieken de afschuiving niet zonder meer kan worden verklaard
en rekening houdend met de omstandigheid, dat de vorm van de
afschuiving (grote horizontale vervormingen) niet overeenstemt
met de klassieke glijcirkel, kan worden gesteld, dat zich hiaten
voorzien in tot nu toe gehanteerde adviespraktijk, Een studie
volgens een meer fundamentele aanpak werd reeds in een vroeg
stadium aanbevolen en wordt inmiddels verricht.

d.

Het risico, dat de uitvoeringsstabiliteit onder invloed van
diverse factoren tot een onaanvaardbaar niveau daalt, is groter
dan voor mogelijk werd gehouden.
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III.

CONCLUSIES

1.

Het ontwerp van de dijkversterkingsplannen staat onder grote
druk met betrekking tot het streven zoveel mogelijk panden te
sparen.

2.

Door de zeer lange voorbereidingstijd bestaat de mogelijkheid,
dat de plannen tussentijds en zelfs tijdens de uitvoering in
verband met nieuwe inzichten bijgesteld moeten worden, terwijl
het niet altijd mogelijk is deze bijstelling tijdig in de berekeningen te betrekken.

3.

Op een gedeelte van het afgeschoven tracé werd een zogenaamde
uitgekiende oplossing ontworpen teneinde een aantal panden te
kunnen handhaven.

4.

Het na de afschuiving verrichte aanvullende grondonderzoek heeft
aangetoond, dat het voor het ontwerp uitgevoerde onderzoek voldoende intensief was.
Slechts op kleine onderdelen zijn enige hiaten geconstateerd.
Niettemin kunnen ook bij nog intensiever onderzoek specifiek
zwakkere plekken buiten de beschouwing vallen.

5.

Bij de ontwerpberekeningen blijft een aantal zaken buiten beschouwing, waarvan de vraag zich opwerpt in hoeverre de invloed
voor de stabiliteit hiervan van belang is.

6.

Als ontwerpcriterium wordt voor de eindsituatie een evenwichtsfactor van 1,3 gehanteerd, terwijl een faalkansanalyse wordt
uitgevoerd, indien de evenwichtsfactor lager is dan 1,4.

Voor

de uitvoeringsfase wordt een factor van 1,2 gehanteerd, die naar
landelijke maatstaven vrij hoog is. Een faalkansanalyse kon tot
op heden niet op verantwoorde wijze worden uitgevoerd.

Vanwege

de vele risicofactoren blijkt, ook bij grondmechanische begeleiding de factor 1,2 niet altijd aanwezig en is het statistisch
gezien niet uitgesloten, dat zich een afschuiving voordoet.
7.

De effecten van mogelijke opdrukverschijnselen bij dikke slappe
lagenpakketten zijn met de gebruikelijke klassieke rekenmethoden
niet te bepalen.
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Opdrukverschijnselen hebben zich in het onderhavige geval theoretisch zeer plaatselijk voorgedaan. Het effect hiervan op het
evenwicht moet nog uit het studieonderzoek blijken.
8.

Bij het ontwerp is rekening gehouden met de omstandigheid, dat
zich in 1974 in de nabijheid van het werk een afschuiving heeft
voorgedaan.

9.

Op basis van de gebruikelijke ontwerptechnieken had de afschuiving noch in de voorbereidende fase, noch bij de gevolgende
wijze van begeleiden kunnen worden voorzien (zie ook conclusie
23).

10.

De grondmechanische begeleiding van de werkzaamheden geschiedt
op basis van praktische hulpmiddelen, die door ervaring betrouwbaar zijn gebleken. De lokatie voor het meten van wateroverspanningen blijkt strategisch te zijn gekozen.

11.

De beoordeling van de wateroverspanningen vindt alleen dan
plaats als een volgende ophoging nodig is.

12.

Het eerste werkseizoen (1982) kon niet volledig benut worden
wegens vertragingen in de grondaankoop en de verlegging van
kabels en leidingen. Dit werd aanvaardbaar geacht.

13.

Het tweede werkseizoen (1983) werd ook niet volledig benut omdat
aan andere delen van het werk een hogere prioriteit werd toegekend. Ook dit werd aanvaardbaar geacht.

14.

Door een misverstand is aan het eind van het tweede werkseizoen
in een hoger tempo opgehoogd dan, overeenkomstig de uitgangspunten van het grondmechanisch rapport, in het bestek was voorgeschreven.

