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1 Inleiding 

 

1.1 Kader 
 
Bij de laatste vijfjaarlijkse toetsing volgens het Voorschrift Toetsen op Veiligheid is 
vastgesteld dat de Houtribdijk niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnorm van 1/10000 per 
jaar. 
Om te bereiken dat de dijk wel weer aan de veiligheidsnorm voldoet wil Rijkswaterstaat 
IJsselmeergebied de Houtribdijk versterken. Behalve versterken spelen ook belangen op het 
gebied van weginfrastructuur en natuurontwikkeling een rol.  
Inmiddels is in het kader van de planstudie Houtribdijk naar voren gekomen dat de stabiliteit 
van de ondergrond van de dijk aan de Markermeerzijde van grote of doorslaggevende invloed 
kan zijn op de varianten voor verbetering en op de mogelijkheden voor de aanleg van een 
beheer/onderhoudsweg en/of een verbreding van de provinciale weg op de dijk. In verband 
met de planning van het project dient hierover op zo kort mogelijke termijn advies te worden 
verkregen. 
Hiertoe heeft Deltares op verzoek van de Dienst IJsselmeergebied een plan van aanpak 
opgesteld. 

1.2 Vraagstelling 
 
De volgende vragen zijn leidend geweest voor het hier uitgevoerde onderzoek: 

 
1. Welke geotechnische risico’s zijn gemoeid met versterking van het bestaande dijkprofiel? 
2. Een eerste inschatting is dat het traject Trintelhaven-Lelystad, Markermeerzijde, de 

meeste problemen geeft. Dit volgt ook uit het benodigde onderhoud aan o.m. de 
stortstenen kreukelberm. De focus ligt op de grondmechanische aspecten, zoals stabiliteit 
en zetting. 

3. In hoeverre is de grondopbouw bepalend voor de grootte van de verschillende risico’s? 
4. Om deze vraag te beantwoorden moet de ondergrond eerst goed in kaart worden 

gebracht. 
5. Welk grondonderzoek is extra nodig? Welke fasering van dit grondonderzoek is handig? 
6. Wat is een mogelijke geotechnische verklaring voor het steeds weer benodigde 

onderhoud aan de Markermeerzijde van de dijk, met name aan de stortstenen 
kreukelberm?  

1.3 Doelen 
 
Gebaseerd op de vraagstelling en het bredere kader is dit onderzoek toegespitst op de 
volgende doelen: 
 Vaststellen of dijkversterking binnen het huidige profiel (met ongewijzigde breedte van de 

dijkbasis) mogelijk is. 
 Risico’s aangeven die overblijven en suggesties voor nadere bepaling hiervan. 
 Aangeven welk vervolgonderzoek nodig is en aangeven welk grondonderzoek nog nodig 

is om overige vragen te beantwoorden. 
 
Het onderzoek richt zich hiermee met name op die aspecten waar op korte termijn antwoord 
op moet komen. 
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1.4 Afbakening 
 
Eventuele veranderingen in het beleid t.a.v. de waterstanden op het Markermeer en 
IJsselmeer n.a.v. de commissie Veerman zijn niet meegenomen.  
De geotechnische berekeningen zijn uitgevoerd voor het traject Trintelhaven-Lelystad. De 
ondergrondschematisatie betreft het gehele tracé. 
Er is nog niet gekeken naar de benodigde kruinhoogte in relatie tot de toelaatbare overslag 
en onzekerheden in golvenstatistiek e.d. Tevens is de teenconstructie niet in detail 
onderzocht, maar is er vanuit gegaan dat deze ook zal worden verbeterd. 
 
Het onderzoek richt zich met name op die vragen waar op korte termijn antwoord moet 
komen ten behoeve van het proces richting dijkversterking. In latere stadia van dit proces 
zullen andere vragen moeten worden beantwoord en zal detaillering noodzakelijk zijn. 

1.5 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 behandelt de aanpak van het onderzoek per onderdeel, inclusief de 
uitgangspunten en een risico beschouwing. 
Hoofdstuk 3 geeft de resultaten per onderdeel en hoofdstuk 4 bevat de conclusies t.a.v. de 
onderzochte risico’s. Hoofdstukken 5 en 6 bevatten respectievelijk het advies t.a.v. de 
dijkversterking binnen het huidige profiel en het advies t.a.v. nader onderzoek. 
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2 Aanpak grondmechanisch onderzoek 

2.1 Aanpak 
Er is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij in fase 1 de stabiliteit van het huidige 
profiel, met als optie een zwaardere bekleding aan de Markermeerzijde wordt beschouwd. Er 
wordt uitgegaan van de ontwerprandvoorwaarden op basis van de HR2006 en Leidraad Zee- 
en Meerdijken. Alleen maatgevende omstandigheden aan de Markermeerzijde van de dijk 
worden beschouwd, omdat uit de toetsing op veiligheid bleek dat deze het zwaarst zijn.  
De aanbevelingen van de commissie Veerman worden in fase 1 niet meegenomen. 
In fase 1 is een beperkt grondonderzoek worden verricht t.b.v. het bepalen van de ligging van 
het cunet. 
De eigenschappen van de ondergrond met kansen van voorkomen worden verder aan de 
hand van geologische kennis, de GIS-ondergrond behorende bij het Fugro-rapport 
Geologisch advies Houtribdijk, rapportnummer 1207-0099-001 en aanvullend 
archiefmateriaal bepaald. Daarna is een risico-sessie uitgevoerd t.b.v. de inschatting van de 
geotechnische risico’s. Op basis van de resultaten uit de risico-sessie zijn geotechnische 
berekeningen uitgevoerd om de stabiliteit van de dijk en de zettingsgevoeligheid te bepalen.  
Het resultaat van fase 1 is een geotechnische risico inschatting van versterking binnen het 
huidige profiel, met als optie een zwaardere bekleding op het talud aan de Markermeerzijde. 
Tevens wordt aangegeven waar nog aanvullend grondonderzoek nodig is, met name voor de 
versterkingsalternatieven t.a.v. een eventuele verhoging en verbreding van de dijk en de 
mogelijke toepassing van golfbrekers. Dit kan, indien gewenst, in een vervolgfase worden 
opgepakt.  
In fase 1 worden alleen de tracés 4 t/m 6 beschouwd, te weten vanaf Trintelhaven tot de 
Houtribsluizen. 
Hier bevindt zich de meest zettingsgevoelige ondergrond en de golfaanval is hier het zwaarst. 
In een later stadium is een verdere detaillering en aanscherping gewenst. 
 
Onderdeel van fase 1 is ook een analyse van historische radar interferometrische satelliet 
waarnemingen, t.b.v. het bepalen van de deformatiegevoelige delen van dit tracé. 
Dit waargenomen gedrag kan worden vergeleken met de geotechnische 
berekeningsresultaten. 
Op basis hiervan kan het grondonderzoek gerichter worden ingepland. 
 
De ligging van het cunet wordt bepaald d.m.v. sonderingen voor minimaal 6 dwarsraaien. 
Deze raaien worden gekozen, daar waar parkeerstroken zijn. Er is hier ook schuin 
gesondeerd op het talud, om zodoende een beter inzicht te krijgen in de grondopbouw onder 
het talud.  
 
In de navolgende paragrafen wordt deze aanpak nader uitgewerkt. 
 
 

2.2 Ondergrondschematisatie 
 
Voor de karakterisering van de ondergrond is gekozen voor een probabilistisch model op 
basis van beschikbare gegevens en geologische kennis. De ondergrond van de directe 
omgeving van de Houtribdijk is geschematiseerd met typen grondopbouw, verticale 
opeenvolging van soorten grond, die hier scenario’s worden genoemd. Voor segmenten van 
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de dijkstrekking wordt de kans van aantreffen van die scenario’s aangegeven. Voor 
berekeningen en overige beschouwingen kunnen de voor de vraagstelling relevante 
scenario’s geselecteerd worden op basis van inschatting van de relevantie voor de 
vraagstelling en de kans van voorkomen. Eventueel is de schematisatie met scenario’s een 
geschikt instrument bij het bepalen of reduceren van de schematiseringsfactor in 
stabiliteitsbeschouwingen. De relevante eigenschappen van de in de verschillende typen 
grondopbouw voorkomende grondsoorten  zijn vastgesteld op basis van regionale analyse, 
onder andere met reeds bestaande proevenverzamelingen, aangevuld met locale 
meetwaarden uit het archief van Deltares (sector Geo-Engineering). 
 
In de schematisatie worden segmenten in de dijkstrekking onderscheiden die worden 
gekarakteriseerd door een aantal aldaar voorkomende typen grondopbouw. Het voorkomen 
van die typen grondopbouw wordt voor elke strekking met een kans aangegeven (zie bijlage 
C.1). De lengte van de onderscheiden strekkingen varieert van 100 m tot soms meer dan 1 
km. 
 
De bepaling van de segmenten en de typen grondopbouw is gebaseerd op de mogelijkheid 
elementen uit het systeem van de opbouw van de ondergrond eenduidig te herkennen. Dit 
systeem van opbouw van de ondergrond is een weerspiegeling van het ontstaan van de 
ondergrond waarin verschillende processen in verschillende afzettingsomgevingen tot erosie 
en accumulatie van grond leidden. De elementen getuigen van die processen en het 
merendeel heeft betrekking op het vormen van afzettingen. Van deze elementen kan de 
aanwezigheid worden geschat voor een gebied op basis van (i) de relatie ervan met de 
omgevende elementen en (ii) de geometrische karakteristieken van zulke elementen. Voor 
een deelgebied kan de kans van voorkomen van die elementen goed geschat worden op 
basis van het systeem van de opbouw en met grondopbouwgegevens in het gebiedje, in dit 
geval de omgeving van de dijk. Deze elementen kunnen worden vertaald, en zijn ook 
afgeleid, uit eigenschappen van de grond, zoals kleur, verdeling van zand, organisch 
materiaal, sondeerwaarden en patronen in sondeergrafieken en dergelijke. De elementen die 
een afzetting vertegenwoordigen hebben een interne opbouw bestaande uit onderscheidbare 
eenheden, dan wel kunnen worden samengevoegd tot eenheden die relevant zijn voor de in 
dit geval geotechnische, toepassing. De combinatie van eenheden die de ondergrond op een 
plek kunnen opbouwen vormen de scenario’s voor de locatie. De kans van aantreffen van die 
scenario’s wordt bepaald door de samenvoegen van de kans van elk van de verschillende 
erin voorkomende eenheden. 
 
De schematisatie is opgesteld door met het gebied goed bekende ervaren geologen van 
Deltares (units Bodem en Grondwater Systemen en Geo-engineering) op basis van een zeer 
grote hoeveelheid grondgegevens (meer dan 700 boringen) in de omgeving (tot 1 km) van de 
Houtribdijk en locaal grondonderzoek. Zonder een uitgebreid en gedetailleerd 
grondonderzoek kan onvoldoende rekening gehouden worden met risico’s voortvloeiend uit 
een mogelijk afwijkende bodemopbouw. Door per deelgebied te werken met diverse 
mogelijke bodemopbouwen (ieder met een bepaalde kans van voorkomen) worden de risico’s 
van een mogelijk voorkomende, ongunstige bodemopbouw in de analyse meegenomen. 
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De werkzaamheden voor het opstellen van de schematisatie van de ondergrond van de  
Houtribdijk betroffen: 
 
 verzamelen, ordenen en op geschikte wijze weergeven van de grondopbouwgegevens; 
 analyse van de grondopbouw in het gebied en in deelgebieden; 
 bepalen van verspreiding van de voorkomende soorten grond en hun verspreiding langs 

het dijktracé en het vaststellen van de locale kans van voorkomen in segmenten van het 
tracé; 

 opstellen van de voorkomende typen grondopbouw in de onderscheiden segmenten in 
het tracé en vaststellen van de kans van aantreffen van de grondopbouwtypen in de 
onderscheiden segmenten; 

 bepalen van waarden voor de relevante geotechnische parameters van de verschillende 
onderscheiden grondsoorten. 

 
Voor het opstellen van de schematisering is gebruik gemaakt van meer dan 700 boringen in 
de omgeving van de dijk. 
 

2.3 Bureaustudie 

2.3.1 Randvoorwaarden 
 
Er is uitgegaan van de hydraulische randvoorwaarden die gebruikt zijn voor de meest recente 
toetsing [ref.2]. Tevens is recent besloten dat het peil op het IJsselmeer en Markermeer tot 
2050 gelijk blijft, dus niet meestijgt met het zeeniveau. De overschrijdingsfrequentie van de 
maatgevende waterstand is 1/10.000. Dit geeft de volgende randvoorwaarden voor het 
Markermeerpeil: 
 
Dijkvak 4: 1.60 m + NAP 
Dijkvak 5: 1.70 m + NAP 
Dijkvak 6: 1.40 m + NAP 
 
Winterstreefpeil is 0,4 m – NAP voor zowel Markermeer als IJsselmeer. Er is geen stijging  
van het IJsselmeer- en Markermeerpeil in verband met de zeespiegelstijging meegenomen 
(voor tijdshorizon tot 2050, zie Addendum I bij Leidraad Zee- en Meerdijken, ref. 3). De 
stijging van de meerpeilen na 2050 tot 2065 is niet meegenomen. 
Voor val na hoog water wordt er van uitgegaan dat het IJsselmeerpeil weer het 
winterstreefpeil van 0,4 m – NAP heeft. 
De stijghoogte in het pleistocene zand is 2 m – NAP [zie ref.2]. 

2.3.2 Normstelling 
 
Een ontwerp is veilig als aan de wettelijke norm voor de veiligheid wordt voldaan. Deze 
wettelijke norm bestaat uit een waterstand die met een bepaalde zekerheid moet worden 
gekeerd. De bepaling van de (minimale) te keren waterstand en de (minimale) sterkte van de 
waterkering is vastgelegd in diverse leidraden. Indien niet aan de leidraden wordt voldaan, is 
het ontwerp niet veilig. 
 
Hoogte 
Onvoldoende hoogte kan leiden tot (te veel) schade van de waterkering door overloop en 
overslag. Overloop en overslag kunnen leiden tot erosie van de bekleding of afschuiving van 
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het binnentalud door infiltratie. Deze mechanismen kunnen uiteindelijk tot falen van de 
waterkering leiden. 
 
