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Na de oorlog is men bij een aantal in zee te
bouwen dammen uit economische overwegingen
er toe overgcüaan deze dammen geheel op te bou\^en uit /CLvand. beschermd met een laag zandaslait ter dikte van 20 tot 40 cm. Bij het verlaten
\an de traditionele constructiewijze (in onze zandrijke kustgebieden gewoonlijk bestaande uit een
zandkern bekleed met klei- of keileemlaag, krammal. \lijlaag, stortlaag en steenzetting) doen zich
verschillende hydraulische en grondmechanische
vragen \oor. Een van deze vragen, en wel betreffende de stabiliteit van bitumineuze bekledingen
in het geval van vvateroverdruk aan de binnenzijde
der bekledingslaag, wordt in dit artikel nader
onder de loupe genomen.
Hel /al duidelijk zijn dat, i,n het geval van een
\rijwel waterdichte taludbekleding van een zandlichaain. de bekledingslaag aan een opwaartse druk
onderhev ig zal zijn, indien het (grond)water binnen
hel /andlichaam (dus achter de bekleding) een
hoger niveau heeft dan het „buitenwater" vóór
de bekleding. Wanneer deze wateroverdruk aan de
b'innen/ijde i\<ix bekledingslaag groter zou worden
dan hel gewicht van deze la'ög, zou uiteraard
hel gevaar ontdaan dat de bekleding van het
talud zou worden afgedrukt.
(jc/ien het relatief geringe gewicht van een
gebiuinnneerde zandlaag van 20 a 40 cm dikte
legeiuiver dat van de kleilaag - vlijlaag — stortlaag
Nteenzetiing bij de traditionele bekledings•Aij/e. verdient dit punt speciaal bij de bitumineuze
constructies bijzondere aandacht.
Ten einde in het gestelde probleem inzicht te
verkrijgen is het wenselijk de volgende vraagpunten
nader in beschouwing te nemen :
1. Aan welke hydrostatische overdruk aan de
binnenzijde der bekledingslaag kan een dichte
taludbekleding weerstand bieden?
2. Wat is het effect \an het overschrijden der onder
I genoemde waterdruk ?
3. Welk beloop is bij het onder 2 genoemde geval
als max. aan te houden in verband met de stabiliieit van het talud '.'
4. In hoeverre wordt de onder 3 genoemde talud-
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helling beïnvloed door kunstmatige drainage
van de zandlaag dadelijk achter de bekleding'.'
5. Welke hydrostatische drukken zijn er aan de
binnenzijde van een taludbekleding in bepaalde
gevallen te verwachten ?
Het ligt voor de hand, dat op deze in algemene
zin gestelde vragen ook slechts in algemene /in is
te antwoorden, d.w.z. aan de hand van bepaalde
standaardgevallen. In de practijk /al men tnieraard geval voor geval dienen te bekijken.
Sub I. Aan welke hydrostcaische <i\^/ritk aciii
ik' hinnenzijde der hekledin^slain; kc^^en
dichte
lahtdhekleding weerstand bieden.'
'V
Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt, zal de
wateroverdruk aan de binnenzijde van een dichte
taludbekledingslaag niet groter mogen worden dan
het gewicht van deze laag. wil het statisch evenwicht niet verbroken vvorden.
Ten einde een indruk te verkrijgen welke waterdrukken in de practijk als ..gevaarlijk" zijn ie
beschouwen, worden deze voor een tweetal gevallen hieronder berekend. Het eerste geval is oen
40 cm dikke zandasfaltlaag op een /andtalud Hel
tweede geval is een zandtalud afgedekt met T5 cm
klei. 25 cm vlijlaag
puin en M) cm basalt/uilen.
De op 1 m- bekledingslaag werkende verticale
krachten zijn de volgende (zie fig. I) ;
G
D. l . ( y - - y j
<T„.
I. COS O .
H. y„. I. cos o .
w
waarin
gewicht bekledingslaag in tonnen
G
= dikte bekledingslaag in m
D
vol. gew. bekledingslaag in ton/m'
Y
vol.
gew. water in ton/m'
Y^^
- waterdruk in tonnen
w waterdruk, in ton/m"
a - taludhelling
H ~ wateroverdruk in m.
Voor statisch evenwicht moet nu
W£G
dus (vooryw
1)
H c o s a - ^ D. (y - 1)
(y- 1)
D.
H
cos a

Bij een volumegewiohl van /andasfaltvan l.S en een laagdikie van 40
cm wordt de toelaatbare wateroverdruk aan de binnenzijde der bekleding
(verder te noemen ..inwendige" water
overdruk)
^
H

1.8 —1 ^ .
0,32
• 0,4 ^
m.
cos o
cos a

Voor het talud beschermd met 75
cm klei, 25 cm vlijlaag - puin en
30 cm basaltzuilen wordt H bij volume
gewichten van klei ^-^ 1,6, puin = 1,4
en basaltglooiing =^2.3
H

Evenwicht van een zandtalud bij hydrostatische druk achter de

I
1 4— 1
2,3 — 1
1,6
•0,75+ •
-0,25 +
0,30
cos a
cos o
co
cos a
0,43
0,10 + 0,39
0.92
cos a
cos o m.

De te ..keren" wateroverdruk is derhalve bij de
traditionele taludbekledingswijze ca. 3 maal zo
groot als bij een 40 cm dikke zandasfaltlaag. In
meters uitgedrukt is de verhouding als volgt :
Tc keren wateroverdruk bij:
Zanda-sfaltglooiing i
Talud 1 : 2
.,
1:3
1:4

Basaltglooiing
1,05 m
0.97 m
0,95 m

0,36 m
0,34 m
0.33 m

Aangezien de bepaling van de zwaarte van taludbekledingen in de waterbouw grotendeels op ervaringscijfers berust, zal het na het voorgaande
duidelijk zijn, dat men, wat een eventuele waterdruk achter de bekleding betreft, bij zandasfalt-
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Stroming van water door „drainage kanaaltjes" achter
de bekleding.

bekleding.

