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Technisch Rapport
voor het toetsen
van boezemkaden

Ten geleide
In dit Technisch Rapport is de kennis gebundeld, die is opgedaan bij het onderzoek naar de veiligheid van
boezemkaden in ons land.
Aanleiding tot dit onderzoek was de doorbraak van een kade langs een zijtak van het Noordzeekanaal in
januari 1960, die tot gevolg had dat een woonwijk in de polder Oostzaan inundeerde en de bevolking
geëvacueerd moest worden.
In een tijd, dat de ramp door de overstromingen als gevolg van de stormvloed van 1 februari 1953 nog
levendig was, maakte dit grote indruk en het was voor de minister van Verkeer en Waterstaat aanleiding om
opdracht te geven tot een algemeen onderzoek naar de veiligheid van de boezemkaden in Nederland.
Dit was de directe aanleiding voor de vorming van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,
die thans is uitgegroeid tot een algemeen adviesorgaan voor de waterkeringen en als zodanig is genoemd in
de Wet op de Waterkering.
Nadat een onderzoeksprogramma was opgesteld is veel onderzoek verricht naar de toestand van de kaden.
Gebleken is dat veel kaden onvoldoende veiligheid bieden en verbeterd moeten worden. Op verschillende
plaatsen is dit reeds gebeurd.
Door de boezemkaden worden in toenemende mate vele belangen, zoals wegen, bedrijven en woningen
beschermd tegen inundatie. De kaden hebben vaak minimale afmetingen, zijn opgebouwd uit weinig
weerstand biedende grondlagen en worden constant belast door een waterstand die slechts weinig varieert.
Bovendien neemt de te keren waterhoogte toe door de periodiek vereiste peilverlagingen in de beschermde
en nog steeds inklinkende polders.
De kaden zullen daarom periodiek opnieuw moeten worden getoetst op de vereiste hoogte en stabiliteit.
Door de intussen tot stand gekomen schaalvergroting van de beherende waterschappen kunnen deze dit
onderzoek thans zelf ter hand nemen dan wel begeleiden.
Het Technisch Rapport kan daarbij goede diensten bewijzen.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding
1.1 Functies en hoofdkenmerken
Onder een boezem verstaan we het geheel van (van nature stilstaande) watergangen dat met elkaar is
verbonden maar van het buitenwater is afgesloten, waarop het water uit lager gelegen polders wordt
uitgeslagen en/of waaruit het water op lager gelegen polders wordt afgelaten en van waaruit water kan
worden uitgeslagen of geloosd naar het buitenwater.
De hoofdfunctie van de boezem is het beheersen van de waterhuishouding in het hoger gelegen boezemland
en in de aangrenzende poldergebieden.
Onder een boezemkade verstaan we een langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de lager
gelegen poldergebieden beschermt tegen hoger liggend boezemwater en anderzijds de boezem in stand
houdt.
In appendix 1 geven we een overzicht van de onderdelen waaruit een boezemkade kan zijn opgebouwd,
met de meest gebruikte benamingen.
De twee waterstaatkundige hoofdfuncties van boezemkaden, corresponderend met de zogenaamde
taakbelangen van het waterschap, zijn derhalve:
de bescherming van het achterliggende gebied;
de instandhouding van de boezem (inclusief de vaarweg).
Daarnaast kunnen boezemkaden nog additionele functies hebben, corresponderend met de verwante
belangen van het waterschap, provincie of gemeente, zoals die van weg, recreatiegebied, weiland,
aanlegplaats voor de (plezier-)scheepvaart of waardevol landschapselement.
In het westen van ons land behoren de meeste grote binnenwateren tot een boezem watersysteem. Dit
betreft veelal voormalige afgedamde riviertjes en getijdestroompjes, die onder andere als gevolg van de
voortschrijdende bodemdaling moesten worden bedijkt.
Een andere oorsprong hebben de boezemwateren rond de droogmakerijen, of de kanalen die ten behoeve
van scheepvaart of afwatering werden gegraven en bedijkt.
Een belangrijk verschil tussen boezemkaden en zee- en rivierdijken is de geringe variatie in de
buitenwaterstand. Boezemkaden keren een nagenoeg constante buitenwaterstand, met een relatief geringe
waakhoogte. Dit betekent dat voor boezemkaden de veiligheidsmarge bij normaal voorkomende belastingen
niet veel groter zal zijn dan bij maatgevende omstandigheden.
Het belang van de boezemkaden is in de loop der tijd steeds groter geworden. Hiervoor kunnen we een
aantal oorzaken aanwijzen.

Boezemkade te Driebruggen met achterliggende bebouwing

Ten eerste neemt het hoogteverschil tussen het boezempeil en het polderpeil steeds toe, en daarmee de
kerende hoogte. Dit wordt veroorzaakt door de voortschrijdende maaiveldsdaling van de polder en het
feit dat de peilen in de boezems veelal niet kunnen worden verlaagd, onder meer met het oog op
landbouwbelangen, het behoud van houten funderingen, de scheepvaartfunctie van de boezem en
dergelijke.
Door het toenemende hoogteverschil tussen boezempeil en polderpeil wordt bij een eventuele
overstroming tevens de inundatiediepte in het te beschermen gebied groter.
Voorts is op veel plaatsen het belang van het door de boezemkade beschermde gebied gestegen.
Het belang van de boezem kan zijn toegenomen als vaarweg (met name voor de recreatievaart) en als
aan- en afvoerkanaal.
Tenslotte kan het belang van de kade zelf zijn toegenomen, bijvoorbeeld door gebruik van de kade als
weglichaam, voor recreatie, of als landschappelijk waardevol element.
De stabiliteitstoestand van veel kaden is in de loop der tijd veranderd. Enkele belangrijke oorzaken hiervoor
geven we hieronder weer.
Omdat de kaden zelf ook aan zakking onderhevig zijn, dienen deze periodiek te worden verhoogd. In
veel gevallen is deze verhoging in het verleden echter niet gepaard gegaan met de daarbij
noodzakelijke vergroting van de aanlegbreedte. Dit leidt tot steilere taluds en daardoor tot een afname
van de stabiliteit.
Als ophoogmateriaal werd in het verleden vaak minder geschikt materiaal gebruikt, bijvoorbeeld puin.
Hierdoor werden de kaden zeer inhomogeen van opbouw. Indien een oude poreuze ophooglaag ten
gevolge van zakking van de kade onder de freatische lijn komt te liggen, kunnen kwelverschijnselen
optreden.
De grondeigenschappen kunnen in de loop der tijd zijn veranderd, bijvoorbeeld door consolidatie en
door verwering van veen.
De belastingsomstandigheden kunnen zijn veranderd, bijvoorbeeld door een grotere kerende hoogte of
door zwaar verkeer op de kruin.
De toch al kleine veiligheidsmarge kan zijn afgenomen door de aanleg van vreemde objecten in het

kadelichaam, door het ontstaan van begroeiing met houtvormend gewas of door aantasting van de
kade door scheepsgolven of recreanten.
In opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is de laatste twee decennia
een systematisch boezemkade-onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de meest belangrijke en
kwetsbare boezemkaden in Nederland getoetst met betrekking tot de vervulling van de waterstaatkundige
functies.
In 1990 is door de TAW de projectgroep D4 "Boezemkaden" samengesteld voor het opstellen van het
Technisch Rapport voor het toetsen van boezemkaden. In dit Technisch Rapport zouden met name de
ervaringen die zijn opgedaan met het systematisch boezemkade-onderzoek moeten worden vastgelegd.
De projectgroep had de volgende leden:
ir. P. Slijkhuis
- Hoogheemraadschap Delfland
(voorzitter)
ir. G.W. Beetstra
- Grondmechanica Delft
ing. P. Belgraver
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ing. J.J. Bosschaart
- Waterschap Het Lange Rond
ing. F.S. Duijve
- Hoogheemraadschap van Schieland
ing. M.H. Markens
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ir. M.T. van der Meer
- Fugro B.V.
(secretaris/redacteur)
ir. P. Struik
- Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
(TAW-coördinator)
ing. J.G. Westerhoven
- Provincie Zuid-Holland, Dienst Water en Milieu
ir. L. de Quelerij
- Fugro B.V.
Met behulp van onderhavig Technisch Rapport kunnen de beheerders beoordelen of hun kaden aan de eisen
voldoen. Dit Technisch Rapport past in de serie reeds verschenen TAW-leidraden, waar dan ook veelvuldig
naar wordt verwezen.

1.2 Verantwoording
Het Technisch Rapport is met name bedoeld voor de toetsing van bestaande boezemkaden met betrekking
tot de veiligheid tegen overstroming of doorbraak. Het rapport is primair bestemd voor de beheerders van
boezemkaden.
De projectgroep heeft ernaar gestreefd om de toetsing zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het door
TAW uitgevoerde systematisch boezemkade-onderzoek en in te passen in de systematiek van de overige
TAW-leidraden.
Dit heeft ertoe geleid dat de stabiliteitsfactor 1,3 waaraan in het systematisch boezemkade-onderzoek werd
getoetst, is vervangen door een stelsel met partiële factoren, analoog aan de overige TAW-leidraden. Tevens
is de mogelijkheid opgenomen om voor de representatieve schuifsterkteparameters zowel gemiddelde als
karakteristieke waarden te gebruiken. De partiële factoren zijn zodanig gekozen dat het resultaat van de
stabiliteitstoetsing conform dit Technisch Rapport gemiddeld niet significant zal afwijken van de resultaten
uit het systematisch boezemkade-onderzoek.
Bovendien is geen uitputtende behandeling van theoretische grondslagen gegeven, maar is getracht om
zoveel mogelijk praktische aanbevelingen op te nemen met betrekking tot de toetsing. In resterende
probleemsituaties dient u specialisten in te schakelen.
Voor het ontwerp en de toetsing van boezemkaden zijn nog geen ontwerpfrequenties voor de waterstand en
de windsnelheid vastgesteld. In dit Technisch Rapport wordt een frequentie van 1 keer per 50 a 100 jaar

genoemd. Dit is een arbitraire keuze, en nog onderwerp voor nader onderzoek door de TAW.

1.3 Overzicht
Na het inleidend hoofdstuk 1 komen in hoofdstuk 2 de uitgangspunten bij de toetsing aan de orde die te
maken hebben met de veiligheid tegen overstroming en doorbraak. We gaan hier in op het belang van de
polder, de boezem en de kade. Met betrekking tot de veiligheidseisen wordt aangesloten op het systematisch
boezemkade-onderzoek. Tevens komen beheer en onderhoud aan bod, evenals aspecten met betrekking tot
cultuur, natuur en leefmilieu en de kostenaspecten.
In hoofdstuk 3 geven we een nadere omschrijving van de toetsing van de kruinhoogte en de stabiliteit aan de
hand van een gefaseerde werkwijze. Allereerst vindt er een vooronderzoek plaats voor de gehele kade.
Vervolgens onderzoeken we enkele geselecteerde dwarsprofielen nader en voeren we
stabiliteitsberekeningen uit. Tenslotte geven we een beoordeling van de gehele kade-strekking ten aanzien
van de kruinhoogte, de stabiliteit en de staat van onderhoud. We benadrukken tevens de noodzaak van een
goede verslaglegging van de toetsing.
Hoofdstuk 4 behandelt de hydraulische randvoorwaarden: de maatgevende waterstand, lokale
waterstandsverhogingen, wind- en scheepsgolven en de hieruit voortvloeiende maatgevende ligging van de
freatische lijn. Voorts gaan we kort in op de verkeersbelasting, de belasting door eigen gewicht en enkele
bijzondere belastingen.
Hoofdstuk 5 gaat in op de beoordeling van de kruinhoogte en de kruinbreedte van de kade.
Hoofdstuk 6 schenkt aandacht aan de grondmechanische stabiliteit van de kade. Daarbij gaan we nader in op
de sterkte-eigenschappen van de grond. Bij de beoordeling van de veiligheid tegen afschuiven geven we een
stapsgewijze procedure. In deze procedure geven we ook de methoden aan waarmee een voorselectie van
evident veilige kaden kan worden uitgevoerd en waarmee bij zeer brede kaden de restbreedte na afschuiving
in de beoordeling wordt betrokken.
In hoofdstuk 7 behandelen we de constructies en vreemde objecten. Hoofdstuk 8 beschrijft het beheer en
onderhoud. Hoofdstuk 9 gaat kort in op de uitvoering van een kadeverzwaring en op uitvoeringsaspecten.
Na hoofdstuk 9 volgen een begrippenlijst en een literatuurlijst.
Drie appendices completeren het geheel: appendix 1 met de gebruikelijke benamingen voor elementen van
een boezemkade, appendix 2 met een voorbeeld van de bepaling van het maatgevend boezempeil en
appendix 3 met een voorbeeld van de bepaling van de representatieve schuifsterkte.
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HOOFDSTUK 2

Uitgangspunten bij de toetsing
2.1 Algemeen
Ter beoordeling van de veiligheid van de boezemkaden in Nederland is de afgelopen decennia een
systematisch boezemkade-onderzoek uitgevoerd. De uitvoering van dit onderzoek had de TAW opgedragen
aan het voormalig Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW), later ondergebracht bij de
hoofdafdeling Waterbouw van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat. De meest
belangrijke boezemkaden in Nederland zijn in dit kader reeds beoordeeld.
Nu het systematisch boezemkade-onderzoek is afgesloten stelt de TAW door middel van dit Technisch
Rapport de beheerders van boezemkaden de benodigde kennis ter beschikking om zelf te kunnen beoordelen
of hun boezemkaden aan de eisen voldoen.
In dit Technisch Rapport gaan we er vanuit dat de te onderzoeken boezemkaden nagenoeg de eindstabiliteit
bezitten. Dit betekent, dat gedurende een lange periode geen ophoog- of verbeteringswerkzaamheden van
betekenis mogen zijn uitgevoerd. Indien dit wel het geval is, dient u bij het vastleggen van de actuele situatie
bedacht te zijn op de mogelijke aanwezigheid van wateroverspanningen en restzettingen.
Onder een lange periode verstaan we een periode waarbinnen het consolidatieproces als praktisch beëindigd
kan worden beschouwd. Deze periode kan variëren van 1 tot 15 jaar, afhankelijk van de consolidatieeigenschappen, de dikte van de samendrukbare laag en de grootte van de aangebrachte belasting (dat wil
zeggen de dikte van de ophoogslag).
Eigenlijk moet de stabiliteit in het kader van ophoog- en verbeteringswerken op twee momenten worden
onderzocht:
tijdens de uitvoering;
direct na oplevering onder maatgevende omstandigheden.
Met nadruk wijzen we hier op het belang van een goede verslaglegging van de toetsing (zie 3.5).

2.2 Belang polder, boezem en kade
2.2.1 Polder
Bij de toetsing van de boezemkaden bevelen we aan om zoveel mogelijk uit te gaan van afgeronde
waterstaatkundige beheerseenheden, bijvoorbeeld een aanpak per gesloten ring van kaden, per polder, per
boezem of per boezemcompartiment. In dit Technisch Rapport gaan we uit van een aanpak per polder.
De polder kan grenzen aan verschillende boezems of andere polders en kan onderverdeeld zijn in
verschillende peilgebieden. Ook kunnen er keringen (polderkaden), tussenboezems, hoger gelegen
weglichamen, opgespoten terreinen met bebouwing of industrie in de polder aanwezig zijn.
De gevolgen van een doorbraak met betrekking tot de polder kunnen we bepalen aan de hand van het
economisch belang van de polder, de inundatiesnelheid en de inundatiediepte. Voor een schatting van het
economisch belang van de polder zijn de elementen polderoppervlak, aantal inwoners, aanwezige
infrastructuur en grondgebruik van belang.
De inundatiesnelheid en -diepte na een doorbraak zijn sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de plaats van de
doorbraak, de bresgroei, het wateraanvoerend vermogen van het boezemwater, de mogelijkheden tot
compartimentering van de boezem, de boezemstand tijdens de doorbraak, de oppervlakte en de
diepteligging van de polder.
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Redding is nabij, Tuindorp-Oostzaan

(Foto Arbeidspers; Copyright: Het Vrije Volk/Rotterdams Dagblad)

2.2.2 Boezem
Voor de verschillende boezems die aan de te beschermen polder grenzen, zijn de oppervlakte, de
boezempeilen en de maatgevende boezemstand van belang.
De gevolgen van een doorbraak voor de boezem worden bepaald door het belang van de boezem voor de
waterbeheersing van het boezemland en de aangrenzende polders, recreatie, scheepvaart en dergelijke en de
te verwachten boezemstandveriaging bij doorbraak. Deze laatste is sterk afhankelijk van dezelfde factoren als
de inundatiesnelheid en -diepte.

2.2.3 Kade
De totale kadelengte langs de te beschermen polder kunnen we onderverdelen in verschillende kadevakken
met de vreemde objecten en constructies, die op, in en langs de kade voorkomen.
Na een doorbraak wordt de gevolgschade voor de resterende kade bepaald door het gebruik van de kade,
bijvoorbeeld met betrekking tot de er veelal op of langs lopende verkeersweg, en door de te verwachten
schadevergroting als gevolg van de daling van het boezempeil. Bij een grote daling van het boezempeil zal
het buitentalud niet meer stabiel zijn, doordat de anders altijd aanwezige tegendruk van het water wegvalt.
Daardoor kan het buitentalud bezwijken, omdat de freatische lijn zich niet voldoende snel kan aanpassen.
Daarnaast speelt de problematiek van het herstellen van een kadebres: het is vaak zeer moeilijk om
bijvoorbeeld een oorspronkelijk veenlichaam te vervangen door een opgeworpen kleilichaam op een slappe
veenbodem.
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2.3 Veiligheid tegen overstroming en doorbraak
2.3.1 Veiligheidsniveau
Het te handhaven veiligheidsniveau is in theorie afhankelijk van de gevolgschade bij een eventueel falen van
de boezemkade. Dit betreft de schade aan de te beschermen polder, de voorliggende boezem en aan de
kade zelf.
Bij boezemkaden kan het veiligheidsniveau niet zoals bij zee- en rivierdijken worden gekoppeld aan een
ontwerpfrequentie van de buiten waterstand. Immers, de waterstand in de boezem wordt beheerst op een
gemiddeld peil en dientengevolge is er slechts een klein verschil tussen de normaal voorkomende
waterstanden en het maatgevende boezempeil.
Op dit moment is er voor boezemkaden nog geen veiligheidsniveau vastgesteld. Ter oriëntatie wordt een
ontwerpfrequentie van 1 keer per 50 a 100 jaar genoemd. In dit Technisch Rapport gaan we er vanuit dat de
veiligheidseisen moeten aansluiten op de veiligheidseisen van het systematisch boezemkade-onderzoek.
De in dit Technisch Rapport gehanteerde veiligheidseisen hebben betrekking op diverse factoren.
- De vaststelling van de maatgevende waterstand speelt een rol (zie 4.1). Deze bestaat uit:
het maatgevend boezempeil, in de meeste gevallen bepaald door enerzijds het stoppeil bij
stopsein lozen, en anderzijds de na het stopsein lozen nog optredende veelal geringe
waterstandsverhoging;
- een verhoging van de waterstand ten opzichte van het maatgevend boezempeil, ten gevolge
van stroming en opwaaiing in het boezemstelsel;
- Eveneens belangrijk is de beoordeling van de actuele kruinhoogte bij de maatgevende waterstand
ten opzichte van de minimaal vereiste kruinhoogte (zie 5.1).
- Tenslotte moeten we rekening houden met de stabiliteitsbeoordeling bij een maatgevende
waterstand en een maatgevende ligging van de freatische lijn, met de in hoofdstuk 6
voorgeschreven partiële factoren.
•
Afspraken met betrekking tot het afgeven van het stopsein lozen maken deel uit van de wateraccoorden,
waarin beheerders onderling hun afspraken met betrekking tot het innemen of uitslaan van water vastleggen.
De overige risico-aspecten, nader omschreven in 2.3.2, worden niet expliciet in de beoordeling betrokken. Bij
een goed beheer en onderhoud mogen ze geen rol van betekenis spelen. Daarom hebben we in dit Technisch
Rapport een aantal aanbevelingen voor het beheer en onderhoud opgenomen.
De gevolgschade kan een rol spelen bij de prioriteitsstelling voor de te onderzoeken kaden.
Voor de in het nader onderzoek te toetsen risico-aspecten verdient het aanbeveling om in de normstelling
met een partiële schadefactor rekening te houden met de gevolgschade. In dit Technisch Rapport gebeurt dit
echter nog niet.