Bij veel overslag en overloop is inspectie van de waterkering zo goed als onmogelijk. 
Tenslotte kan te veel overloop leiden tot wateroverlast aan de binnenzijde van de 
waterkering. 
 
In de leidraden staan richtlijnen om de juiste hoogte van de waterkering te bepalen. De 
hoogte van de waterkering wordt daarin bepaald door de maatgevende waterstand 
vermeerderd met de toeslag voor robuust ontwerpen, een toeslag voor golfoploop (met een 
minimum van 0,5 m) en een toeslag voor zetting, klink, en bodemdaling die binnen de 
ontwerpperiode (50 jaar bij grondconstructies) moet worden verwacht. 
 
De maatgevende waterstand wordt bepaald door de hydraulische randvoorwaarden. Op de 
toeslag voor robuust ontwerpen wordt verderop in deze paragraaf ingegaan. 
 
Voor de toeslag voor golfoploop is het toelaatbare overslag debiet van belang.  
Een gemiddeld overslag debiet van 0,1 a 1 l/sec/m wordt zonder meer toelaatbaar geacht, 
waarbij nog wel moet worden gekeken naar de stabiliteit van de bekleding op de kruin en het 
binnentalud. 
Indien de stabiliteit van de bekleding op kruin en binnentalud goed is, kan ook 
gedimensioneerd worden op een toelaatbaar gemiddeld overslag debiet van 10 l/s/m (Zie 
Leidraad Zee- en Meerdijken 1999). De erosiebestendigheid van de bekleding moet dan ook 
goed zijn. 
Het overslaande water bij 10 l/s/m mag dan geen negatieve consequenties hebben voor het 
achterland en de dijk is onder maatgevende omstandigheden niet meer begaanbaar. 
 
Sterkte 
Een instabiliteit van een waterkering kan zich op verschillende wijze voordoen. In de 
ontwerpvoorschriften wordt dan ook onderscheid gemaakt tussen de volgende mechanismen: 
 
1. Binnenwaartse macrostabiliteit 
2. Buitenwaartse macrostabiliteit 
3. Piping 
4. Microstabiliteit 
5. Instabiliteit voorland (zoals o.a zettingsvloeiing) 
6. Bezwijken bekleding 
 
Een veilig dijkontwerp voldoet aan alle richtlijnen van de verschillende bezwijkmechanismen.  
De combinatie van ondergrond, geometrie, hydraulische belasting, en waterspanningen en 
stijghoogtes in de ondergrond bepalen of een ontwerp aan de richtlijnen voor de 
bezwijkmechanismen voldoen. Een onjuiste interpretatie van de richtlijnen of een verkeerde 
schematisatie bepalen de kans dat de stabiliteit van een ontwerp niet aan de voorschriften 
voldoet.  
 
Voor het mechanisme macrostabiliteit (bovenstaande mechanismen 1 en 2) geeft het 
Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW) als volgt invulling aan de veiligheidsfactoren (zie 
addendum bij TR Waterkerende Grondconstructies, ref. 4): 
 

S = 1 en 
R = b d m n   
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met: 
R = veiligheidsfactor van de sterkte 
S = veiligheidsfactor van de belasting 
b = partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het schematiseren van de ondergrond, 

waterspanningen en stijghoogtes in de ondergrond en dijklichaam (ook wel 
schematisatiefactor genoemd) 

d = partiële veiligheidsfactor die verband houdt met het gebruikte model 
m = partiële veiligheidsfactor die verband houdt met de materiaalparameters (ook wel 

materiaalfactor genoemd) 
n = partiële veiligheidsfactor die verband houdt met schade (ook wel schadefactor genoemd) 

 
Voor de Bishop-methode is de stabiliteitsfactor: 
 

Bishop = Rd/Sd met Rd = R/ R en Sd = SS   
 
met: 
Rd = maximaal mobiliseerbare tegenwerkende moment R berekend op basis van 
rekenwaarde 
Sd = rekenwaarde voor aandrijvend moment S 
 
Indien Bishop > 1 dan is de macrostabiliteit gewaarborgd. 
 
Aangezien gewerkt gaat worden met rekenwaarden voor de materiaaleigenschappen is de 
partiële overall-veiligheidsfactor m uit bovenstaande formule voor R niet nodig, dus deze 
stellen we in deze formule gelijk aan 1. 
Het werken met rekenwaarden impliceert dat de waarden voor m uit tabel 5.3.1 uit het 
bovengenoemde addendum in rekening moeten worden gebracht bij de afzonderlijke 
materiaal eigenschappen. De cohesie en de inwendige wrijving tan  moeten dus gedeeld 
worden door de betreffende waarde voor m. De in het addendum genoemde 
materiaalfactoren zijn afgeleid voor een basisbetrouwbaarheidsniveau  = 4,0  [1/jaar]. 
 
De schadefactor kan worden bepaald met formules 5.3.8 en 5.3.91 uit genoemd addendum 
(zie onderstaand kader), waarbij voor de totale lengte van de waterkering L (Houtribdijk) is 
genomen: L = 25300 m, en voor de kans op falen gegeven een binnenwaartse instabiliteit 
Pf inst = 1, omdat hoog water de oorzaak is van instabiliteit. Voor buitenwaartse stabiliteit bij 
een val na hoog water geldt  Pf inst = 0,1, indien er nog voldoende restprofiel over is om een 
volgend hoog water te kunnen weerstaan. 
 
 
Formule 5.3.8 uit Addendum Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies: 
 

)0,4(13,00,1n  
 
Formule 5.3.9 uit Addendum Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies met 
correctie1: 
 

                                                   
1 Formule 5.3.9. is onjuist: er ontbreken haken rond 1 + L/l. 
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instf

toelloctoellocnodig

PL
normfPwaarinP

1
)( ,,

1  

Met: 
betrouwbaarheidsindex (1/jaar) 

nodig vereiste betrouwbaarheid voor een dijkvak (1/jaar) 
1  inverse Gauss kansfunctie 
toellocP ,  toelaatbare kans op instabiliteit op een bepaalde locatie ( 1/jaar) 

norm = veiligheidsnorm (1/jaar) 
f = 0,1 (-),  met f = (toelaatbare kans op overstroming door instabiliteit)/norm 

0,033 (-);  verdisconteert twee fenomenen, 1) het niet substantieel bijdragen van alle 
dijkvakken in de ring aan de stabiliteitskans van de ring en 2) aanwezige correlatie tussen de 
stabiliteitskansen van de afzonderlijke dijkvakken 
L totale lengte van de waterkering (m) 

50 m = representatieve lengte voor de analyse in een doorsnede (m) 

instfP kans op falen gegeven een instabiliteit 

Voor hoog water als oorzaak wordt instfP 1,0 aangehouden. Indien het optreden van 

instabiliteit niet samenhangt met het optreden van hoogwater wordt instfP 0,1 

aangehouden. 
 
 
Bovenstaande relaties, zoals afgeleid voor het rivierengebied, mogen worden toegepast voor 
de Houtribdijk, aangezien de Houtribdijk een verbindende waterkering is. In ENW-verband is 
het bepalen van de schadefactor voor verbindende waterkeringen een aantal jaren geleden 
aan de orde geweest. Hierop is bovenstaande werkwijze gebaseerd. 
 
Uit voorgaande volgen de schadefactoren n voor de Houtribdijk: 

n = 1,176 voor binnenwaartse stabiliteit 
n = 1,052 voor buitenwaartse stabiliteit (val na hoog water). 
n = 1,052 voor de stabiliteit van zones buiten het kerende profiel, zoals een binnenberm 

talud. 
 
De modelfactor d voor de Bishop methode = 1. 
 
De schematisatiefactor b voor de Houtribdijk kan als volgt bepaald worden:  
 
Stel R = b d m n  met  b = 1,1 (zie hieronder) , d = 1, m = 1 (zie voorgaande), en 
 n = 1,176 resp. 1,052.  
Dit geeft als eis aan de stabiliteitsfactor F uit de stabiliteitsberekeningen: 
F > 1,29 voor binnenwaartse stabiliteit 
F > 1,16 voor buitenwaartse stabiliteit bij val na hoog water 
F > 1,16 voor de stabiliteit van zones buiten het kerende profiel, zoals het talud van de 
binnenberm. 
 
Op basis van deze waarden zijn verkennende stabiliteitsberekeningen gemaakt. 
Voor de waarde voor de schematisatiefactor b is in eerste instantie 1,1 genomen, omdat uit 
de berekeningen blijkt dat de diepere maatgevende glijcirkels voor een binnenwaartse 
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versterking en buitenwaartse versterking weinig gevoelig zijn voor variaties in de 
schematisatie van de ondergrond, en uit de berekeningen blijkt dat de stabiliteit voor de 
diverse grondopbouwscenario’s voldoende is gewaarborgd. Dit hangt samen met de 
aanwezigheid van het cunet onder de dijk of daar waar geen cunet nodig was, het 
Enkhuizerzand. Het betreft hier het huidige dijkprofiel, niet een eventuele dijkverbreding. 
Aangezien voor de berekeningen de meest ongunstige grondopbouwscenario’s zijn gebruikt, 
is deze aanpak in dit stadium voldoende veilig. 
Aan de hand van berekeningen op basis van een set mogelijke ondergrond en 
waterspannings- schematisaties moet worden nagegaan of de resulterende 
stabiliteitsfactoren F aan bovenstaande eis van F > 1,29 resp. 1,16 voldoen. Afhankelijk van 
de waarschijnlijkheid van voorkomen van de schematisaties die niet voldoen, moet in een 
volgende fase worden geëvalueerd of de schematiseringsfactor juist was.  
 
Robuust ontwerpen 
Overeenkomstig de aanbevelingen in de algemene leidraden voor dijkverbeteringen (ENW, 
HWBP) moet worden uitgegaan van een robuust ontwerp. Bij een robuust ontwerp wordt in 
voldoende mate rekening gehouden met onzekerheden in toekomstige belastingen en 
ontwikkelingen. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsaspect, maar ook 
met eventuele uitbreidingsmogelijkheden, de ruimtelijke kwaliteit en de verwachte (klimaat-) 
veranderingen in de planperiode. 
Goed robuust ontwerpen betekent volgens de Leidraad Rivieren (ref. 9) in het ontwerp 
rekening houden met toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden, zodat het uitgevoerde 
ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat ingrijpende en kostbare 
aanpassingen noodzakelijk zijn, en dat het ontwerp uitbreidbaar is indien dat economisch 
verantwoord is.  
Aspecten die bij robuust ontwerpen een rol spelen zijn de planperiode van het ontwerp, de 
ontwerpbelastingen en onzekerheden in de hydraulische belastingen en sterkte van de 
waterkeringen.  
 
Het meenemen van onzekerheden rondom de sterkte en belasting in het ontwerp leidt over 
het algemeen tot een verzwaring van het ontwerp. De mate van verzwaring kan worden 
bepaald door een goede, volledige probabilistische analyse van de onzekerheden. Indien 
deze analyse niet wordt uitgevoerd, wordt een nader te bepalen toeslag op de waterstand 
aanbevolen. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat voor de beoordeling van de sterkte 
deze probabilistische analyse t.z.t. bij het uitwerken van definitief ontwerp zal worden 
uitgevoerd. In deze verkennende fase van het ontwerp is het voldoende de onzekerheden 
rondom geometrie, ondergrond en waterspanningen alleen kwalitatief te beschrijven, om 
daarna tot een verantwoorde veilige keuze voor een ontwerp schematisatie te komen. De 
toeslag op de waterstand wordt nu dus niet toegepast, omdat er vanuit wordt gegaan dat er in 
een latere fase een goede probabilistische analyse van de onzekerheden wordt uitgevoerd. 

2.3.3 Inventarisatie geotechnische risico’s 
 
In het algemeen zijn de in tabel 2.1 genoemde faalmechanismen te onderscheiden. Er is voor 
het tracé dijkvak 4 t/m dijkvak 6 (Trintelhaven-Lelystad) nagegaan voor golfaanval onder 
maatgevende condities aan respectievelijk de Markermeer- en IJsselmeerzijde, wat de 
geotechnische risico’s zijn. Van belang zijn hierbij de toetsresultaten uit 2004 (ref. 2), de 
onzekerheid over de ligging van het cunet aan de Markermeerzijde en de ligging van de 
freatische lijn. 
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faalmechanisme Risico(*) toelichting 
Macrostabiliteit 
binnenwaarts MMZ 

- Voor belasting vanaf Markermeerzijde; cunetbreedte aan 
IJsselmeerzijde is hier wel voldoende. 

Macrostabiliteit 
binnenwaarts IJMZ 

-  Voor belasting vanaf 
IJsselmeerzijde; freatische lijn aan Markermeerzijde ligt 
lager dan bij val na hoog water vanaf Markermeerzijde 

Macrostabiliteit 
buitenwaarts MMZ 

++ Voor belasting vanaf Markermeerzijde na val hoog water; 
Ongunstige combinatie van hoge freatische lijn en 
onzekerheid over ligging cunet 

Macrostabiliteit 
buitenwaarts IJMZ 

- Voor belasting vanaf IJsselmeerzijde na val hoog water; 
Cunet heeft hier wel voldoende breedte; keileem deklaag 
zou van wat betere kwaliteit zijn (ref 11) 

Macrostabiliteit bij 
overslag MMZ 

+ Bij belasting vanaf de Markermeerzijde hebben delen van 
dijkvakken 5 en 6 een overslag > 10 l/m/s, dijkvak 4 deels 
> 1 l/m/s (zie toetsing 2004). Dit betekent dat een nadere 
analyse van de ligging van de freatische lijn nodig is. 

Macrostabiliteit bij 
overslag IJMZ 

- Bij belasting vanaf de IJsselmeerzijde is de overslag 
gering (< 0,1 l/m/s, zie ref 10). 

Microstabiliteit, MMZ 
en IJMZ 

+ Voor zowel Markermeer- als IJsselmeerzijde was de 
toetsscore goed, waarbij er vanuit is gegaan dat de 
keileem deklaag en de harde bekleding waterondoorlatend 
zijn. Dit laatste hoeft voor met name de Markermeerzijde 
van de taludbekleding niet altijd zo te zijn, gezien de 
matige kwaliteit van de keileem en de slechte 
asfaltbekleding. Hierbij is ook de onzekere ligging van de 
freatische lijn van belang. 

Piping  
MMZ en IJMZ 

- Geen probleem bij toetsing huidig profiel in 2004.  