constructies eerst op de ervaring terug zou mogen
vallen, indien men de zandasfaltlaag ongeveer drie
maal zo dik maakte als men haar op het ogenblik
pleegt te maken ! Het is dus alleszins de moeite
waard een en ander eens nader te beschouwen.
Sub 2. Wat is het effect van het oyerschriiden
der onder 1 gettoetnde waterdruk ?
Het ligt voor de hand, dat een dichte taludbekledingslaag geen weerstand zal kunnen bieden
aan een „inwendige" wateroverdruk, die groter is
dan overeenkomt met haar eigen gewicht. Bij een
grotere druk zal de laag van het talud worden afgednikt. In de practijk zal dit verschijnsel echter
niet over de gehele plaat gelijktijdig plaats hebben
(alhoewel theoretisch beneden het niveau van het
„buitenwater" de critieke inwendige wateroverdruk
over de gehele laag gelijktijdig wordt overschreden),
doch door plaatselijke toevalligheden zal de plaat
op enkele punten het eerst van het talud worden
gelicht. Hierdoor zullen tussen de plaat en het
zandtahid nauwe kanaaltjes ontstaan, die een
drainagesysteem vormen naar de teen van de
bekledingslaag. Wanneer dit drainagesysteem dusdanige afmetingen heeft dat het uit het talud tredende water geheel kan worden afgevoerd, zal
het evenwicht van de bekledingslaag wederom
hersteld zyn.
Terloops zij hier er reeds op gewezen, dat aangezien bij de teen van het talud het „drainagewater" onder het eind van de bekledingslaag moet
kunnen uittreden, de laag hier niet mag worden
verzwaard (b.v. door inkassinè' in het talud) daar
hierdoor drainage tussen de plaat en het talud
onmogelijk zou worden gemaakt, met het gevolg,
dat de bekledingslaag boven de verzwaarde teen
zou gaan „spatten".
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X

j dv
Vi

fij3-3.

dv
- e g sin a (h -- z ) - . v , ^ ^

~'Tfr

- z) dz

= = 2 | ; ^ ( 2 h z - -z«)

De afvoer per eenheid van breedte is
l

.Slromin^shfehl nanneer water vrij uit het talud vloeit.

Vzdz

jsiria

/2h

=r=
z — z=) d z
Er werd dus op gewezen, dat er een verband
2 " 0.'
bestaat tussen de snelheid waarmede het water
==2gsina^3^^Q^^2gsin^j^,
uit het talud treedt en de voor evenwicht noodb.
2v
^'
Zr
zakelijke ,,capaciteit" van de drainagekanaaltjes
waarin 2 h de hoogte varteen kanaaltje is.
lussen plaat en talud. Indien men zich een
Wanneer het grondwater uit het zandtalud
talud denkt van een kleimassief, dat is afgestroomt,
lopen de stroombanen bij het talud nagedekt door een waterdichte laag, dan zal het
noeg
horizontaal
(zie
fig.-3).
^ = . -;.
duidelijk zijn, dat bij wateruittreding uit het
talud de snelheid hiervan zo gering is (t.g.v.
Het verhang i =^ -Ï-T = tg ar. - '
de geringe doorlaténdheid van klei) dat zelfs bij
Door een hoogte H stroomt
---..^rf; v'
zeer nauwe kanaaltjes de drainerende werking
voldoende zal zijn om opbarsteo van de beldêding
p-i
te voorkomen. Denkt men echter, a b aljder uiterste,
-t
een met een dichte laag bddeed taltfd'van een
• De capaciteit van d^ ^in^g^'^s^^^RJ^^ussenl
massief bestaande uit enkel grove steenblokken,
talud en bekleding inoet, goals hiervoor werd be-';^*^,
Jan zal de wateruittreding.irit het talxid met Zö
grote snelheid kunnen geschieden^prsctkdr^tómx'
- . Denkt men zich de drami^gëkaiiaal^es zöSanig;^ "•
dig grote doorlaténdheid) dat het ^ ' m hét fölud
dat op ïp % vaa.Jiet opp^i^k-yan het talud zich
drukken van de waterdiidltc laaj^ .tfodr .geen
•^#i|èlylöc
K a f i a a ^ vQnflèS;x!airis dus b ^ ; è ï l ^ & i ^
enkel drainage-kanalensysteeni is te vooricome«,
Weórg^^mfstc*
' '-'-^ ' - . - *'' • -^ • • >" ••; ^ " 5 '
Tussen deze beide uitersten ligt ket;taiud Ar^
een zandmassief. De hier yplgende be-xekeaing"
r r . K'*, l#».ctn/^^:-%^.-Tn/sec (grof zand) -^- 4ïmoge een indruk verschaffen omtrent pe vereiste
..'-.-•
:i = tg*,
''.~•^::..-:-.v^i^:^'.:j%.:.-''^
afmetingen van ,.hetdrainagesysteêm''bijèenïand•Arordt
••
-^
'.:.:•/".,•IS'rV:X:,;.••-.^
--*• -r—•
talud uit grof zand.
-- -*'.; ^ '
Denkt men zich de afmetingen van «*n'kanaattje spleetvormig, d.w.z. met een grote breedte-afof
-oieting ten opzichte van de hoogte en vefonderi3.H.
fi»stelt men dat de stroming in de kanaaltjes in verband
met een geringe stroomsnelheid en • d*; kleine
In onderstaande tabel zijn voor enige 'waarden
afmetingen van de kanaaltjes lamiaair i s / d a n
van H en a de noodzakelijke hoogten (2h) van de
maken de krachten (zie fig. 2), die werken op een
drainagekanaaltjes berek^id;
vloeistofdeeltje met hoogte 2h — 2 z, lengte dx en
breedte gelijk aan de eenheid, evenwicht; of wel
jNoodzakeliilce hoo«ten (2h)der luuiMitiet in mm:
g g (2h — 2 z). dx. sin a = t. 2dx.
.;
i - — - —
dv
-V
H =
I m 2 m 3 m i 4 m 5 m j 6m
De schuifspanning r tussen de lagen is 17
II
dz
dv
kinematische vis'talud 1 : 2
1,4
1,6 ; 1.8
1,1
(Newton) of v Q , , waarin v

if^iOf^if^mn:»,

cositeitscoëff.. g de dichtheid en v de snelheid.
Dus:

.,

1.: 4

• 1.0

1,5 f- 1,7- : - l,«?|-f.9

1.3

Het bfijkt derhalve," dat zelfs bij .öuge:ffl(gter;
yf- *••••

56

*-**.*i..

r.:^-^

•-^?:
'•j*.::if
.•••.'*^:

•MÜMB

•tfh

I n-fii

i-..i\"i-'-^'v'Tiik .Kiuei v\-i; (.Ikhie !x'k L'ilmL'Nlaa-;
i'P ee-^ Uiit.^: .,;., pi-',' .,;:ki een ^leKei ••.•.it '-.an.i.ii
: e^ .:;; e;''se!e niiiiiinelci'v hoo^iu xKuloeiiJe i^
«•il: :-,ei i:e\.iai" \ari !iei ..spalien" wm de heklejm'j
iv' \ .H'rkoiiieii.
S;,'' .;. li lik '\!i'c;i l^ lil! hel oiuUr 2 :•( llOi liith
,'i'.:/./ i.'/v •nuMiKuin tiiin W lioiiihii in v,rhiiiul ';.'</
./'i v/..",',','.'i/.' \tin in; uüuJ .'

