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Samenvatting
Dit rapport is een vervolg op de quickscan naar piping in getijdenzand dat in 2018 gestart is
(Hijma en Oost, 2018). Uit dat onderzoek volgde dat getijdenzand gemiddeld 2x sterker is dan
volgt uit de rekenregel van Sellmeijer. De kern van het onderzoek in 2019 bestaat uit nieuwe
kleine schaalproeven die zijn uitgevoerd om de dataset uit te breiden en beter te kunnen
begrijpen waarom getijdenzand sterker is. Het onderzoek draait net als in 2018 om het
beantwoorden van drie vragen:

1) Is getijdenzand minder pipinggevoelig dan rivierzand?
Nog steeds volmondig ja.

2) Zo ja, waardoor komt dit?
De proeven in 2019 zijn deels uitgevoerd op getijdenzand uit het veld en deels op Baskarpzand
waaraan kaolinietklei is toegevoegd. Deze laatste proeven zijn uitgevoerd omdat kaolinietklei
beperkt cohesief is. De extra sterkte in getijdenzand ontstaat namelijk naar verwachting deels
door cohesie, zowel door de aanwezigheid van kleideeltjes (fysische cohesie) als door de
aanwezigheid van biofilms (biologische cohesie). Door proeven uit te voeren met een fijne
fractie die beperkt cohesief is (in dit geval kaolinietklei) en geen biofilms bevat, kan inzicht
verkregen worden in de bijdrage van cohesie aan de extra sterkte. De proeven met
Baskarpzand en kaolinietklei laten zien dat er ook zonder cohesie nog extra sterkte aanwezig
is. Deze sterktewinst wordt mogelijk veroorzaakt door de invloed van de fijne fractie op het
losmaken van korrels, ook als de fijne fractie niet cohesief is, of door doorlatendheidseffecten
die niet door de rekenregel van Sellmeijer omvat worden. Een andere mogelijkheid is dat
hoewel kaoliniet beperkt cohesief is, de aanwezige cohesie toch nog van invloed is.

Het onderzoek laat verder zien dat een toenemend percentage fijne fractie leidt tot hogere
sterktefactoren (ratio tussen kritiek verval in proef en in voorspelling Sellmeijer). Deze relatie is
het sterkst voor de slibfractie (< 16 mm).

3) Zo ja, hoe kan dit meegenomen worden bij de beoordeling?
Het KvK-onderzoek naar piping in getijdenzand richt zich op de extra sterkte in homogeen
aangebracht, isotroop getijdenzand. Het onderzoek laat steeds zien dat dit zand gemiddeld ~2x
sterker is dan volgt uit de rekenregel van Sellmeijer. In het veld zorgen anisotropie en
meerlaagsheid nog voor aanvullende sterkte. Deze laatste sterkte kan al verzilverd worden
middels D-Geo Flow,  waarbij het nog wel nodig is D-Geo Flow te valideren en in te bedden in
een veiligheidsfilosofie.
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Voor het verzilveren van de extra sterkte onder invloed van de fijne fractie wordt een
handelingsperspectief gegeven, waarbij het percentage van de slibfractie leidend is:

1. Bepalen percentage slibfractie.
2. Verhogen kritiek verval: bij 1% slibfractie 15% verhogen; bij 2% 30% verhogen, etc.
3. Er dient nog wel voorzichtig omgegaan te worden met bovenstaande rekenregel binnen de

‘toets op maat’. Indien door de gebruiker afgeweken wordt van de voorgestelde rekenregel
zou dit goed onderbouwd moeten worden.
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1 Inleiding