2.3.2 Risico-aspecten
Het risico wordt bepaald door:
de kans op overlopen of doorbraak van de kade;
de gevolgen voor de polder en de boezem bij overstroming of doorbraak.
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Hoge boezemstand op de Kromme Angstel

Kans op overlopen of doorbraak
Voor de beoordeling van de veiligheid tegen overlopen of doorbraak van de kade zijn, conform de Leidraad
voor het ontwerpen van rivierdijken (deel 2 benedenrivierengebied), in beginsel de volgende risico-aspecten
van belang.
a.
Overlopen en overslag.
b.
Doorbraak als gevolg van:
1. afschuiving en stabiliteitsverlies;
2. zandmeevoerende wellen;
3. micro-instabiliteit;
4. erosie van het buitentalud of van de oevervoorziening.
c.
Bezwijken als gevolg van de aanwezigheid van objecten in de kade (waterkerende kunstwerken of
vreemde objecten) of als gevolg van menselijk handelen.
d.
Onvoorziene schade door muskusratten, mollen, aanvaring en dergelijke.

Gevolgen bij overlopen of doorbraak
Bij overlopen of doorbraak zijn de gevolgen voor de polder en de boezem afhankelijk van de volgende risicoaspecten.
e.
De mogelijke inundatiesnelheid en -diepte, bepaald door:
1. het verschil tussen boezempeil en polderpeil;
2. de bresgroei;
3. het wateraanvoerend vermogen van het boezemwater;
4. de effectiviteit van boezemscheidingen, mede in verband met de alarmering en alertheid bij sluiten;
5. de aanwezigheid van polderkaden;
6. het belang van een eventueel achterliggende teensloot voor de waterhuishouding van de polder
(met name relevant bij hooggelegen polders).
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f.

g.

De waarde van de achterliggende polder, bepaald door:
1. de beschermde polderoppervlakte;
2. de aanwezigheid van bebouwing/woonkernen, landbouwbedrijven, industrieën of infrastructurele
werken;
3. het grondgebruik (weiland, akkerbouw, tuinbouw).
Het belang van de boezem, bepaald door:
1. de waterbeheersing van het boezemland en de aangrenzende polders;
2. de handhaving van de grondwaterstand in verband met funderingen;
3. de scheepvaart;
4. het functioneren van onttrekkingspunten (koelwater, industriewater et cetera);

5. recreatie.
h.

Het belang van de kade zelf, met name bepaald door de additionele functies (bijvoorbeeld de
wegfunctie). U dient te bedenken dat schade aan het buitentalud kan leiden tot afschuiving van het
gehele kadelichaam en dat herstel van een kadebres soms zeer moeilijk is.

2.4 Beheer en onderhoud
Het is de taak van de waterkeringbeheerder, de waterkeringen blijvend te laten voldoen aan de
veiligheidsnorm. Hiertoe dient onderhoud te worden uitgevoerd en dienen de reglementen en het
vergunningenbeleid erop gericht te zijn om uit veiligheidsoogpunt ongewenste situaties te voorkomen. Een
belangrijk beheersinstrument is het afgeven van het stopsein lozen bij het bereiken van het stoppeil.
Onder onderhoud verstaan we in dit verband het onder profiel houden van de boezemkaden, onder te
verdelen in de volgende soorten onderhoud.
Direct noodzakelijk onderhoud. Dit behelst het herstel van schade, bijvoorbeeld het aanvullen van een
veepad. Dergelijk "gewoon" onderhoud zal normaliter door onderhoudsplichtigen voorafgaand aan de
schouw moeten zijn uitgevoerd.
Groot onderhoud op grond van prioriteiten (middellange termijn). Dit behelst de periodiek
noodzakelijke ophogingen van de kade.
Met de jaarlijkse schouw, meestal bestaande uit een globale visuele inspectie, dient u de actuele kruinhoogte
op te nemen evenals eventuele schade aan de kade of aan de oevervoorzieningen. De toestand van de kade
dient u te vergelijken met die tijdens de voorgaande inspectie, en indien nodig dient u onderdelen te .
selecteren voor een nader onderzoek.
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Erosie buitentalud van de kade langs de Dieperpoel

Naast het "gewone" onderhoud kunnen verbeteringswerken aan de kade noodzakelijk zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij een wijziging van het profiel in verband met onvoldoende toetsingsresultaat,
veranderde eisen, ruimtegebrek, wegverbreding.
Het is aan te bevelen om een terughoudend beleid te voeren ten aanzien van het verlenen van vergunningen
voor de aanleg van vreemde objecten in of nabij de kade. In verband met noodzakelijke toekomstige
ophogingen of verbeteringswerken is het nuttig om langs de kade een strook te reserveren, waarbinnen geen
vergunning wordt verleend voor de aanleg van objecten. Daarnaast is het nuttig om een inventarisatie te
maken van de reeds aanwezige objecten in en nabij de kade, in het bijzonder van de pijpleidingen in of dicht
langs de kade.
Bovendien is het beter om met name op kwetsbare kaden geen beweiding met groot vee toe te laten.
In hoofdstuk 8 geven we een nadere uitwerking van het beheer en onderhoud.

2.5 Cultuur, natuur en leefmilieu
De boezemkaden vormen een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu. Van oudsher is er veel
bebouwing langs de kaden geconcentreerd, bovendien hebben ze vaak een functie als verkeersverbinding.
De toetsing van de boezemkaden richt zich uitsluitend op de waterstaatkundige functies.
Bij het beheer en onderhoud van de boezemkaden en bij het ontwerpen van kadeverbeteringen dient u een
zorgvuldige afweging te maken, waarbij de volgende factoren van belang zijn.
De waarden van woon- en leefmilieu, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden,
natuurwetenschappelijke waarden, recreatieve waarden.
Mogelijke nadelige gevolgen daarvan voor de waterstaatkundige veiligheid (dat wil zeggen de primaire
functie) van de boezemkade.
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Het belang van deze waarden kan zo groot zijn dat het opweegt tegen de kosten van een eventueel
benodigde verzwaring van de kade. In dat geval kan de kade ten laste van het betrokken belang worden
verzwaard.

Kade als waardevol landschapselement met recreatiewaarde

2.6 Kosten
Bij een afweging van de kosten van een onderhouds- of verbeteringsmaatregel dient u alle directe en
indirecte kosten in ogenschouw te nemen. Hierbij verwijzen we naar de Leidraad voor het ontwerpen van
rivierdijken, deel 2 benedenrivierengebied, par. 2.5 [2].
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HOOFDSTUK 3

Toetsing
3.1 Doel en werkwijze
3.1.1 Doel
In dit hoofdstuk geven we aan langs welke weg en met welke praktische uitgangspunten we de veiligheid
van een boezemkade tegen overstroming of doorbraak kunnen toetsen.

3.1.2 Werkwijze
Het is aanbevelenswaardig om bij de toetsing van de boezemkaden zoveel mogelijk uit te gaan van
afgeronde waterstaatkundige beheerseenheden. In het Technisch Rapport gaan we uit van een aanpak per
polder.
De toetsing richt zich primair op de beoordeling van twee risico-aspecten.
Het risico-aspect "overlopen en overslag", door te controleren of de kruinhoogte voldoet aan de
minimum kruinhoogte.
Het risico-aspect "doorbraak als gevolg van afschuiving en stabiliteitsverlies", door te controleren of de
stabiliteit van de kade voldoende is.
We gaan hierbij uit van een gefaseerde werkwijze, bestaande uit de volgende onderdelen.
a.
Vooronderzoek.
b.
Nader onderzoek.
c.
Beoordeling.
Teneinde onnodige berekeningen en/of grondonderzoek te voorkomen, bevelen we voor de
stabiliteitstoetsing een stapsgewijze procedure aan, waarbij we tussentijds (na elke stap) al kunnen
beoordelen of de kade voldoende stabiel is.
In figuur 3.1 ziet u het stroomschema van de stapsgewijze stabiliteitstoetsing gegeven [13]. Voor de stappen
I t/m III behoeven nog geen aanvullende in situ gegevens te worden verzameld; deze stappen kunnen
daarom al in het vooronderzoek plaatsvinden (zie 3.2.4). De stappen IV t/m VII vinden plaats in het nader
onderzoek (zie 3.3.5). In 6.5 werken we de gehele stapsgewijze procedure uit.

ad a. Vooronderzoek
Het vooronderzoek kent de volgende onderdelen (zie 3.2).
, .
Inwinnen algemene gegevens. ,
•
,
Opstellen geotechnisch lengteprofiel.
Visuele verkenning: globale indeling in kadevakken en opnemen profielvorm, vreemde objecten,
constructies en toestand van de kade. .
Voorselectie: selecteren evident veilige kadevakken (eerste drie stappen van de procedure voor de
stabiliteitstoetsing).

19

1

achterliggende polder sluit direct aan op
de kade (geen diepe kwelsloot) en is hoger
gelegen dan de maatgevende waterstand?
nee

II

1

ja

V
O

»

o
R

o

r

kruinbreedte en taludhelling voldoen beide
aan veilige waarden (tabel 6.3) ?

jd

N
D
E
R
7

»

O
E
K

nee

III

oriënterende glijvlakberekening met conservatieve schatting parameters (tabel 6.4)
geeft F > 1,0?
nee

IV

VII

r

kade is onvoldoende stabiel

Figuur 3.1
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ad b. Nader onderzoek
Het nader onderzoek kan de volgende onderdelen omvatten (zie 3.3).
Keuze en inmeten representatieve dwarsprofielen.
Selectie dwarsprofielen voor stabiliteitsonderzoek.
Peilbuiswaarnemingen (bepaling hoogste ligging freatische lijn).
Grond- en laboratoriumonderzoek (bepaling laagindeling en grondeigenschappen).
Stabiliteitsberekeningen (overige stappen van de procedure voor de stabiliteitstoetsing).

ad c. Beoordeling
U dient de gehele kade-strekking te beoordelen. Deze beoordeling omvat de volgende aspecten (zie 3.4).
Kruinhoogte.
Stabiliteit.
Staat van onderhoud.
Voor de beoordeling van de kade zal het niet altijd nodig zijn om voor ieder kadevak alle fasen van het
onderzoek geheel te doorlopen. Na het vooronderzoek en in bepaalde fasen van het nader onderzoek dient u
te besluiten of het zinvol is om een volgende fase te doorlopen. Hierbij wijzen we met name op de in figuur
3.1 gegeven procedure voor de stapsgewijze stabiliteitstoetsing van een kade. Bovendien: wanneer de te
toetsen kade al eerder door de TAW in het kader van het systematisch boezemkade-onderzoek is onderzocht, zullen veel gegevens met betrekking tot het vooronderzoek en het nader onderzoek reeds bekend zijn.
Voor de afsluiting van het onderzoek dient u te controleren of bepaalde kadevakken ten onrechte niet in het
vervolgonderzoek zijn betrokken. In dat geval is terugkoppeling naar een eerdere fase noodzakelijk.

3.2 Vooronderzoek

3.2.1 Inwinnen algemene gegevens
Het is nuttig om bij aanvang van het onderzoek allereerst per polder de volgende gegevens te verzamelen
(voorzover al niet bekend).
•

Gegevens met betrekking tot de kans op overlopen of doorbraak.
- De boezemgebieden waartoe de langs de polder gelegen wateren behoren, en voor deze boezems:
de bodemligging, het (maatgevend) peil en de aanwezigheid van boezemscheidingen.
- De maaiveldhoogte en de (polder)peilen van de polder(s).
- De keurafmetingen van de boezemkaden.
- Kadetype (klei- of veenkade, indien te achterhalen uit historische gegevens) en bodemopbouw.
- Reeds aanwezige gegevens, bijvoorbeeld ingemeten dwarsprofielen, lengtewaterpassingen,
geohydrologische gegevens.
- Gegevens met betrekking tot eerder verricht onderzoek (bijvoorbeeld grondparameters), het tijdstip
van reeds uitgevoerde ophoog- of verbeteringswerkzaamheden, resultaten van oude berekeningen.
De ligging van kabels, leidingen en puin.

•

Gegevens met betrekking tot de gevolgen van overlopen of doorbraak.
- De ligging, de oppervlakte, het grondgebruik, de bebouwing en infrastructuur in de polder.
- De aanwezigheid van boezemkeringen, tussenboezems, polderkaden, hoger gelegen weglichamen
etc.
- Het wateraanvoerend vermogen van het boezemwater (o.a. de inhoud en de oppervlakte van de
boezem).

Bovenstaande gegevensverzameling is ruimer opgezet dan strikt noodzakelijk is voor de toetsing op
kruinhoogte en stabiliteit.
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Gemetselde kademuur en sluis te Nieuwersluis

In dit Technisch Rapport gaan we er vanuit dat aan de te onderzoeken boezemkaden gedurende een lange
periode geen ophoog- of verbeteringswerkzaamheden van betekenis hebben plaatsgevonden (dat wil zeggen
dat het consolidatieproces als praktisch beëindigd kan worden beschouwd). Derhalve kan worden
aangenomen dat de kaden nagenoeg de eindstabiliteit bezitten.
Periodieke ophogingen van de kade ten behoeve van onderhoud hoeven in de regel slechts eens per 15 jaar
te worden uitgevoerd en niet groter te zijn dan ca. 0,30 m. De invloed van dergelijke ophogingen op de
stabiliteit van de boezemkaden is te verwaarlozen.

3.2.2 Geotechnisch lengteprofiel
Het is aan te bevelen om ten behoeve van het maken van een eerste inschatting van het geotechnisch
lengteprofiel een geologische gebiedsbeschrijving te maken, waarin u aangeeft welke formaties en
afzettingen kunnen worden onderscheiden, en tot welke diepte antropogene gronden kunnen worden
aangetroffen. Hierbij kunt u gebruik maken van geologische, geomorfologische, bodemkundige en
geohydrologische kaarten en van reeds eerder uitgevoerd grondonderzoek.
De meest relevante geologische afzettingen zijn:
de afzettingen van Calais;
de afzettingen van Duinkerke;
Hollandveen.
In de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken (deel 1 bovenrivierengebied, par. 9.2 en deel 2
benedenrivierengebied, par. 4.2) treft u een beschrijving aan van de geologische opbouw van het
rivierengebied in Nederland. Figuur 3.2 geeft een overzicht van de veenpolders in west-Nederland.
Op basis van bestaand grondonderzoek, bodemkaarten, geomorfologische kaarten en geologische kaarten
(Rijks Geologische Dienst) dient u voor de opbouw van de ondergrond onder of naast de kade een voorlopig
geotechnisch lengteprofiel samen te stellen. Het geotechnisch lengteprofiel bedoelt een indruk te geven van
de opbouw van de ondergrond en de daarin voorkomende variaties ten behoeve van het selecteren van
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trajecten en profielen en het schematiseren van de laagopbouw. Het geotechnisch lengteprofiel is tevens een
hulpmiddel bij de vaststelling van de plaats en diepte van eventueel te verrichten grondonderzoek.
Bij gebrek aan geotechnische gegevens kunt u een eenvoudig grondonderzoek uitvoeren. Dit kan
bijvoorbeeld bestaan uit een geofysisch onderzoek (bijvoorbeeld geo-elektrische weerstandsmeting of
elektromagnetische inductiemeting) aangevuld met handboringen met lepel- of gutsboor en sonderingen (zie
de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1 bovenrivierengebied, par. 3.4). Hierbij merken we
op dat bij aanwezigheid van puin een geofysisch onderzoek weinig informatie oplevert.
Gegevens uit boringen en sonderingen (verzameld in het nader onderzoek) dient u in het geotechnisch
lengteprofiel te verwerken.

VEENPOLDERS
P l l l f l t l veengrond met kleiige toplaag
l £ & j & l veengrond met zandige toplaag
|—

| kleigrond en klei-op-veengrond

i l l l l j l j INGEPOLDERDE MEREN
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I j l l l l l l l DUINEN
H
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[ H ^

Figuur 3.2

MEREN. NA ONTVENING
BEBOUWD TERREIN

.<</

Veenpolders in west-Nederland (Uit: Polders of the World, Vol.2, oct. 1982 [12])

3.2.3 Visuele verkenning
De visuele verkenning heeft tot doel de verschillende kadeprofielen, constructies, vreemde objecten en de
toestand van de kade in het terrein te'beschrijven en vast te leggen.
Hierbij is het aan te bevelen de kade te verkennen en de aangetroffen profielvormen met behulp van
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schetsen vast te leggen. Het traject waarvoor deze profielvorm representatief is, dient u aan te geven op een
situatietekening. De afmetingen en hoogten ten opzichte van het actuele boezempeil, alsmede de
aangetroffen bijzonderheden zoals kwel, houtgewassen, verhardingen, oeververdediging, constructies et
cetera, dient u op de schets te vermelden en zonodig toe te lichten.
Voor de gehele kadelengte dient u aandacht te besteden aan de volgende aspecten, welke zonodig
beschreven moeten worden.
•

Verschillende kadeprofielen:
Vorm en afmetingen van het dwarsprofiel, met taludhellingen, tussenbermen, teen- of kwelsloot,
kopsloten etc. (de helling van het binnentalud geeft vaak een indicatie van het materiaal waaruit
het kadelichaam is opgebouwd: een kleikade heeft een veel steiler binnentalud dan een veenkade).
- Kruinhoogte en hoogteligging boezemland en polder (kan globaal worden geschat ten opzichte van
het actuele boezempeil).
- Afmetingen boezem.

•

Oeververdediging:
- Rietkraag, bestorting.
Harde oevervoorzieningen, bijvoorbeeld damwand, keermuur.

•

Constructies en vreemde objecten, zoals bijvoorbeeld de volgende:
Coupures.
Kunstwerken in het profiel van de boezem, bijvoorbeeld sluizen, stuwen, bruggen, noodkeringen.
- Verharding (open of gesloten, op kruin of op binnenberm).
- Bebouwing, woonboten, opslagtanks (bijvoorbeeld LPG-tanks).
- Begroeiing met houtgewas.
- Kabels en leidingen, zowel loodrecht op de kade (vaak in het terrein herkenbaar aan de hand van
zinkerborden) als in de lengterichting van de kade.
- (Leiding)masten.

•

Beoordeling toestand ten aanzien van de volgende schadebeelden:
Kwelverschijnselen (bijvoorbeeld vochtige tot drassige bodem, moerasachtige vegetatie in het
binnentalud, zichtbaar uittredend water c.q. weivorming, drijvend/ontoegankelijk maaiveld achter
de kade).
Toestand vegetatiedek.
- Mechanische beschadigingen van het kadeprofiel.
- Toestand oeververdediging.
- Toestand constructies en vreemde objecten.
- Kenmerken van instabiliteit (bijvoorbeeld verzakking, uitspoeling, scheuren in het vegetatiedek of in
de weg op de kruin, enigszins dichtgedrukte teensloot).