\

ik'^^inniw I men J e stahilileil v.iii een /aikilaluJ
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hogei /ijn (en wel ongeveer oveieenkonistig het
gewiehi van de hekledingslaag). doch de ihel
evenwiehl van iiei laliul beheersendel korrcKpannmgen /uilen gelijk /ijn aan .he bij een onbekleed
laiiKJ ; immers, fiei gewiehi win de bekledingslaag
/al groicndeels d o o r d e w a i e ' s p a n n i n g e n worden
gedragen. liovensi.ianJe i-'erekemngen gelden derhalve eveneens v o o r een bekleed talud.
InJien men ihiv vvior hel «.leel van een l a l u J .
.va>ii men w a i e n i i t i r e J m g kan verwaehien. hel
helooj' niei steiler J a n I : 4 nia.ikt. J a n is tnen oi>k
hii leLiiier liehle iiekleJmgen zeker. J a t J e ^ t a b l hleit van hel laluJ n u ! m gev.iai komt. D a a r de
vo.,;gaaiide berekeni' e '.oor het evenwicht van
eei givnidelemeni ook gelJl voor hel kleinste
e r o n J e l e m e n i i e ..ile / a n d k o r i e l " is hii een Jergeiijk
i.i'uj ii^ens iiel liiMk iionneieit \ a n J e J i a i n a g e kaïiaalijes g e w a a r b o r g j . fa /.i! J u s geen transport
van /aikkteellies in plaals liehhen. De k;inaallieN
raken J u s mei vciMopi. lerwiji ook geen uilsehurmg plaats lieeft mei als gevolg lang/.ime o n i g r o n J m g onder de hekletlingshi.ig.
N/' ;. //; hdcwiic
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1 y.., h

h
''"
lü a.
O'
Y )
r
>'> ^
\ e e m t men \iH>r
il / a i i j >'.•
2.cp
.M) en
voor )'.
I J a n '.'.oi\u J e grens vaif hel even\i. iein heieikl voor
ig (.'O
oI
Ig a
o|'
a
I •^ . J.i. eer, laliij
I ;4
l')iis Ig i<p

I )e/e
herekenme
•jeljt > 1 H^v een , MlheSLIK'! iiiil
/aiuliakiJ
\vaai walei iiil vloeii.

V.-

^MG
.,

V-^

f 3. 5
/ • . • • l l \ s I, f!' \t/f-

I.

, ; " / / ' w , / / , / i'. ;/.//• Il (Hi'i

if,{

vifH'if

57

Gj -

d (y — yw)

= 0,40(1,8-^1'):-;.;; . .
= 0,32 t/m»
.• •- -.
Berekent men nu voor Gl = 0,32 t/m* bij verschillende waarden van h de waarde van tga, dan
vindt men de getallen van onderstaande tabel:
h in m 1 tg a

Evenwicht ran een zandtalud waar valer uit
vloeit, wanneer het talud is beschermd met een
drainerende bekleding.

spanning evenals bij het onbeschermde talud bij
uittreding nul zijn. De voor de stabiliteit max.
toelaatbare taludhelling kan nu op de volgende
wijze worden berekend. (Zie fig. 6.)
De grenswaarde voor het evenwicht wordt weer
bereikt als de resultante van de krachten die op
een grondelement werken met de normaal op een
glijdvlak evenwijdig aan het talud geen hoek
insluit groter dan de hoek van inwendige wrijving.
De krachten, die hier op een grondelement werken,
zijn het eigen gewicht (G2). de stromingsdruk (W)
en het ge- wicht van de bekleding (Gl) welke nu
door de korrelspanning en niet (zoals onder 3)
door de water spanning wordt gedragen.
Zoals uit de figuur te zien is, wordt de grenswaarde voor het evenwicht bereikt voor
t g ( 9 ' - « ) = G;-qrG;
De stromingsdruk W = i. ywJiHet eigen gewicht Gj — (y^ — y») h
terwijl Gl voor ieder grond element een constante
is, nl. het gewicht van de bekleding.
Ook hier geldt, althans bij benadecing, i = tg a,
zodat voor y, — 2, «p = 30° en y* = 1

Drukt men o uit in Gl en h dan verkrijgt men :
tea - - ( ^ + G./h) r V ( 2 T c 7 h y + T : 3 3 ( G J h T l )
Denkt men als taludbekleding b.v. aan een
40 cm dikke zandasfaltlaag dan is :
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i

0,1
1 :2.3<^
0,2 ^ I J 2,55
0 ^ . i-li 2,90
0.5
. ï • 3.10
0,7
-.1' : 3,25

Zet men nu grafisch tegen elkaar uit l /tg a en h
als is geschied in fig. 7, dan is de max. toelaatbare
taludhelling (in verband met de stabiliteit van hét
grond lichaam) te construeren zoals in de figuur is
aangegeven. Op kleinere schaal gebeurde hetzelfde
nogmaals in fig. 8. Uit deze figuur blijkt dat een
zandtalud voorzien van een drainerend gemaakte
bekledingslaag van zandasfalt, 40 cm dik, onder
een beloop van 1 : 2 zou kunnen worden opgezet,
indien de taludhoogte slechts gering is (ca. 1 m ) ;
bij grotere taludhoogte (ca. 3 m) is het beloop
1 : 2i te maken, terwijl bij grote taludhoogte
( > 3 m) het talud onder 1 : 3-stand zéker is.
Betreffende de kunstmatige drainage van de
bekleding werd reeds opgemerkt dat deze verkregen zou kunnen worden door ontlastingspijpgés
in de zandasfaltlaag aan te brengen. Aan de onderzijde der bekleding, waar het water het buisje
binnenstroomt, zou de stromingsdruk nu echter
zo groot worden, dat het z.g. critiekverhang zou
worden overschreden. Het gevolg zou zijn, dat het
buisje met zand werd geyuld. Denkt men zich nu
in hoe het water, dat uit het grote grondmassief
stroonit, geloosd moet worden door enige met zand
gevulde kleine buisjes, dan zal het duidelijk zijn
dat bijna het gehele verhang in de buisjes zal
moeten worden gekeerd ; m.a.w. £tn de onderzijde
van de bekleding zal nu nauwelijks van enige ontlasting van de waterdruk sprake zijn. De bekleding
zal dus enigszins worden opgelicht, de drainagekanaaltjes achter het talud ontstaan weer en hierdoor zal het uit het talud stromende water worden
afgevoerd. Daar het beloop van het talud nu steiler
dan 1 : 4 is, zal niet alleen ontgronding achter de
bekleding ontstaan, maar tevens zal de stabiliteit