In 2018 is binnen het Kennis voor Keringen-programma van Rijkswaterstaat een quickscan
uitgevoerd naar de pipinggevoeligheid van getijdenafzettingen (Hijma & Oost, 2018). De
belangrijkste reden hiervoor is dat pipingproeven die aan de basis van de rekenregel van
Sellmeijer liggen vrijwel altijd zijn uitgevoerd met zand zonder de fractie <63 μm en met een
smalle korrelgrootteverdeling (homogeen zand). Daarnaast is het gebruikte zand van origine
meestal afgezet door rivieren. Rivierzand is sterk afwijkend van het zand dat afgezet wordt in
getijdengebieden: dat zand bevat in de regel relatief veel lutum- en siltdeeltjes. De vraag die
dan rijst is of de rekenregel ook geldig is voor getijdenzand en ook toegepast kan worden in
gebieden met getijdenafzettingen onder de dijken (Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Friesland,
Groningen). Deze vraag rijst des te meer door het feit dat in gebieden met getijdenafzettingen
er zeer weinig zandmeevoerende wellen zijn waargenomen (<10 voor heel Nederland) en in
gebieden met rivierafzettingen juist zeer veel (>200 voor heel Nederland). De centrale vragen
in de quickscan waren dan ook:

1) Is getijdenzand minder pipinggevoelig dan rivierzand?
2) Zo ja, waardoor komt dit?
3) Zo ja, hoe kan dit meegenomen worden bij de beoordeling?

De quickscan toonde met behulp van 5 kleine schaalproeven aan dat getijdenafzettingen
minder pipinggevoelig zijn dan rivierafzettingen, of in ieder geval minder dan afzettingen zonder
een fijne fractie. Gemeten kritieke vervallen zijn gemiddeld 2x zo hoog als volgt uit de
rekenregel van Sellmeijer. Als meest waarschijnlijke oorzaak voor deze extra sterkte in de
proeven werd cohesie genoemd, zowel fysische als biologische cohesie. Fysische cohesie
ontstaat door de aanwezigheid van kleideeltjes, biologische cohesie door de aanwezigheid van
plakkerige biofilms. Andere genoemde invloeden waren verstopping rondom het uittredepunt
door concentratie van de fijne fractie en een sterke invloed van de fijne fractie op de
doorlatendheid. Het aantal proeven op getijdenzand en de kennis over piping in getijdenzand
was echter nog te beperkt om de tweede centrale vraag met voldoende zekerheid te kunnen
beantwoorden. Zonder voldoende begrip voor de oorzaak van de extra sterkte is het ook nog
niet mogelijk om de extra sterkte mee te nemen binnen het ontwerpen en beoordelen van
waterkeringen.

In het rapport uit 2018 zijn verschillende aanbevelingen gedaan, die onverdeeld zijn in vier
groepen, te weten proeven, modelleren, begrijpen en toepassen. Tijdens het onderzoek in 2019
(dit rapport) lag de focus op proeven, begrijpen en toepassen. Het doel van de extra proeven
is enerzijds de bestaande dataset vergroten, zodat op termijn een dataset ontstaat die gebruikt
kan worden voor het vaststellen van bijvoorbeeld een relatie pipinggevoeligheid-%fijne fractie
en wellicht een nieuwe rekenregel. De proeven zijn daarnaast ingezet om een beeld te krijgen
van de invloed van cohesie versus de invloed van een verminderde doorlatendheid door de
aanwezigheid van de fijne fractie. De proeven worden beschreven in Hoofdstuk 2. Zoals
aangegeven is er ook nog onvoldoende begrip omtrent de oorzaak voor de extra sterkte. Dit
kennishiaat wordt niet opgelost met dit rapport, er zijn slechts voorzichtige stappen gezet in
een beter begrip naar de invloed van biologische cohesie door het opstarten van een master-
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onderzoek en de relatie van de extra sterkte met de uniformiteitscoëfficiënt (hoofdstuk 3). Het
toepassen van de nieuwe kennis over de sterkte van getijdenafzettingen staat nog in de
kinderschoenen. De dataset met schaalproeven is nog beperkt, de oorzaken van extra sterkte
worden nog niet helemaal begrepen, binnen de huidige rekenregel kunnen invloeden van een
fijne fractie niet verwerkt worden en er is nog geen veiligheidsfilosofie voor de uitkomsten van
D-Geo Flow. In hoofdstuk 4 wordt wel nadere richting gegeven aan de route die genomen moet
worden om de nieuwe kennis te laten landen binnen het ontwerpen en beoordelen, en wordt
een handelingsperspectief gegeven om de extra sterkte al op korte termijn, zij het op een
voorzichtige manier, te kunnen gebruiken.
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2 Proeven: piping in getijdenzand