Stabiliteit en 
 erosiebestendigheid 
bekleding binnentalud 
MMZ 

+ Bij belasting vanaf de Markermeerzijde hebben delen van 
dijkvakken 5 en 6 een overslag > 10 l/m/s, dijkvak 4 deels 
> 1 l/m/s (zie toetsing 2004). Dit betekent dat nader 
onderzoek naar de kwaliteit van de grasbekleding nodig is. 

Stabiliteit en 
 erosiebestendigheid 
bekleding binnentalud 
IJMZ 

- Bij belasting aan de IJsselmeerzijde is er weinig overslag 
(< 0,1 l/m/s, zie ref. 10) 

Stabiliteit 
onderwatertalud 
 MMZ en IJMZ 

- Geen probleem bij toetsing huidig profiel in 2004. 

Zettingsvloeiing - Geen probleem bij toetsing huidig profiel in 2004. 
Stabiliteit bekleding 
buitentalud MMZ en 
IJMZ 

+ Delen van de asfaltbekleding zijn in 2004 afgekeurd.  
De grasbekleding behoeft nader onderzoek. 

Tabel 2.1 overzicht risico’s 
(*) ++ = meest van belang, + = van belang, - = geen probleem 
 
Uit tabel 2.1 volgt dat macrostabiliteit buitenwaarts bij belasting vanaf de Markermeerzijde het 
belangrijkste risico is. Dit risico is nader bepaald. 
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Overslag bestendigheid is hier niet nader onderzocht maar is wel een belangrijk risico. 
Tevens is het van belang na te gaan in hoeverre bij uitvoering van de dijkversterking de 
keileem deklaag de belasting en trillingen t.g.v. materieel kan weerstaan. Keileem is 
verwekingsgevoelig. 
 

2.3.4 Keuze maatgevende scenario’s voor grondopbouw 
 
Er is een keuze gemaakt tussen de grondopbouwscenario’s voor dijkvakken 4, 5 en 6 op 
basis van kans van voorkomen, maar ook op basis van de te verwachten glijcirkel en het 
effect op de macrostabiliteit. Deze keuze is gemaakt in een sessie met specialisten, waarbij 
ook de geotechnische risico’s zijn ingeschat. Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.3 is dus 
speciaal gekeken naar grondopbouwen die van belang zijn voor de buitenwaartse stabiliteit 
bij golfbelasting aan de Markermeerzijde. 
 

2.3.5 Schematisatie t.b.v. berekeningen 
 
Er is uitgegaan van de theoretische standaard dwarsprofielen zoals vastgesteld door 
Rijkswaterstaat (ref. 1). Er is een check op de ligging van de onderwaterbodem uitgevoerd 
a.d.h.v. door Rijkswaterstaat aangeleverde echolodingen. De theoretische dwarsprofielen 
geven een veilige keuze voor de onderwaterbodemligging.  
Omdat het theoretisch cunet mogelijk niet de werkelijke situatie beschrijft, is er bij de 
berekeningen een variant toegevoegd, waarbij het cunet aan de Markermeerzijde 10 meter 
binnenwaarts is verplaatst. 
Hierdoor is de invloed van de ondergrond naast de dijk groter op de stabiliteit.  
De schematisatie van de waterspanningen is gebaseerd op het Technisch Rapport 
Waterspanningen bij Dijken. 
Voor het verloop van de freatische lijn wordt verondersteld dat na de val van hoog water, de 
waterspanning in de dijk aan de Markermeerzijde zich niet direct aanpast aan het nieuwe, 
lage winterstreefpeil. Aan de IJsselmeerzijde is de stijghoogte in de dijk wel gelijk gesteld aan 
het winterstreefpeil. Dit is conservatief en analoog aan de aannamen in de toetsing (ref. 2).  
In de berekeningen wordt verondersteld dat de stijghoogte in de dijk van toetspeil aan 
Markermeerzijde naar  0.4 m –NAP aan IJsselmeerzijde verloopt. Deze veronderstelling 
levert een conservatieve stabiliteitsberekening. Tussen deze stijghoogten en het peil van 2 m 
– NAP in het pleistocene zand is geïnterpoleerd over het pakket slecht doorlatende 
grondlagen. Er is vanuit gegaan dat eventuele tussenzandlagen, die in contact staan met het 
cunet, dezelfde stijghoogte hebben als het cunet. Indien in het stijghoogteverloop in de dijk 
het effect van het lagere IJsselmeerpeil (2 m –NAP)  t.g.v. afwaaiing wordt meegenomen, 
geeft dit voor de stabiliteitsfactor een verschil van 0,01 (F = 1,26 i.p.v. 1,25 voor eerste 
berekening in tabel 3.4). 
 

2.3.6 Keuze van uit te voeren berekeningen 
 
Voor de maatgevende grondopbouwscenario’s zijn glijcirkel berekeningen met MStab, versie 
9.10, uitgevoerd, waarbij de volgende zaken zijn gevarieerd: 
 
 breedte cunet: volgens theoretisch profiel of met grens aan Markermeerzijde 10 m naar 

binnen. 
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 Met of zonder eis aan minimale cirkeldiepte, zodat ook is gekeken wat het effect is van de 
ondergrond naast het cunet op de stabiliteit. 

 Voor de diepe glijcirkels: check op effect verkeersbelasting. 
 Zonder harde bekleding, met huidige bekleding, en met de nieuwe zwaardere bekleding 

(0,45 m dik basalton op 0,15 m dik filter) en met 0,5 m dik extra stortsteen. 
 Met hogere kruin, + 1 m, + 2 m, + 3 m, + 4 m. Dit betekent dat de taluds aan beide zijden 

van de kruin steiler worden, van 1:3 tot 1:1,7 bij een kruin van 4 m extra hoogte. 
 Voor dijkvak 5 is het dwarsprofiel aan de Markermeerzijde aangevuld tot kruinhoogte door 

het ondertalud van 1:3 naar boven door te trekken. Zo ontstaat een brede kruin, waar de 
weg kan komen. 

 De keileem deklaag is vervangen door goede erosiebestendige klei. 
 
Er zijn ook zettingsberekeningen uitgevoerd voor de opties met een nieuwe zwaardere 
basalton bekleding, met een 0,5 m dikkere laag stortsteen en met het in grond aangevulde 
profiel van dijkvak 5. Er is gebruik gemaakt van de lastspreidingsformules van Jürgenson (ref. 
5). Voor het  in grond aangevulde profiel is gerekend met MSettle. 
 

2.3.7 Interpretatie radar interferometrie waarnemingen 
 
Door Hansje Brinker bv zijn radar interferometrie satelietwaarnemingen geanalyseerd. Dit 
betreft de waarnemingen over de perioden 1 (1992-2001) en periode 2 (2003-2008). Er zijn 
deformatiesnelheden over de dijkstrekking verkregen. Voor deze analyse is een veldinspectie 
uitgevoerd en is gekeken naar de onderhoudshistorie, om o.m. na te gaan waarom bepaalde 
delen van de dijk goede reflectoren zijn, die in de tijd zijn te volgen, en andere delen niet. 
Er is gekeken of de verschillen in deformatiesnelheden correleren met de eigenschappen van 
de ondergrond. Ook is gekeken of er aanwijzingen zijn dat de dijk, en met name het 
ondertalud aan de Markermeerzijde lokaal wegzakt. Hiertoe zijn de resultaten gemiddeld over 
langere dijkstrekkingen van 250 m met onderscheid in deformatiesnelheden tussen de voet 
en kruin van de taluds aan Markermeer- en IJsselmeerzijde. Door onderscheid te maken 
tussen het bovenste en onderste deel van het talud, kunnen ongelijkmatige zettingen t.g.v. de 
cunet begrenzing en matige kwaliteit van de teenconstructie beter zichtbaar worden gemaakt.  
Ook zijn de deformatiesnelheden aan beide zijden van de dijk vergeleken, in verband met het 
mogelijk niet breed genoeg zijn van het cunet aan de Markermeerzijde. 

2.3.8 Verwerking resultaten veldwerk 
 
De resultaten zoals verkregen uit de uitgevoerde deels schuine sonderingen zijn onder de 
juiste hoek uitgezet in de theoretische dwarsprofielen van dijkvakken 4, 5 en 6, zodat duidelijk 
wordt waar de betreffende a.d.h.v. sonderingen gevonden laagscheidingen zich bevinden 
t.o.v. de theoretische (zie ref. 6). 
Gekeken is naar de grenzen tussen dijklichaam en cunet, tussen cunet en slappe lagen naast 
en onder het cunet en er is gekeken naar de grens tussen de slappe lagen onder het cunet 
en het pleistoceen. Tevens is een indicatie van het type grond verkregen uit de sonderingen. 
Vervolgens is aan de hand van de theoretische profielen met sondeerresultaten bepaald tot 
hoever richting Markermeerzijde het cunet nog op diepte lijkt te zijn. Dit geeft een indicatie 
van de positie van de zijkant van het cunet. Tot slot is gecheckt of de in een eerdere fase 
uitgevoerde geotechnische berekeningen conservatief genoeg zijn geweest en zijn enkele 
berekeningen opnieuw uitgevoerd. 
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2.3.9 Advies t.a.v. versterking 
 
Voor de meest ongunstige grondopbouwen en met een 10 m naar binnen verplaatste 
cunetgrens aan de Markermeerzijde, is nagegaan of een beperkte dijkversterking haalbaar is. 
Gekeken is naar de volgende dijkversterkingsopties: 
 Met de nieuwe zwaardere bekleding (0,45 m dik basalton op 0,15 m dik filter) en 0,5 m 

dik extra stortsteen. 
 Met hogere kruin, + 1 m, + 2 m, + 3 m, + 4 m. Dit betekent dat de taluds aan beide zijden 

van de kruin steiler worden, van 1:3 tot 1:1.7 bij een kruin van 4 m extra hoogte. 
 Voor dijkvak 5 is het dwarsprofiel aan de Markermeerzijde aangevuld tot kruinhoogte door 

het ondertalud van 1:3 naar boven door te trekken. Zo ontstaat een brede kruin, waar de 
weg kan komen. 

 De keileem deklaag is vervangen door goede erosiebestendige klei. 
 Nagaan of taluds verflauwd kunnen worden, binnen de huidige breedte van de dijkbasis 

en of er dan nog genoeg ruimte is voor de weg. 

2.3.10 Advies t.a.v. aanvullende onderzoekslocaties 
 
De uitgevoerde geotechnische berekeningen laten zien of de onzekerheid in opbouw van de 
ondergrond en de breedte van het cunet bepalend zijn voor de haalbaarheid van een 
dijkversterkingsoptie. Dit zou kunnen leiden tot de noodzaak om aanvullend grondonderzoek 
te doen. Tevens zijn er aannamen gemaakt over de opbouw van het dijklichaam, die moeten 
worden geverifieerd. 
De resultaten van Hansje Brinker laten zien waar langs het dijktracé zich problemen 
voordoen. 
Op basis van deze bevindingen is nagegaan of er op korte termijn nog aanvullend 
grondonderzoek nodig is en waar. 
Tevens is nagegaan in hoeverre niet destructieve meettechnieken meerwaarde kunnen 
hebben. 
 

2.4 Radar interferometrie waarnemingen 

2.4.1 Eisen gesteld aan analyse 
 
Vooraf zijn de volgende eisen gesteld aan de analyse van de radar interferometrie 
waarnemingen: 
 
Op basis van remote sensing/satellietwaarnemingen op basis van radarinterferometrie over 
een langere periode van meerdere jaren, mogelijke bewegingen van de Houtribdijk 
vaststellen, waarbij de interesse vooral aan de Markermeerzijde ligt. 
 
De horizontale positionering van de metingen moet voldoende zijn om te bepalen of de 
metingen representatief zijn voor het apart volgen van het ondertalud. De gewenste 
nauwkeurigheid per meting is minimaal 1 cm. 
 
Een veldinspectie door Hansje Brinker B.V. moet plaatsvinden ter ondersteuning van de 
interpretatie en een beperkte analyse van de satellietresultaten. Verdere analyse is 
uitgevoerd door Deltares. 
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2.4.2 Werkwijze 
 
Gegevens over de dijk van de ESA satellieten ERS-1, ERS-2 en Envisat kunnen worden 
verkregen vanuit verschillende satellietbaanconfiguraties. De voornaamste tweedeling 
bestaat uit de klimmende banen en de dalende banen. In de klimmende banen beweegt de 
satelliet in noordelijke richting en kijkt deze vanuit het westen naar het oosten; in de dalende 
banen beweegt de satelliet richting zuiden en kijkt deze vanuit het oosten naar het westen. 
Deze kijkrichtingen kunnen worden gebruikt om de richting van de deformatievector, te 
bepalen, zie ook figuur 2.1 Dan kunnen pas met zekerheid de deformatiesnelheden 
geïnterpreteerd worden als zettingsnelheden. 
Het gebruik van zowel klimmende als dalende banen zorgt tevens voor overtalligheid in de 
metingen, waardoor de betrouwbaarheid beter kan worden bepaald. Tevens kunnen de 
naastgelegen satellietbanen, waarvan de beelden overlappen, worden gebruikt om de 
overtalligheid, en daarmee de precisie en betrouwbaarheid, te verbeteren. 
Tot slot bestaat de mogelijkheid om ook van andere (niet-ESA) satellieten gebruik te maken. 
In een optimale analyse van de dijk worden alle vier mogelijke kijkrichtingen van de ESA 
satellieten gebruikt.  
 
Vanwege de beperkte omvang van de huidige opdracht is voor deze studie slechts gebruik 
gemaakt van één van de dalende satellietbanen. Hierdoor kan een analyse worden geleverd 
voor de tijdsvakken 1992–2001 (ERS-1 en ERS-2) en 2003–2008 (Envisat), maar kan geen 
ontbinding van de deformatievector plaatsvinden (zie figuur 2.1). Het is dus niet mogelijk om 
te bepalen in welke richting de deformatie plaats vond. Het totaal aantal beelden bedraagt in 
deze analyse circa 130. Een gedeelte van de dataverwerking is uitgevoerd in samenwerking 
met de TU Delft. De resultaten zijn gepresenteerd als deformatie snelheden, gemiddeld over 
een zekere periode of dijksectie. De snelheden zijn gerelateerd aan een conglomeraat van 
punten in Enkhuizen, waar de deformatiesnelheid nul is verondersteld. De data betreffen 
zodoende over de dijkstrekking en op locaties langs de dijkstrekking, vergelijkbare 
deformatiesnelheden. De absolute waarde van deze deformatiesnelheden is alleen als orde 
grootte te gebruiken. 
  