h mm
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Sub '5. Welke hydrostatische
drukken zijn er aan de hinnenzijde
van een tahidhekleding in bepaalde
gevallen te verwachten?

Wanneer aan de ene zijde van
een zanddam permanent of gedurende lange perioden een hogere
waterstand aanwezig is dan aan
de andere zijde, dan laat zich,
voor dit geval van stationnaire
i 3 m
grondwaterbeweging, de waterdruk tegen de binnenkant der
bekleding van de laagwaterzijde
gemakkelijk
berekenen. Anders is
waar water uit vloeit
dit echter indien de hoge waterhekledittg.
stand aan één zijde van dam of
dijk slechts over kortere perioden voorkomt, zoals
dat bij getijbeweging het geval is. Het is dan zeer
lastig langs theoretische weg te bepalen op welke
wijze de (grond)waterstand in het dijkmassief zal
correleren met het buitenwater en aan welke opwaartse druk de taludbekleding derhalve onderhevig zal zijn gedurende de perioden van eb.
Ten einde hierin toch enig inzicht te verkrijgen,
werd in de literatuur nagegaan of iets omtrent de
waterbeweging binnen zanddijken onder invloed
van het getij bekend was. Het bleek, dat dergelijke
onderzoekingen werden verricht door de Provinciale Waterstaat van Zeeland onder leiding van
Ir. Ch. C. Coomans. waarvan de resultaten werden
gepubliceerd in De Itjgenieur van 15 April 1916.
In een aantal dijken werden open peilbuizen
geplaatst zowel in langs- als dwarsraaien. Daar
het de bedoeling was het verloop van het phreatisch niveau binnen de dijken te bepalen gedurende
hoge waterstanden, werden de metingen alleen verricht tijdens hoge vloeden. Uit deze metingen blijkt,
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\iin de ma.xintale taludhelling vun een zundluhiiam
wanneer het talud is beschermd met een drainerende

van het talud in gevaar worden gebracht (zie sub 3).
Het zal derhalve noodzakelijk zijn, dat onder
ieder ontlastingsbuisje een drainagefilter wordt
aangebracht, b.v. een grindkist. De afmetingen
van een dergelijke grindkist houden verband met
de onderlinge afstand van de ontlastingsbuisjes
in het talud en de doorlaténdheid van het zandmassief en zijn derhalve in de practijk voor ieder
geval afzonderlijk te bepalen.
Voor de afstroming van het water uit het talud
en de toelaatbare taludhelling zou het gunstig zijn
de drainagekisten onder de ontlastingsbuisjes te
vervangen door een doorlopende drainage laag
onder de gehele bekleding. Waterbouwkundig zou
een dergelijke laag echter zeer funeste gevolgen
kunnen hebben, daar bij golfoploop langs het
talud de drainagelaag zich met water zou kunnen
vullen, waardoor de bekleding van het talud zou
worden gedrukt t.g.v. de grote doorlaténdheid van
de grintlaag (zie hiervoor hetgeen onder sub 2
werd opgemerkt).
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''"i^nstriictie als in fig. 7 doch op kleinere .•iciuiul.
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dat zelfs bij zeer hoge stormvloeden, indien de
storm althans meer dan 24 uur aanhoudt, de
Aiaximale waterstand dicht achter de taludbekleding ongeveer overeen kwam met het gemiddelde
tussen vloed en ebstand van het buitenwater, terwijl de getijbeweging van het grondwater in hét
dijklichaam een naijling vertoonde van 4 a 5 uur
ten opzichte van het buitenwater.
Uit een en ander moge blijken dat, zolang men
geen gegronde redenen heeft iets anders te ver- onderstellen, men bij zanddijken of dammen op
zandige ondergrond in verband met de stabiliteit
van talud en taludbekleding rekening dient te
houden met een mogelijke stijging van het grondwater binnen de dijk tot een hoogte gelegen midden tussen eb- en vloedstand van het buitenwater
bij zeer zware stormen.
Samenvatting

'

Resumerend kan het volgende worden opgemerkt :
In verband met het relatief geringe gewicht van
bitumineuze taludbekledingen (voor 40 cm zandasfalt ca. 1/3 van het gewicht van een traditionele
constructie) is het noodzakelijk in verband met
mogelijke hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekleding bijzondere aandacht te besteden aan :
a. de te verwachten inwendige wateroverdruk ;
b. de constructie van de teen der bekleding ;
c. het toelaaiSaar beloop i.v.m. de stabiliteit
van het talud;
en indien een steiler beloop dan genoemd onder c
op waterbouwkundige gronden toelaatbaar en om
economische redenen wenselijk is te achten, aan :
d. de invloed van kunstmatige drainage op het
toelaatbaar beloop van het talud, en
e. de constructie van het drainagesysteem.
Betreflende deze punten kunnen de volgende
voorlopige conclusies worden opgesteld :
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Conclusies.
Sub a. Voor zanddijken en dammen op zandige
ondergrond dient men rekening te houden met een
mogelijke stijging van het water in het grondlichaam tot een hoogte gelegen midden tussen eben vloedstand van het buitenwater bij zeer zware
stormen ; althans zolang een nadere bestudering
van het probleem niet tot andere conclusies aanleiding geeft.
Sub b. De constructie van de teen der bekleding
moet zodanig zijn, dat bij mogelijke wateroverdruk
achter de bekledingslaag dit water bij de teen gemakkelijk kan afvloeien.
Sub c. Voor het deel van een zandtalud, waar
wateroverdruk aan de binnenzijde der bekleding
is te vervrachten, mag het beloop niet steiler dan
± 1 : 4 worden gemaakt.
Sub d. Is de bekleding drainerend gemaakt,
dan wordt de max. taludhelling voor een 40 cm
dikke bekleding van zandasfalt op een zandmassief bij:
1. geringe taludhoogte ( ± I m) ca. 1:2
2. grotere taludhoogte ( ± 3 m) ca. l : 2^
3. grote taludhoogte ( > 3 m) ca. 1 : 3
Sub e. De constructie van hét drainage systeem
dient zodanig te zijn, dat haar werking na langer of
korter tijd niet wordt opgeheven ten gevolge van
dicht „slibben" door zand transport. Het aanbrengen van drainagefilters is dan ook noodzakelijk.
Drainagelagen onder de gehele bekleding moeten
echter om waterbouwkundige redenen verwerpelijk worden geacht.
Ten overvloede zij er nogmaals op gewezen, dat
de in dit artikel genoemde getalwaarden in de
practijk uiterwaard niet zonder meer zijn over te
nemen, doch dat geval voor geval dient te worden
bekeken. De getallen hebben dan ook slechts .
oriënterende waarde.
Ir. J. J. FRIJLING
Ingenieur Stiell Nederland N.V.