Ter verduidelijking kunt u de verschillende profielvormen en relevante vreemde objecten en constructies
fotografisch vastleggen.
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Drassige en vertrapte grasmat

3.2.4 Voorselectie
Kadegedeelten waarvan het evident is dat deze ruim aan de waterstaatkundige eisen voldoen, behoeven
geen verdere toetsing in het nader onderzoek.
In 6.5 treft u een stapsgewijze procedure aan voor de stabiliteitstoetsing van de kade, waarvan de eerste drie
stappen reeds bij deze voorselectie kunnen worden doorlopen.
I
II

III

Kaden met een direct aansluitende polder die hoger ligt dan de maatgevende waterstand, kunt u
beoordelen als "voldoende stabiel".
Beoordeel de kruinbreedte en de taludhelling van de kade aan de hand van hiervoor gedefinieerde
veilige waarden (zie tabel 6.3). Indien hieraan voldaan is, kunt u de kade beoordelen als "voldoende
stabiel".
Beoordeel de stabiliteit met behulp van een oriënterende glijvlakberekening, uitgaande van een
geschatte laagopbouw van de bodem, conservatieve grondeigenschappen en een geheel verzadigd
kadelichaam. Indien de stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0 kunt u de kade beoordelen als
"voldoende stabiel".

3.3 Nader onderzoek
3.3.1 Representatieve dwarsprofielen
Het is aan te bevelen om eerst een indeling in kadevakken te maken op basis van de algemene gegevens van
de kade, het voorlopig geotechnisch lengteprofiel en de resultaten van de visuele verkenning.
Een kadevak is voor een deel van de kade gekarakteriseerd door de volgende kenmerken:
•
Uniformiteit ten aanzien van de ondergrond.
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•

Een min of meer eenduidig dwarsprofiel, dat wil zeggen min of meer gelijke:
- profielvorm;
- oevervoorzieningen, voorzover van invloed op de ligging van de freatische lijn, en daardoor op de
stabiliteit van het binnentalud;
- constructies en vreemde objecten (verharding en/of bebouwing).

In het terrein dient u daarna een beperkt aantal representatieve dwarsprofielen vast te stellen. Elk
representatief dwarsprofiel vertegenwoordigt een gedeelte van de te onderzoeken kadelengte. Hierbij
worden kadevakken die onderling maar weinig verschillen in geometrie samengevoegd, indien de
geologische opbouw van de ondergrond dit toelaat. Dit betekent dat één dwarsprofiel representatief kan zijn
voor meerdere, niet noodzakelijk aansluitende, kadevakken.
Uiteindelijk dient u elk kadevak dat voor nader onderzoek geselecteerd is, door een representatief
dwarsprofiel aan te geven.
De plaats van het representatieve dwarsprofiel dient u zodanig te kiezen dat het overeenkomt met het
gemiddelde profielverloop van het traject waarvoor het representatief wordt gesteld.
Bij de keuze van de representatieve dwarsprofielen dient u ook de mogelijke lokaties voor het
grondonderzoek en voor de plaatsing van peilbuizen te bepalen. Het is aan te bevelen om, indien mogelijk,
rekening te houden met de volgende factoren:
De bereikbaarheid voor grondonderzoekmaterieel.
De kans op verstoring van de peilbuizen door bijvoorbeeld publiek, boeren of vee.
De aanwezigheid van kabels en leidingen.
Lokaal kunnen er afwijkingen binnen het geselecteerde kadevak voorkomen. U dient dan af te wegen of
deze afwijkingen een zodanige invloed op het waterkerend vermogen van de kade hebben dat hier een
additioneel profiel moet worden geselecteerd. We geven hier enkele voorbeelden van lokale afwijkingen:
Plaatsen waar een kopsloot in de binnenteen van de kade eindigt (een kopsloot is een poldersloot die
dwars op het kadelichaam is gesitueerd).
Op- en afritten naar in het achterland gelegen woningen.
Onderbrekingen in de teen- of kwelsloot, zoals dammetjes die al dan niet van duikers zijn voorzien.
Verschil in oeverbeschermingsconstructies, zoals damwanden, steenglooiingen, aanlegsteigers et cetera.
Een damwand kan bijvoorbeeld een afwijkend freatisch vlak tot gevolg hebben.
Een smallere of bredere strook boezemland voor de kade.
De geselecteerde representatieve dwarsprofielen dient u in te meten (bijvoorbeeld door middel van een
waterpassing). Hiervoor kan als buitengrens de bodemligging 4 a 5 m voor de buitenteen of voor de
oevervoorziening worden aangehouden. De binnengrens dient op het aangrenzende land voorbij de teen- of
kwelsloot te worden gekozen, met een minimale afstand van 10 m voorbij de binnenteen.
Bij het inmeten van elk dwarsprofiel dient u tevens de boezem- en polderwaterstand te meten.
Naar aanleiding van de gemeten dwarsprofielen kunt u de indeling in kadevakken zonodig bijstellen.
In figuur 3.3 ziet u ter illustratie een schematische indeling van kaden rondom een polder in kadevakken, met
de geselecteerde representatieve dwarsprofielen.

3.3.2 Dwarsprofielen voor stabiliteitsonderzoek
Door onderlinge vergelijking van kadevakken en een verstandige keuze van de nader te onderzoeken
kadevakken kunt u het aantal grondonderzoeken en stabiliteitsberekeningen tot een minimum beperken.
U dient hierbij te bedenken dat naarmate men minder kadevakken selecteert voor nader onderzoek, de kans
groter wordt dat men later ten gevolge van beoordelingsfouten bij de onderlinge vergelijking van
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kadevakken en de keuze van de nader te onderzoeken kadevakken alsnog een aanvullend grondonderzoek
moet uitvoeren.

PROFIEL NRS. ©

Figuur 3.3

©W©

fï)

Schematische indeling in kadevakken en de geselecteerde representatieve dwarsprofielen, Blauwe Polder.

Blauwe Polder, kade ter plaatse van profiel 2
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Blauwe Polder, kade ter plaatse van profiel 4

Bij de selectie van de nader te onderzoeken kadevakken dient u de verzamelde gegevens met betrekking tot
de geometrie, de geologie, constructies en de toestand van de kade te gebruiken. Hierbij kunnen we de
volgende algemene opmerkingen maken:
De evident veilige kadevakken zijn bij de voorselectie reeds afgevallen (zie 3.2.4). In de
selectieprocedure behoeft u deze vakken derhalve niet meer te betrekken.
Het is aan te bevelen om allereerst groepen samen te stellen van kadevakken met een gelijke
bodemopbouw. Binnen een groep dient u dan één of meer representatieve dwarsprofielen te kiezen,
op grond van verschillen in de geometrie.
De selectie moet zodanig zijn, dat aan de hand van de resultaten van het nader onderzoek ook een
uitspraak kan worden gedaan over de stabiliteit van de niet nader onderzochte vakken.
Niet voor elk geselecteerd kadevak is het uitvoeren van een compleet stabiliteitsonderzoek nodig. We
verwijzen hierbij naar de in 6.5 beschreven stapsgewijze procedure voor de stabiliteitstoetsing, waarbij
u op verschillende momenten kunt bekijken of de kade reeds kan worden beoordeeld als "voldoende
stabiel", of dat het noodzakelijk is om nog aanvullende gegevens te verzamelen en/of berekeningen te
maken. Soms ook is vergelijking van de resultaten van het grondonderzoek met dat van een soortgelijk
reeds doorgerekend profiel voldoende.
Voorkeur bestaat voor grondonderzoek in profielen die in de nabije toekomst toch moeten worden
gereconstrueerd, of waar kenmerken van instabiliteit zijn waargenomen.
De selectie van "rekenprofielen" (dat wil zeggen profielen waarvoor stabiliteitsberekeningen moeten
worden uitgevoerd) vindt pas plaats nadat alle gegevens en uitkomsten van het grond- en
laboratoriumonderzoek zijn verzameld. Doorgaans begint men met de berekening van de stabiliteit van
het meest ongunstige profiel.

3.3.3 Peilbuiswaarnemingen
Via peilbuiswaarnemingen kunt u inschatten in welke mate het freatisch vlak door de neerslag wordt
beïnvloed. Aan de hand van deze gegevens kunt u de maatgevende ligging van de freatische lijn ter plaatse
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van de peilbuizen bepalen. Deze is meestal het gevolg van een combinatie van langdurige neerslag en een
verhoogde boezemwaterstand (zie 4.1.5).
In de representatieve dwarsprofielen die daarvoor in aanmerking komen, worden daartoe korte peilbuizen
geplaatst. Dit betreft meestal 1 a 2 m lange buizen met een uitwendige diameter van 35 mm en een
filterlengte van 300 mm. Het filter wordt met een kous beschermd tegen verstoppingen. Minimaal dienen 2 a
3 peilbuizen per profiel te worden geplaatst: één in de kruin en één of meer in het binnentalud of in de
binnenteen. Het is aan te bevelen om het filter ongeveer 0,5 m beneden het verwachte freatische vlak te
plaatsen.
Tijdens het maken van het boorgat wordt de vrijgekomen grond beschreven. Tevens verkrijgt men dan een
indruk van de heersende grondwaterstand. Daarna wordt de peilbuis (met kous) in het boorgat geplaatst, het
gat met uitgekomen grond aangevuld en aangestampt en de bovenste 10 a 20 cm met bentoniet opgevuld.
Eventueel moet de peilbuis worden beschermd tegen verstoring door publiek, boeren of vee.
De peilbuizen dienen regelmatig te worden afgelezen gedurende een waarneem periode waarbinnen de
maatgevende regenintensiteiten kunnen worden verwacht. De voorkeur bestaat voor een waarneemperiode
van 6 a 8 maanden, waarbinnen de wintermaanden vallen. Het is aan te bevelen om minimaal de stand in
een droge periode en circa 3 a 5 topstanden in extreem natte perioden af te lezen. Hiervoor is het
noodzakelijk alert te zijn op veranderingen in het weer. Gelijktijdig met het aflezen van de peilbuizen dient de
boezemstand en het peil van de teen- of kwelsloot (indien aanwezig) van het betreffende profiel te worden
waargenomen.
Indien de te onderzoeken kaden lange tijd in rust zijn (dat wil zeggen het consolidatieproces als praktisch
beëindigd kan worden beschouwd), kunt u het waterspanningsverloop meestal als hydrostatisch aannemen.
In sommige gevallen kan het nodig zijn om waterspanningsmeters en/of lange peilbuizen te plaatsen,
bijvoorbeeld indien het kadelichaam grote afmetingen heeft, of indien er sprake kan zijn van over- of
onderspanningen.

3.3.4 Grond- en laboratoriumonderzoek
In 3.3.2 zijn de dwarsprofielen geselecteerd waarvoor een grond- en laboratoriumonderzoek noodzakelijk zijn
om de laagindeling en de grondeigenschappen vast te stellen ten behoeve van het stabiliteitsonderzoek.

Grondonderzoek
Veel kadeprofielen hebben geringe afmetingen en zijn vaak van een kwetsbare grasmat voorzien. Zwaar
materieel kan daarom vaak niet worden ingezet, zodat het u grondonderzoek moet uitvoeren met behulp
van "losse" apparatuur, hetgeen erg arbeidsintensief is.
Het grondonderzoek bevat de volgende onderdelen:
•

Boringen: 4 a 8 m diepe boringen (bij continuboringen diameter 66 mm), bij voorkeur zowel in de kruin
als in de teen of onderin het binnentalud. Vereist is dat:
- een continu beeld van de ondergrond wordt verkregen;
- de uit de verschillende grondlagen genomen ongeroerde grondmonsters van goede kwaliteit zijn.
De gangbare technieken zijn de continuboring en de Ackermann-boring (zie NEN 5119 Ceotechniek Boren en monsterneming en de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 7
bovenrivierengebied, par. 9.5.3). Om de begrenzingen en omvang van uitwiggende grondlagen of
(voormalige) geulranden vast te kunnen stellen kan men gebruik maken van gutsboringen of ondiepe
handboringen.
Indien de classificatie van bodemlagen plaatsvindt door visuele beoordeling van de met de boor
omhoog gebrachte grond, is het gewenst de visuele beoordeling te verifiëren door in het laboratorium
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uit te voeren classificatieproeven van de uitkomende grond (zie NEN 5104 Ceotechnische classificatie
van onverharde grondmonsters).
U dient er rekening mee te houden dat er vaak veel puin in de kruin voorkomt, met name aan de
boezemzijde. In de praktijk wordt een kruinboring daarom meestal in de binnenkruinlijn uitgevoerd en
graaft men eerst een putje om de grootste puinbrokken te verwijderen voordat de boring gestoken
wordt.
•

Diepe kleefmantelsondering in de kruin, tot in de bovenkant van het pleistocene zand of tot NAP -10 a
-15 m. Voor de eisen waaraan de sondering moet voldoen verwijzen we naar NEN 3680 en naar de
Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1 bovenrivierengebied, par. 9.5.2.

Om schade aan de eventueel in het kadelichaam aanwezige kabels en leidingen te voorkomen dient u de
uitgekozen dwarsprofielen op de aanwezigheid hiervan te controleren:
met behulp van een leidingdetector (alleen voor metalen leidingen);
aan de hand van zinkerborden;
door opvragen bij de betreffende nutsbedrijven.
Indien u kiest voor een afstand tussen twee profielen met grondonderzoek die groter is dan 1,5 km, verdient
het aanbeveling om daartussen nog aanvullende kruinboringen en sonderingen te maken. Doel hiervan is om
over de gehele lengte van de boezemkade een goed beeld van de bodemopbouw te krijgen.

Laboratoriumonderzoek
Onderdelen van het laboratoriumonderzoek zijn:
•

Selectie grondmonsters en laagindeling boorprofiel.
Voor de uitvoering van laboratoriumproeven worden kleinere monsters genomen, uit de met behulp
van boringen genomen ongeroerde grondmonsters. De keuze van de monsters voor
laboratoriumonderzoek is afhankelijk van de variatie in de bodemopbouw en de verwachte ligging van
het maatgevende glijvlak. Het is aan te bevelen om per meter boring gemiddeld 1 monster te nemen.
Na monstername dienen de grondmonsters in lengterichting te worden doorgesneden, waarna de
laagindeling kan worden vastgesteld. Het is belangrijk de boring te coderen (laagindeling met
grondcode) en fotografisch vast te leggen.
Ook is het gewenst om de visuele classificatie van de bodemlagen te verifiëren met behulp van
classificatieproeven (zie NEN 5104 Geotechnische classificatie van onverharde grondmonsters).

•

Bepaling sterkte-eigenschappen.
Om de sterkte-eigenschappen van de ondergrond te bepalen, dient voor elk monster het rekverplaatsingsdiagram te worden vastgesteld. In principe kunnen hiervoor de volgende proeven worden
gebruikt:
- celproef met lage vervormingssnelheid, bijvoorbeeld 10 jj.m/uur voor een 20 cm hoog
celproefmonster (alleen gedraineerd en spanningsgestuurd);
- triaxiaalproef bij kleine rek (gedraineerd of ongedraineerd, spannings- of vervormingsgestuurd).
Voor de beschrijving van de proeven wordt verwezen naar NEN 5117 Geotechniek - Bepaling van de
schuifweerstand van grond - triaxiaalproef en de Leidraad cel- en triaxiaalproeven (TAW, oktober
1988).

•

Bepaling volumiek gewicht.
Voor alle grondlagen die mogelijk binnen de maatgevende glijcirkel liggen is het van belang het
volumiek gewicht te kennen. Met name bij veenkaden kan het van belang zijn om variaties in het
volumiek gewicht in rekening te brengen. Zo is bekend dat de toplaag achter een veenkade over
bijvoorbeeld de bovenste 30 cm een hoger volumiek gewicht kan hebben dan het onderliggende veen.
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BORING

Figuur 3.4

•

BEPALING SCHU1FSTERKTE

=

BEPALING VOLUMIEK GEWICHT

Representatief dwarsprofiel met de plaats van peilbui.
lizen en grondonderzoek, Oostpolder.

Oostpolder in Schieland, kade-overzicht ter plaatse van figuur 3.4
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3.3.5 Stabiliteitsberekeningen
Met de nu beschikbare gegevens kiezen we de rekenprofielen en kunnen we de stabiliteit beoordelen.
Het buitentalud is doorgaans voldoende stabiel als gevolg van de altijd aanwezige tegendruk van het water.
Onder bepaalde omstandigheden (snel vallend water) is in het verleden afschuiving van het buitentalud
voorgekomen. Dit is echter voorzover bekend nooit aanleiding tot een doorbraak geweest. Daarom wordt bij
de toetsing van de stabiliteit volstaan met een stabiliteitscontrole van het binnentalud.
Meestal wordt gerekend met een cirkelvormig glijvlak (bijvoorbeeld methode Bishop of methode Spencer). Bij
veenkaden kan in sommige gevallen een afwijkende glijvlakvorm maatgevend zijn (bijvoorbeeld methode
Janbu).
Teneinde een voldoende overmaat aan stabiliteit van de kade te waarborgen dient de stabiliteit te worden
getoetst met de in hoofdstuk 6 gegeven partiële factoren. In het stabiliteitsonderzoek dient u bij een
geconstateerde te lage kruinhoogte bij de berekening uit te gaan van de tot de minimaal vereiste kruinhoogte
verhoogde kade.
De stabiliteitsberekening dient te worden uitgevoerd voor de lokale laagopbouw en per laag met de lokale
representatieve waarden van de wrijvingseigenschappen. In hoofdstuk 6 gaan we nader in op de bepaling
van de lokale representatieve waarden.
De stabiliteit dient te worden getoetst bij de maatgevende ligging van de freatische lijn (zie 4.1.5). Dit is een
extreem hoge freatische lijn, die onder maatgevende omstandigheden bij de maatgevende waterstand kan
optreden. Deze freatische lijn hoeft niet altijd het gevolg te zijn van een hoge boezemstand, maar kan ook
worden veroorzaakt door hevige regenval, opwaaiing of golfoverslag.
Het verdient aanbeveling om, voorafgaand aan de toetsing bij de maatgevende freatische lijn, een
stabiliteitsberekening te maken met de meest ongunstige gemeten freatische lijn, aan de hand van de
hoogste peilbuisstanden met bijbehorende boezem- en polderpeilen gedurende de meetperiode. Hiervoor
worden alleen de waarnemingen gebruikt die op dezelfde datum zijn opgetreden. Indien onder deze
omstandigheden blijkt dat de kade stabiel is, vormen de berekeningsresultaten een indicatie voor de juistheid
van de invoerparameters. Daarnaast kunt u aan de hand van beide berekeningen de invloed van de ligging
van de freatische lijn op de stabiliteit schatten.
We wijzen hier op de in 6.5 uitgewerkte procedure voor de stabiliteitstoetsing. Hierin wordt aanbevolen om,
voordat de bovenbedoelde toetsing wordt uitgevoerd, te onderzoeken of de kade niet op een eenvoudiger
wijze als "voldoende stabiel" kan worden beoordeeld. Aansluitend op de bij de voorselectie genoemde
stappen I t/m III kunt u de volgende stappen uitvoeren.
IV
Beoordeel de stabiliteit met behulp van een oriënterende glijvlakberekening, uitgaande van een op
grond van een beperkt onderzoek bijgestelde schatting van de laagopbouw van de bodem, de
grondeigenschappen en/of de ligging van de freatische lijn. Indien de stabiliteitsfactor groter is dan of
gelijk is aan 1,0 kan de kade worden beoordeeld als "voldoende stabiel".
V
Beoordeel de stabiliteit met behulp van een glijvlakberekening, uitgaande van een op grond van een
volledig onderzoek vastgestelde laagopbouw van de bodem, grondeigenschappen en maatgevende
ligging van de freatische lijn. Indien de stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0 kan de kade
worden beoordeeld als "voldoende stabiel".
VI
Bij zeer brede kaden kunt u onderzoeken of na afschuiving nog voldoende restbreedte overblijft om de
kade alsnog als "voldoende stabiel" te kunnen beoordelen.
VII Tenslotte kan, indien gewenst, de stabiliteit met behulp van meer geavanceerde rekentechnieken
nauwkeuriger worden vastgesteld. Bij een dergelijke verfijning van de toetsing dient u echter naast
kruinhoogte en stabiliteit ook andere factoren die mogelijk een negatieve invloed hebben op de
veiligheid van de kade, in aanmerking te nemen.
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Bij de stabiliteitsberekeningen begint u in eerste instantie met dè dwarsprofielen die de meest ongunstige
geometrie en grondeigenschappen bezitten. Hebben deze een voldoende overmaat aan stabiliteit, dan
kunnen de stabiliteitsberekeningen worden gestopt. Anders moet u doorgaan met de wat gunstiger
dwarsprofielen. Nadat u de stabiliteit van de profielen met grondonderzoek op bovenbeschreven wijze hebt
gecontroleerd, dient u aan de hand van de hierbij opgedane nieuwe kennis te bekijken of u de bij het
vooronderzoek gemaakte selectie kunt handhaven, of dat er voor niet geselecteerde kadevakken alsnog een
nader onderzoek moet worden uitgevoerd.
Het is nuttig om in dat geval niet direct te besluiten tot de uitvoering van een relatief kostbaar aanvullend
grondonderzoek, maar eerst stabiliteitsberekeningen te maken met een geschatte laagopbouw (met behulp
van het geotechnisch lengteprofiel en nabij gelegen profielen met grondonderzoek) en per laag met de
representatieve eigenschappen betrokken op alle overeenkomstige monsters in het in de gehele polder
uitgevoerde grondonderzoek. Bij gebrek aan gegevens over een bepaalde grondlaag kunt u gebruik maken
van zogenaamde "conservatieve" waarden (tabel 6.4).