 
 

  
Figuur 2.1 Ontbinding deformatievector  
 

2.5 Veldwerk (sonderingen) 

2.5.1 Keuze locaties 
 
Er is een verkennend grondonderzoek uitgevoerd in een gedeelte van de Houtribdijk tussen 
Trintelhaven en de Houtribsluizen. Het onderzoek met tot doel om de ligging van het cunet 
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onder de dijk vast te stellen bestaat uit een aantal sonderingen aan zowel de IJsselmeerzijde 
als aan de Markermeerzijde van de dijk.  
Langs de weg bevinden zich enkele parkeerhavens en/of pechstroken, waar enkele 
voertuigen zonder het doorgaande wegverkeer te hinderen kunnen worden opgesteld. Wel 
dienen tijdens de uitvoering aanvullende maatregelen te worden genomen om de 
verkeersveiligheid en die van het uitvoerende personeel te waarborgen. Binnen het traject 
Trintelhaven – Lelystad zijn 5 parkeerhavens en of pechstroken aangetroffen, namelijk 
ongeveer ter hoogte van km 62.8, km 64.6, km 66.2, km 68.1 en km 70.5. Voor uitvoering van 
de werkzaamheden wordt een deel van de vangrail ter plaatse van de parkeerhaven en/of 
pechstrook tijdelijk verwijderd om het rupsvoertuig naar beneden en weer naar boven te 
lieren. Op elk van deze 5 locaties wordt zo laag mogelijk in het talud een drietal sonderingen 
uitgevoerd, namelijk; 1 verticaal, 1 schuin in de richting van de dijkskern (IJsselmeerzijde) en 
1 schuin in de richting van de teen (Markermeerzijde). Een zesde onderzoekslocatie ligt ter 
hoogte van km 75.0, waar plaatselijk de vangrail ontbreekt en hierdoor het talud 
gemakkelijker en zonder extra maatregelen kan worden bereikt. Ook is het talud hier veel 
breder en minder steil. De locaties zijn aangegeven in tabel 2.2 en bijlage B.1 en B.2. Aan de 
IJsselmeerzijde, op het fietspad bij zoveel mogelijk dezelfde kilometrering, zijn reguliere 
sonderingen uitgevoerd (zie tabel 2.2). Bijlagen B.1 en B.2 tonen de locaties van de 
sonderingen. 
 

Km 72,5Km 75,0

Km 70,5Km 70,5 hinder 
stortsteen

Km 68,1Km 68,1

Km 66,2Km 66,2

Km 64,6Km 64,4

Km 62,8Km 62,8

IJsselmeerzijde
1 sondering

Markermeerzijde
3 sonderingen

Km 72,5Km 75,0

Km 70,5Km 70,5 hinder 
stortsteen

Km 68,1Km 68,1

Km 66,2Km 66,2

Km 64,6Km 64,4

Km 62,8Km 62,8

IJsselmeerzijde
1 sondering

Markermeerzijde
3 sonderingen

 
Tabel 2.2 locaties sonderingen  
 
Een nadere beschrijving is gegeven in ref. 6. 
 

2.5.2 Werkwijze 
 
Het onderzoek is in deze fase beperkt qua opzet, waarbij als voorwaarde is gesteld dat geen 
stortsteen wordt verwijderd of een werkplateau wordt gebouwd. Tevens was het streven om 
eventuele wegafzettingen tot het minimum te beperken en de uitvoering van de 
werkzaamheden nog in de winter van 2008-2009 te laten plaatsvinden. 
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3 Resultaten 

3.1 Ondergrondschematisatie en keuze grondeigenschappen 

3.1.1 Algemeen 
In het gebied komt een stevige Pleistocene zandondergrond voor op een diepte van 
12 - 13 m –NAP (in geologische termen behorend tot de Formatie van Boxtel), welke zeer 
plaatselijk maximaal ongeveer 18 m –NAP diep kan liggen. Van maaiveld, waterbodem, tot 
een diepte van 5 – 8 m –NAP komen er jonge afzettingen voor, te weten fijn zand en slappe 
en zeer slappe klei, onder andere organische klei (behorend tot de zogenaamde Zuiderzee 
Afzettingen in geologische termen en voornamelijk afgezet na het ontstaan van de 
Zuiderzee). Tussen deze jonge afzettingen en het Pleistocene zand komt op de meeste 
plaatsen klei voor (Wormer afzettingen in geologische termen) met cumulatief 1 – 2 m veen 
(Hollandveenpakket in geologische termen) en zeer plaatselijk enige meters zand (eveneens 
Wormer afzettingen). De klei is op veel plaatsen zandig dan wel organisch. 

3.1.2 Onderscheiden eenheden 
Er zijn in de ondergrond een 11-tal geologische eenheden onderscheiden, te weten: 
Zuiderzee zand, Zuiderzee klei, Zuiderzee klei zandig, Zuiderzee klei humeus, Wormer zand, 
Wormer klei, Wormer klei zandig, Wormer klei humeus, Hollandveen, Basisveen, Pleistoceen 
Boxtel. Deze eenheden zijn onderscheiden vanwege: (i) de mogelijkheid deze te 
onderscheiden en herkennen in boringen en sonderingen; (ii) relevante differentiatie in 
geotechnische eigenschappen; (iii) goed te relateren aan herkenbare component in het 
systeem van opbouw van de ondergrond waarover aspecten van geometrie en onderlinge 
relaties beschikbaar zijn. 

3.1.3 Eigenschappen van de eenheden 
In de bijlage C.2 zijn de geotechnische eigenschappen van de eenheden opgenomen. De 
eigenschappen zijn grotendeels gebaseerd op systematisch verzameld grondonderzoek uit 
het archief. De eigenschappen van de Zuiderzee eenheden zijn gebaseerd op zeer beperkte 
gegevens aangevuld met ervaring met dergelijke afzettingen elders. De 
samendrukkingseigenschappen zijn gebaseerd op analyse van grondonderzoek ten behoeve 
van de Houtribdijk. De sterkte-eigenschappen van de Wormer eenheden zijn gebaseerd op 
analyses van grondonderzoek (proevenverzamelingen) in aanliggende gebieden in 
voornamelijk Noord Holland, aangezien metingen voor deze parameters uit het gebied zelf te 
schaars waren. Bijlage D geeft een overzicht van de projecten uit het Deltares 
geoengineering archief, waarvan gebruik is gemaakt bij het bepalen van de grondopbouw. 
 
 

3.1.4 Scenario’s voor segmenten van de dijk 
Langs de dijk zijn op basis van verschillen in opbouw 21 segmenten onderscheiden. Voor 
deze segmenten zijn de grondopbouwscenario’s vastgelegd en weergegeven in Bijlage C. Er 
zijn gemiddeld zo’n 15, d.w.z. 4 tot 32 scenario’s, per strekking onderscheiden met een 
uitschieter van 64 scenario’s. 

3.1.5 Keuze maatgevende scenario’s 
Op het tracé Trintelhaven-Lelystad zijn 3 type dwarsprofielen met bijbehorende 
onderwaterbodemligging en randvoorwaarden onderscheiden, representatief voor 
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bijbehorende dijkvakken. Bijlage A geeft de ligging van de betreffende dijkvakken en de 
geometrie van deze representatieve dwarsprofielen.  
De selectie van de maatgevende grondopbouw scenario’s heeft als volgt plaatsgevonden: 
Er is gekeken welke secties binnen de respectievelijke dijkvakken vallen, waarna een keuze 
is gemaakt tussen de scenario’s op basis van kans van voorkomen, maar ook op basis van 
de te verwachten glijcirkel en het effect op de macrostabiliteit. Tabel 3.1 geeft de betreffende 
selectie. De grondopbouw per type ondergrond is gegeven in bijlage C.3. Gekozen is voor de 
grondopbouwen met de meest ongunstige stabiliteit. 
 
Dijkvak 
(zie bijlage A) 

Ondergrond 
(Sectienummer. 
scenarionummer) 

Kans van 
voorkomen per 
sectie 

4 11.9 0.005 
4 14.6 0,384 
4 16.3 0,025 
   
5 17.3 0,0045 
5 18.4 0,105 
5 19.9 0,028 
6 19.9 0,028 
6 20.6 0,0428 
Tabel 3.1 Keuze maatgevende scenario’s 

3.1.6  Keuze grondeigenschappen 
 
In paragraaf 3.1.3 is aangegeven hoe de eigenschappen van de oorspronkelijke 
Markermeerbodem zijn bepaald. De eigenschappen van het cunet, bestaande uit zand, en 
het ophoogzand uit de dijkkern zijn bepaald a.d.h.v. tabel 1 uit de NEN6740. De 
eigenschappen van de keileem deklaag zijn bepaald a.d.h.v. grondonderzoek dat heeft 
plaatsgevonden op de Afsluitdijk (zie bijlage F), aangezien er geen goed onderzoek van de 
Houtribdijk voorhanden was. Van de 6 Afsluitdijk monsters is die met de slechtste 
eigenschappen gekozen voor de Houtribdijk. Deze keileem eigenschappen zijn mogelijk nog 
te gunstig gezien die aanleg- en onderhoudshistorie en de te verwachten sterke variaties in 
kwaliteit. 
Er zijn ook berekeningen gemaakt waarbij de keileem deklaag is vervangen door goede 
erosiebestendige klei. Een overzicht van de grondparameters is gegeven in onderstaande 
tabel 3.2 De zettingsparameters en de OCR in tabel 3.2 zijn door ervaren adviseurs iteratief 
vastgesteld, uitgaande van labonderzoek uit het Deltares archief (zie bijlage D). In eerste 
instantie waren de berekende zettingen namelijk niet realistisch. 
 

  nat  dr c’ Phi’ Cp Cs OCR Cp' Cs' 
 [kN/m²] [kN/m²]               

Zuiderzee zand 18,5  17 0,3 (-) 25 (29) 800 1.00E+09 1,5 200 1.00E+09 

Zuiderzee klei 16 16 1,1 (1,4) 20 (24) 84 1.00E+09 1,5 21 125 

Zuiderzee klei zandig 17 17 0,8 (1) 22 (26) 2000 1.00E+09 1,5 500 60 

Zuiderzee klei humeus 14 14 0,6 (0,8) 24 (28) 50 1.00E+09 1,5 12,5 70 

Wormer zand 18.4 17 0,8 (1) 23 (27) 800 1.00E+09 1,5 200 1.00E+09 

Wormer klei 14.5 14 1,1 (1,4) 21 (25) 50 1.00E+09 1,5 12,5 70 

Wormer klei zandig 16.4 16 0,8 (1) 22 (26) 84 1.00E+09 1,5 21 125 

Wormer klei humeus 12.7 11 0,8 (1) 21 (25) 40 1.00E+09 1,5 10 60 
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Hollandveen 10.2 4,5 1,1 (1,4) 25 (29) 25 1.00E+09 1,5 6,25 35 

Basisveen 12 12 1,1 (1,4) 22 (26) 33,2 1.00E+09 1,5 8,3 50 

Pleistoceen: 18 18 0 (-) 28 (32) 1.00E+09 1.00E+09 1,5 1.00E+09 1.00E+09 

Aanvulmateriaal (zand) 19 17 0(0) 25.7 (30.0) 1.00E+09 1.00E+09 1,5 1.00E+09 1.00E+09 

Aanvulmateriaal (klei zandig) 

Idem wormer klei zandig 16 16 0,8 (1) 22 (26) 84 1.00E+09 1,5 21 125 

Keileem 19 16 2,6 (3,4) 23,7 (29,9) 1.00E+09 1.00E+09 1,5 1.00E+09 1.00E+09 

Ophoogzand dijk 19 17 0 (-) 25.7 (30.0) 1.00E+09 1.00E+09 1,5 1.00E+09 1.00E+09 

Goede erosiebestendige klei 16.5 15 5 25           
 
Tabel 3.2 De in de geotechnische berekeningen gehanteerde rekenwaarden voor de sterkte parameters 

en de zettingsparameters. Tussen haakjes staan de karakteristieke waarden behorende bij de 
rekenwaarden.  

 

3.2 Grof ontwerp opties voor dijkversterking binnen huidig profiel 
 
Voor het tracé van dijkvakken 4 t/m 6 zijn de volgende ontwerpvarianten beoordeeld (zie 
tabel 3.3): 
 
 

Type versterking Type bekleding Type onderlaag Opmerkingen 
1 Vervangen huidige 
bekleding door nieuwe 
asfaltbekleding 

0,2 m dik waterbouwasfaltbeton; 
nieuwe bovengrens van 
bekleding = + 4 m NAP 

Keileem (*) Verdichting van het asfalt op 
de keileem 
onderlaag vormt een risico. 

2 Vervangen huidige 
bekleding door steenzetting 

0,45 m dikke basalton zuilen 
zetting op 0,15 m filter; 
nieuwe bovengrens van 
bekleding = + 4 m NAP 

Keileem (*)  

3 Huidige bekleding door 
steenzetting en 
onderlaag vervangen 

0,45 m basalton zuilen zetting op 
0,15 m filter; 
nieuwe bovengrens van 
bekleding = + 4 m NAP 

 Goede 
erosiebestendige 
klei 
 

 

4 Aanvullen dwarsprofiel 5 
zodat weg op kruin komt te 
liggen = wens Provincie 
 

0,45 basalton zuilen zetting op 
0,15 m filter; nieuwe bovengrens 
van bekleding = + 4 m NAP 

Keileem (*) Doortrekken van talud 1:3, 
aanvulling in zand met 
deklaag en harde bekleding 
analoog optie 2. 

(*) Check op kwaliteit  keileem nodig 
Tabel 3.3 Dijkversterkingsopties binnen huidig profiel (met huidige breedte dijkbasis). 
 