KniKO oiinierkinici'M n a a r a a n l e i d i n g v a n li<>l a r t i k e l v a n I r . J. .1. rrifliiiK o v e r <le Mlal»ilil4-il
l a n l i i i u n i i n e u / . e «liJkKltekledinKeii
..Heg- en it 'ilcil'oii»".

Jr.;. no. 11. no. 5 en 6- \/,-i

In het in de aanhef i-cnoomdc artikel wordt door de schriivcr
een bcsehouv^ing iicgcvcii oscr de stahititeit van ecn bitumineuze beklediny op een /.andlichaam. \oor het geval eon wateroverdruk uan de binnenzijde van de bekleding aanwezig is.
Ten behoeve van een overzichtelijke behandeling van de voorkomende problemen heelt de schrijver een vijftal \raagpunten opgesteld. welke achtereenvolgens aan
een nadere beschouwing worden
onderworpen. Bij de punten I en
a u ITCnv/ATt^^TAnP
2 zou ik gaarne enige opmerkingen
plaatsen.
Onder punt I wordt de vraag
besproken, aan welke hydrostatische overdruk een dichte hekledingslaag weerstand kan bieden
i.v.m. zijn eigen gewicht. Hierbij
wordt gesuggereerd als zou in ons
land de zwaarte van de traditionele
taludbekleding worden bepaald
door de te keren inwendige wateroverdruk. De zwaarte van de bij
deze bekleding gebruikte kleilaag
en steenzetting berust op practische ervaring; maatgevend zal
hierbij echter geweest zijn de golfaanval waaraan de dijk weerstand
moest bieden. Het is in dit verband zeer goed mogelijk, dat
men voor htt opnemen van eventueol voorkomende wateroverdrukken mei een veel lichtere bekleding had kunnen volstaan. Hieruit volgt tevens, dat n\en, uitgaande van de ervaring met tradiliontle dijksbekledingen, ccn asfaltbekleding
zeker niet 3 maal zo zwaar behoett te maken als men thans
pleegt te doen, zoals door de schrijver wordt gezegd.
Onder punt 2 wordt nagegaan, wat het effect zou zijn van
het overschrijden van de onder punt I berekende ..evenwichtsd r u k ' . Zeer terecht wordt hier opgemerkt, dat de bekleding
van het zandbeloop wordt afgedrukt bij overschrijding van de
evenwiehtsdruk. De conclusie, dat bij dit afdrukken nauwe
kanaaltjes zullen ontsutan tussen tyekleding en talud, wtlke
een drainage systeem vormen naar de teen. is echter niet
geheel correct. Aan de hand van figuur 1 kan dit als
volgt worden nagegaan. De getrokken lijn stelt voor de
wateroverdruk. welke de bekleding kan opnenven, tcrwiil de
streeplijn de optredende waterdruk schenutisch aangeeft.
Ur blijkt een zone vlak onder de waterlijn te zijn. waarm geen
evenwicht heerst, zodat hier de bekleding van het talud woidl
gelicht. In werkelijkheid zal de overdruk welke in de figuur
is getekend niet optreden, maar zal. zodra in A het maximum
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wordt bereikt, de Isekleding worden afgedrukt, [ T zal dan ondvr
de bckk'dmg ecu zone ontstaan waar water.uit het talud trccdi.
waarbij de grootte van de zone afhangt van de overdruk 11
Tevens zal een zo:ie ontstaan waar water in het talud dringt,
terwijl de grootte van deze zone vooral afhangt van vle slijfairtnKnv^ATEft.aTAnt>
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hcid van de bekleding. Daar de beschouwde bitumineuze
bekledingen vrij soepel zijn. zal deze zone betrekkelijk klein
ziin. Bij de onderste strook zal steeds het g,.wicht van de
bekleding de wateroverdruk overtreffen, zodat hier geen afdrukken van de bekleding kan optreden.
Uit bovenstaande Ixschouwing blijkt, dat ..spatten" van de
bekleding dus, ondanks een goede drainage van de teen. zeer
goed ntogclijk is. Een beschouwing over de middelen welke
kunnen worden gebruikt ont dit gevaar te verminderen, valt
buiten het kader \ a n deze opmerkingen.
Ten slotte kan nog worden opgcmeikt, dat in verband met
li:t afwijkende stromingsbccid onder de bekleding, de in punt
.3 door de schrijver gegeven berekening van de stabiliteit
van het zandtalud enige herziening behoeft. In het beschouwde
geval gaat nten n.l. uit van stroomlijnen welke horizontaal verlopen ; dit laatste zal vchtcr ter plaatse van de afgelichte bekleding niet het geval zijn, daar hier de stroomlijnen loodrecht
op het talud komen te staan, waardoor het evenwicht ongunstig
zal worden beïnvloed.
Ir. K. JOUSTRA
Ingenieur bij de Dienst der
Zuiderzeewerken.