3.4 Beoordeling veiligheid
3.4.1 Beoordeling kruinhoogte
De kans op overlopen en overslag is voldoende klein indien de kruinhoogte voldoet aan de minimaal vereiste
kruinhoogte.
Na het inmeten van de dwarsprofielen kunt u vaststellen of deze voldoen aan de minimaal vereiste
kruinhoogte (zie 5.1). De minimaal vereiste kruinhoogte is gelijk aan de maatgevende waterstand in de
boezem plus een minimaal vereiste waakhoogte.
Voor de evident veilige kadegedeelten kunt u volstaan met de beoordeling van de bij de visuele verkenning
globaal vastgestelde kruinhoogte.
Er worden drie gevallen onderscheiden:
Indien de kruinhoogte boven de minimaal vereiste kruinhoogte is gelegen, is het betreffende
kadegedeelte voldoende hoog.
Indien de kruinhoogte beneden de minimaal vereiste kruinhoogte is gelegen, maar nog boven de
^maatgevende waterstand, is het betreffende kadegedeelte onvoldoende hoog. Het is aan te bevelen
om de kade bij het eerstvolgende onderhoud op de vereiste hoogte te brengen.
Indien de kruinhoogte beneden de maatgevende waterstand is gelegen, is het betreffende
kadegedeelte onvoldoende veilig met betrekking tot de kruinhoogte. Directe actie is vereist.

3.4.2 Beoordeling stabiliteit
In het stabiliteitsonderzoek dient u bij een geconstateerde te lage kruinhoogte uit te gaan van de tot de
normhoogte verhoogde kade.
\
.De kans op doorbraak van de kade ten gevolge van afschuiving en stabiliteitsverlies is voldoende klein indien
de met de in 6.4 gegeven partiële factoren berekende stabiliteitsfactor van het binnentalud groter is dan of
gelijk is aan 1,0.
In 6.5 treft u een stapsgewijze procedure voor de stabiliteitstoetsing aan, waarbij in elke stap de eisen zijn
geformuleerd waaraan moet worden voldaan teneinde de kade als "voldoende stabiel" te kunnen
beoordelen. Onder andere geven we aan onder welke voorwaarden bij zeer brede kaden een lagere
stabiliteitsfactor voor het binnentalud kan worden geaccepteerd.
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3.4.3 Beoordeling staat van onderhoud
De kans op doorbraak ten gevolge van zandmeevoerende wellen, micro-instabiliteit, erosie van het
buitentalud of van de oevervoorziening, bezwijken als gevolg van de aanwezigheid van objecten in de kade
of door menselijk handelen, alsmede de gevolgen van onvoorziene schade door muskusratten, mollen,
aanvaringen en dergelijke worden voldoende klein geacht, indien u de in hoofdstuk 8 gegeven
aanbevelingen voor inspectie en onderhoud heeft gevolgd.

3.5 Verslaglegging
Om een controle van de toetsing mogelijk te maken en om de verzamelde kennis omtrent de boezemkaden
niet verloren te laten gaan, is een goede verslaglegging noodzakelijk.
In deze verslaglegging moeten de volgende elementen zijn vastgelegd.
De verzamelde gegevens (algemene gegevens, geotechnisch lengteprofiel, gemeten dwarsprofielen,
resultaten grond- en laboratoriumonderzoek, peilbuiswaarnemingen).
De gedurende het onderzoek gemaakte subjectieve keuzen en de daarbij gebruikte argumenten
(bijvoorbeeld de indeling in kadevakken, de keuze van de representatieve dwarsprofielen).
De gehanteerde uitgangspunten en aanbevelingen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de
kaden (bijvoorbeeld de aanbevolen maximale ophoogslag).
De beoordeling per kadevak met betrekking tot de kruinhoogte en de stabiliteit, met een aanduiding
van de voor het beheer en onderhoud mogelijk kritische profielen.
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HOOFDSTUK 4

Randvoorwaarden
4.1 Hydraulische randvoorwaarden
4.1.1 Algemeen
Bij de toetsing van de kaden zijn de volgende hydraulische randvoorwaarden van belang.
De maatgevende waterstand in de boezem (zie 4.1.2). In de maatgevende waterstand is de scheefstand
in de boezem ten gevolge van stroming en opwaaiing verdisconteerd (zie 4.1.3). De maatgevende
waterstand wordt veelal ter plaatse van een peilschaal bepaald.
De lokale waterstandsverhoging ten gevolgen van opwaaiing. Dit betreft de nog extra optredende
lokale verschillen in waterstand ten gevolge van het windeffect, bijvoorbeeld aan het uiteinde van een
evenwijdig aan de windrichting gelegen doodlopende vaart.
Golfaanval (zie 4.1.4). De minimaal vereiste waakhoogte dient zodanig te zijn vastgesteld dat het
golfoverslagdebiet aanvaardbaar klein is.
Bij de toetsing van de kruinhoogte dient u te controleren of bij een gegeven maatgevende waterstand de
aanwezige waakhoogte groter is dan of gelijk is aan de minimaal vereiste waakhoogte.
Bij de toetsing van de stabiliteit bepalen de hydraulische randvoorwaarden in belangrijke mate de
maatgevende ligging van de freatische lijn. Hierbij kunt u ervan uitgaan, dat een kortdurende lokale
waterstandsverhoging (enkele uren) geen noemenswaardige invloed op de ligging van de freatische lijn zal
hebben.
Tevens wijzen we op het feit dat, naast een extreme verhoging van het boezempeil, ook een extreme
verlaging ervan ongewenste gevolgen kan hebben. Zo kan een extreme verlaging van het boezempeil nabij
een uitwateringsgemaal leiden tot stabiliteitsverlies van het buitentalud.
In figuur 4.1 zijn de voor de toetsing meest belangrijke peilen en hoogten schematisch weergegeven.
h m = maatgevende waterstand in de boezem;
n
stop = stoppeil, bij het afgeven van het stopsein lozen;
Ah b = te bergen waterschijf na afgeven van het stopsein lozen;
Ah| ok = lokale waterstandsverhoging t.g.v. opwaaiing;
w
= waakhoogte.

h,top

Figuur 4.1

Belangrijke peilen en hoogten bij de toetsing van boezemkaden.

Het vaststellen van de maatgevende hydraulische belastingen is vaak gecompliceerd.
Ten eerste is het vertalen van weersomstandigheden naar hydraulische belastingen op dit moment nog erg
moeilijk.
De geldende of verwachte weersomstandigheden beïnvloeden in sterke mate het dagelijks waterbeheer van
de polders. Het beheer van de boezem is op zijn beurt weer voor een groot deel afhankelijk van het
polderbeheer en daarmee tevens afhankelijk van de weersomstandigheden. Direct of indirect is de
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waterstand op de boezem dus afhankelijk van het weer en het menselijk handelen. Met name neerslag en
wind spelen wat de weersomstandigheden betreft een belangrijke rol. Neerslag kan leiden tot een verhoging
van het boezempeil, zowel ten gevolge van direct in de boezem terechtkomend en van hoger gelegen
boezemland afstromend regenwater, als ten gevolge van door de polders uitgeslagen overtollig regenwater.
Tevens zal op de kade vallend regenwater gedeeltelijk in het kadelichaam dringen en zo tot een verhoging
van de freatische lijn leiden. Dit effect treedt met name op bij langdurige regenbuien met een geringe
intensiteit en bij flauwe taludhellingen. Langdurige droogte kan leiden tot scheurvorming in het kadelichaam,
en daardoor tot een toename van de doorlatendheid. Ten gevolge hiervan kan het waterkerend vermogen
van de kade ongunstig worden beïnvloed.
Het menselijk handelen als tussenschakel maakt echter dat de relatie tussen weersomstandigheden en de
waterstand op de boezem moeilijk te modelleren is.

Diepe scheuren in de kruin van de kade langs de Grecht

Ten tweede kunnen er tussen verschillende boezemgebieden grote verschillen bestaan in
weersomstandigheden, infrastructuur (bijvoorbeeld ten aanzien van de bemalingscapaciteit of de
bergingscapaciteit) en beheer. Dit betekent dat voor de verschillende boezemgebieden andere combinaties
van neerslag, wind en beheers-scenario's maatgevend kunnen zijn.
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4.1.2 Maatgevende waterstand
Voor het vaststellen van de maatgevende waterstand zijn de volgende methoden van belang.
1.
Statistische analyse van de peilschaalwaarnemingen.
2.
Omrekening van weersomstandigheden naar waterstanden.
Deze methoden zullen veelal beide worden uitgevoerd. In appendix 2 is de uitwerking gegeven ter bepaling
van het maatgevend boezempeil, weliswaar voor een fictief voorbeeld.
Het maatgevend boezempeil kunt u beschouwen als het gemiddelde van alle maatgevende waterstanden in
de boezem. In het maatgevend boezempeil zijn dan ook geen effecten van scheefstand van de boezem terug
te vinden.
Veelal staan de peilschalen die het boezempeil meten, centraal in de boezem opgesteld. In dat geval zal de
scheefstand van de boezem nauwelijks een rol spelen in de gemeten boezempeilen, zodat u de hier
gevonden maatgevende waterstand gelijk mag stellen aan het maatgevend boezempeil.

ad 1. Statistische analyse van peilschaalwaarnemingen.
Uit peilschaalwaarnemingen kunt u frequentielijnen voor de maximale waterstand opstellen. Het is aan te
bevelen uit te gaan van maandmaxima, zodat de waarnemingen als min of meer statistisch onafhankelijk
kunnen worden beschouwd.
Menselijk handelen kan leiden tot discontinuïteiten in de waarnemingenreeks, waardoor de interpretatie
wordt bemoeilijkt. Het verdient dan ook aanbeveling om alleen de waarnemingen na de laatste ingrijpende
wijziging te gebruiken, bijvoorbeeld na de installatie van een nieuw gemaal.
De statistische analyse kan als onderbouwing dienen voor de keuze van het stoppeil, met bijbehorende
frequentie van voorkomen. Bij deze keuze dient u veelal tegengestelde belangen af te wegen, namelijk:
de belangen in de polders: een lager dus frequenter voorkomend stoppeil zal vaker leiden tot
wateroverlast in de polders;
de belangen van de kadebeheerder: een hoger dus minder frequent voorkomend stoppeil betekent een
hogere maatgevende waterstand, dus een hogere benodigde kruinhoogte en/of een grotere benodigde
boezembemalingscapaciteit.
De resultaten van de statistische analyse kunt u in de meeste gevallen slechts als indicatie gebruiken. Immers,
veelal zullen de frequenties zijn gevonden uit extrapolatie van waarnemingen in een relatief korte periode.
Voorts kunnen bij extreem groot waterbezwaar maatregelen worden getroffen die tijdens de
waarnemingsperiode niet zijn voorgekomen.

ad 2. Omrekening van weersomstandigheden naar waterstanden.
Tijdelijk kan door polderbemaling en door neerslag op de boezem en het boezemland meer water in de
boezem terechtkomen dan de beschikbare boezembemalingscapaciteit kan afmalen. Het wateroverschot
moet door berging in de boezem worden opgeslagen, hetgeen gepaard zal gaan met een verhoging van de
waterstand in de boezem.
Bij de berekening van de maatgevende waterstand in de boezem spelen met name de volgende aspecten een
rol:
•

Neerslag, onder te verdelen in:
directe neerslag op de boezem;
neerslag op het boezemland;
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- neerslag in de aanliggende polders (polderbemaling).
Het verloop van de neerslagintensiteit kunt u bepalen uit neerslaggegevens van het KNMI, bijvoorbeeld bij
een maatgevende bui met een frequentie van voorkomen van eens per 50 jaar.
•

Infrastructuur, onder te verdelen in:
de oppervlakte van het boezemwater;
de oppervlakte en de afvoercoëfficient van het boezemland;
de lozings- en bemalingscapaciteit van de gezamenlijke polders die op de boezem uitslaan;
de lozings- en bemalingscapaciteit van de boezem.

•

Beheer van de boezem, onder andere:
- het afgeven van het stopsein lozen voor de poldergemalen bij het bereiken van het stoppeil;
- het beheer van de boezemgemalen.

Afhankelijk van het beschouwde boezemstelsel kunnen we verschillende maatgevende situaties
onderscheiden, wat uit de volgende voorbeelden blijkt:
a.
Het optreden van extreme neerslag bij een waterstand in de boezem die gelijk is aan het stoppeil.
Teneinde het instromend debiet uit de polders te beperken, kan de beheerder bij het stoppeil het
stopsein lozen afgeven. Hierna kan nog een waterstandsverhoging optreden, indien het wateraanbod
nog enige tijd groter blijft dan de boezembemalingscapaciteit.
b.
Het optreden van extreme neerslag bij een gemiddelde waterstand in de boezem en bij lozing van de
polders op de boezem.
De waterstandsverhoging ten gevolge van extreme neerslag kunt u bepalen door uit het verloop van het
wateraanbod in de tijd en het maximaal per tijdseenheid uit te malen watervolume een schatting te maken
van het maximaal in de boezem te bergen volume water.
Een probleem hierbij is de keuze van het verloop van de neerslag tijdens maatgevende omstandigheden. Ten
eerste moet worden gekozen voor een bepaalde frequentie van voorkomen. Ten tweede dient u bij deze
frequentie een bepaalde bui te zoeken. Een korte hevige regenbui kan immers een grotere opzet van de
boezem tot gevolg hebben dan een langdurende minder hevige regenbui. Ten derde dient de maatgevende
bui aan te sluiten op het aangenomen peil bij aanvang van de bui.
Voor de boezembemalingscapaciteit bevelen wij aan uit te gaan van de minimaal gegarandeerde
bemalingscapaciteit. Hierbij dient u rekening te houden met het feit dat bij hogere buitenwaterstanden de
bemalingscapaciteit veelal zal afnemen.

4.1.3 Lokale waterstandsverhoging
Lokaal kan het boezempeil afwijken van het gemiddelde boezempeil. Dit kan bijvoorbeeld door het
windeffect (opwaaiing), of doordat de weerstand in het stelsel van waterlopen plaatselijk hogere standen tot
gevolg kan hebben, of door een naar een boezemgemaal gericht verhang in het boezemstelsel.
De grootte van de lokale waterstandsverhoging ten gevolge van opwaaiing en/of stromingsweerstand in het
stelsel van waterlopen hangt af van:
de ligging van de kade ten opzichte van de plaats waar de waterstanden zijn gemeten, veelal zijn die
gemeten bij een centraal in de boezem of nabij een gemaal gelegen peilschaal;
de weerstand in de boezem, vooral bepaald door de waterdiepte;
de windsnelheid en -richting;
de plaats van de boezembemaling.
Voor de berekening van de grootte van de lokale waterstandsverhoging zijn computermodellen ontwikkeld.
Veelal zullen de beheerders op grond van hun ervaring de maximaal te verwachten lokale verhoging
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voldoende nauwkeurig kunnen vaststellen.

•

De scheefstand in de boezem ten gevolge van stroming en opwaaiing is verdisconteerd in de maatgevende
waterstand.
De lokale waterstandsverhoging die u daarboven nog in de waakhoogte dient op te nemen, betreft de nog
extra optredende lokale afwijkingen van de maatgevende waterstand ten gevolge van het windeffect. We
denken dan bijvoorbeeld aan waterstandsverschillen tussen de linker- en rechteroever van een zeer breed
boezemwater, of aan een extra opwaaiing aan het uiteinde van een evenwijdig aan de windrichting gelegen
doodlopende watergang.

4.1.4 Wind- en scheepsgolven
Bij hogere windsnelheden en boezempeilen kunnen op het buitentalud brekende windgolven overslag van
stuifwater veroorzaken. Door infiltratie van dit stuifwater bij de kruin en het binnentalud kan de freatische lijn
worden verhoogd, hetgeen kan leiden tot een afname van de stabiliteit.
De grootte van windgolven kunt u bepalen met behulp van golfgroeiberekeningen, zoals bijvoorbeeld
beschreven in Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 2, benedenrivierengebied (zie 5.4).
Genoemde grootte is vooral afhankelijk van:
de windsnelheid, windduur en windrichting, bijvoorbeeld gegeven in door het KNMI opgestelde
windrozen (ter oriëntatie wordt een ontwerpfrequentie van 1 keer per 50 a 100 jaar genoemd);
de geometrie, met name de strijklengte en waterdiepte.
.
•
Scheepsgolven kunnen schade aan de oeverconstructie veroorzaken. De grootte van scheepsgolven is
afhankelijk van de afmetingen van de vaarweg, de afmetingen van de vaartuigen en de vaarsnelheid. Voor
de bepaling van de grootte van de scheepsgolven en de invloed daarvan op de stabiliteit van de
oeverconstructie wordt verwezen naar de literatuur (bijvoorbeeld [10]).

Haalgolf bij het passeren van een schip in de Schie

(foto Hhp. Delfland)
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4.1.5 Maatgevende ligging freatische lijn
Het goed inschatten van de maatgevende ligging van de freatische lijn heeft veel invloed op het resultaat van
de stabiliteitsberekening en kan soms lastig zijn.
Bijvoorbeeld bij veenkaden kan een kleine verhoging van de freatische lijn al een grote invloed hebben op de
stabiliteit, in verband met het lage volumieke gewicht van veen. Daarnaast hebben veenkaden een flauwere
taludhelling dan kleikaden, waardoor grotere fluctuaties van de freatische lijn kunnen optreden ten gevolge
van inzijgend regenwater.
Aan de hand van de peilbuiswaarnemingen kunt u enigszins een indruk krijgen van de gevoeligheid van de
ligging van de freatische lijn voor fluctuaties in het boezempeil, van de hoeveelheid neerslag (ontleend aan de
gegevens van het KNMI) en van de slootpeilfluctuaties.
De maatgevende ligging van de freatische lijn kunt u schatten door uit te gaan van het volgende:
•

Een geschat verloop van de freatische lijn (zonder neerslag) in de kade vanaf de maatgevende
waterstand aan boezemzijde tot het polderpeil aan polderzijde.
Voor het polderpeil dient u het ter plaatse van het dwarsprofiel gemeten slootpeil te nemen. Het is
echter mogelijk, dat buiten de waarnemingsperiode grotere fluctuaties in dit peil optreden.