Versterkingsvarianten 1, 2 en 3 zijn uitgewerkt voor dwarsprofielen 4 en 6, variant 4 betreft 
dijkvak 5. 
Er wordt van uit gegaan dat de teenconstructie met breuksteen bestorting ook wordt 
aangepakt, zodat deze weer aan de eisen voldoet. In de berekeningen is rekening gehouden 
met een extra laag van 0,5 m stortsteen. De breedte van de kreukelberm is vooralsnog gelijk 
gehouden aan die uit het theoretische profiel.  
Voor onderstaande varianten is de hoogte van de dijk niet aangepast. Dit omdat nog niet 
duidelijk is hoeveel overslag mag worden toegelaten en er weinig ruimte aanwezig is om de 
verhoging te realiseren binnen het huidig profiel. Dit betekent dat bij verhoging de taluds 
steiler worden. 
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De gevolgen van een beperkte verhoging van de kruin binnen het huidig profiel zijn  
onderzocht op buitenwaartse macrostabiliteit, zie paragraaf 3.3. 
 
 

3.3 Geotechnische berekeningen 

3.3.1 Stabiliteit van huidig profiel 
Voor de theoretische dwarsprofielen van dijkvakken 4, 5 en 6 zijn berekeningen met MStab 
uitgevoerd voor de buitenwaartse macrostabiliteit. Zoals aangegeven in paragraaf 2.2.3 vormt 
onvoldoende buitenwaartse macrostabiliteit bij val na hoog water op het Markermeer het 
maatgevende risico.  
Het keileem blijkt bij het dwarsprofiel van dijkvak 4 en 6 de bepalende factor voor de 
stabiliteitsberekeningen. Dit blijkt uit de geringe diepte van de glijcirkels (voorbeeld in figuur 
3.1). Daardoor is ervoor gekozen nog een variatie aan te brengen, namelijk het rekenen met 
een minimale cirkeldiepte, waardoor de glijcirkel niet meer door het keileem komt te liggen. 
Op die manier wordt inzicht verkregen in de stabiliteit van de rest van de dijk. De resultaten 
voor de stabiliteitsfactoren F zijn gegeven in tabel 3.4 
 

  Geen minimale 
cirkeldiepte 

              Minimale cirkeldiepte (in meters)  

Dijkvak Onder-
grond 

Theoretisc
h cunet 

Cunet 10m 
binnenwaarts 

Theoretisch 
cunet 

Cunet 10m 
binnenwaarts 

Opmerking 

4 11.9 1.25 *)  1.52 (7.5 m) 1.44 (6.5 m)  
4 11.9 1.26 *)    met bekleding **) 
4 11.9    1.41 (7 m) Verkeersbelasting 
4 11.9 1.32 *)    HW 1.1 m+NAP 

ipv 
HW 1.6 m+NAP 

4 14.6 1.25 *)  1.60 (8.5m) 1.52 (7.5 m)  
4 16.3 1.25 *)  1.54 (8.5m) 1.49 (7.5m)  
       
5 17.3 1.78 1.77    
5 18.4 1.74 1.75    
5 19.9 1.99 1.90    
6 19.9 1.24 *)  1.77 (7.5m) 1.69 (7.5 m)  
6 20.6 1.24 *)  1.76 (7.5m) 1.69 (7.5 m)  

Tabel 3.4 Resultaten berekeningen buitenwaartse macrostabiliteit 
 
*) Bezwijkcirkel door keileem. In de schematisatie is de bovenkant van het keileem gelijk gesteld aan de 
bovenkant van het profiel. In de werkelijkheid ligt er nog een kraagstuk op de berm en het ondertalud naar de 
berm van keileem. Talud boven de berm is bekleed met gebitumeerd zand met oppervlaktebehandeling of 
stortsteen (km 8.6 -16.2).  
In de schematisatie is de bovenkant van het keileem, onder het kraagstuk aangehouden in het profiel (teen 
dijk) en bij de kruin van de dijk is de bovenkant van het asfalt als bovenkant profiel genomen.  
Door het kraagstuk in het profiel over te nemen, met de sterkte parameters van keileem, wordt de 
stabiliteitsfactor met ca. 0,1 verhoogd.  
**) Bekleding stortsteen: 26 kN/m3 met 40% porositeit, 0.5 m dik. Levert een belasting van 7.8 kN/m2 over 
een lengte van 5 m van het profiel. 
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Een voorbeeld van een stabiliteitsberekening is gegeven in figuur 3.1. 
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Figuur 3.1 Ondiepe glijcirkel voor dwarsprofiel 4 
 
 
De eis waaraan deze stabiliteitsfactoren moeten voldoen is F > 1,16 (zie paragraaf 2.2.2). 
Uit voorgaande volgt dat alle stabiliteitsfactoren aan de norm voldoen. Hierbij is de dikte van 
de keileem deklaag met name aan de teen van de dijk van belang (zie voetnoot bij tabel 3.4). 
Het effect van variaties in de ondergrond scenario’s is significant, maar niet maatgevend. 
Dit geldt ook voor de breedte van het cunet. De eigenschappen en afmetingen van de 
keileem deklaag zijn wel van groot belang. 
 

3.3.2 Resultaten ontwerpvarianten. 
 
In tabel 3.5 zijn de stabiliteitsfactoren gegeven van de ontwerpvarianten 2 t/m 4 uit paragraaf 
3.2. Tevens zijn de resultaten van berekeningen gegeven met respectievelijk geen harde 
bekleding en met toevoeging van de huidige zandasfalt bekleding. Ontwerpvariant 1 kan 
worden beoordeeld op basis van de resultaten uit genoemde berekeningen. 
Aangezien de berekeningen voor dijkvakken 4 en 6 vergelijkbare ondiepe glijcirkels geven 
zijn nu alleen berekeningen voor dijkvak 4, en wel met de meest ongunstige bodemopbouw, 
uitgevoerd.  
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dijkvak Onder
-grond 

Cunet 10 m 
binnenwaarts 

Versterking
s-optie 

Type bekleding Type 
onderlaag 

Stabiliteits
-factor 

opmerking 

4 11.9 Ja Geen harde 
bekleding 

geen keileem 1,25 Met verkeers-
belasting 

4 11.9 Ja Huidige 
bekleding 

0,15 m zandasfalt; 
0,5 m stortsteen op kreukelberm 

keileem 1,33 Met verkeers-
belasting 

4 11.9 Ja 2 0,45 m basalton op 0,15 m filter; 
extra 0,5 m stortsteen op 
 kreukelberm 

keileem 1,33 Met verkeers-
belasting 

4 11.9 Ja 3 0,45 m basalton op 0,15 m filter; 
extra 0,5 m stortsteen op 
 kreukelberm 

Goede 
erosie-
bestendige 
klei 

1,31 Met verkeers-
belasting 

5 18.4 Ja 4 0,45 basalton op 0,15 m filter; 
extra 0,5 m stortsteen op 
 kreukelberm 

keileem 1,42 Met verkeers-
belasting 

Tabel 3.5 Resultaten stabiliteitsberekeningen voor versterkingsopties uit paragraag 3.2. 
 
De eis waaraan deze stabiliteitsfactoren moeten voldoen is F > 1,16 (zie paragraaf 2.2.2). 
Uit voorgaande volgt dat alle stabiliteitsfactoren aan de norm voldoen. 
 
Er heeft ook een check op de grootte van de te verwachten zetting plaatsgevonden voor 
bovenstaande dijkversterkingsopties, waarbij de harde bekleding en de breuksteen berm als 
een extra belasting zijn aangebracht. Een voorbeeld is gegeven in figuur 3.2. Er is gewerkt 
met lastspreidingsformules zoals gegeven door Jürgenson (zie bijlage E.1). Tevens is voor de 
aanvulling in grond (versterkingsoptie 5) m.b.v. MSettle berekend hoeveel zetting er kan 
optreden (zie figuur 3.3 en bijlage E.2). Hierbij is eerst aangenomen dat het cunet bestaat uit 
zand, daarna is verondersteld dat het cunet bestaat uit zandige klei. Dit is een extreme keuze 
van de cunet eigenschappen die volgen uit het grondonderzoek (zie paragraaf 3.5). 
 
Dijkvak Ondergrond Omschrijving Verwachte zetting 

(cm) 
4 11.9 Bekleding 0,45 m basalton, 0,15 m filter; 

extra 0,5 m stortsteen op kreukelberm 
1,5-10 cm 

5 18.4 Verhoging berm met 3 m. 
Cunet: zandige klei 

10-20 cm 

5 18.4 Verhoging berm met 3 m. 
Cunet: zand 

1-5 cm 

5 18.4 Verhoging berm met 3 m. 
Cunet: zand 
Bekleding 0,45 m basalton, 0,15 m filter; 
extra 0,5 m stortsteen op kreukelberm 

1-5 cm 

Tabel 3.6 Resultaten zettingsberekeningen voor een ongunstige ligging cunetgrens aan Markermeerzijde 
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Uit tabel 3.6 volgt dat de te verwachten zettingen voor de diverse dijkversterkingsvarianten 
beperkt zijn (kleiner dan 10 cm) in het geval dat het cunet is opgebouwd uit zand. Indien voor 
het cunet een zandige klei wordt aangenomen, dan zijn de zettingen ongeveer 10 tot 20 cm. 
Hierbij is er vanuit gegaan dat de teenconstructie van de dijk in goede staat verkeert. 
Aangezien 10 cm verschilzetting voor de weg op de kruin problemen zou kunnen opleveren, 
is het van belang de eigenschappen van het cunet nader vast te stellen. 
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Figuur 3.2 Schematisatie zettingsberekening met nieuwe basalton zuilen bekleding op het 

Markermeertalud. 
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Figuur 3.3 Schematisatie ophoging berm t.b.v. zettingsberekening. 

3.3.3 Verhoging kruin met ongewijzigde breedte van de dijkbasis. 
 
Er is gekeken naar het effect van het verhogen van de kruin op de buitenwaartse stabiliteit 
(zie tabel 3.7). 
Ook hier zijn de ondiepe glijcirkels bepalend, zodat volstaan is met berekeningen voor 
dwarsprofiel 4. 
 
 Geen minimale 

cirkeldiepte 
Met minimale cirkeldiepte 

(in meters) 
Dijkva

k 4 
[11.9] 

Talud Theoretisch 
cunet 

Theoretisch 
cunet 

Cunet 10m 
 binnenwaarts 

+ 0m 1:3 1.25 1.52 (7.5 m) 1.44 (6.5 m) 
+ 1m 1:2.4 1.14 1.42 (8.5 m) 1.34 (7.5 m) 
+ 2m 1:2.1 1.05 1.34 (9 m) 1.27 (9m) 
+ 3m 1:1.9 0.98 *) *) 
+ 4m 1:1.7 0.92 *) *) 
*) Om hier nog bezwijkcirkels buiten het keileem te vinden, dienen minimale cirkeldieptes van meer dan 10 m 
aangegeven te worden. 
Tabel 3.7 Resultaten stabiliteitsberekeningen (stabiliteitsfactoren F) bij een kruinverhoging binnen de 

breedte van de huidige dijkbasis. De helling aan weerszijden van de kruin is gegeven in kolom 2. 
 
De stabiliteitsfactoren F uit tabel 3.7 moeten voldoen aan F > 1,16, zie paragraaf 2.3.2. 
Er volgt uit tabel 3.7 dat een verhoging van de kruin met 1 meter en meer leidt tot 
onvoldoende stabiliteit.  
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3.4 Radar interferometrie waarnemingen 
 
De resultaten voor de over de tijd en segmenten uit de dijkstrekking gemiddelde 
deformatiesnelheden zijn gegeven in figuren 3.4 en 3.5, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen de bovenste en het onderste delen van de taluds aan respectievelijk de Markermeer- 
en IJsselmeerzijde. De locatie van de segmenten is gegeven in figuur 3.6. 
Door onderscheid te maken tussen de bovenste en onderste delen van het talud, kunnen 
ongelijkmatige zettingen t.g.v. de cunet begrenzing en de matige kwaliteit van de 
teenconstructie mogelijk beter zichtbaar worden gemaakt.  
Aangegeven zijn bijzonderheden qua grondopbouw, zodat eventuele correlaties tussen de 
deformatiesnelheden en grondopbouw zichtbaar worden. Er zijn in figuur 3.4 enkele 
afwijkende punten te zien rond segment 10 en rond segment 30. Het betreft 
deformatiesnelheden voor de kruin van de dijk. Een mogelijke verklaring is dat hier minder 
coherente reflectoren gebruikt zijn om de deformatiesnelheden te bepalen en dat daardoor 
deze deformatiesnelheden minder nauwkeurig zijn. Dit probleem treedt vooral op voor de 
kruin van de dijk waarvan minder reflecties zijn waargenomen. 
 
 

 
Figuur 3.4 Gemiddelde deformatiesnelheden voor Markermeerzijde. 
 
In figuur 3.5 zijn rond de segmenten 40 en 93 enkele afwijkende punten te zien. Een 
mogelijke verklaring is dat hier minder coherente reflectoren gebruikt zijn om de 
deformatiesnelheden te bepalen, en daardoor de punten minder nauwkeurig zijn. Dit 
probleem treedt vooral op voor de kruin van de dijk waarvan minder reflecties zijn 
waargenomen. 
Het maken van onderscheid tussen deformatiesnelheden tussen de kruin en de voet van de 
dijk is niet altijd goed mogelijk i.v.m. de locatieprecisie van enkele meters. 
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Figuur 3.5 Gemiddelde deformatiesnelheden voor IJsselmeerzijde. 
 
De bij ref. 7 geleverde bestanden met data kunnen o.m. met Google Earth worden bekeken.  
Zodoende kunnen de deformatiesnelheden langs de dijkstrekking zichtbaar worden gemaakt 
door op de getoonde punten te klikken. 
In referentie 7 wordt beschreven dat de aanwezigheid van het aantal in de tijd te volgen 
reflecties van coherente reflectoren bepaalt hoe goed de deformatiesnelheden kunnen 
worden bepaald. 
De meeste reflecties zijn afkomstig van de bestorting aan de teen van de taluds. 
Hier en daar langs de dijkstrekking ontbreken in de tijd te volgen coherente reflectoren. 
Ref. 7 geeft hiervoor mogelijke verklaringen, waaronder de aanwezigheid van een riet 
begroeiing, veranderingen in de bestorting t.g.v. schade door golven of kruiend ijs, of t.g.v. 
uitvoerde onderhoudsmaatregelen. Tevens zou het kunnen zijn dat de deformaties op deze 
locaties zo groot zijn dat deze buiten de gehanteerde marge van ± 50 mm/jaar vallen. 
Vooral deze laatste verklaring zou alarmerend kunnen zijn. Op basis van de uitgevoerde 
veldinspectie en de onderhoudshistorie kon de laatste oorzaak voor de dijktaluds als geheel 
worden uitgesloten. Echter verzakkingen van het ondertalud en de teenconstructie zijn niet 
helemaal uit te sluiten. Om hier meer zicht op te krijgen is getracht onderscheid te maken 
tussen het bovenste en onderste deel van de taluds (zie figuren 3.4 en 3.5). 
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Figuur 3.6 Locatie van de 250 m lange segmenten langs de dijkstrekking. 
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Figuur 3.7 Deformatiesnelheden nabij Trintelhaven voor periode 1 (locatieprecisie van de punten is enkele 

meters). 
 