!taKeljriri o p c o i n i u e u l a n r v a n I r . H . Jon^tr a n a a r a a n i e i d l n i ; %nn n i i j n a r t i k e l in WeK e n
M a i e r h o n M n o 5-4». lOAl .Sub I.
Ik ben er mij niet van bewust, dat ik gesuggereerd zou hebben, dat de zwaarte van de traditionele taludbekledingen zou
worden bepaald door de te keren inwendige wateroverdruk.
Hoe zou ik dit kunnen weten, waar de afmetingen van deze
bekledingslagen immers geheel op de ervaring berusten. Ik
houd echter rekening met de mogelijkheid, dat de inwendige
w.iieroverdruk mede factor is geweest bij het tot stand komen
van deze ervaring, iets wat Ir. Jous: ' '''kbaar bij voorbaat

uitsluit, getuige de zinsnede :
maatgevend zal hierbij
echter geweest zijn de golfaanval. waaraan de dijk weerstand
moest bieden". Toch is hij blijkbaar niet geheel zeker hiervan.
want hij gaat verder; ..Het is in dit verband /eer goe\( mogelijk. dat men voor het opnemen van eventueel vcHHkomende
wateroverdrukken met een veel tichtere bekleding had kunnen
volstaan." Inderdaad is dat mogcliik. diKh het ii-gendeel is
eveneens zeer goed mogelijk '. Juist in verband met deze onzekerheid schreef ik op biz. 55 ; ..Het is dus alleszins de moeite
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waard een en ander eens nader te beschouwen", hetgeen in het
volgende deel van mijn artikel dan ook geschiedde.
Sub 2.
Ten aanzien van punt 2 van mijn artikel meent Ir. Joustra
hel ontstaan van ..drainage kanaaltjes" achter de bekleding
te moeten tegenspreken. Hij verwijst hierbij naar zijn figuur 1.
In deze figuur is mij echter niet duidelijk waarom de lijn die
weergeeft de,,a»rerdruk. welke de bekleding max. kanopnemen"
van rechts naar links afneemt tot aan de buitenwaterstand,
daar deze druk immers gelijk is aan het gewicht van de plaat
boven water! Verder begrijp ik niet hoe de waterdruk tegen de
binnenzijde van de bekleding op het punt waar het phreatisch
niveau van het binnenwater tegen de bekleding komt reeds
gelijk H zou kunnen zijn. De druk in dit punt is immers nog
gelijk nul ! De figuur van Ir. Joustra betreffende de optredende
— en de toelaatbare wateroverdruk moet derhalve zijn zoals
hier onder is aangegeven in fig. I. De wijziging van de figuur
is echter niet van invloed op het verdere betoog van Ir. Joustra.
Zoals blijkt, is ook hier slechts een beperkte zone aanwezig
waar geen evenwicht zou zijn. terwijl aan de teen van de plaat
het evenwicht ruimschoots verzekerd lijkt. Het geschetste verloop van de optredende wateroverdruk is echter voor het deel
waar geen evenwicht heerst niet houdbaar. Immers, de bekleding znl over dit deel worden opgelicht, zoals in fig. 2 is aange-

geven tussen A en B. In fig. I neemt de optredende wateroverUruk van B naar A af. Dit is gebaseord op drukverlies van
het water, terwijl het door het zandlichaam stroomt. Zodra het
deel AB echter van het talud wordt gedrukt, is drukverlies
tusSen B en A niet meer mogelijk, daar het water in de gevormde
spleet nu practisch een normaal hydrostatisch drukverloop
krijgt. Het verloop van de wateroverdruk tussen B en A wordt
nu 4us horizontaal zoals in fig. 2 is aangegeven. Bij A zou derhalve een plotselinge sprong in de wateroverdruk plaats hebben,
welke discontinuïteit eveneens onhoudbaar is. Immers, dadelijk rechts van A zou nu een wateroverdruk bestaan, die aanzienlijk groter is dan het gewicht der bekleding, terwijl dadelijk
links van A evenwicht zou heersen. Door het oplichten van de
bekleding dadelijk rechts van A zal (t.g.v. de betrekkelijke
stijfheid van de constructie) ook links van A enige oplichting
der beldeding plaats hebben. In deze vooralsnog nauwe spleet
links van A zal echter door water toevloeiing dadelijkdezelfde
wateroverdruk optreden als rechts van A, waardoor dit proces
zich voortzet totdat een drainagekanaaltje is gevormd tot-aan
de teen der bekleding.
Ter illustratie van dit proces ntc^e het volgende voorbeeld
dienen ;
Indien men b.v. op een hellende glasplaat een blad papier
legt en men boven dit papier een dun straaltje water op de
glasplaat laat lopen, dan vormt dit water achter het papier een
aantal kanaaltjes en stroomt aan de onderzijde van het papier
weer weg.
Ook bij asfaltbekledingen op betrekkelijk flauwe laluds
werd geconstateerd, dat deze wateroverdrukken aan de binnenzüde der bekleding konden „keren", welke vele malen groter
warfcn dan het gewicht van de bekleding. Aan de teen van de
bekledingslaag stroomde dan een aanzienlijke hoeveelheid
water uit het talud.
Sub 3.
Over het derde punt van myn artikel merkt Ir. Joustra op,
dat ter plaatse van de zone A B Czie ftg- 1 en 2) waar de bekleding, zij het een weinig, van het talud wordt gedrukt, zich tussen
bekleding en talud een waterlaagje bevindt, waarom naar zijn
mening de stroombaden hier niet meer nagenoeg horizontaal
uit het talud zouden treden, doch loodrecht op het talud zouden
staan. Dit is inderdaad juist, indien de zone waar het evenwicht
overschreden wordt beneden de buitenwaterstartd is gelegen.
Wanneer echter deze zone boven het buitenwater ligt, hetgeen
in mijn artikel werd verondersteld, dan is het niet jti(pt. Immers. de druk in een waterkanaaltje achter de bekleding is dan
gelijk aan het gewicht van de bekleding en dus langs het gehele
talud even groot. Het talud kan dus geen equipotentiaal vlak
zijn en dus staan de stroombanen er niet loodrecht op. Overigens zouden stroombanen loodrecht op het talud ten opzichte
van horizontale stroombanen het evenwicht juist in gunstige
zin beïnvloeden, hetgeen gemakkelijk te zien is uit fig. 5 van
mijn artikel.
Ir. J. J. FRIJLING
•'Ingenieur Shell/Nederland N.V.