•

Hierop gesuperponeerd de geschatte verhoging van de freatische lijn ten gevolge van neerslag.
Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de gemeten maximale verhoging nemen. Deze kan worden bepaald als
het verschil van de gemeten hoogste ligging van de freatische lijn en een schatting van de freatische lijn
zonder neerslag bij het daarbij optredende boezem- en polderpeil.

Hierbij moet men de opbouw van de kade niet uit het oog verliezen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van een
doorlatende wegfundering op de kruin van de kade. Voorts dient men rekening te houden met het mogelijk
uittreden van water bij het binnentalud.
Tenslotte wijzen we op factoren die kunnen leiden tot een hogere ligging van de freatische lijn, bijvoorbeeld
het dichtvriezen van het binnentalud in de winter, of na het ontstaan van krimpscheuren in de zomer.
Eventueel kunt u in bijzondere gevallen een extra verhoging van de freatische lijn, in verband met stuifwater
door op het buitentalud brekende windgolven, in rekening brengen.
Figuur 4.2 is een voorbeeld voor de hoogst gemeten en de maatgevende ligging van de freatische lijn.
0

5 m.

N.A.P.

jaTPEILBUIS
Figuur 4.2
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Ligging van de freatische lijn, Oostpolder.

4.2 Overige randvoorwaarden
4.2.1 Verkeersbelasting
Verkeersbelasting is vrijwel altijd een kortdurende belasting van geringe grootte, waarop de grond vrijwel
ongedraineerd zal reageren. Deze belasting hoeft u niet expliciet bij de toetsing van de stabiliteit in rekening
te brengen.
Bij kritische kaden is het aanbevelenswaardig om bij het mogelijk optreden van grote langdurende
verkeersbelastingen hiernaar een nader onderzoek te verrichten.

4.2.2 Belasting door eigen gewicht
Belastingen door eigen gewicht van de kade treden langdurend op, en zullen daarom leiden tot zettingen en
vervormingen van de kade. Ook opslag van grond op of naast de kade kan leiden tot ongewenste
vervormingen of zelfs stabiliteitsverlies van het kadelichaam.

4.2.3 Bijzondere belastingen
Met aanvaringen door schepen behoeft alleen rekening te worden gehouden in buitenbochten met
voldoende waterdiepte voor beladen vrachtschepen.
IJsgang kan met name bij boezemkaden grenzend aan open water leiden tot beschadiging van het
buitentalud. Dit dient u tijdig op te merken en te herstellen.
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HOOFDSTUK 5

Kruinhoogte en kruinbreedte
5.1 Minimaal vereiste kruinhoogte
De minimaal vereiste kruinhoogte is gelijk aan de maatgevende waterstand in de boezem, vermeerderd met
de minimaal vereiste waakhoogte.
De waakhoogte dient meerdere doelen, die mede afhankelijk zijn van de plaats in de boezem, namelijk:
het compenseren van lokale opwaaiing in de boezem;
het voorkomen van ernstige golfoverslag;
het compenseren van onzekerheden in de berekening van het maatgevend boezempeil;
het compenseren van onzekerheden in de kruinhoogte;
het ook onder de maatgevende omstandigheden begaanbaar houden van de kade.
De minimaal vereiste waakhoogte behoeft niet voor de gehele boezem dezelfde waarde te hebben, omdat •
immers:
aan de uiteinden van waterlopen een lokale waterstandsverhoging kan optreden in verband met
opwaaiing;
aan open water bijvoorbeeld hogere windgolven kunnen optreden, waardoor in principe een grotere
waakhoogte dient te worden toegepast.
Dit betekent dat u voor verschillende kadevakken verschillende waarden voor de minimaal vereiste
kruinhoogte kunt vaststellen.
Het is aanbevelenswaardig voor de waakhoogte boven de lokale waterstandsverhoging ten gevolge van
opwaaiing minimaal 0,10 m aan te houden. Tijdens extreme omstandigheden zal de kruinhoogte op enkele
kritieke lokaties dan slechts 0,10 m boven de waterstand in de boezem zijn gelegen.

5.2 Overhoogte voor klink en zetting
Ter compensatie van klink en zetting van de ondergrond zal men bij aanleg van een kade, maar ook tijdens
het beheer bij elke ophoogslag, boven de minimaal vereiste kruinhoogte een extra overhoogte aanbrengen.
Men dient hierbij twee tegenstrijdige belangen af te wegen. Enerzijds leidt een grote overhoogte tot grotere
zettingen en een grotere kans op instabiliteiten. Anderzijds zal men bij grote ophoogslagen langer kunnen
wachten tot uitvoering van een volgende ophoogslag.

5.3 Kruinbreedte
De kruinbreedte bepaalt de restveiligheid van de kade, nadat een afschuiving van het binnentalud heeft
plaatsgevonden. Een smalle kade heeft dan veelal geen reststerkte meer, terwijl bij een zeer brede kade na
een afschuiving nog nauwelijks het waterkerend vermogen van de kade zal zijn aangetast.
Daarnaast bepaalt de kruinbreedte de toegankelijkheid van de kade voor beheer en onderhoud, vooral tijdens
maatgevende omstandigheden.
Voor de minimaal vereiste kruinbreedte wordt veelal 1,5 m aangehouden.
Voor kaden met een zeer grote kruinbreedte kunt u een lagere stabiliteitsfactor dan 1,0 accepteren, mits
wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in 6.5 onder punt VI bij de beoordeling van de
restbreedte na een mogelijke afschuiving.
Het is aan te bevelen voor speciale gevallen door middel van een grotere vereiste minimale kruinbreedte een
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additionele veiligheid te bewerkstelligen. Uiteraard mag dit niet gepaard gaan met een steiler wordende
taluds. Met name denken we hierbij aan situaties met kaden die juist voldoen aan de stabiliteitseis, waarbij de
kruin geheel binnen de maatgevende glijcirkel is gelegen en waarbij doorbraak grote schade in de
beschermde polder tot gevolg zal hebben.
Wij stellen voor om de na afschuiving resterende kruinbreedte op analoge wijze te beoordelen als bedoeld in

6.5.
Tenslotte kan door het toepassen van een bredere kruin met behoud van voldoende waterstaatkundige
veiligheid ruimte worden gecreëerd voor andere belangen, bijvoorbeeld voor het opnemen van beplanting.
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HOOFDSTUK 6

Grondmechanische stabiliteit
6.1 Algemeen
In 3.2.4 staan de voorwaarden waaraan kaden moeten voldoen om zonder nadere stabiliteitsberekening als
"voldoende stabiel" te kunnen worden beschouwd. Dit zal veelal kaden met een zeer ruim profiel of kaden
met een hoog gelegen achterliggende polder betreffen.
Voor de overige kaden zult u voor de stabiliteitstoetsing een glijvlakberekening moeten uitvoeren.
Voor de controle van de grondmechanische stabiliteit kunt u in de meeste gevallen volstaan met een
stabiliteitsberekening van het binnentalud.
De voor de berekening benodigde gegevens hebben op het volgende betrekking:
•

De geometrie, d.w.z. het ingemeten dwarsprofiel van de kade.

•

De laagopbouw, uit:
- het geotechnisch lengteprofiel,
- (hand)boringen,
- de beschrijving van de toplaag bij peilbuisplaatsing,
- sonderingen.

•

Zowel het volumiek gewicht als de representatieve sterkte-eigenschappen voor elke laag, uit de
laboratoriumproeven.

•

De maatgevende ligging van de freatische lijn (zie 4.1.5).

Voor de geometrie, de laagopbouw en de schatting van de maatgevende ligging van de freatische lijn neemt
u de situatie bij het gekozen rekènprofiel als uitgangspunt. Bij de keuze van het rekenprofiel selecteert u een
profiel dat maatgevend kan worden geacht voor het betreffende kadegedeelte.
In veel gevallen zal het mogelijk zijn om de kade reeds met een beperkt aantal gegevens te beoordelen. In
6.5 wordt een stapsgewijze procedure voor de stabiliteitstoetsing gegeven. Hierbij staan in elke stap de eisen
waaraan moet worden voldaan om de kade als "voldoende stabiel" te kunnen beoordelen.
Voor de stabiliteitsanalyse bevelen we, conform de Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, een semiprobabilistische methode aan.
De stabiliteit van het kadelichaam tegen afschuiving onderzoekt u door vergelijking van de rekenwaarden
van belasting (Bd) en sterkte (Sd). Wil de kans op overschrijding van de grenstoestand voor afschuiven
voldoende klein zijn, dan moet gelden:
y = Sd/Bd > 1
In deze formule is y de stabiliteitsfactor. Het aandrijvend moment Bd, wordt berekend op basis van
rekenwaarden voor belastingen en geometerieparameters, vermenigvuldigd met een gevoeligheidsfactor -yd
en met een schadefactor yn. Het maximaal mobiliseerbare tegenwerkende moment, Sd, berekent u op basis
van de over een glijvlak gemiddelde mobiliseerbare schuifsterkte, gedeeld door de materiaalfactor 7 m .
De materiaalfactor -ym verdisconteert verschillen tussen beproevingsmethoden en onzekerheden ten aanzien
van de Cqulombse beschrijving van de schuifsterkte. Daarnaast is deze factor afhankelijk van de grondsoort,
de beproevingsmethode (triaxiaal of celproeven) en van de parameter in het Coulombse model.
De gevoeligheidsfactor -yd sluit onder andere onzekerheden in ten aanzien van het rekenmodel. Bij gebruik
van de methode Bishop bevelen wij 7 d = 1,0 aan.
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De schadefactor 7 n verdisconteert het gekozen uitgangspunt voor de veiligheidsanalyse. In onderhavig
Technisch Rapport betekent dit, dat met de keuze van de schadefactor het resultaat van de toetsing wordt
afgestemd op het veiligheidsniveau behorende bij het in het verleden uitgevoerde systematisch boezemkadeonderzoek. Daarnaast verdisconteert de schadefactor de gekozen methode voor de bepaling van de
schuifsterkteparameters (gemiddelde dan wel karakteristieke waarde).

6.2 Sterkte-eigenschappen van de grond
Voor elke grondlaag worden de sterkte-eigenschappen bepaald door op grondmonsters uit deze laag cel- of
triaxiaalproeven uit te voeren.
Uitgangspunt is een spanningsafhankelijke statistische benadering van de schuifsterkte-eigenschappen. Uit de
bewerking van het gevonden schuifsterkteverloop als functie van de normaalspanning voor alle
grondmonsters uit een bepaalde grondlaag kan voor deze grondlaag het representatieve verloop van de
schuifsterke worden bepaald.
Uit het representatieve verloop van de schuifsterkte dienen vervolgens de representatieve waarden van de
cohesie en de hoek van inwendige wrijving vast te worden gesteld. Hierbij mag het verloop van de
schuifsterkte tegen de normaalspanning in het voor de berekening relevante normaalspanningstraject worden
benaderd door een rechte lijn.
Bij de keuze van het normaalspanningstraject dient rekening te worden gehouden met een mogelijk
verschillend gedrag bij hoge en lage terreinspanningen. Met name bij veen kan dit een rol spelen: bij lage
spanningsniveaus wordt in het algemeen een lagere cohesie en een hogere hoek van inwendige wrijving
gevonden dan bij hoge spanningsniveaus.
Indien voor een grondlaag geen proefresultaten beschikbaar zijn, dan kunt u hiervoor zogenaamde "veilige"
ondergrenswaarden aanhouden (zie tabel 6.4). Deze zijn in het verleden bepaald uit laagbelaste monsters
voor een aantal grondsoorten (veen en klei met plantenresten) uit de regio's Delfland, Rijnland en NoordHolland.
Het "representatieve" verloop van de schuifsterkte kan betrekking hebben op:
de gemiddelde schuifsterkte (zie 6.2.1);
de karakteristieke schuifsterkte (zie 6.2.2).
In appendix 3 worden beide methoden nader uitgewerkt voor een concrete te toetsen boezemkade.

6.2.1 Gemiddelde schuifsterkte
In aansluiting op het door TAW uitgevoerde boezemkade-onderzoek bevat deze paragraaf een methode om
de gemiddelde schuifsterkte vast te stellen, bepaald uit lokaal grondonderzoek.
Het lokale rekenkundig gemiddelde bepaalt u volgens:
T

gem,n = [ X

n

i

met n = aantal monsters in een grondlaag ter plaatse van het rekenprofiel.
Indien de gevonden waarden uit de omgeving erop wijzen dat de lokale waarden mogelijk te optimistisch
zijn, dan wordt een tweede berekening uitgevoerd met de rekenkundig gemiddelde waarden van
proefresultaten die betrekking hebben op grondonderzoek in de directe omgeving.
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Het globale rekenkundig gemiddelde bepaalt u volgens:

met N = aantal monsters uit dezelfde formatie als de beschouwde grondlaag,
in de directe omgeving.

6.2.2 Karakteristieke schuifsterkte
Aanluitend op de systematiek van Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken bevat deze paragraaf een
methode om de karakteristieke over het glijvlak gemiddelde schuifsterkte vast te stellen.
De in Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken gegeven methoden zijn niet zonder meer bruikbaar voor
het toetsen van boezemkaden.
In deel 1, bovenrivierengebied is uitgegaan van een karakteristieke schatting van de gemiddelde waarden bij
lokaal grondonderzoek. Een nadeel van deze methode is, dat bij weinig waarnemingen in een grondlaag de
marge tussen gemiddelde en karakteristieke waarde bij het normale beperkte grondonderzoek zeer groot zal
zijn. Daarom zal dit tot zeer lage karakteristieke waarden voor de schuifsterkteparameters leiden.
In deel 2, benedenrivierengebied is uitgegaan van een karakteristieke schatting van de gemiddelde waarden
bij gebruik van een proevenverzameling. Bepaald wordt de karakteristieke ondergrens van de lokaal
gemiddelde waarde (basiswaarde), onder de veronderstelling dat het rekenprofiel een zwakke plek vormt
binnen het gebied van de proevenverzameling. Het onbenut laten van het feit dat voor deze zwakke plek
ook lokale informatie beschikbaar is, zal in het algemeen leiden tot een te conservatieve toetsing. Dit
betekent dat een kade eerder zal worden afgekeurd dan strikt genomen noodzakelijk is.
In deze paragraaf staat dan ook een alternatieve methode. Hierbij bepaalt u de karakteristieke (5%)
ondergrensschatting voor de verwachtingswaarde van de schuifsterkte door naast de gegevens uit lokaal
grondonderzoek gebruik te maken van globale voorkennis omtrent de spreiding, dat wil zeggen de grootte
van de standaardafwijking van de steekproef.
Op deze wijze is het immers mogelijk om voor grondlagen met weinig lokale gegevens toch een realistische
schatting van de karakteristieke schuifsterkteparameters te maken. In Appendix 3 wordt deze methode nader
uitgewerkt.
De alternatieve methode is het eerste resultaat van onderzoek dat door de werkgroep B "Stabiliteit" van de
TAW wordt verricht naar een statistische methode, waarbij u naast de lokale steekproefresultaten ook globale
voorkennis omtrent het gemiddelde en de spreiding kunt gebruiken [14].
De standaardafwijking is gedefinieerd als het produkt van een variatiecoëfficient V en het
steekproefgemiddelde t g e m n . Voor de variatiecoëfficient V is een a priori normale verdeling aangenomen
met gemiddelde V o en een standaardafwijking a. Voor de a priori verdeling voor de verwachtingswaarde
wordt eveneens een normale verdeling aangenomen met verwachting Tgemin en standaardafwijking

De karakteristieke gemiddelde schuifsterkte bepaalt u volgens:
^kar =

r

n,V • ^gem.n

met r n , v = 1 - t k a r . V o
t kar = factor af te lezen in grafiek (zie Appendix 3); afhankelijk van de verhouding V/V o , de a priori
verdeling voor de spreiding (gemiddelde V o , standaardafwijking a) en het aantal
waarnemingen n
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Vo =
"

=

V =

a priori gemiddelde variatiecoëfficient
-^n'^gem.n

[ n . 2 n ( V ) - {Z n (Ti))V[n.(n-1)]

Vooruitlopend op de resultaten van verder onderzoek staan in tabel 6.1 voor enkele grondsoorten de
apriorische verdelingen voor de spreiding aangegeven. De gegeven waarden kunt u aanhouden indien geen
nadere ervaring of meetgegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de betreffende geologische formatie.
Tabel 6.1 A priori verdelingen voor de spreiding.

grondsoort

Vo

a

veen
zand/klei

0,15
0,10

0,02
0,01

6.3 Waterspanningen
De stabiliteitsberekening dient te worden gemaakt voor de maatgevende ligging van de freatische lijn (4.1.5).
Daarnaast verdient het aanbeveling om een stabiliteitsberekening te maken bij de meest ongunstige gemeten
ligging van de freatische lijn. Indien bij deze ligging de kade geen duidelijk waarneembare kenmerken van
(beginnende) instabiliteit heeft vertoond, kan men deze berekening beschouwen als een indicatie voor de
juistheid van de in de berekening gehanteerde parameters.
Anderzijds verkrijgt men door vergelijking van de berekeningsresultaten een indruk van de invloed van de
ligging van de freatische lijn op de stabiliteit.
Als uitgangspunt geldt dat alleen gekeken wordt naar de eindstabiliteit. Daarbij kunt u uitgaan van een
hydrostatisch verloop van de waterspanningen.
Als uit de algemene gegevens blijkt dat relatief kort geleden er belangrijke werkzaamheden aan de kade
hebben plaatsgevonden, dan dient u bij het onderzoek rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid
van wateroverspanningen. Dit kan betekenen dat u bij het grondonderzoek aanvullende piëzosonderingen
met dissipatieproeven moet maken en dat u ten behoeve van de zettingsprognose samendrukkingsproeven
moet uitvoeren.