15.

Hoewel, naar achteraf is gebleken, de waterspanning ruimte bood
voor meer dan een slag, zijn de waterspanningen hoger opgelopen
dan volgens de gebruikelijke rekenmethodieken kon worden verwacht. Het goed kunnen analyseren van een dergelijk verschijnsel
zal in combinatie met punt 16 een belangrijk onderdeel van het
studieonderzoek moeten vormen.

16.

De werkzaamheden van het derde werkseizoen konden op grond van
de gemeten wateroverspanningen zonder bezwaar worden uitgevoerd.
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17.

Tijdens de uitvoering is de consolidatie achtergebleven bij de
verwachtingen.

18.

In de twee belangrijke fasen in de uitvoering, namelijk einde
werkseizoenen 1983 en 1984 is buitengewoon veel neerslag geregistreerd. Volgens de achteraf gemaakte berekeningen blijkt de
invloed hiervan duidelijk, doch is op zichzelf niet van doorslaggevende betekenis.

19.

Het direct voor de afschuiving profileren van de bermsloot kan
uit de achteraf gemaakte berekeningen niet duidelijk in verband
worden gebracht met de afschuiving.

20.

Het effect van de 0,25 m extra kruinverhoging (golfoploop) en
het snel aanbrengen van een der afritten is volgens de achteraf
gemaakte berekeningen een daling van de evenwichtsfactor met
circa 0,10 (zeer plaatselijk).

21.

Het effect van het per verticaal rekenen met een gemiddelde
aanpassing over de dikte der slappe lagen, zoals bij de ontwerpberekeningen gebruikelijk is, heeft in het onderhavige geval een
overschatting van de evenwichtsfactor betekend van circa 0,06,
indien het resultaat wordt getoetst aan een berekening met een
per verticaal variërende aanpassing als functie van de afstand
tot de drainerende onder- en bovenkant van het slappe lagenpakket.

22.

Het hanteren van de momenteel gebruikte proefverzameling van de
wrijvingseigenschappen levert een evenwichtsfactor op, die circa
0,03 lager is dan de evenwichtsfactor op basis van de destijds
gehanteerde proefverzameling.

23.

Indien alle mogelijke ongunstige aspecten in één evenwichtsberekening worden ingevoerd is juist ter plaatse van het hoogste
punt van de afrit in vak F met de gebruikelijke rekenmethodieken
evenwichtsverlies te verklaren.

24.

De vorm van de afschuiving (voornamelijk horizontaal) is met
behulp van de gebruikelijke rekenmethodieken (cirkelvormig) niet
te verklaren.
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25.

De deformatie in vak F (ten westen van de afritten) kan alleen
worden verklaard indien een negatief effect van de afschuiving
in het nabij gelegen vak met afritten wordt verondersteld.

26.

Met de gebruikelijke rekentechnieken is achteraf niet te verklaren waarom de dijk ter plaatse van vak F niet in 1983 maar wel
in 1984 is afgeschoven.

27.

De in vak G gevonden evenwichtsfactor is vanwege de extra, niet
veronderstelde, belasting op het binnentalud, zo laag dat grote
vervormingen mogelijk waren.

28.

De oorzaken en de vorm van de afschuiving kunnen met de gebruikelijke benadering voor een belangrijk deel, doch niet ten volle
worden geanalyseerd. Dit wijst op de betrekkelijkheid van de
gebruikelijke ontwerptechniek.

-
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IV.

AANBEVELINGEN

IV.1.

Ontwerpfase

IV.1.0. Planvoorbereiding

Voortrekkersrol:

1.

Tijdens de planvoorbereiding zou niet eerder aan

H.H.S.

druk van buitenaf toegegeven mogen worden, voordat
middels aanvullende berekeningen vaststaat, dat
daarmee de veiligheid niet in het geding komt. Dit
is inmiddels na de eerste plannen een gebruikelijke
gang van zaken geworden.
2.

Voor de vaststelling van het principeplan moet in

H.H.S.

elk geval een oriënterend grondmechanisch onderzoek
zijn uitgevoerd (is inmiddels reeds gebruikelijk).
3.

Bij nadere uitwerking van het principeplan tot

H.H.S.

uitvoeringsplan, mogen tegenslagen niet zodanig
worden opgelost, dat meer dan de gebruikelijke
risico's ten aanzien van de stabiliteit genomen
worden.
4.