De in figuren 3.4 en 3.5 gegeven deformatiesnelheden zouden geïnterpreteerd kunnen 
worden als een maat voor de zettingssnelheden, mits afschuiving in de richting van de taluds 
te verwaarlozen is. Zettingssnelheden van 5 a 10 mm/jaar zijn normaal voor een dijklichaam 
dat rust op een slappe lagen pakket van minstens enkele meters. Onder het Enkhuizer zand 
en onder het cunet voor het tracé van dijkvakken 4, 5 en 6 bevindt zich een laag 
samendrukbare grond. Ten gevolge van kruip in deze grondlagen kan de dijk als geheel 
zakken, waarbij wordt opgemerkt dat dit op een logaritmische tijdas plaatsvindt. Dat de 
zettingssnelheden in periode 2 kleiner zijn dan in periode 1 kan hiermee worden verklaard. 
Primaire zettingen na aanleg van het dijklichaam hebben al plaatsgevonden voor 1992, dus 
dit kan de oorzaak niet zijn van de geobserveerde zettingssnelheden.   
Afgezien van enkele punten zijn de deformatiesnelheden kleiner dan 10 mm/jaar. Dit betekent 
dat de dijk geen ongewone deformaties laat zien.  
Uit een vergelijking van figuren 3.4 en 3.5 volgt dat de verschillen in deformatiesnelheid 
tussen de Markermeerzijde en IJsselmeerzijde niet alarmerend zijn. Voor een aantal 
dijkstrekkingen is dit verschil 0,5 tot maximaal 2 mm/jaar. De verschillen tussen de boven- en 
ondertaluds zijn minimaal, mede gezien de beperkte resolutie. 
In de lengterichting van de dijk valt op dat net ten zuiden van Trintelhaven een scherpe 
overgang (over 10 a 50 m) optreedt in deformatiesnelheid (zie fig 3.7). Dit effect is zichtbaar 
voor zowel periode 1 als 2. Een mogelijke verklaring is dat daar het cunet onder dijkvak 4 
begint. Onder het cunet is het slappe lagen pakket aanzienlijk dunner dan onder het 
aangrenzende Enkhuizerzand, wat kan verklaren dat de zettingen t.g.v. kruip hier kleiner zijn. 
Aan de noordzijde van het Enkhuizerzand is er ook een overgang zichtbaar. In figuren 3.4 en 
3.5 is de scherpe overgang tussen het Enkhuizerzand en dijkvak 4 met het cijfer 3 
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aangegeven. Verder geeft het cijfer 1 dat op het betreffende tracé zand en klei aanwezig is, 
en 2 geeft aan dat er veel organisch klei en veen aanwezig is. Dit verschil in ondergrond kan 
de verklaring zijn voor het feit dat de deformatiesnelheden bij 2 groter zijn dan bij 1. Bij 5 is er 
diep veen aanwezig, wat een verklaring kan zijn voor de wat grotere deformatiesnelheden 
aldaar. Het effect van de diepe geul in het pleistoceen bij 4 is niet goed zichtbaar.  
Verder zijn er enkele locale effecten zichtbaar, die echter niet alarmerend zijn (zie ref. 7). 
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3.5 Veldwerk 
 
De resultaten van de uitgevoerde sonderingen met waterspanningsmeting aan de 
IJsselmeerzijde en de sonderingen zonder waterspanningsmetingen aan de Markermeerzijde 
zijn in referentie 6 opgenomen.  
Voor de presentatie zijn de sonderingen aan de Markermeerzijde welke onder een helling zijn 
gemaakt gecorrigeerd naar een verticale as.  
 
Voor een meer inzichtelijke presentatie zijn de sonderingen aan de Markermeerzijde in de 
door Rijkswaterstaat IJsselmeergebied beschikbaar gestelde theoretische dwarsprofielen 
ingetekend. Een voorbeeld van de resultaten is geven in figuur 3.8 Door het ontbreken van 
recentelijk gemeten dwarsprofielen, kan de gemeten en ingetekende maaiveldhoogte 
afwijken van het theoretische profiel.  
 

 
 
Figuur 3.8 Voorbeeld van locatie sonderingen en gevonden laagscheidingen  
 
Uit de sondeerresultaten zijn van onder naar boven een aantal grenzen/lagen te 
onderscheiden, namelijk; 
 
 De grens tussen de holocene- en pleistocene afzettingen. Het pleistoceen bestaat hier 

voornamelijk uit zand (laagnummer 5 in figuur 3.8). 
 Een laag oorspronkelijke holocene slappe afzettingen welke hoofdzakelijk bestaan uit 

veen en/of klei (laagnummer 4 in figuur 3.8). 
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 Een laag met eveneens oorspronkelijke holocene afzettingen welke voornamelijk bestaan 
uit klei tot zandige klei (laagnummer 3) (niet aanwezig in figuur 3.8). 

 Het cunet van de dijk bestaat uit Antropogene gronden welke hier uit twee herkenbare 
lithologische eenheden bestaat, te weten: uit een pakket dat bestaat uit hoofdzakelijk 
zand (laagnummer 1) en een pakket zand met matig tot veel klei (laagnummer 2 in figuur 
3.8). 

 De afdekkende laag van de dijk bestaat uit keileem (laagnummer k in figuur 3.8). 
 
De sondeerresultaten laten vaak een opmerkelijk verschillend beeld voor de IJsselmeerzijde 
en de Markermeerzijde zien. Aan de Markermeerzijde zijn de gemeten sondeerwaarden 
vooral in het cunet (Antropogene gronden) lager dan de sondeerresultaten aan de 
IJsselmeerzijde. De oorzaak hiervan zou mogelijk kunnen zijn ontstaan door voorbelasting 
en/of door de wijze van aanbrengen. De diepte van het pleistoceen onder de kruin is op 
sommige plaatsen niet bereikt.  
 
Uit het grondonderzoek volgt dat aan de Markermeerzijde de zijkant van het cunet bij km 66,2 
maximaal 5 m naar binnen ligt en bij km 75,0 maximaal 6 m naar binnen.  
De diepteligging van het cunet is variabel, ook over de dwarsdoorsnede, zie bijvoorbeeld 
figuur 3.7. 
In de geotechnische berekeningen is de ligging van het cunet dus conservatief genoeg 
geschematiseerd, met name de grens aan de Markermeerzijde. 
Tevens volgt dat in de geotechnische berekeningen rekening moet worden gehouden met het 
feit dat het cunet niet altijd alleen uit zand bestaat. 
 



 

 
1001656-002-GEO-0002, Versie 2, 29 juli 2009, definitief 
 

 
Grondmechanisch onderzoek Houtribdijk 
 

32



 

 
1001656-002-GEO-0002, Versie 2, 29 juli 2009, definitief 
 

 
Grondmechanisch onderzoek Houtribdijk 
 

33

4 Conclusies t.a.v. risico’s 

4.1 Geotechnische faalmechanismen 
 
In een eerdere fase van het project zijn de diverse geotechnische risico’s qua belang 
onderscheiden (zie paragraaf 2.2.3). Het betreft het tracé dijkvak 4 t/m dijkvak 6 
(Trintelhaven-Lelystad). Op basis van het door Deltares verkregen inzicht in de grondopbouw 
en de uitgevoerde berekeningen kan geconcludeerd worden dat het faalmechanisme 
macrostabiliteit buitenwaarts voor versterking binnen het huidig profiel niet meer maatgevend 
is, mits een check wordt gedaan op de aangenomen dikte en eigenschappen van de keileem 
deklaag. Verder blijven de faalmechanismen macrostabiliteit bij overslag met golfaanval vanaf 
de Markermeerzijde, en microstabiliteit van belang. T.a.v. de bekleding is de 
erosiebestendigheid van de bekleding op de kruin en het binnentalud bij golfaanval vanaf de 
Markermeerzijde een belangrijk risico, evenals die van het buitentalud, indien de harde 
bekleding niet hoog genoeg zou worden opgetrokken. Tot slot is de stabiliteit van de 
bekleding op het buitentalud een belangrijk risico, waarbij moet worden nagegaan of er een 
ondiep glijvlak zou kunnen ontstaan.  
Voor dijkvakken 1,2 en 3 moet nog worden nagegaan in hoeverre voorgaande risico 
beschouwing van toepassing is. 
Aanvullend grondonderzoek kan leiden tot een beter inzicht in de resterende risico’s. 

4.2 Uitvoeringsrisico’s 
 
Het is van belang na te gaan in hoeverre bij uitvoering van de dijkversterking de keileem 
deklaag de belasting en trillingen van het materieel kan weerstaan. Keileem is 
verwekingsgevoelig. Verder vormt, indien gekozen wordt voor een nieuwe asfaltbekleding, de 
verdichting van het asfalt op de keileem onderlaag een risico:  
Er is weinig ervaring met het verdichten van asfalt op een keileem ondergrond. 
In het TR Asfalt voor Waterkeren staan aparte lijnen voor een ondergrond van klei in de 
ontwerpgrafieken (fig 7.13 t/m 7.15) en er wordt ook gesproken over een minimum laagdikte 
in tabel 7.2 voor een ondergrond van klei. 
Het is van belang de sterkte van de keileem te bepalen i.v.m. een nadere inschatting van de 
verdichtingsmogelijkheden. 
Tijdens aanleg moet voorkomen worden dat de keileem te nat wordt, dus afdekken. 
Het bitumengehalte kan licht verhoogd worden, dit bevordert het verdichten. 
Eventueel kan gewerkt worden met een onderlaag van gebroken asfalt of verdichten in meer 
lagen. Dit laatste heeft niet de voorkeur. 
 

4.3 Overige aspecten 
 
Er is gezocht naar een mogelijk geotechnische verklaring voor het steeds weer benodigde 
onderhoud aan de stortsteen kreukelberm (+ teenconstructie) aan de Markermeerzijde. Uit de 
berekeningen volgt dat de zettingen t.g.v. het aanbrengen van extra stortsteen klein zijn (orde 
5 cm). Indien echter het cunet onder de berm wat meer klei bevat kan dit oplopen tot 
maximaal 10 cm. Indien het cunet 10 m naar binnen ligt t.o.v. het theoretische profiel, dan 
geeft dit ook een beperkte zetting, zie paragraaf 3.3.2. Tevens volgt dat het aanbrengen van 
extra stortsteen weinig invloed heeft op de buitenwaartse macrostabiliteit. Dat er stortsteen 
verdwijnt of wegzakt kan veroorzaakt worden doordat de steensortering aan de kleine kant is 
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en de berm mogelijk niet breed genoeg is. Tevens kan het zijn dat de keileem onder de 
stortsteen niet goed is beschermd en uitspoelt. Beheerders hebben wel eens bruingekleurde 
vertroebeling van het water waargenomen. De berm is dan ook afgekeurd bij de laatste 
toetsing. 
Uit de analyse van radar interferometrie waarnemingen volgt dat er geen alarmerende 
deformaties optreden in de periode 1992-2001 en 2003-2008. Het was niet mogelijk om de 
eventuele verzakking van het ondertalud zichtbaar te maken. Met behulp van een analyse 
van radar interferometrie waarnemingen uit de andere stijgende satelliet baan zou dit wellicht 
beter moeten gaan. Dit omdat dan de betrouwbaarheid en precisie kunnen worden verbeterd 
en de deformaties verkregen uit de data van beide satelliet banen kunnen worden 
gecombineerd tot zettingen. 
 
 
 



 

 
1001656-002-GEO-0002, Versie 2, 29 juli 2009, definitief 
 

 
Grondmechanisch onderzoek Houtribdijk 
 

35

5 Advies t.a.v. dijkversterking 

5.1 Dijkbekleding 
 
Het is mogelijk om de huidige bekleding te vervangen door een nieuwe asfaltbekleding of een 
steenzetting, mits de keileem onderlaag dit toelaat. Voor een ongunstige keuze van 
eigenschappen van de keileem op basis van onderzoek op de Afsluitdijk, blijkt de 
macrostabiliteit gewaarborgd. Er zijn echter bronnen die vermelden dat het keileem die op de 
Markermeerzijde van de Houtribdijk is aangebracht van slechtere kwaliteit zou zijn. Er is ook 
een variant met een deklaag van goede erosiebestendige klei i.p.v. keileem doorgerekend op 
macrostabiliteit. Dit geeft een vergelijkbare veilige stabiliteitsfactor. 
De erosiebestendigheid van de grasmat bepaalt tot hoe hoog op het talud de harde bekleding 
moet worden opgetrokken.  
Het dijkprofiel is niet aangepast. Ook wordt er vanuit gegaan dat de teenconstructie van deze 
bekleding voldoende stabiel is. Deze teenconstructie moet echter nog nader worden 
onderzocht. 
Tot slot is de stabiliteit van de bekleding op het buitentalud een belangrijk risico, waarbij moet 
worden nagegaan of er een ondiep glijvlak met name door het keileem zou kunnen ontstaan.  
Voor dijkvakken 1, 2 en 3 moet nog worden nagegaan in hoeverre voorgaande risico 
beschouwing van toepassing is. 
 
Er is nog niet gekeken naar mogelijkheden om de dijk overslagbestendig te maken, d.w.z.  
het gras op kruin en binnentalud moeten nog onderzocht worden op erosiebestendigheid. 
 