2 km soortgelijke strandprolielen kunnen worden
gemaakt als voor perceel R' zijn voorgeschreven.
Hiervan worden twee. elk 5(K) m lange, gedeelten
tiitgcvoerd als ..strand". overeenkt)mstig dwarsprolicl D van tig. 5 en een daarltisscn liggend.
liHVi m laiiu gedeclie als ..schapcnwei", pvereenkonisiii; dwarsprofiel B van lig. 5.
Dit laatste protiei krijgt een zodanige hoogteligging ten opzichieVan het peil van hel randmeer.
dal op de lage berm een goede grasgnvi verzekerd is.
Ook uil aesiheiische overwegingen lijki het onderbreken van de strakke lijn van de steenglooiingen van de dijk langs het randmeer door sirandprotielen aanbevelenswaardig.
De scheepvaartgeul zal. op hydrologische gronden. in dil deel van hel randmeer niet onmiddellijk
langs de dijk kunnen worden gelegd doch hiermi
overal ten minste 250 m verwijderd blijven.
Daar de diepte langs de dijk eehler oveia>'meei/
dan 2 m N.A.P. bedraagt, zal dil voor hel \\i^
weinig bezwaren meebrengen.
/
Ter pluarse van de te maken dijk bev indt >dch op
de vasle zandlaag een slappe grondlaag, van ongeveer dczcllde samenstelling als bij p^fceel S. zij
hel mogelijk iets zanderiger, welke in dik ie varieert
lussen l.2i) m ter plaatse van de ^^in.sluiting \an
dal perceel tot 0.60 m aan het/fioordelijk eind.
In verband met de geringe dixte van de laag is
het niei nodig geacht een grondverbetering toe te
passen, maar is wel de mogelijkheid opengehiien
hel grondlichaam vait dexfijk hier in twee etappen
aan ie brengen, waartuj^en een kortere of langere
rusttijd wordt aangehouden, al naar gelang van
hel tempo waarin d»? slappe lagen zich zullen blijken aan te passen ,aan de belasting.
.Aan de poldep^ijde van de dijk wordt de bekleding. evenals i)ij perceel R'. gemaakt van gebitumineerd zand. «baarbij ook weer het daar reeds beschreven b:rf;protiel js toegepast.

Mei de uitvoering van hel werk wordt pas in
195.1 bctionnen.
Aan hel eind van 1952 zullen in totaal in meer
of minder voltooide toestand boven water zijn
gebracht :
ongeveer 35 km van de meerdijk van de Oosterpolder :'
vier.bouwputten ;
drie havens met opslagterreinen en havendammcn, waarin begrepen 3500 m dijk van de Westerpolder ;
ongeveer 3000 m leidam.
Er zullen dan globaal berekend de volgende
hoeveelheden grond en materialen zijn verwerkt:
Baggcrwerk in toegangsgeulen.
bouwpuiten, havens en voor
grondverbetering . . . .
7.250.000 m»
Zand in urondverbetering en in
de dijk""
12.500.000 m'
Keilcem
1.500.000 m'
Bekledingsfclei
160.000 m'
Hollands rijshoul
6.(X)0.000 bos
Gelders rijshout
3.50.{XX1 bos
Riet
600.000 bos
Storisleen
325.CX)0 ton
Natuursteen in steenglooiingen
1.50.000 ton
Beton in glooiingen . . . . .
27.500 ton
Klinkerkeien in glooiingen . .
9.000.000 stuks
Klinkerkeien in bestratingen .
4.500.000 stuks
Gebitumineerd zand in bekledingen
'. . .
30.000 ton
Gictasphalt in kraagstukken .
7.500 ton
Gecreosoteerd houl aan teenconsiruclies
6.000 m'
Ir. M. KL ASEM A
Hoofdingenieur der Zuiderzeewerken.

K e p l i e k o p h e t naHeiirin v a n I r . FriflinK in ..Meicen M a l e r b o n w " . n o . 1—3.1A53. b e t r e f l e u d e
d e Htabllileit van i»ilniuinen7.<-diJkMbefciedtuKeii.')
Bij het doorlezen van ..Wegen Waterbouw" van Jan.-lebr.
1952 bleek me. dat op mijn commentaar op het artikel van
Ir. l-'njling in ..Wegen Waterbouw" no. 5-6. 1951, betreffende
bitumineii/e dijksbekledingen, nog een naschrill v.in de auteur
is gevolgd Dit is op zichzelf geen aanleiding nogmaals op de/c
kwesiic terug te komen. Gezien echter de misvallingen welke
uit dn n.ischrift kunnen ontstaan, lijkt het me niKxl/.ikclijk
nogni.ials op het vraagstuk van het evenwicht v.in do bekleding
in Ie gaan. Hierbij zal ik me in hoofdzaak tol het Iviangmkvie
l'Lint beivrken, nl. sub _. waarin het etTecl wordt liesproken
•^.in hel overschrijden van de evenwiehtsdruk ondereen a>falibekleding op een zandtalud. Onder evenwichi^druk wordl
bierlijj vervtaan de wateroverdruk achter de bekleding welke
juist evenwicht maakt met het gewicht van de bekleding.
In zijn naschrift komt Ir. Frijling ertoe de bij mijn cominenlaar gegeven figuur te wijzigen (fig. I). Inderdaad waren de
door mii 111 de figuur bij de lijnen geschreven benamingen i^n
weinig verwarrend. De tekening van Ir. Frijling geef'