Bijstelling van het plan op grond van nieuwe tech-

H.H.S.

nische inzichten mag tijdens het laatste stadium
van de voorbereiding alleen dan doorgevoerd worden,
als de consequenties met betrekking tot de grondmechanische uitgangspunten vaststaan.

IV.1.1. Grondmechanische aspecten algemeen

Aan de hand van de resultaten van het afzonderlijk uit te
voeren studieonderzoek, zal moeten worden nagegaan in hoeverre het grondonderzoek, de berekeningen naar eind- en
uitvoeringsstabiliteit (alsmede de grondmechanische begeleiding tijdens de uitvoering) moeten worden aangepast.
Een en ander zal op praktische wijze moeten gebeuren.

L.G.M,

- 17 CO-240672/38

IV.1.2. Grondonderzoek

Voortrekkersrol:

1.

Naast het gebruikelijke terreinwerk ten behoeve van L.G.M,
het grondmechanisch onderzoek, verdient het aanbeveling meer gutsboringen te verrichten (vooral ook
meer polderwaarts).

2.

Een nadere bezinning is nodig of voor het bepalen

L.G.M,

van vooral de wrijvingseigenschappen in één geologische formatie een proefverzameling gehanteerd mag
worden of dat voor elk dijkvak opnieuw de parameters moeten worden verzameld (is reeds voor de
afschuiving aangekaart en staat voor 1985 op het
programma).
3.

Het in de voorbereidingsfase meten van waterspan-

L.G.M,

ningen verdient extra aandacht, zodanig, dat in elk
geval gedurende een winter waterspanningen worden
gemeten.

IV.1.3. Berekeningen naar het benodigd dwarsprofiel (eindsituatie)

1.

Een nadere bezinning is nodig naar de invloed op de L.G.M,
eindveiligheid van de volgende factoren:
• vervormingen in verband met stijfheidsverschillen
in en naast de dijk
• verkeer (belasting + trillingen)
• afritten
• opbolling van de freatische lijn tussen de kopsloten bij meer dan normale neerslag in combinatie met maatgevend hoogwater
• incidentele invloeden, zoals onderhoudswerk en
latere aanleg van afritten.

2.

Voor het opdrijf-effect bij dikke slappe lagen
dienen ontwerpcriteria te worden vastgesteld.

werkgroep
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IV.1.4. Berekeningen naar tempo etc, van uitvoering

Voortrekkersrol;

1.

Een nadere bezinning is nodig naar de invloed op de werkgroep/
uitvoeringsveiligheid van de volgende factoren:

LGM

• verkeer (belasting + trillingen)
• bouwverkeer (belasting + trillingen)
o oplopen van de freatische lijn in het achterland
door overvloedige neerslag
• verweking/verzadiging door overvloedige neerslag
in het nog niet afgewerkte dijklichaam
• vervormingen in verband met stijfheidsverschillen
in en naast de dijk
• afritten (verbreiding van wateroverspanningen)
• sloten
• hoogwater tijdens de uitvoering
9 negatieve kleef door zettingsverschillen
• afwateringsprobleem bij vers uitgevoerd werk.
2.

In verband met de vele risicofactoren, waardoor de

werkgroep/

uitvoeringsstabiliteit in negatieve zin kan worden

LGM

beinvloed is het evenals dat ten behoeve van de
eindstabiliteit gebeurt, nodig een faalkansanalyse
uit te voeren naar de uitvoeringsstabiliteit (inmiddels is in werkgroepverband besloten een eerste
aanzet hiertoe uit te voeren).
3.

Mede afhankelijk van de resultaten van de genoemde
eerste aanzet tot een faalkansanalyse en in verband
met de onder 1. genoemde factoren, zal moeten worden bezien of conservatiever aannamen moeten worden
gedaan en meer factoren bij de berekening moeten
worden betrokken of voor toeslagen op de veiligheidsfactor tijdens de uitvoering moet worden gekozen.

werkgroep
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Voortrekkersrol;
4.

Heroverwogen moet worden of polderwaarts van de

L.G.M,

nieuwe teen niet toch een hogere freatische lijn
moet worden ingevoerd. Bij veel neerslag zal tijdens de uitvoering de freatische lijn tussen de
poldersloten immers kunnen opbollen en zodoende de
schuifweerstand in het passieve deel van de glijcirkel buiten de ophoging beinvloeden.
5.