5.2 Hoogte dijk 
 
Onderzocht is wat de mogelijkheden zijn om de dijk te verhogen, waarbij de breedte van de 
dijkbasis gelijk blijft. Het doel van de dijkverhoging kan zijn om de overslag te beperken. Bij 
belasting vanaf de Markermeerzijde hebben delen van dijkvakken 5 en 6 een overslag > 10 
l/m/s, dijkvak 4 deels > 1 l/m/s (zie toetsing 2004). Dit betekent dat de kruin van de dijk met 
minstens 1 m omhoog moet. Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van een keermuur. 
Er is in dit onderzoek gewerkt met conservatieve aannamen voor bodemopbouw, 
sterkteparameters en freatische lijn. Het blijkt dat er weinig ruimte is, zodat bij verhoging van 
de kruin de taluds aan beide zijden steiler worden. Dit heeft als consequentie dat de 
macrostabiliteit niet meer voldoende is. Hierbij wordt opgemerkt dat er nog een flinke 
optimalisatie mogelijk is, waarbij de laagdikte van de deklaag, en de hoogte van de freatische 
lijn bij val na hoog water belangrijke grootheden zijn. Er is veldonderzoek en 
laboratoriumonderzoek nodig om de conservatieve aannamen aan te kunnen scherpen. 

5.3 Aanvulling in grond 
 
Een wens van de Provincie als beheerder van de provinciale weg op de dijk is om de weg 
voor dijkvak 5 op de kruin van de dijk te leggen. Om voldoende kruinbreedte te verkrijgen, 
moet het ondertalud aan de Markermeerzijde met helling 1:3 worden doorgetrokken en 
zodoende de dijk worden aangevuld met zand. Hierop komt dan weer een deklaag van 
keileem of klei en een harde bekleding, eventueel in combinatie met een grasmat. 
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Uit de berekeningen volgt dat de zettingen die door deze aanvulling worden veroorzaakt 
beperkt blijven tot 1 tot 5 cm, mits het cunet bestaat uit zand. Tevens is de buitenwaartse 
macrostabiliteit voldoende. Er is vanuit gegaan dat de teenconstructie voldoende stabiel is. 
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6 Advies t.a.v. nader onderzoek 

T.a.v. een versterking van de dijk binnen het huidige profiel, zijn er nog een aantal belangrijke 
risico’s, die mogelijk kunnen worden verkleind door aanvullend grondonderzoek, met name  
door onderzoek naar de opbouw van het dijklichaam, keileem deklaag en cunet. Tevens kan 
worden nagegaan of de conservatieve aanname voor de ligging van de freatische lijn bij val 
na hoog water kan worden verfijnd op basis van onderzoek naar de waterdoorlatendheid van 
de bekledingslagen. Er is tot op heden erg weinig grondonderzoek gedaan naar de opbouw 
en eigenschappen van het dijklichaam en cunet.  
 
Er resteren nog de volgende vragen t.a.v. versterking van de dijk binnen het huidige profiel: 
1. Hoeveel overslag kan de dijk hebben, en is dijkverhoging noodzakelijk? 
2. Wat is de kwaliteit van de keileem deklaag en kan deze blijven liggen? Is deze laag 
bestand tegen belastingen en trillingen door materieel bij uitvoering van de versterking? Hoe 
gevoelig is de keileem laag voor vocht? Hoe gevoelig is de keileem voor vergraving? 
3. Is versterking van de dijk binnen het huidige profiel toekomst vast? Hierbij rekening houden 
met een mogelijke stijging van het IJsselmeerpeil, zoals aanbevolen door de commissie 
Veerman. 
4. Is de in deze studie verkregen probabilistische grondopbouw goed genoeg voor een 
voorontwerp door een aannemer? 
5. Hoeveel extra grondonderzoek levert meer zekerheid over de bodemopbouw, bijvoorbeeld 
doordat enkele bodemopbouw scenario’s zeer onwaarschijnlijk gaan worden? 
6. Hoeveel en welk onderzoek aan de keileem deklaag is nodig? De mate van heterogeniteit 
op diverse lengteschalen bepaalt de omvang van dit onderzoek. De in het kader van de 
toetsing uitgevoerde handboringen kunnen een startpunt zijn.  
7. Welke verschilzettingen over het profiel van de dijk treden er op bij aanvulling in grond van 
dijkvak 5 profiel? 
8. Is een kleine dijkverbreding haalbaar, bijvoorbeeld ten behoeve van een inspectieweg of 
parkeerhaven e.d.? 
9. In hoeverre is de risico beschouwing voor dijkvakken 4,5 en 6 te gebruiken voor dijkvakken 
1, 2 en 3? 
10. Hoe kan de benodigde verbetering van de teenconstructie worden aangepakt? 
 
In een bureaustudie kan aan de beantwoording van bovenstaande vragen gewerkt worden. 
 
Er is hiertoe ook veldwerk nodig: 
 
Aanbevolen wordt om op korte termijn aanvullend grondonderzoek uit te voeren, in grote 
lijnen bestaande uit: 
 
 Boringen en sonderingen door het dijklichaam (diepte tot in pleistoceen). Afhankelijk van 

de risico’s voor dijkvakken 1 t/m 3 kan in eerste instantie om de ca. 2 km geboord 
worden. 

 Onderzoek kwaliteit en heterogeniteit keileem a.d.h.v. handboringen en profielkuilen. 
 Detailonderzoek naar opbouw en eigenschappen van de keileem deklaag, inclusief 

laboratoriumonderzoek, zoals. kleinschalige erosieproeven. 
 Ervaringen van Deltares met overslagproeven op Afsluitdijk kunnen hierbij gebruikt 

worden, evenals ervaringen met erosieproeven op keileem uit de Wieringermeerdijk. 
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Deze ervaringen moeten echter wel vertaald worden naar de situatie bij de Houtribdijk, 
zodat grondonderzoek nodig blijft. 

 Onderzoek opbouw en eigenschappen cunet. 
 Onderzoek naar type en sterkte sediment op onderwatertaluds van dijklichaam i.v.m. 

indringen van water in dijklichaam. 
 
Aanbevolen wordt om langjarige metingen met peilbuizen uit te voeren, zodat duidelijk wordt 
in welke mate en hoe snel verschillen in waterstand doordringen in het dijklichaam. Tevens 
kan de doorlatendheid van de grondlagen worden onderzocht. 
 
 
De mogelijkheden t.a.v. de radar interferometrie zijn nog niet volledig benut. Een analyse van 
gegevens uit de andere stijgende satelietbaan geeft een validatie van de 
deformatiesnelheden, zoals verkregen uit de dalende satelietbaan en tevens kan dan 
onderscheid gemaakt worden tussen zetting en afschuiving van de taluds. De 
betrouwbaarheid van de metingen en de laterale resolutie kunnen zo worden verbeterd.  
Zodoende kan beter onderscheid worden gemaakt tussen de bovenste en onderste delen van 
het talud,  en kunnen ongelijkmatige zettingen t.g.v. de cunet begrenzing en de matige 
kwaliteit van de teenconstructie beter zichtbaar worden gemaakt. Tevens kan nagegaan 
worden of het ontbreken van de aanwezigheid van coherente reflecties in de richting van de 
dalende baan ook een probleem is voor de andere stijgende baan. Er kan dan nog beter 
worden beoordeeld of locaal al dan niet grote deformaties optreden. 
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A   

A.1 Bovenaanzicht tracé Houtribdijk met dijkvakken 
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A.2 Theoretische profielen 4, 5 en 6 
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B   

B.1 Bovenaanzicht met locaties sonderingen 





 

 
1001656-002-GEO-0002, Versie 2, 29 juli 2009, definitief 
 

 
Grondmechanisch onderzoek Houtribdijk 
 

44

B.2 Foto’s per raai met sonderingen 
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C   

C.1 Overzicht sectiegrenzen uit grondopbouw (bovenaanzicht) 
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C.2 Probabilistische grondopbouw 
 
Toelichting bij figuur: 
 
In het profiel is een overzicht gegeven van de grondopbouw over de diepte per scenario, per 
sectie, met hieraan toegevoegd een kans van voorkomen van het scenario per sectie. 
N.B. de kansen van voorkomen gelden dus per sectie, niet voor de hele dijk. 
 
In lengterichting: in onderste rij staan de secties 1 t/m 21 (zie bijlage C.1 voor locaties 
hiervan); daarboven staan de scenario nummers; daarboven de kansen van voorkomen per 
sectie. 
In dwarsrichting: rechter kolom: diepte in m t.o.v. NAP; linker kolom: kleurcodes behorende bij 
de kansen van voorkomen van de scenario’s en de kleurcodes behorende bij de eenheden uit 
de grondopbouw (zie bijlage C.3 voor de geotechnische  eigenschappen van de eenheden).  
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9 4 0,56

10 1 0,42
10 2 0,28
10 3 0,18
10 4 0,12

11 1 0,045
11 2 0,045
11 3 0,18
11 4 0,18
11 5 0,045
11 6 0,045
11 7 0,18
11 8 0,18
11 9 0,005 x
11 10 0,005
11 11 0,02
11 12 0,02
11 13 0,005
11 14 0,005
11 15 0,02
11 16 0,02

12 1 0,011
12 2 0,011
12 3 0,214
12 4 0,214
12 5 0,011
12 6 0,011
12 7 0,214
12 8 0,214
12 9 0,001
12 10 0,001
12 11 0,024
12 12 0,024
12 13 0,001
12 14 0,001
12 15 0,024
12 16 0,024



13 1 0,024
13 2 0,096
13 3 0,006
13 4 0,024
13 5 0,056
13 6 0,224
13 7 0,014
13 8 0,056
13 9 0,024
13 10 0,096
13 11 0,006
13 12 0,024
13 13 0,056
13 14 0,224
13 15 0,014
13 16 0,056

14 1 0,064
14 2 0,256
14 3 0,016
14 4 0,064
14 5 0,096
14 6 0,384 x
14 7 0,024
14 8 0,096

15 1 0,105
15 2 0,038
15 3 0,008
15 4 0,105
15 5 0,038
15 6 0,008
15 7 0,245
15 8 0,088
15 9 0,018
15 10 0,245
15 11 0,088
15 12 0,018

16 1 0,3
16 2 0,175
16 3 0,025 x
16 4 0,3
16 5 0,175
16 6 0,025

17 1 0,072
17 2 0,014
17 3 0,005 x
17 4 0,008
17 5 0,002
17 6 5E-04
17 7 0,288
17 8 0,054
17 9 0,018
17 10 0,032
17 11 0,006
17 12 0,002
17 13 0,072
17 14 0,014
17 15 0,005
17 16 0,008
17 17 0,002
17 18 5E-04
17 19 0,288
17 20 0,054
17 21 0,018
17 22 0,032
17 23 0,006
17 24 0,002

18 1 0,045
18 2 0,045
18 3 0,105
18 4 0,105 x
18 5 0,105
18 6 0,105
18 7 0,245
18 8 0,245

19 1 0,054
19 2 0,054
19 3 0,012
19 4 0,014
19 5 0,014
19 6 0,003
19 7 0,126
19 8 0,126
19 9 0,028 x
19 10 0,032
19 11 0,032
19 12 0,007
19 13 0,054
19 14 0,054
19 15 0,012
19 16 0,014
19 17 0,014
19 18 0,003
19 19 0,126
19 20 0,126
19 21 0,028
19 22 0,032
19 23 0,032
19 24 0,007

20 1 0,043
20 2 0,043
20 3 0,057
20 4 0,057
20 5 0,043
20 6 0,043 x
20 7 0,002
20 8 0,002
20 9 0,003
20 10 0,003
20 11 0,002
20 12 0,002
20 13 0,1
20 14 0,1
20 15 0,133
20 16 0,133
20 17 0,1
20 18 0,1
20 19 0,005
20 20 0,005
20 21 0,007
20 22 0,007
20 23 0,005
20 24 0,005

21 1 7E-05
21 2 6E-04
21 3 7E-05
21 4 4E-05
21 5 0,001
21 6 0,011
21 7 0,001
21 8 7E-04
21 9 4E-04
21 10 0,003
21 11 4E-04
21 12 2E-04
21 13 0,008
21 14 0,061
21 15 0,008
21 16 0,004
21 17 6E-04
21 18 0,005
21 19 6E-04
21 20 3E-04
21 21 0,012
21 22 0,097
21 23 0,012
21 24 0,006
21 25 0,004
21 26 0,029
21 27 0,004
21 28 0,002
21 29 0,069
21 30 0,552
21 31 0,069
21 32 0,036
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C.3 Geotechnische eigenschappen van eenheden uit grondopbouw 



HOUTRIBDIJK 50% 5%
grondsoort gewichtsklassec' phi' gamma d70 Cp Cs Pg Cp' Cs' Cp Cs Pg Cp' Cs'

nat droog kg/cm2

Zzz Zuiderzee zandz 0,3 25 18,5 17,0 120 49,8 270,3 0,7 29,1 194,4 41,6 136,8 0,3 19,3 128,7
Kzz Zuiderzee kleik 1,1 20 41,3 71,9 0,54 10,6 65,8 25,0 61,1 0,50 8,7 43,2
Kzzz Zuiderzee klei zandigk 0,8 22 47,4 133,3 0,70 12,4 111,1 29,5 59,9 0,35 0,0 0,0
Kzzh Zuiderzee klei humeusk 0,6 24 21,5 102,0 0,32 9,0 68,0 13,9 70,8 0,24 0,1 0,0
Znw Wormer zandz 18.0 - 19.0 0,8 23 18,4 17,0 120,0 51,8 161,3 0,80 32,5 161,3 51,8 161,3 0,80 32,5 161,3
Knw Wormer kleik 13.5 - 15,0 1,1 21 14,5 14,0 44,6 156,3 0,72 8,0 52,1 44,6 156,3 0,72 8,0 52,1
Knwz Wormer klei zandigk 15.0 - 18.0 0,8 22 16,4 16,0 37,0 55,6 0,72 10,9 74,1 37,0 55,6 0,72 10,9 74,1
Knwh Wormer klei humeusk 12 - 13.5 0,846388 21 12,7 11,0 27,2 93,5 0,82 7,7 39,5 19,6 49,2 0,68 7,0 34,2
Vhl Hollandveenv 9.5 - 11.0 1,072366 25 10,2 4,5 11,4 37,0 0,80 6,9 22,1 9,3 27,8 0,58 6,5 20,3
Vtt Basisveen v 1,1 22 12,0 12,0 27,2 93,5 0,82 7,7 39,5 19,6 49,2 0,68 7,0 34,2
Pb Pleistoceen Boxtelz 1,1 24 12,0 12,0 160,0
Error
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C.4 Selectie maatgevende grondopbouw scenario’s 