werkelijk optredende drukken weer. terwijl in mijn figuur de
z.g. siijghoogte (drukhoogte of potentiaal) ten opzichte van het
buiieiiw.iier werd uilgezet. De benamingen van de bij deze
lepliek behorende figuren zijn in verband hiermee gecorrigeerd.
Bij de druktiguur <fig. I) heb ik opgemerkt, d a t : ,,de getekende drukverdeling niet zal optreden", welke opmerking
door Ir frijling blijkbaar niet is begrepen, gezien zijn : ,,Het
geschetste verloop van de optredende wateroverdruk is echter
vooi liet deel waar geen evenwicht heerst met houdbaar."
Bu het verschijnsel van hel afdrukken van de bekleding kan
men twee stadia onderscheiden. Ten eerste een stadjum, waarbij
het iiiiircdende watercvt-nwicht maakt met het a a n d e benedenrand v.in di; gevormde waterblaas in het talud dringende water
en len tweede een st^c^iut» waarbij de uiltredende hoeveelheid
water te groot is, zodat het water zich tussen de bekleding en
'1 I>mir (nitstandiuheden is de opname van de repliek van Ir.
Joustra t-ii liet sIotwt»ord van Ir. Krijling enigszins vertraagd. RetL
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het zandtalud verder benedenwaarts gaat verplaatsen tot aan
de onderrand. Op het eerste stadium doelde ik in mijn commentaar : een sprong in de waterdruk aan de rand van de afgedrukte zone behoeft niet op te treden. De bekleding zal hier
nl. slechts zeer weinig zijn afgedrukt, zodat in de nauwe spleet
verhangen kunnen voorkomen, waardoor de waterdruk continu
zal verlopen. (Zie fig. 2.) Wel veroorzaken geringe horizontale
waterdrukken aan de rand een kracht op de bekleding in
benedenwaartse richting. De opgelichte zone zal zich zover uitbreiden. lot het in de zone A-B luctredende water evenwicht
maakt met het over B-C indringende water. Men kan dit vergelijken met hetdoodlopen van een rivier in een zandwoestijn.
Dit stadium zal alleen dan gevaar opleveren, indien de bekleding t.g.v. de optredende vervormingen scheurvorming zou
gaan vertonen of indien de verhangen in de zone A-B het critische verhang zouden overschrijden. Gezien de soepelheid van
bitumineuze bekledingen is de kans op het eerste gering. Of
gevaar voor het tweede verschijnsel bestaat, dient in ieder geval
afzonderlijk te worden nagegaan; dil hangt af van het verhang
in punt A. Het verhang wordt aangegeven door de hoek die de
raaklijn in dit punt aan de druklijn 1 maakt met de horizontaal.
(Zie fig. 2.)
Bij het tweede stadium loopt de ,.waterblaas" niet dood in
het zandtalud maar zal de onderrand van de bekleding bereiken.
Hiertoe is echter vrij veel tijd nodig, daar een bitumineuze bekleding grote weerstand biedt aan snelle vervormingen. Er kan
zich dus een grote hoeveelheid wr.ter onder de bekleding verzamelen. In de „waterblaas" heerst bovenin een overdruk

welke evenwicht maakt met het gewicht van de bekleding.
Bereikt de watermassa de onderrand, dan neemt de overdruk
plotseling tot nul af (druklijn II, fig. 2) waarbij ter plaatse van
A sterke verhangen in het zandlichaam ontstaan, welke het
critisch verhang — waarbij dus zandkorrels meegevoerd worden — kunnen overschrijden. Dit verhang wordt aangegeven
door de raaklijn aan de druklijn II in punt A. (Zie fig. 2.) Er
kan dus een zand verplaatsing onder de bekleding optreden.
Dit wordt bovendien bevorderd door de naar beneden gerichte
waterstroming onder de bekleding.
Ik wil hier speciaal wijzen op het grote belang van dit verschijn.sel voor de practijk. Het komt nl. voor. dat achter een
gedeeltelijke bekleding een zandlichaam moet worden opgespoten. In dit geval ontstaat dus vrij snel een belangrijke
wateroverdruk ; de beschreven verschijnselen zijn in een dergelijk geval dan ook geconstateerd. Het is hier echter niet de
plaats daar nader op in te gaan. Uit de figuur volgt verder.
dat het tweede stadium meer gevaar oplevert voor zandverplaatsing dan het eerste, daar het verhang bij punt A in het
tweede stadium groter is.
De door Ir. Frijling gegeven vergelijking van de beschreven
verschijnselen met een hellende glasplaat waarop een blad
papier is aangebracht, is principieel fout. Men kan immers een
dichte glasplaat niet vergelijken met een poreus zandtalud
Ten aanzien van het evenwicht van het zandtalud, waarin
onder sub 3 sprake is, heeft Ir. Frijling gelijk als hij schrijft.
dat de stroombanen loodrecht op het talud gunstiger voor het
evenwicht zijn dan horizontale stroombanen. Dit is het geval
bij gelijk blijvende verhangen; waar echter de verhangen na het
afdrukken van de bekleding belangrijk zullen toenemen, is een
beschouwing van het evenwicht in dit geval evvn noodzakelijk
als die welke door de schrijver in zijn oorspronkelijke artikel
wordt gegeven. De conclusie welke Ir. Frijling onder sub c
heeft getrokken, n l . : ,,voor het deel van een zandtalud, waar
overdruk aan de binnenzijde der bekleding is te verwachten.
mag het verloop niet steiler dan i 1 : 4 worden gemaakt", is
dan ook niet juist. Er is geen taludhelling aan te geven, welke
voor elk geval volledige zekerheid geeft. De taludhelling hangt
af van het bij A optredende verhang. Zo treedt bij een talud
van 1 : ^ zand verplaatsing op bü een verhang van 0.65 of
groter, zoals löt een «eavoorft^e berekening volgt. Hierbü is
voor de wrijvingshoek van het zand 30' aangehouden en voor
het volumegewicht onder water 1,01 m 3. Flauwere taluds dan
I : 4 kunnen dus zeker nog gevaar voor zand verplaatsing onder
de bekleding opleveren.
Ir. K. JOLSTRV

K l o t w o o r d v a n d e h e e r I r . J. J. F r i j l i n g
Hier bnjkt weer eens hoe gevaarlijk het is te trachten een
waargenomen verschijnsel te verklaren en dan te geloven, dat'
de gevonden verklaring inderdaad de enige reden is voor het
optreden van het verschijnsel.
Door mij werd waargenomen, dat een asfaltbekleding een
inwendige waterdruk kon,,keren", welke vele malen groter was
dan het gewicht der constructie zonder dat vervormingen aan
het talud werden geconstateerd. Dit verwonderde mij en dus
trachtte ik het verschijnsel te doorgronden. De gevonden verklaring bevredigde mij en zou waarschijnlijk ook Ir. Joustra
bij lezing hebben bevredigd, wanneer hij niet bij een overeenkomstig geval andere verschijnselen had waargenomen. Dus
trachtte hij zijn waarnemingen te verklaren in een repliek op
mijn artikel en kwam uileraard tol een andere gevolgtrekking.
Wellicht speelde een verschillende pakking (99-waarde) en of
doorlaténdheid van hel zandlichaam een belangrijke rol in het
feit. dat zich bij overeenkomstige gBVallcn zo verschillende verschijnselen voordeden. Intussen is dunkt mij hiermede door ons
beiden een nuttig begin gemaakt met de bestudering van de
theoretische achtergronden voor de toepassing van dit nieuwe
materiaal in waterbouwkundige constructies.