6.4 Stabiliteitsberekeningen
De stabiliteitscontrole dient u voor elk rekenprofiel in ieder geval uit te uitvoeren voor de maatgevende
ligging van de freatische lijn en voor de lokale representatieve sterkte-eigenschappen.
Daarnaast is het aanbevelenswaardig om een stabiliteitscontrole uit te voeren voor de meest ongunstige
gemeten ligging van de freatische lijn. Enerzijds krijgt u zo een indruk van de invloed van de freatische lijn en
anderzijds een indicatie voor de bewezen stabiliteit van de kade.
Voor de stabiliteitsberekening kunt u de methode Bishop (met afsnuiting) gebruiken. Voor de in Leidraad
voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 2, benedenriviergebied genoemde gevoeligheidsfactor -yd kan dan
de waarde 1,0 worden aangehouden.
In de berekening kunt u de lokale geometrie en laagopbouw ongecorrigeerd invoeren. Per grondlaag kan het
gemiddelde volumieke gewicht worden ingevoerd.
De per grondlaag in deze paragraaf bepaalde representatieve sterkte-parameters dient u te delen door een
materiaalfactor -ym. Op grond van de huidige inzichten zijn in Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken,
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deel 2, benedenrivierengebied, par. 7.5.3, de waarden aanbevolen uit onderstaande tabel 6.2.
De voorgeschreven schadefactor 7 n is afhankelijk van de gekozen methode voor de bepaling van de
schuifsterkte-parameters:
Conform 6.2.1, gemiddelde sterkte-eigenschappen: 7 n = 1,1.
Conform 6.2.2, karakteristieke sterkte-eigenschappen: -yn = 0,9.
Opmerking:
Beide toetsen resulteren gemiddeld in ongeveer een zelfde veiligheid als bij de gehanteerde
veiligheidseis in het door TAW uitgevoerde systematisch boezemkade-onderzoek. Bij deze laatste
stabiliteitstoets hebben we geen gevoeligheids-, schade- of materiaalfactoren toegepast en zijn per laag
de (lokale) gemiddelde sterkte-eigenschappen in de berekening ingevoerd (analoog aan 6.2.1). De eis
is dan, dat de bij maatgevende omstandigheden gevonden stabiliteitsfactor groter dan of gelijk moet
zijn aan 1,3.
•
Hieraan wordt voldaan indien geldt dat "yn = 1,3.r nV /(T m "y d ).

Tabel 6.2 Materiaalfactoren.
parameter

.

7,m

volumiek gewicht -nat/droog (7)

1,0 .

hoek van inwendige wrijving (tan <j>')
- zand (CP of TP-CD)
-klei (CP)
(TP-CU-5%)
(TP-CU)
-veen(CP)
(TP-CU-5%)
(TP-CU)

1,10
1,10
1,15
1,20
1,15
1,20
1,25

cohesie

1,25

(O

CP
TP-CD
TP-CU
TP-CU-5%

=celproef
-.
•
= triaxiaaJproef, geconsolideerd en gedraineerd
= triaxiaalproef, geconsolideerd en ongedraineerd
= triaxiaalproef als boven, met maximaal 5% vervorming

•

.

'

.

,

.

Uitgangspunt is een spanningsafhankelijke benadering van de sterkte-eigenschappen. Een nietspanningsafhankelijke benadering levert immers een minder goede schematisering van het werkelijke
materiaalgedrag, zodat dan met hogere materiaalfactoren voor wrijvingshoek en cohesie moet worden
gerekend (zie Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1, bovenrivierengebied, par. 9.7.2).

6.5 Stapsgewijze procedure stabiliteitstoetsing
De veiligheid tegen afschuiven is voldoende groot, indien bij de stabiliteitscontrole bij
ontwerpomstandigheden de gevonden stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0.

.

In veel gevallen zal het mogelijk zijn om de kade reeds als "voldoende stabiel" te beoordelen, zonder een
complete stabiliteitstoetsing inclusief een uitgebreid grondonderzoek uit te voeren.
Teneinde onnodige berekeningen en/of grondonderzoek te voorkomen, bevelen we eén stapsgewijze
procedure voor de stabiliteitstoetsing aan.
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In figuur 3.1 is deze stapsgewijze procedure weergegeven. De stappen bij de stabiliteitstoetsing van de kade
zijn achtereenvolgens:
I
Beoordeel de hoogteligging van de achterliggende polder.
II
Beoordeel de kruinbreedte en de taludhelling van de kade aan de hand van hiervoor gedefinieerde
veilige waarden (tabel 6.3).
III
Beoordeel de stabiliteit m.b.v. een oriënterende glijvlakberekening, uitgaande van een geschatte
laagopbouw van de bodem, conservatieve grondeigenschappen (tabel 6.4) en een geheel verzadigd
kadelichaam.
IV
Beoordeel de stabiliteit m.b.v. een oriënterende glijvlakberekening, uitgaande van een zeer beperkt
grondonderzoek en/of peilbuiswaarnemingen.
V
Beoordeel de stabiliteit m.b.v. een glijvlakberekening, uitgaande van de grond-eigenschappen, zoals
deze volgen uit een volledig grondonderzoek, en van de maatgevende ligging van de freatische lijn,
zoals die volgt uit peilbuiswaarnemingen.
VI
Beschouw de restbreedte na afschuiven.
VII Beoordeel de stabiliteit m.b.v. meer geavanceerde rekentechnieken.
Na elke stap kunt u beoordelen of de kade voldoende stabiel is. Indien dit niet het geval is, behoeft de kade
nog niet te worden afgekeurd, maar kunt u een volgende stap uitvoeren. Uit deze volgende stap(pen) kan
volgen dat u de kade alsnog als voldoende stabiel mag beoordelen. In bepaalde gevallen kan het efficiënt zijn
om stappen over te slaan.
Pas wanneer u de kade in geen van de beschreven stappen als "voldoende stabiel" kunt beoordelen, dan is
die onvoldoende stabiel.
De stappen I t/m III vergen geen specifieke gegevens uit grondonderzoek of uit peilbuiswaarnemingen en
kunnen reeds in de fase van het vooronderzoek worden doorlopen. De stappen IV t/m VI vallen in de fase
van het nader onderzoek. Stap VII is in deze leidraad niet nader uitgewerkt.

Onderstaand volgen korte toelichtingen bij de verschillende stappen.

ad I. Hoog gelegen achterliggende polder
Bij kaden met een hoog gelegen achterliggende polder zal stabiliteitsverlies van de kade niet leiden tot
inundatie van de polder.
Kaden met een direct aansluitende polder die hoger ligt dan de maatgevende waterstand kunt u beoordelen
als "voldoende veilig".

ad II. Veilige kruinbreedte en taludhelling
Beoordeel de kruinbreedte (B) en de helling van het binnentalud (1:n). Als beide voldoen aan de zogenaamde
veilige waarden (d.w.z. B > Bv en n > n v ), dan is de kade voldoende stabiel.
Bij de bepaling van de veilige waarden is rekening gehouden met (zie ook figuur 6.1):
de kerende hoogte (H);
de aanwezigheid van een teensloot (met diepte t vanaf het maaiveld);
de opbouw van de kade (veen, klei of zand);
de dikte van een eventuele veenlaag achter de kade (D);
de aanwezigheid van een weg op de kruin (verhardingsbreedte W).
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Figuur 6.1

Belangrijkste geometrie-parameters m.b.t. de stabiliteit.

De veilige waarden voor de kruinbreedte en de helling van het binnentalud zijn weergegeven in tabel 6.3. Bij
deze tabel plaatsen we de volgende kanttekeningen.
.
'
Een vereiste bij gebruik van deze waarden is dat de kade geen kwelverschijnselen of kenmerken van
instabiliteit vertoont.
Benadrukt wordt dat deze veilige waarden expliciet niet zijn bedoeld om een minimum profiel te
definiëren, waarbuiten elk profiel dan automatisch voldoende stabiel zou zijn.
De aanwezigheid van een weg heeft negatieve effecten voor de stabiliteit omdat hierdoor enerzijds
sprake is van een grotere bovenbelasting en anderzijds door de wegfundering vaak een
waterdoorlatende laag in het kadelichaam is aangebracht.
Voor kaden op een slappe ondergrond met een kerende hoogte H > 1 m wordt onderscheid gemaakt
tussen veenkaden en kleikaden.
De teensloot behoeft u niet mee te rekenen, indien deze verder is gelegen dan vier of twee maal de
kerende hoogte vanuit de teen, voor respectievelijk veenpolders en overige polders. In dat geval kan
worden gesteld dat t = 0.

Tabel 6.3 Bepaling van de veilige waarden voor de kruinbreedte en de helling van het binnentalud voor
veen- en kleikaden op een slappe ondergrond.

Kerende
hoogte
(H)

Type
kade

< 1m
> 1m

veen/klei
veen
klei

veilige
kruinbreedte
(Bv)

veilige (binnen)taludhelling (1:nv)
D<H + t

Bv = 1 + W (*)
Bv = H + 1 + W
Bv = H + t + W

nv = 2
n v = 3.(H+t)
n v = 2.(H+t)

D > H +. t
nv = 2
n v = 2.(H+t) + D
n v = (H+t) + D

(*) minimaal B v = 1,5 m

ad III.Oriënterende glijvlakberekening
De stabiliteit kunt u toetsen met een oriënterende stabiliteitsberekening. Hierin wordt aangenomen:
een geschatte laagopbouw van de bodem, aan de hand van het geotechnisch lengteprofiel of in de
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nabijheid reeds uitgevoerd bodemonderzoek;
een conservatieve schatting van de grondeigenschappen, zoals weergegeven in tabel 6.4;
een conservatieve schatting van de ligging van de freatische lijn. Aanbevolen wordt om het
kadelichaam als geheel verzadigd te beschouwen.
Indien de berekende stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0, dan kunt u de kade alsnog als
voldoende stabiel beoordelen.

Tabel 6.4 Conservatieve waarden voor de grond-eigenschappen. Weergegeven zijn de gemiddelde sterkteeigenschappen (6.2.1); tussen haakjes zijn vermeld de karakteristieke sterkte-eigenschappen
(6.2.2).

Grondsoort

Antropogeen materiaal
met hoofdbestanddeel
- veen (bv. teelaarde)
-klei
- zand
Veen
- onder de teen
- onder de kruin
Klei met plantenresten

ad IV.

volumiek
gewicht
(kN/m3)

sterkte-eigenschappen
cohesie
hoek van inwen(kN/m*)
dige wrijving (°)

12
16
19

2,5 (2,0)
2,5 (2,0)
0 (0 )

25 (20)
25 (20)
30 (25)

10
10
15

0
2
2

30 (25)
28 (23)
20 (16)

(0 )
(1,5)
(1,5)

Aanvullende gegevens uit beperkt grondonderzoek

Als met de onder III. bedoelde conservatieve aannamen een te lage stabiliteitsfactor wordt gevonden, dan
kunt u aanvullende gegevens verwerven op grond waarvan wellicht gunstiger aannamen kunnen worden
ingevoerd. Dit betreft bijvoorbeeld:
het nader bepalen van de volumieke massa door middel van een beperkt grond- en
laboratoriumonderzoek;
het maken van een betere inschatting van de ligging van de freatische lijn op grond van
peilbuiswaarnemingen.
Indien de gevonden stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0 dan kunt u kade alsnog als voldoende
stabiel beoordelen.

ad V.

Stabiliteitstoets op basis van volledig grondonderzoek en peilbuiswaarnemingen

In alle overige gevallen is een complete stabiliteitstoets vereist, waarbij de representatieve
grondeigenschappen en de maatgevende ligging van de freatische lijn worden bepaald uit grondonderzoek
en peilbuiswaarnemingen.
Indien de gevonden stabiliteitsfactor groter is dan of gelijk is aan 1,0 dan kunt u de kade alsnog als
voldoende stabiel beoordelen.
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ad VI.

In rekening brengen van de restbreedte na afschuiven

Bij zeer brede kaden kan een lagere stabiliteitsfactor dan 1,0 worden geaccepteerd, mits na een lokale
afschuiving van het binnentalud de kade nog over voldoende restbreedte blijft beschikken om het
waterkerend vermogen van de kade te waarborgen.
Er is sprake van voldoende restbreedte indien geen enkele glijcirkel met een stabiliteitsfactor kleiner dan 1,0
insnijdt in het gedeelte van de kruin ter breedte van twee maal de kerende hoogte.
Deze beoordeling van de restbreedte kan als volgt worden gemotiveerd.
Na een eerste afschuiving, behorende bij een stabiliteitsfactor 1,0 die het meest ver in de kruin insnijdt, kan
nog een additioneel glijvlak optreden.
We nemen aan dat de eerste afschuiving stopt op een punt op de glijcirkel gelegen op het niveau tussen de
kruinhoogte en de hoogte van het maaiveld. Globaal is dit op een afstand 0.5.H beneden het insnij-punt.
Voorts wordt aangenomen dat het additionele glijvlak vanaf dit punt een recht verloop zal hebben onder een
helling 1:3. Tenslotte stellen we dat na de additionele afschuiving nog een restbreedte ter grootte van 0.5.H
moet overblijven.
Uit figuur 6.2 blijkt dat aan deze eis altijd zal worden voldaan, indien geen enkele glijcirkel met een
stabiliteitsfactor kleiner dan 1,0 insnijdt in het gedeelte van de kruin ter breedte 2.H.

J»F=0,9

F=1.0

Figuur 6.2

ad VII

Principe-schets veiligheid na afschuiven.

Geavanceerde rekentechnieken

Omdat bovenvermelde methoden uitgaan van conservatieve benaderingen, staat voor de beheerder nog
altijd de mogelijkheid open om aan de hand van meer geavanceerde rekentechnieken aan te tonen dat de
kade voldoende stabiel is. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan een eindige elementen berekening, waarin het
bezwijkgedrag van de kade nauwkeuriger wordt beschreven en waarbij u de locatie-specifieke
omstandigheden beter in rekening kunt brengen. Bij een dergelijke verfijning van de toetsing dient u echter
naast kruinhoogte en stabiliteit ook andere factoren die zo mogelijk een negatieve invloed hebben op de
veiligheid van de kade te beschouwen.
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HOOFDSTUK 7

Constructies en vreemde objecten
7.1 Algemeen
Bij het door de TAW uitgevoerde systematisch boezemkade-onderzoek is de aanwezigheid van constructies
of vreemde objecten in de kade niet in de toetsing betrokken. In dit Technisch Rapport gaan we slechts in
algemene zin op deze problematiek in. Voor het overige wordt verwezen naar de in voorbereiding zijnde
Leidraad constructies en vreemde objecten.

Een betonnen keerwand als waterkering langs de Stompwijksche Vaart

Bij het verlenen van vergunningen voor de aanleg van constructies en vreemde objecten in of nabij de kade
dient een terughoudend beleid te worden gevoerd. In verband met noodzakelijke toekomstige ophoog- of
verbeteringswerken bevelen we aan om langs de kade een strook te reserveren waarbinnen geen vergunning
wordt verleend voor de aanleg van vreemde objecten.
Bij de beoordeling van vergunningaanvragen is het aan te bevelen de volgende overwegingen te betrekken:
De toelaatbaarheid van de voorgenomen handeling met het oog op het waterkerend vermogen van de
kade, zowel op korte als lange termijn.
De mogelijkheid om controle te kunnen uitoefenen op de toestand van de kade. Van belang hiervoor is
onder meer het goed herkenbaar zijn van het tracé van de kruin.
De mogelijkheid om de kade voortdurend in waterkerende toestand te kunnen onderhouden.
De economie van beheer en onderhoud van de kade.
Bij een waterkerende kade bevelen we aan om ook het belang van het aangrenzende water in de
beoordeling te betrekken. Zo kan het nodig zijn om aanvullende vergunningvoorwaarden op te nemen om
het onderhoud van het water veilig te stellen.
Het is aan te bevelen om een inventarisatie te maken van de reeds aanwezige constructies en vreemde
objecten in en nabij de kade. In het bijzonder dient hierbij aandacht te worden geschonken aan pijpleidingen
in of dicht langs de kade. Lekkage van deze leidingen (met name drukleidingen) kan immers leiden tot zeer
grote schade aan de kade, mogelijk zelfs tot doorbraak ervan.
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7.2 Constructies
Voor het beoordelen van het waterkerend vermogen van constructies verwijzen we naar de Leidraad
constructies en vreemde objecten, die in voorbereiding is. Gewezen wordt op de problematiek van de
beoordeling van constructiedelen die aan de normale waarneming zijn onttrokken, zoals (houten)
paalfunderingen en kwelschermen.

7.3 Vreemde objecten
7.3.1 Beplanting
Bomen en hakhout kunnen een nadelige invloed hebben op het waterkerend vermogen van de kade, door:
het ontstaan van grote gaten in het kadelichaam door het omwaaien van bomen;
het ontstaan van doorgaande holle ruimten door het afsterven van wortels;
het verweken van de bodem door beweging van de stam;
aantasting van de kade door dieren in beschutting van ontoegankelijke begroeiing;
erosie van het kadeoppervlak door het ontbreken van een beschermende grasmat in geval van een
dichte begroeiing.
Kaden met bomen en hakhout zijn zonder nader onderzoek niet goed beoordeelbaar. Een uitzondering vormt
een kade met een zeer ruim profiel, waarbij het niet goed denkbaar is dat bovengenoemde effecten het
waterkerend vermogen significant kunnen aantasten.
Per geval zal een beoordeling nodig zijn of de beplanting een negatief effect kan hebben op de stabiliteit van
de kade. In voorkomende gevallen kan men in de vergunning eisen opnemen ten aanzien van het onderhoud
en de maximaal toegestane hoogte van bomen.

Knotwilgen in de groene kade langs de Lopikervaart
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7.3.2 Bebouwing
Bebouwing in of nabij de kade bestaat vaak uit lintbebouwing langs de kade. Om het effect van bebouwing
op het waterkerend vermogen te kunnen bepalen, dient bekend te zijn op welke wijze de bebouwing is
gefundeerd en ook hoe de toestand van deze fundering is. Bij een fundering op palen kan ruimte onder de
fundering optreden, waardoor piping kan ontstaan. Een op staal gefundeerd gebouw draagt de belasting
direct af naar de ondergrond en kan daardoor grotere zettingen of een verandering van de stabiliteit
bewerkstelligen.
In veel gevallen zijn kaden met bebouwing zonder nader onderzoek niet te beoordelen. Een uitzondering
vormt een kade met een zeer ruim profiel, waarbij het in de meeste gevallen niet goed denkbaar is dat de
bebouwing het waterkerend vermogen significant kan aantasten.
Vaak legt de aanwezigheid van bebouwing beperkingen op voor inspectie en onderhoud. Ten eerste kan
hierdoor de ruimte voor het aanbrengen van ophogingen worden beperkt. Ten tweede kan bebouwing
leiden tot de aanleg van ongewenste leidingen en beplanting in de kade. Tenslotte dient men ook rekening te
houden met de mogelijkheid dat ophoog- en verbeteringswerken leiden tot vervormingen van de kade en
daardoor tot schade aan bebouwing.

Bebouwing in de teen van de kade langs de Dubbele Wiericke

7.3.3 Kabels en leidingen
Kabels en leidingen kunnen een bedreiging vormen voor het waterkerend vermogen van de kade, doordat:
graafwerk leidt tot een geroerde zone in de kade, zowel bij het leggen als bij het onderhoud
(bijvoorbeeld als gevolg van het opsporen van storingen) en de eventuele vervanging;
lekkage van leidingen en/of ongelijke zakking van leiding en grondlichaam kunnen leiden tot ruimte
onder en/of naast de leiding. Met name wijzen we hier op de grote schade die kan ontstaan aan de
kade als gevolg van wegstromende vloeistof of ontsnappend gas.
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Anderzijds kunnen vervormingen van de kade, bijvoorbeeld na ophoogwerken, leiden tot verhoogde
belastingen op de leidingen en daardoor mogelijk tot lekkage of leidingbreuk.
Op de kadebeheerder rust de taak zich ervan te overtuigen, dat het complex van alle te nemen maatregelen
voldoende waarborgen schept voor het waterkerend vermogen. Dit betekent dat kabels en leidingen
uitsluitend in kaden kunnen worden toegestaan, indien dit onvermijdelijk is. En dan alleen onder stringente
voorwaarden.
Voor de te stellen eisen bij het leggen en handhaven van leidingen in een kade verwijzen we naar de
Pijpleidingcode [11].
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HOOFDSTUK 8

Beheer en onderhoud
8.1 Algemeen
Tijdens het beheer kan het waterkerend vermogen van de boezemkade achteruit gaan, onder invloed van het
volgende.
Veranderde belastingsomstandigheden, bijvoorbeeld door een veranderd bóezembeheer.
Verouderingsmechanismen. Hieronder verstaan we onder meer het optreden van zetting door
consolidatie en klink, verwering en irreversibele krimp van veen en biologische aantasting van de kade.
Onder het beheer van boezemkaden verstaan we het geheel van activiteiten dat erop gericht is de bestaande
boezemkade zijn functies duurzaam te laten vervullen. Dit omvat naast het onderhoud ook het hanteren van
het juridisch instrumentarium, bijvoorbeeld het stellen van reglementen of het vergunningenbeleid.