4 4 4 5 5 5/6 6
11 14 16 17 18 19 20
9 6 3 3 4 9 6

0,005 0,384 0,025 0,0045 0,105 0,028 0,04275
x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x 2,00 x

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25
3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
5,75 5,75 5,75 5,75 5,75 5,75
6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50
7,75 7,75 7,75 7,75 7,75 7,75
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50
8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
9,25 9,25 9,25 9,25 9,25 9,25
9,50 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50
9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25
10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75
11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00
11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25
11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50
11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75
12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25
12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75
13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25
13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
13,75 13,75 13,75 13,75 13,75 13,75
14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25
14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
14,75 14,75 14,75 14,75 14,75 14,75
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
15,25 15,25 15,25 15,25 15,25 15,25
15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50
15,75 15,75 15,75 15,75 15,75 15,75
16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
16,25 16,25 16,25 16,25 16,25 16,25
16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50
16,75 16,75 16,75 16,75 16,75 16,75
17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25
17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50
17,75 17,75 17,75 17,75 17,75 17,75
18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25
18,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
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D Geraadpleegde bronnen t.b.v. probabilistische grondopbouw 



Grondgegevens archief Deltares GeoEngineering 

 
Er is gebruik gemaakt van gegevens van proeven opgeslagen onder projectnummers: 
 
 
CO-211490 Aetsveldsche Polder Oost 
CO-217380 Watergraafsmeer 
CO-211469 Bloemendaler Polder 
CO-272690 Diemer en Overdiemerpolder 
CO-248310 Uithoornsche en Kalslagerpolder 
CO-248300 Polder de Ronde Hoep 
CO-257231 Horn-en Kuijerpolder 
CO-257281 Polder de Eerste Bedijking  
CO-208772 Polder Groot Mijdrecht 
CO-257272 Polder Groot Wilnis Vinkeveen 
CO-264461 Polder Baambrugge Oostzijds 
CO-253160 Aetsveldsche Polder West 
CO-272680 Baambrugge Westzijds C.A. 
CO-286492 Noorderpolder of Botshol 
CO-276620 Polder Hoeker, Garsten C.A. 
CO-244531 Polder Bijlmer 
CO-286502 Polder Groot en klein Oud Aa 
CO-276611 Polder Blokland en Noordse Buurt 
CO-237330 Zuider Legmeer polder 
CO-244541 Polder Waardassacker en Holendrecht 
CO-275821 Polder Oukoop Holland Sticht en Voorburg 
CO-229090 Bovenkerkerpolder 
CO- 8033 Grondmechanica Onderzoek 

Noordoostelijke dijk van het Markermeer 
CO- 279941 Aanvullend grondmechanisch onderzoek 

voor de Waterlandse Zeedijk tussen 
Monnickendam en Markerdijk 

CO-389490 
DWR: Proevenverzameling van 
wrijvingsparameters 

CO-292520 
 
Grondonderzoek Afsluitdijk 
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E   

E.1 Uitwerking Jürgenson aanpak t.a.v. lastspreiding 



Zetting binnenteen t.g.v. extra bekleding 
De extra belasting van 0,48 m (0,45 m op een helling van 1:3) bastalton zuilen (à 2300 kg/m3) 
bedraagt 11 kN/m2. De belasting van 0,16 m (0,15 m op een helling van 1:3) granulair 
filterpuin (à 1500 kg/m3) bedraagt 2,4 kN/m2. Tezamen is dit 13,4 kN/m2. 
De zetting van de binnenteen ten gevolge het aanbrengen van deze belasting is te 
verwaarlozen. 
Om dit inzichtelijk te maken, volgt hier een globale berekening van de belastingsspreiding van 
de extra bekleding: 
 
Stel er wordt een belasting P1 aangebracht op het talud over de lengte van ca 13 m.  
Om met de eenvoudige belastingspreiding volgens Jürgenson (ref. 5) te werken, wordt deze 
belasting beschouwd als een horizontale belasting q. Dit geeft ongunstigere waarden voor 
belasting naar de slappe lagen toe. 
 
De belastingsspreiding volgens Jürgenson geeft de toename van de verticale korrelspanning 
als volgt weer 
 
 

2

2

lokale toename van de verticale korrelspanninging in
maximale ophoogdruk inz

kN mn
q kN m

 

 
 
Voor onderstaande tekening, dwarsprofiel 4 gelden dan de volgende nz waarden: 

 
 
 
 
 
 

 
Bij een belasting q van 14,6 kN/m2, resulteert dit in een lokale toename van: 13,4 x 0,4797 = 
6,4 kN/m2 op een punt X waarbij de reeds aanwezige korrelspanning 1 41 kN/m2   bedraagt. 
Dit geeft een toename de effectieve spanning van 16 %. 
Aangezien de zetting een logaritmische functie van de effectieve spanningstoename is, zal de 
verwachte zetting beperkt zijn.  
 
NB: In werkelijkheid zal de effectieve spanningstoename lager liggen omdat bij deze 
beschouwing geen rekening is gehouden dat bij verdeling van een belasting tussen de sterke 
en de slappe ondergrond; de sterke ondergrond zal het grootste deel van de belasting gaan 
dragen. 

                                                   
1 ca. 0,5 m Zuiderzeeklei à 14 kN/m3 en 4,5 m aanvulzand cunet à 17 kN/m3 en 1 m kleileem à 16 kN/m3 , allen 
minus 10kN/m3 i.v.m. water: (0,5*4) + (4,5*7) + (1*6)= 41 kN/m3 

Sector (zie fig. 
E.1.1) zn  

A1 0.9028 
B2 0.4797 
C3 0.2704 



 

M
S

tab 9.10 : D
W

P
_4_11_9_cunet-10-bekleding.sti

S
tieltjesw

eg 2

2628 C
K

 D
elft

P
hone

+31-15-2693500

F
ax

+31-15-2610821

date

  
11-6-2009

O
nderzoek H

outribdijk
M

acrostabiliteit M
arkerm

eerzijde

A
nnex

dw
p 4 (11.9)/ cunet - 10m

 / geen m
in cirkel

Input View

Layers
17. Keileem

16. Keileem
15. Aanvulmateriaal
14. Aanvulmateriaal

13. Zuiderzeezand
12. Zuiderzeeklei humeus

11. Hollandveen
10. Wormer klei humeus
9. Hollandveen

8. Zuiderzeezand
7. Zuiderzeeklei humeus

6. Hollandveen
5. Wormer klei humeus

4. Hollandveen
3. Wormer klei

2. Basisveen
1. Pleistoceen Boxtel

17
P1

P1

 
Figuur E.1.1 Dwarsprofiel 4 met binnenwaarts cunet en met bekleding op talud 
 
 

C3 

A1 

B2 

q 

 

X 



Zetting ten gevolge van stortsteen op de berm 
Op vergelijkbare wijze kan de belasting ten gevolge van stortsteen op de berm worden 
weergegeven. 
 
Bekleding stortsteen: 26 kN/m3 met 40% porositeit, 0,5 m dik. Levert een belasting van 7,8 
kN/m2 . Aangenomen is dat de gehele berm bekleed wordt, 7,5 m.  
De belastingsspreiding volgens Jürgenson (ref. 5) geeft de toename van de verticale 
korrelspanning als volgt weer 
 
 

2

2

lokale toename van de verticale korrelspanninging in
maximale ophoogdruk inz

kN mn
q kN m

 

 
 
Voor onderstaande tekening, dwarsprofiel 4 gelden dan de volgende nz waarden: 
 

 
 
 
 
 
 

Bij een belasting 7,8 kN/m2, resulteert dit in een lokale toename van: 7,8 x 0,7352 = 6,1 
kN/m2 in de sector A2 waarbij de reeds aanwezige korrelspanning aan de onderzijde van het 
cunet  4,5* (19-10)= 40,5 kN/m2 2)  bedraagt. Dit geeft een toename de effectieve spanning 
van 15%. Aangezien de zetting een logaritmische functie van de effectieve 
spanningstoename is, zal de verwachte zetting beperkt zijn.   
NB: In werkelijkheid zal de effectieve spanningstoename lager liggen omdat bij deze 
beschouwing geen rekening is gehouden dat bij verdeling van een belasting tussen de sterke 
en de slappe ondergrond; de sterke ondergrond zal het grootste deel van de belasting gaan 
dragen. 
 
 

 
 
Figuur E.1.2 Dwarsprofiel 4 met binnenwaarts cunet en bekleding op berm 

                                                   
2 3,5 m dijksmateriaal à 19 kN/m3 en 1 m keileem à 16kN/m3, beide minus 10kN/m3 i.v.m. water: (3,5*9) + (1*6)= 
37.5  

Sector (zie fig. 
E.1.2) zn  

A1 0,9028 
A2 0,7352 
B2 0,4797 

A1 

B2 

q 

A2 

4,5m 
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E.2 Zettingsberekeningen m.b.v. MSettle 



MSettle berekeningen: 
 
Schematisatie nieuwe bekleding dijkvak 4, grondopbouw 11.9 (eerste rij uit tabel 3.6) 

M
S

ettle 7.3 : 4_11_9_bekleding.sli

S
tieltjesw

eg 2

2628 C
K D

elft

P
hone

+31(0)88-3357200

F
ax

+31(0)15-2610821

date

  
19-6-2009

O
nderzoek H

outribdijk
Zetting

Annex
dw

p 4 (11.9)/ cunet - 10m
 / bekleding

Input View

Materials
Keileem

Aanvulmateriaal
Zuiderzeezand

Zuiderzeeklei humeus
Wormer klei humeus

Hollandveen
Wormer klei

Basisveen
Pleistoceen Boxtel

Keileem

stortsteen

filterpuinbasalton

2 3 4

 
Schematisatie ophoging voor dijkvak 5, grondopbouw 18.4 (3e rij uit tabel 3.6) 

M
S

ettle 7.3 : 5_18_4 cunet zand.sli

S
tieltjesw

eg 2

2628 C
K D

elft

P
hone

+31(0)88-3357200

F
ax

+31(0)15-2610821

date

  
19-6-2009

O
nderzoek H

outribdijk
Zetting tgv ophoging

Annex
dw

p 5 (18.4) / C
unet -10m

 zand

Input View

Layers
13. Keileem

12. Keileem
11. Ophoogzand dijk

10. Aanvulmateriaal (zand)
9. Zuiderzeezand

8. Zuiderzeeklei
7. Hollandveen

6. Zuiderzeezand
5. Zuiderzeeklei

4. Hollandveen
3. Wormer klei humeus

2. Basisveen

1. Pleistoceen Boxtel

1

2 3

10

11 12
13

verhoging

1 2 3 4

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Schematisatie ophoging voor dijkvak 5, grondopbouw 18.4 inclusief nieuwe bekleding (4e rij 
uit tabel 3.6) 

M
S

ettle 7.3 : 5_18_4 bekleding-cunet zand.sli

S
tieltjesw

eg 2

2628 C
K D

elft

P
hone

+31(0)88-3357200

F
ax

+31(0)15-2610821

date

  
19-6-2009

O
nderzoek H

outribdijk
Zetting tgv ophoging en bekleding

Annex
dw

p 5 (18.4) / C
unet -10m

 zand

Input View

Layers
13. Keileem

12. Keileem
11. Ophoogzand dijk

10. Aanvulmatr. (zand)
9. Zuiderzeezand

8. Zuiderzeeklei
7. Hollandveen

6. Zuiderzeezand
5. Zuiderzeeklei

4. Hollandveen
3. Wormer klei humeus

2. Basisveen

1. Pleistoceen Boxtel

1

2 3

10

1113

verhoging

stortsteen

filterpuin

filterpuin (1)

basalton

basalton (1)

1 2 3 4
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F Bepaling eigenschappen keileem deklaag 

 



Sterkteparameters keileem 
 
In het grondonderzoek Afsluitdijk, CO 292520 (zie bijlage D) zijn een zestal keileemmonsters 
beproefd.  
 
CO-nummer Boring nr Monster nr Diepte (m-mv) Volumieke massa c’ ’ 
       

292520/4 A 1 0.32-0.52 2.08 3.3 31.1 
292520/4 B 4 1.29-1.49 2.15 4.5 29.3 
292520/4 C 5 0.49-0.69 2.05 3.4 29.9 
292520/4 C 6 1.21-1.41 2.02 0 33.2 
292520/4 F 12 1.31-1.51 2.15 4 35.4 
292520/4 G 14 1.22-1.42 2.17 3.5 31.5 

Tabel x Resultaten celproeven grondonderzoek Afsluitdijk, CO292520/4, augustus 1987 
 
 
Het monster uit de proeven met de ongunstigste c’ en  wordt als uitgangspunt genomen 
voor de sterkteparameters van het keileem van de Houtribdijk. 
Met een materiaalfactor 1.3 resulteert dit in de volgende parameters: 
 

’keileem Afsluitdijk Tan ’ keileem 

Afsluitdijk 
Materiaal-
factor ’ 

Tan ’ keileem Houtribdijk ’keileem Houtribdijk 

29.9 0.57 1.3 0.43 23.7 
c’ keileem Afsluitdijk Materiaalfactor c’ c’ keileem Houtribdijk 
3.4 1.3 2.6 
Tabel x Sterkteparameters Keileem Houtribdijk 
 
Motivatie keuze materiaalfactoren keileem: 
De onzekerheid over de eigenschappen van het keileem is groot; beschikbare proeven zijn 
van de Afsluitdijk, keileem kan sterk heterogeen zijn. Vandaar dat is aangenomen dat de 
materiaalfactoren voor c’ en tan ’ in de berekeningen gelijk zijn aan 1,3.  
 
 
Invloed materiaalfactor op stabiliteitsfactor keileem 
 
Indien de materiaalfactor van 1.1 wordt gehanteerd, gelden de volgende parameters: 
 

’keileem Afsluitdijk Tan ’ keileem 

Afsluitdijk 
Materiaal-
factor ’ 

Tan ’ keileem Houtribdijk ’ keileem Houtribdijk 

29.9 0.57 1.1 0.52 27.4 
c’ keileem Afsluitdijk Materiaalfactor c’ c’ keileem Houtribdijk 
3.4 1.1 3.1 
 
Hierdoor verandert de stabiliteitsfactor F niet noemenswaardig: 
Dijkvak Ondergrond Materiaalfactor 1.3 Materiaalfactor 1.1 
4 11.9 F = 1.25  F = 1.26 
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