Heroverwogen moet worden of aan de werking van de

L.G.M,

verticale drainage geen te hoge verwachtingswaarde
wordt toegekend (wordt binnenkort door middel van
proeven van het SCW reeds opgepakt).
6.

In de grondmechanische rapporten zou extra geattendeerd moeten worden op de meest kritieke situaties
waar tijdens de uitvoering extra aandacht aan gegeven moet worden.

IV.1.5. Begeleiding tijdens de uitvoering

1.

Een nadere bezinning is nodig of meer waterspan-

L.G.M,

ningsmeters voor de begeleiding noodzakelijk zijn
(dient ook in de studie aandacht te krijgen).
2.

De interpretatie van de wateroverspanningen zou

L.G.M,

verfijnd kunnen worden (dient ook in de studie
aandacht te krijgen).
3.

Ook na het aanbrengen van ophogingen dienen de

L.G.M,

wateroverspanningen te worden beoordeeld.
4.

Er zal moeten worden bezien of de, in vergelijking

werkgroep/

met vele andere projecten toch al vrij intensieve,

LGM/

begeleiding nog verder dient te worden uitgebreid,

directie

- 20 CO-240672/38

Voortrekkersrol;
IV.2.

Uitvoeringsfase

1.

In de bestekken dient nog nadrukkelijker een voor-

directie

schrift te worden opgenomen, dat de waterspanningsmeters tenminste 14 dagen voor de eerste grondroering moeten worden aangebracht. Uiteraard met in
achtname van de mogelijkheden (praktische problemen zoals ophogingen in de rivier kunnen een en
ander onmogelijk maken) dient hieraan zo goed mogelijk de hand te worden gehouden.
2.

Als een trage start voor driejarige bestekken als

H.H.S.

symptomatisch moet worden beschouwd, zal hiermee in
de toekomst in de ontwerpfase rekening moeten worden gehouden (grondaankoop, kabels en leidingen).
3.

Wijzigingen van het dwarsprofiel moeten in principe werkgroep/
niet gedurende het werk worden doorgevoerd. Dient

H.H.S.

dit toch te geschieden, dan zullen vooraf zonder
uitzondering nieuwe berekeningen moeten worden
gemaakt, met alle mogelijke stagnatie van dien.
4.

De grondmechanische uitgangspunten betreffende

L.G.M./

het werktempo dienen gevisualiseerd te worden mid-

directie

dels een ophoogschema, dat onderdeel moet uitmaken
van het bestek en waaraan de werkelijke ophoging
voortdurend moet worden getoetst.
5.

Indien van het ophoogschema moet worden afgeweken

L.G.M./

(uiteraard zoveel mogelijk voorkomen), dienen de

directie

consequenties nauwkeurig te worden nagegaan. Zo
nodig mag een vertraging van de opleveringsdatum
niet worden geschuwd.
6.

In de bestekken dient nog nadrukkelijker te worden
opgenomen, terwijl daar scherp op moet worden toegezien, dat voor een betrouwbare interpretatie van
de metingen te allen tijde minimaal 14 dagen rust
wordt ingelast tussen het aanbrengen van 2 ophogingen.

directie
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Voortrekkersrol;
7.

Afhankelijk van de uitkomst van de heroverweging

directie/

inzake de invloed van afritten zouden de afritten,

H.H.S.

zowel loodrecht als schuin op de dijk geprojecteerd, zo mogelijk in de normale voortgang van het
werk moeten worden opgenomen (dus ook een gefaseerde aanleg).
8.

Indien op een traject bij meerdere panden in een

H.H.S.

afrit moet worden voorzien verdient het aanbeveling
over de onderberm een weg aan te leggen en deze weg
met een of twee centrale afritten te ontsluiten.
Deze oplossing werd in Streefkerk-Oost reeds geadviseerd.
9.

Het verdient aanbeveling om de uiteindelijk in het

H.H.S.

uitvoeringsplan opgenomen afritten (welke derhalve
aan inspraak onderhevig zijn geweest) bij voorkeur
niet meer gedurende de uitvoering ter discussie te
stellen.
10.

Het verdient aanbeveling de maatvoering bij vier-

H.H.S./

kante dijkversterkingen en overgangssituaties nauw- directie
keuriger te doen geschieden.

Delft 5 juli 1985

Werkgroep
"Oorzaken" afschuiving Streefkerk