8.2 Peilbeheersing boezem
De peilbeheersing van de boezem is erop gericht om het boezempeil op een zo constant mogelijke waarde te
beheersen.
Enerzijds zal moeten worden voorkomen dat de waterstand in de boezem te hoog wordt. Bij het bereiken van
het stoppeil ("maalpeil") zal het "stopsein lozen" worden afgegeven, vastgelegd in het wateraccoord. Vanaf
dat moment moet het lozen op de boezem door de inliggende polders worden gestaakt. Het boezempeil kan
na het staken van het lozen door de polders alleen nog maar stijgen door neerslag in de boezem of
afstromend water van het boezemland.
Anderzijds dient ook te worden voorkomen dat de waterstand in de boezem te laag wordt. Hiertoe zijn in
sommige boezems noodkeringen aangebracht. Door sluiting hiervan kunnen de gevolgen van een eventuele
doorbraak tot een enkel boezemcompartiment worden beperkt.

8.3 Inspectie
Onder inspectie verstaan we het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de
momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.
Dit betreft de (jaarlijkse) visuele inspectie van de kade. In sommige situaties zullen ook periodiek
kruinwaterpassingen worden uitgevoerd. Voor kritische profielen verdient het aanbeveling om de ligging van
de freatische lijn na uitvoering van een ophoogslag gedurende enkele jaren te controleren met behulp van
peilbuizen.
Inspectie is veelal toegespitst op het volgende.
•

Het vergelijken van de toestand van de kade met die tijdens de voorgaande inspectie, bijvoorbeeld het
vaststellen van de kruinhoogtedaling.
Aan de hand van deze inspectieresultaten is een planning te maken voor het groot onderhoud.

•

Het tijdig signaleren van schade aan de kade of aan de oevervoorziening, die kan leiden tot een uit
veiligheidsoogpunt ongewenste situatie. Met name dient men alert te zijn op de volgende
mogelijkheden.
Aanwijzingen voor instabiliteit van het binnentalud, bijvoorbeeld een te grote vervormingssnelheid
van de kade, een enigszins dichtgedrukte teensloot, langsscheuren in de kruin. Horizontale
vervorming van de kade kan duiden op instabiliteit van de kade, en kan tevens schade veroorzaken
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aan langs de kade gelegen objecten.
Aanwijzingen voor gevaar voor piping of micro-instabiliteiten; het is aan te bevelen om bij
inspecties reeds in een vroegtijdig stadium kwel- of uitspoelingsgevoelige plekken vast te leggen.
Deze plekken onderscheiden zich van hun omgeving door verkleuringen van de grasmat,
uitzonderlijke (moeras)vegetatie, ontoegankelijkheid voor vee ten gevolge van een (bijna) drijvend
maaiveld etc.
Onvoorziene schade, bijvoorbeeld graverij door muskusratten of door mollen, holtevorming door
afstervende wortels van boom- of struikbeplanting, gaten in de kade door omgewaaide bomen,
aanvaringen e.d.
Deze inspectieresultaten kunnen leiden tot:
- herstel van schade op korte termijn;
- nader onderzoek bij onverklaarbare schade of bij een grote vervormingssnelheid van het
kadelichaam (d.w.z. lokale verzakkingen die niet zijn toe te schrijven aan achterstallig onderhoud).

Kade langs de Croote Heicop met kwelplaats
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Bevroren kwelplaats aan de teen van de kade

8.4 Onderhoud en herstel
De inspectie van de kade kan uitwijzen dat onderhouds- en/of herstelmaatregelen nodig zijn. Onderhoud en
herstel heeft tot doel het onder profiel houden van de kade. Een gebruikelijke tweedeling is als volgt:
•

Direct noodzakelijk onderhoud. Dit behelst het herstel van schade, bijvoorbeeld het aanvullen van een
veepad of het repareren van een beschadigde oeverconstructie.

•

Groot onderhoud op grond van prioriteiten (middellange termijn). Dit behelst de periodiek
noodzakelijke ophogingen van de kade, die gemiddeld eens in de vijftien jaar zullen plaatsvinden met
een ophoogslag van 0,25 a 0,30 m. Bij de uitvoering van grotere ophoogslagen dient de stabiliteit van
de kade vooraf te worden aangetoond. Voorts bevelen we aan om in de volgende gevallen een nieuwe
stabiliteitsberekening uit te voeren:
- voor ingrijpende profielveranderingen, bijvoorbeeld na het verbreden of verdiepen van een
kwelsloot;
- voor het uitvoeren van meerdere ophoogslagen (d.w.z. veelal pas na een periode van tientallen
jaren);
voor polderpeilverlagingen.

We wijzen op de mogelijke veranderingen van de grondeigenschappen bij veranderende
normaalspanningen. Bijvoorbeeld bij veen zal bij een vergroting van de normaalspanning in het algemeen een
toename van de cohesie en een afname van de hoek van inwendige wrijving optreden. Bij ophoog- en
verbeteringswerken dient men rekening te houden met zetting en horizontale vervorming van de kade en de
ondergrond. Deze dienen vooraf te worden berekend, en tijdens en na de uitvoering te worden
gecontroleerd aan de hand van metingen. Meer informatie hierover vindt u bijvoorbeeld in de Leidraad voor
het ontwerpen van rivierdijken, deel 2, benedenrivieren-gebied, hoofdstuk 10 [2].
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Naast de zetting van de kade zelf dient men ook rekening te houden met de zetting van de naastliggende
polder. Ten gevolge van de zetting van de polder zal namelijk het ruimtebeslag van de kade toenemen. Men
kan hier rekening mee houden door hiervoor reeds ruimte naast de kade te reserveren, en kwel- of
teensloten alvast op voldoende afstand van de kade te leggen.
Uitvoering van onderhouds- en herstelwerkzaamheden dienen bij voorkeur in het zomerseizoen plaats te
vinden, omdat dan de kans op extreme hydraulische belastingen relatief klein is.

Verzakte kade met opbollend buitentalud, Aalkeetpolder, 1976

62

(foto Hhp. Delfland)

Herstel van de kade, Aalkeetpolder, 1976

(foto Hhp. Delfland)

8.5 Reglementen en vergunningen
Het uitvaardigen van reglementen en het vergunningenbeleid hebben als hoofddoel het tegengaan van
handelingen die direct of indirect nadelig kunnen zijn uit veiligheidsoverwegingen.
Onder andere past hierin een terughoudend beleid ten aanzien van de aanleg van vreemde objecten in of
nabij de boezemkade, en ten aanzien van het toelaten van beweiding met groot vee op kwetsbare kaden. '
Het is aan te bevelen om voor de boezemkaden een register bij te houden, waarin een inventarisatie van de
vreemde objecten is opgenomen.
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HOOFDSTUK 9

Kadeverzwaring en uitvoeringsaspecten
Aan het ontwerp van een kadeverzwaring dient een uitgebreider onderzoek ten grondslag te liggen dan voor
de in dit Technisch Rapport bedoelde toetsing. Zo dient men, naast de stabiliteitsanalyse, onder meer de
verwachte zettingen en horizontale vervormingen te berekenen. Hiervoor is aanvullend grondonderzoek
nodig, bijvoorbeeld ten behoeve van de bepaling van de samendrukkingsconstanten en
consolidatiecoëfficienten.
Men dient apart aandacht te besteden aan de stabiliteit van de kade tijdens de uitvoering. Omdat die tijdens
uitvoering vaak veel kritischer is dan in de gebruikssituatie na oplevering, verdient het de voorkeur om
verbeteringswerkzaamheden in het zomerseizoen uit te voeren.
De berekende vervormingen van de kade tijdens en bij voorkeur.ook enige jaren na de uitvoering dient men
aan de hand van metingen te controleren. Gedacht kan worden aan zettingsmetingen, waterspanningsmetingen e.d.
Bij het ontwerp en de uitvoering van een kadeverzwaring dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden
van alle belangen (zie ook 2.5).
Voor het ontwerpen van kadeverzwaringen en de daarbij van belang zijnde uitvoeringsaspecten verwijzen we
naar hoofdstuk 10 van Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 2, benedenrivierengebied [2].
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Verklaring van gehanteerde begrippen
Beheer

- Het geheel van activiteiten dat erop gericht is de bestaande boezemkade zijn functies
duurzaam te laten vervullen.

Boezem

- Het geheel van (van nature stilstaande) watergangen dat met elkaar is verbonden maar
van het buitenwater is afgesloten, waarop het water uit lager gelegen polders wordt
uitgeslagen en/of waaruit het water op lager gelegen polders wordt afgelaten en van
waaruit het water kan worden uitgeslagen of geloosd naar het buitenwater.

Boezemkade

- Een langs een boezem gelegen grondlichaam, dat enerzijds de lager gelegen
poldergebieden beschermt tegen hoger liggend boezemwater en anderzijds de boezem
in stand houdt.

Boezemland

- Direct op de boezem afwaterend gebied.

Boezempeil

- Waterstand in de boezem.

Golfoploop

- De verticaal gemeten maximale hoogte boven het stilwaterniveau, die door een tegen
het talud oplopende watertong bereikt wordt.

Herstel

- Maatregel(en), noodzakelijk om de kwaliteit van de boezemkade, met name met
betrekking tot het waterkerend vermogen, op het vereiste peil te brengen.

Inspectie

- Het inwinnen, verwerken en interpreteren van informatie met het doel om de
momentane toestand van de boezemkade vast te stellen.

Kadevak

• Een deel van de kade dat kan worden gekarakteriseerd door uniformiteit ten aanzien
van de ondergrond en een min of meer eenduidig dwarsprofiel.

Karakteristieke
waarde

- Een waarde van een materiaalparameter, die op basis van
een statistische analyse is bepaald met een kleine (5%) onderschrijdingskans.

Keur

- Verordening met strafbepaling van een waterschap.

Kopsloot

- Poldersloot die dwars op het kadelichaam is gesitueerd.

Maatgevend
boezempeil

- Gemiddelde waterstand in de boezem tijdens maatgevende omstandigheden.

Maatgevende
waterstand

- Waterstand in de boezem tijdens maatgevende omstandigheden, inclusief het
effect van stroming en/of opwaaiing in het stelsel van waterlopen.

Oeverconstructie - De grondkerende constructies ter instandhouding van de gronden gelegen aan een
waterloop.
Onderhoud

- Technische activiteiten om functievervulling van de boezemkade gedurende de
levensduur mogelijk te maken.

Partiële factor

- Factor waarmee (of waardoor) een representatieve waarde vermenigvuldigd (of
gedeeld) wordt ter verkrijging van de rekenwaarde. De partiële factoren dienen om
onzekerheden in belastingen en materialen, en overschrijdingskansen van
grenstoestanden in rekening te brengen.

Polder

- Een op de boezem uitslaand of lozend gebied.

Rekenprofiel

- Geselecteerd dwarsprofiel waarvoor een stabiliteitsberekening moet worden
uitgevoerd.

Rietschoot

- Moerassig land, begroeid met riet.

Stoppeil

- Vastgestelde waterstand in de boezem waarbij het lozen op de boezem door de
inliggende polders moet worden gestaakt.
- Hoogte van de kruin boven de maatgevende waterstand.

Waakhoogte
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APPENDIX 1

Benamingen
Deze appendix bevat de meest voorkomende vorm van het dwarsprofiel van de boezemkade, met de
gebruikelijke benamingen van de in het dwarsprofiel te onderscheiden elementen.

NORMAAL PROFIEL

a
/

POLDERZIJDE

u
s

MBP

F

G

BIJZONDER PROFIEL

BOEZEMZIJDE

j

K

„

MBP
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AB
BC
CD
DE
D'E1
EFGH
OJKL
OPQ
A
B
C
D

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

buitentalud
kruin
binnentalud
binnenberm
tussenberm
teen- of kwelsloot
tuimelkade
oeverconstructie
buitenteen
buitenkruinlijn
binnenkruinlijn
hiel

MBP
PP

= maatgevend boezempeil
= polderpeil

POLDERZIJDE

Tuimelkade langs de Vecht
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APPENDIX 2

Voorbeeld bepaling maatgevend boezempeil
In de praktijk gebruiken we verschillende methoden voor de bepaling van het maatgevend boezempeil,
variërend van heel eenvoudig tot zeer geavanceerd.
In deze appendix geven we een voorbeeld voor de bepaling van het maatgevend boezempeil, voor een fictief
geval. Achtereenvolgens gaan we op de volgende punten in:
1. Statistische analyse van peilschaalwaarnemingen.
2. Omrekening van weersomstandigheden naar waterstanden.
Gegevens:
Streefpeil
Stoppeil
Maatgevend boezempeil
Oppervlak boezem
Oppervlak boezemland
Afvoercoëfficiënt boezemland
Lozingscapaciteit poldergemalen
Bemalingscapaciteit boezem
Berging

NAP -0,40 m
NAP -0,25 m
NAP-0,15 m

6,8.10 6 m 2
50 .106m2
0,5 in de zomer en 0,6 in de winter
16m 3 /s
50 mVs
uitsluitend in de boezem

Voor een centraal in de boezem gelegen zelfregistrerende peilschaal hebben we de beschikking over
waarnemingen uit de periode 1967 t/m 1972.

ad 1

Statistische analyse van peilschaalwaarnemingen

Uit de beschikbare peilschaalwaarnemingen zijn de maandmaxima bepaald. De overschrijdingsfrequenties
van de maandmaxima zijn berekend en uitgezet op half-logaritmische schaal voor zowel het gehele jaar als
voor alleen de winterperioden (zie figuur 1).
Omdat de peilschaal centraal in de boezem staat opgesteld, kunnen we aannemen dat uit de waarnemingen
direct een schatting kan worden gemaakt voor de overschrijdingsfrequentie van het maatgevende
boezempeil. Uit figuur 1 kunnen we de volgende elementen aflezen.
Overschrijdingsfrequentie uit de maandmaxima van het gehele jaar:
3
maatgevend
boezempeil: z,o.
2.8.10
eenmaal pi
per 30 jaar;
maaigevena Doezempen:
IU per
per maand
maana oftewel
ouewei eenn
2
stonneil:
5.O.1O"
2 Der maand oftewel eenmaal Der 1.7 iaar
stoppeil: 5.O.1O" per maand oftewel eenmaal per 1,7 jaar.
•

Overschrijdingsfrequentie uit de maandmaxima van de winterperioden (oktober-maart):
- maatgevend boezempeil: 3,5.10"3 per maand oftewel eenmaal per 48 winterperioden;
- stoppeil: 5.6.102 per maand oftewel eenmaal per 3 winterperioden.

De gevonden frequenties kunnen slechts als indicatie dienen. Immers:
De periode waarin de waarnemingen zijn gedaan is te kort om een goede frequentielijn te kunnen
bepalen.
De bepaling van het maatgevend boezempeil door extrapolatie geeft hier een zeer veilige benadering,
omdat de toestand door het instellen van een maalstop bij NAP -0,25 m drastisch gewijzigd wordt.
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Overschrijdingsfrequentie van de maandmaxima, per maand (waarnemingen uit periode 1967 t/m 1972, voor
een centraal in de boezem gelegen peilschaal).

ad 2. Omrekening van weersomstandigheden naar waterstanden
Met behulp van een rekenkundig model kunnen we de waterstandsverhoging in het systeem van waterlopen
berekenen bij een bepaalde aangenomen maatgevende bui en een bepaalde windsnelheid en windrichting.
Voor het onderhavige voorbeeld hebben we gekozen voor een eenvoudige oriënterende berekening van het
te bergen volume water in de boezem bij een gegeven wateraanbod (neerslag en eventueel lozing van de
polders op de boezem) en een gegeven boezembemalingscapaciteit.
•

Neerslag op de boezem en via het boezemland afstromende neerslag.
Het verloop van de neerslagintensiteit n t in de tijd volgt uit de keuze van de maatgevende bui: een
bepaalde neerslag binnen een bepaalde tijdsduur, met een voldoende lage frequentie van voorkomen
(bijvoorbeeld kleiner dan eens in de 50 jaar).
Het ten gevolge van neerslag instromend volume water V n volgt uit:
t

Vn = (Ab + C b ,.A b ,)Jn t .dt.
'o

Hierin is:
A b = oppervlakte boezemwater (m2)
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A b! = oppervlakte boezemland (m2)
Cb| = afvoercoëfficiënt boezemland (-)
nt =

neerslagintensiteit maatgevende bui (m/s).

Opm.: Veelal zijn de neerslaggegevens in cumulatieve zin gegeven, dat wil zeggen als verloop van

Jnt.dt
•

Het maximaal door de polders op de boezem te lozen volume water is gelijk aan:

V, = ƒ Q,. dt
met Q|= lozingscapaciteit poldergemalen (mVs).
•

Het maximaal uit de boezem te malen volume water V u is gelijk aan:
t

met Q b = boezembemalingscapaciteit (mVs).
Het maximaal in de boezem te bergen volume water V b volgt dan uit:

Indien we dit grafisch uitzetten, kan het maximaal in de boezem te bergen volume V b worden afgelezen.
De extra waterstandsverhoging Ah b volgt dan uit:
Ah b = V b / A b .
Het probleem spitst zich toe op het definiëren van de maatgevende omstandigheden. In dit voorbeeld maken
we onderscheid tussen:
maatgevende omstandigheden in de winterperiode;
maatgevende omstandigheden in de zomerperiode.
Gezien de relatief geringe berging veronderstellen we voor de beschouwde boezem dat een relatief korte
extreme bui tot een grotere waterstandsverhoging zal leiden dan een extreme bui over een langere periode.
Voor zowel de winter- als de zomerperiode is daarom gekozen voor een hevige bui die in circa drie uur valt,
met een frequentie van eenmaal per 50 respectievelijk 250 jaar.
Maatgevende omstandigheden in de winterperiode
We nemen aan dat na het bereiken van het stoppeil een maatgevende bui optreedt met een frequentie van
voorkomen van 1 x per 50 jaar. Voorts geldt A b + Cb|.Ab( = 6,8.106 + 0,6.50.106 = 36,8.106 mJ.
Het verloop van V n is weergegeven in figuur 2.
Door de poldergemalen wordt niet geloosd op de boezem, dat wil zeggen, Q| = 0. De minimaal
gegarandeerde boezembemalingscapaciteit stellen we op 80%, dat wil zeggen, Q b = 40 mVs.
Uit de grafische presentatie in figuur 2 blijkt dat V b = 1,3.106 m3. Hieruit volgt dat de te bergen waterschijf
gelijk is aan Ah b = 0,20 m.
De waterstand in de boezem bij aanvang van de bui wordt gelijkgesteld aan NAP -0,25 m (stoppeil).
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De maximale waterstand gedurende de bui is dan gelijk aan NAP -0,05 m.
Maatgevende omstandigheden in de zomerperiode
We nemen aan dat bij het streefpeil een maatgevende bui optreedt met een frequentie van voorkomen van
1 x per 250 jaar. Voorts geldt A b + Cb|.Ab, = 6,8.106 + 0.5.50.106 = 33.6.10 6 m2. Het verloop van V n is
weergegeven in figuur 3.
Door de poldergemalen wordt geloosd op de boezem met 75% van de capaciteit, dat wil zeggen,
Q p = 12 m3/s. De minimaal gegarandeerde boezembemalingscapaciteit is 80%, dat wil zeggen,
Q b = 40 m3/s. De term (Vu - V|) wordt bepaald door te rekenen met een fictieve bemalingscapaciteit
van 4 0 - 12 = 28mVs.
Uit de grafische presentatie in figuur 3 blijkt dat V b = 2,0.106 m3. Hieruit volgt dat Ahb = 0,30 m.
De waterstand in de boezem bij aanvang van de bui wordt gelijkgesteld aan NAP -0,40 m (streefpeil).
De maximale waterstand gedurende de bui is dan gelijk aan NAP -0,10 m.
Uit deze eenvoudige berekeningen blijkt dat tijdens maatgevende omstandigheden een maatgevend
boezempeil van NAP -0,10 a -0,05 m kan optreden.
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APPENDIX 3

Voorbeeld bepaling representatieve schuif sterkte
Inleiding
In deze appendix gaan we allereerst in op de theoretische onderbouwing voor de bepaling van de
karakteristieke schuifsterkteparameters, op basis van een kleine steekproef en globale voorkennis ten aanzien
van de spreiding. Deze onderbouwing resulteert in de bepaling van een factor tj<ar. Deze factor is voor
verschillende mogelijkheden berekend en in grafiekvorm gepresenteerd.
Vervolgens lichten we de bepaling van de representatieve schuifsterkte nader toe aan de hand van een
praktijkgeval: de boezemkade van de Oostpolder in Schieland. Deze boezemkade is in 1987 getoetst in het
kader van het systematisch boezemkade-onderzoek [15].
De uitwerking heeft betrekking op de in hoofdstuk 6 genoemde methoden voor de vaststelling van de
representatieve schuifsterkteparameters:
gemiddelde schuifsterkte (zie 6.2.1);
karakteristieke schuifsterkte (zie 6.2.2).
Tenslotte geven we een nadere beschrijving van het computerprogramma FRICPAR. Dit programma is in
opdracht van TAW door Fugro B.V. ontwikkeld voor de bepaling van de representatieve waarden van de
schuifsterkteparameters. Dit programma is vrij opvraagbaar bij het secretariaat van TAW.

Theoretische onderbouwing
We zoeken een methode voor de bepaling van een karakteristieke (5%) ondergrensschatting voor de
verwachtingswaarde van een populatie op basis van een kleine steekproef en globale voorkennis ten aanzien
van de spreiding.
Bij het vaststellen van karakteristieke waarden van grondeigenschappen bij de toetsing van de stabiliteit van
boezemkaden wordt meestal uitgegaan van kleine aantallen proeven op grondmonsters. Werkend volgens de
klassieke steekproeftheorie, moet een vrij grote marge op het gemiddelde van de steekproef in rekening
worden gebracht om de karakteristieke ondergrenswaarde voor de verwachting van de populatie te vinden.
De grootte van deze marge wordt veroorzaakt door de t-variabele (Student's t), die reflecteert dat de
steekproefvariantie voor kleine steekproeven in het algemeen een vrij onnauwkeurige schatting geeft van de
variantie van de populatie.
In de hieronder geschetste methode gaan we ervan uit dat over de (relatieve) spreiding van
grondeigenschappen in het algemeen meer inzicht bestaat dan louter op basis van een kleine steekproef kan
worden geconcludeerd. Zo weten we, op basis van ervaring, dat de variatiecoëfficiënt van
schuifsterkteparameters in het algemeen tussen 0,10 en 0,25 ligt. Deze voorkennis willen we op één of
andere wijze gebruiken bij het vaststellen van de gezochte karakteristieke waarde.
Indien de variatiecoëfficiënt eenduidig vastligt, wordt een 5% ondergrens schatting voor de
verwachtingswaarde van de populatie gegeven door:

1+1.65--£
Vn
waarin V de variatiecoëfficiënt is, n het aantal waarnemingen in de steekproef en x het gemiddelde van de
steekproef. Hierbij is de betreffende variabele normaal verdeeld verondersteld.
Bij deze schatter wordt de werkelijke spreiding in de steekproef volkomen genegeerd. Bovendien wordt
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absolute voorkennis van de variatiecoëfficiënt verondersteld. De combinatie van deze twee zaken is
volkomen consistent, aan de laatste veronderstelling wordt in het algemeen echter niet voldaan. De
voorkennis is globaler en de werkelijke spreiding binnen een steekproef zou moeten worden meegenomen in
de beschouwing.
Daarom is de volgende methode ontwikeld. Verondersteld wordt dat voorkennis van de variatiecoëfficiënt
gegeven is in termen van een kansdichtheidsverdeling van V, bijvoorbeeld normaal verdeeld met verwachting
Vo en standaardafwijking a. In formulevorm:
V ~ N(V0, a)
Zij nu een steekproef (x v x 2 ,... xn) van onafhankelijke waarnemingen van de normaal verdeelde stochast
gegeven. De statistische grootheden van deze steekproef zijn:
het steekproefgemiddelde

x-

1

n

yx
i=1

;

de steekproefvariantie

We veronderstellen dat de stochast een verwachtingswaarde u en een standaardafwijking o heeft. Beide zijn
in beginsel onbekend, zij het dat via de voorkennis over de variatiecoëfficiënt enig inzicht bestaat in de
verhouding (o/p). We noteren de standaardafwijking o daarom als V.u.
Bij een gegeven u., namelijk dat JI = T en gegeven V, namelijk dat V = 0, is:
•

x normaal verdeeld, N(t,0T/Vn). De kansdichtheidsfunctie geven we symbolisch aan met:
P XIU=T,

•

v=e © = P siji, v <&*.»>

De verhouding (n-1)S2/(6x)2 is X2 verdeeld met n-1 graden van vrijheid. Hieruit kunnen we een
conditionele kansdichtheidsfunctie S2 destilleren. Die geven we aan met:
P S2IJJ.=T, v=6 W = p s2lu, v (W&

De gezamenlijke conditionele kansdichtheidsfunctie van de twee is:
P

x,s2iu, v (4;TI) = P siji, v fê;T'e> ps2in,v(Ti;T'e>

Voor de variatiecoëfficiënt V wordt a priori een verdeling aangenomen (in ons geval een bij nul afgekapte
normale verdeling):
Pv(6)
De parameters van deze verdeling zijn Vo en a.
Voor de verwachtingswaarde u wordt ook een apriorische verdeling gesteld, namelijk normaal verdeeld met
verwachting x en standaardafwijking Vox/Vn. In beginsel doet het er niet zoveel toe wat we hiervoor stellen.
Echter, met de gekozen verdeling brengen we tot uiting dat verwacht wordt dat bij grote steekproeven de
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werkelijke verwachtingswaarde goed benaderd wordt door het gemiddelde van de steekproef. In een nog in
ontwikkeling zijnde methode wordt deze apriorische verdeling vervangen door een apriorische verdeling die
helemaal los staat van de uitkomst van de steekproef [14]. Voorkennis is dan gebaseerd op bijvoorbeeld
proefresultaten in de omgeving.
De gezamenlijke kansdichtheidsfunctie van x , s2, u. en V is derhalve:
;T,9) p s 2 i u , v (n;T,e) p v (e) p ^ x )
Hieruit kunnen we de kansdichtheidsverdeling van u. en V a posteriori bepalen, gegeven de
steekproefresultaten:
Px, s>, u, v
P u,V I x, s J ^ e > =
,S2H,V(X,

s 2 ,T,e)dxd8

waaruit tenslotte de marginale aposteriorische kansdichtheidsfunctie voor u. volgt:

We zoeken nu een waarde n kar , zodanig dat is voldaan aan:
Hkar

u.1 x, s2

T

~ '

Dit is de 5% ondergrens karakteristieke schatting voor u..
De variabele
.

* - Ukar
kar

" V„x

kan hiermee berekend worden. Met behulp van t|<ar wordt de gezochte karakteristieke waarde u.kar berekend
als:
xtkar^
Vn
In de hierna gepresenteerde grafieken is t|<ar berekend als functie van de verhouding V/V o . Hierin is V de
steekproef variatiecoëfficiënt (S / x) en is Vo de verwachtingswaarde van de variatiecoëfficiënt in de verdeling
a priori. Parameters in die functies zijn Vo, cc en n.
De grafieken zijn gegeven voor:
- V o = 0,10, 0,15 en 0,20
- et = 0,01 en 0,02
- n = 2 , 3 , 4 , 5, 6, 8, 10 en 12.
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Uitwerking boezemkade Oostpolder
De analyses in deze appendix zijn gebaseerd op lokaal grondonderzoek ter plaatse van de rekenprofielen 1 en
2 (zie figuur 1 respectievelijk figuur 2). In deze rekenprofielen is, binnen het beschouwde kadegedeelte,
sprake van de maatgevende combinatie van grondeigenschappen en geometrie.
Voor beide rekenprofielen worden voor de onderscheiden grondlagen de representatieve
schuifsterkteparameters bepaald. Hiervoor hanteren we twee methoden: de methode met gemiddelde
waarden en de methode met karakteristieke waarden. De beschikbare celproefresultaten dienen als
basisgegevens.

Profiel 1
Figuur 1 omvat de geometrie, de laagopbouw en de maatgevende ligging van de freatische lijn. In dit profiel
zijn drie boringen verricht. In tabel 1 zien we de bij het systematisch boezemkade-onderzoek gehanteerde
grondeigenschappen.
Tabel 1.

Grondeigenschappen profiel 1 (systematisch boezemkade-onderzoek)

laag
nr.

beschrijving
monsters

gekozen

1
2
3
4
5
6

Klei, siltig
Klei, siltig
Klei, zwak venig
Klei, zwak venig
Veen, zwak kleiig
Veen

2/8A/8B/13
3 B/4
5/6
9/10B/11A
11B/12
15A/15B/16A/17

P
(kN/mO

c'
(kN/rrv)

(°)

16,0
18,4
14,0
13,6
10,9
10,4

5,5
6,5
10,3
4,1
5,5
0,6

29,4
25,6
19,5
24,7
20,7
31,8

Met behulp van het ontwikkelde programma FRICPAR zijn de representatieve waarden van de schuifsterkteparameters bepaald. Hierbij zijn voor elke laag uiteraard dezelfde monsters gekozen als weergegeven in tabel
1. Voorts is bij de berekening van de karakteristieke waarden a priori uitgegaan van een variatiecoëfficiënt
Vo = 0,10 voor kleigrond en Vo = 0,15 voor veengrond. Tabel 2 vat deze resultaten samen.
Bij de beschrijving van het programma FRICPAR is de berekening voor laag 4 in detail uitgewerkt.

BORING

Figuur 1.

•

BEPALING SCHU1FSTERKTE

•

BCPAUNG VOLUWEK GEWICHT

Profiel 1 Boezemkade Oostpolder in Schieland.
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Tabel 2.

Berekende representatieve schuifsterkteparameters profiel 1.
normaalspanning o (kN/m2)

laag
nr.

1
2
3
4
5
6

gemiddelde
waarden

spreidingparameters

terr.
span.

norm.span:
traject

Vo

15
30
40
30
30
10

0 tot 25
15 tot 40
25 tot 60
15 tot 40
20 tot 40
0 tot 20

0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15

a

0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,02

tkar

1,75
1,69
1,65
1,65
1,65
1,71

karakterist.
waarden

c'
(kN/m2)

o'

c'
(kN/m2)

o'

(°)

5,5
7,0
10,0
5,7
5,5
0,6

29,4
24,4
19,7
20,5
20,6
32,0

5,1
6,2
8,9
5,2
4,9
0,6

27,2
21,8
17,6
18,7
18,3
29,7

(°)

Profiel 2
Figuur 2 geeft de geometrie, de laagopbouw en de maatgevende ligging van de freatische lijn gegeven. In dit
profiel zijn twee boringen verricht. In tabel 3 zien we de bij het systematisch boezem kade-onderzoek
gehanteerde grondeigenschappen.
Tabel 3. Grondeigenschappen profiel 2.
laag
nr.

beschrijving

gekozen
monsters

P
(kN/m3)

c'
(kN/m2)

<t>'
(°)

1
2
3
4
5

Klei, siltig
Klei, zwak venig
Klei, zwak venig
Klei, zwak venig
Veen, zwak kleiig

20/24/25
21A/26
21B/22A/22B
27A/27B/28
-

17,5
13,8
15,0
15,0
10,9

4,6
9,3
8,0
6,5
5,5

26,6
16,8
18,3
20,1
20,7

Voor laag 5 zijn geen lokale grondgegevens beschikbaar. Hier zijn dezelfde waarden aangehouden als bij laag
5 van profiel 1.
Tabel 4 vat de met FRICPAR berekende resultaten samen.
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Figuur 2.
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Profiel 2 Boezemkade Oostpolder in Schieland.

Tabel 4 Berekende representatieve schuifsterkteparameters profiel 2.
laag
nr.

• normaalspanning o (kN/m2)

spreidingparameters

terr. norm.span.
span. traject
1
2
3
4

30
40
40
40

0 tot 50
25 tot 60
25 tot 60
25 tot 60

a

0,10
0,10
•0,100,10

0,01
0,01
0,01
0,01

gemiddelde
waarden

karakterist.
waarden

*kar

c'
(kN/m2)

<t>'
(°)

c'
(kN/m2)

<t>'
(°)

1,58
1,66
1,63
1,69

4,8
9,2
8,1
5,9

25,8
15,0
18,2
21,0

4,4
8,2
7,3
5,3

23,7
13,3
16,6
19,1

Voor laag 5 vullen we de gegevens uit profiel 8 (tabel 2, laag 5) in.

Conclusies
De berekende gemiddelde waarden zijn in overeenstemming met de gemiddelde waarden die bij het
systematisch boezemkade-onderzoek zijn gebruikt. Kleine verschillen kunnen onder andere zijn veroorzaakt
door een iets andere linearisering van het verband tussen o en x, bijvoorbeeld door de keuze van een
afwijkend normaalspanningsgebied.
Bij de gehanteerde apriorische variatiecoëfficiënten zijn de gevonden karakteristieke waarden voor c' en
tan(<j>') ongeveer 10% lager dan de gemiddelde waarden voor c' en tan(<t>')-

Programma FRICPAR
De statistische spanningsafhankelijke verwerking van de resultaten van laboratoriumproeven tot de gewenste
representatieve waarden van de schuifsterkteparameters is bijzonder tijdrovend. Daarom is het
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computerprogramma FRICPAR ontwikkeld. Dit programma bepaalt de representatieve waarden van de
schuifsterkteparameters volgens de in het Technisch Rapport omschreven werkwijze.
Het programma biedt de mogelijkheid om eerst alle monsters in te voeren, waarna we de verschillende
veronderstellingen met betrekking tot de laagindeling efficiënt kunnen doorberekenen.
We gaan uit van een spanningsafhankelijke benadering van de schuifsterkteparameters. De spreiding in de
schuifsterkte bij een gegeven normaalspanning wordt verondersteld te voldoen aan een normale verdeling.
Bij de vaststelling van de representatieve waarden van de cohesie en de hoek van de inwendige wrijving
wordt het verloop van de schuifsterkte tegen de normaalspanning benaderd door een rechte lijn in het
normaalspanningsgebied dat voor de berekening relevant is.
De werkwijze waarbij we voor een grondlaag de representatieve schuifsterkteparameters bepalen is onder te
verdelen in een aantal stappen. Deze stappen lichten we hieronder nader toe. De gekozen getalswaarden
komen overeen met de gegevens van laag 4, profiel 1 (Oostpolder).
a.

Allereerst kunnen we voor een bepaalde polder per profiel alle beschikbare monsters invoeren. Elk
monster wordt gekarakteriseerd door een schuifspanningskarakteristiek, die bepaald kan zijn door een
celproef of een triaxiaalproef. Het programma vraagt per monster een set steunpunten (O,T),
waartussen lineair kan worden geïnterpoleerd.

b.

Dan nemen we een bepaalde laagindeling aan en selecteren voor een laag de bijbehorende monsters,
met een minimum aantal van 2 monsters. In ons voorbeeld zijn dit de monsters 9, 10B en 11A (n = 3),
met de volgende steunpunten (uit celproefresultaten).

steunpunt
nr.
1
2
3

monster 9

monster 10B

monster 11A

o

X

o

X

o

X

0
22
80

4,7
16
38

0
20
60

3
13
25,5

0
60

4,7
25,5

Daarna kiezen we de interpolatiegrenzen en de te gebruiken stapgrootte. Op elk interval van o wordt,
door middel van lineaire interpolatie tussen de gegeven steunpunten, de waarde van x bepaald voor
alle geselecteerde monsters. In dit geval wordt geïnterpoleerd tussen 0 en 65 kN/m 2 in stappen van 5
kN/m 2 .
Het programma geeft de celproefresultaten van deze monsters gezamenlijk in één grafiek weer. Op
grond hiervan kan worden ingeschat of de geselecteerde monsters inderdaad binnen een grondlaag
kunnen worden samengevoegd (zie figuur 3).
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Grafische weergave van de celproefresultaten.

Wanneer de selectie niet gewijzigd behoeft te worden, moeten we de volgende gegevens invoeren.

e.

-

Het voor de berekening relevante normaalspanningstraject. (Bij de keuze hiervan dient u rekening te
houden met een eventueel geknikt verloop en de terreinspanning.) Voor ons voorbeeld is het
normaalspanningstraject vastgesteld tussen 15 en 40 kN/m 2 .

-

De terreinspanning in de beschouwde grondlaag. Wij stellen hier de terreinspanning op 30 kN/m2.

-

De apriorische verdeling voor de spreiding. Voor het beschouwde geval geldt Vo = 0,10 en a = 0,01.

Het programma berekent vervolgens op elk interval van i uit de gevonden waarden van o het
gemiddelde (Tgem) en de standaardafwijking.
Bij de terreinspanning wordt de variatiecoëfficient V bepaald, en daarmee ook de verhouding V/V o .
Het programma bepaalt bij bekende waarden van V o , a en n de juiste "grafiek" en leest de waarde van
t kar af. Voor het beschouwde geval geldt V/V o = 1,04 zodat wordt gevonden t kar = 1,647. Hierna wordt
op elk interval van o de karakteristieke waarde (xkar) berekend.
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Berekend verloop van het gemiddelde, de standaardafwijking en de karakteristieke waarde.

Voor zowel de gemiddelde waarden en de karakteristieke waarden bepaald het programma de
regressielijn voor de discrete waarden die in het gegeven normaalspanningstraject gevonden zijn.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode der kleinste kwadraten.
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Regressielijnen:
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tgem =0.3739.0 + 5,715
T kar =0,3383.0 + 5,172

Uit de gevonden regressielijnen berekent het programma de cohesie c' en de hoek van inwendige
wrijving <s>'. Voor het beschouwde geval wordt gevonden:
Gemiddelde waarden
: c' = 5,7 kN/m 2 en $' = 20,5 °.
Karakteristieke waarden : c' = 5,2 kN/m2 en <)>' = 18,7 °.
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De Technische Adviescommissie voor
de Waterkeringen werd door de
Minister van Verkeer en Waterstaat
ingesteld.
De commissie adviseert de minister
omtrent alle technischwetenschappelijke aspecten die van
belang kunnen zijn voor een doelmatige
constructie en het onderhoud van
waterkeringen, dan wel voor de
veiligheid van door waterkeringen
beschermde gebieden.
Met vragen omtrent het werk van de
TAW kan men zich wenden tot het
werkorgaan van de commissie,
ondergebracht bij de Dienst Weg- en
Waterbouwkunde van de
Rij ks waterstaat.
Postbus 5044,2600 GA Delft,
tel. 015-699440.