De kleine schaalproeven zijn uitgevoerd op twee typen zand: getijdenzand uit Friesland en
Baskarpzand met kaoliniet. De proeven op het getijdenzand zijn bedoeld als uitbreiding van de
dataset van kleine schaalproeven op getijdenzand (Hijma & Oost, 2018). De proeven met
Baskarpzand en een fijne fractie van kaoliniet moeten een eerste inzicht geven in de invloed
van de fijne fractie op de gevonden extra sterkte. Kaoliniet is slechts beperkt cohesief en indien
het toevoegen van kaoliniet toch leidt tot extra sterkte, dan is dit een indicatie dat de extra
sterkte niet alleen aan cohesie toegeschreven kan worden. Hieronder wordt het gebruikte
materiaal nader beschreven.

2.1 Gebruikt materiaal

2.1.1 Getijdenzand
Voor de kleinschalige pipingproeven met getijdenzand is zand gebruikt uit het kweldergebied
ten noorden van Vijfhuizen, nabij de Lontkade (zomerkade). Op deze locatie zal begin 2020
ook een pipingproef uitgevoerd worden. Op 13 december 2018 is daar de deklaag
weggegraven door het Wetterskip Fryslân (Figuur 2.1) en het onderliggende materiaal in
emmers geschept. Deze emmers zijn vervolgens naar Deltares gebracht.

Figuur 2.1 Kuil in de kwelder ten noorden van Vijfhuizen. Het materiaal dat gebruikt is voor de kleine
schaalproeven is voor 80% afkomstig uit de laag tussen 1.10-1.50 -mv en voor 20% uit de dieper
gelegen zandlaag. Maaiveld ligt rond 1.6 m NAP, dus zandlaag begint rond 0 m NAP
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De locatie heeft altijd achterin het bekken van de Waddenzee gelegen en grote getijdengeulen
zijn hier niet actief geweest. Figuur 2.2 laat de ligging van de locatie (rode punt) zien in het
landschap van 2500 jaar geleden: achterin het getijdenbekken, maar in de nabijheid van
geulen. Volgens de verwachting van het 3D geologische model GeoTOP van TNO (Stafleu et
al., 2013) is het zandpakket dat op 1.50 m -mv begint ongeveer 4 m dik en vrij uitgestrekt.

Figuur 2.2 Paleogeografische kaart van het landschap van 2500 jaar geleden (kaart Peter Vos, Deltares). De
locatie waar het materiaal verzameld is wordt aangegeven met de rode stip. Bruin=moeras;
donkergroen=kwelder; lichtgroen=wadplaten; lichtblauw=water en geel=zand

Voor de proeven zijn de emmers met het meest zandige materiaal (5 uit de laag tussen 1.10-
1.50 -mv en 1 emmer uit de meer zandige laag) eerst gemengd. Het feit dat bij de proeven het
materiaal gemengd is aangebracht is voor het doel van het onderzoek geen probleem: de
proeven waarop de huidige rekenregel is gebaseerd zijn tenslotte ook uitgevoerd op gemengd
(rivier)zand. Hierdoor zijn de resultaten direct met elkaar te vergelijken. De invloeden van
anisotropie en dunne kleibarrières, die in het veld een belangrijke rol spelen, zijn dus afwezig
bij de kleine schaalproeven.

Er zijn verschillende korrelgrootteproeven uitgevoerd (met zeef en sedigraaf), zowel op het
materiaal tussen 0.70-1.10 m -mv en het materiaal tussen 1.10-1.50 m -mv (inclusief de
zandige emmer). Het ondiepe materiaal bestaat uit zandige klei (Kz1), bevat circa 23% lutum,
27% silt en heeft een d70 van 90 µm (hele fractie, 110 µm voor de zandfractie). Het materiaal
kan gerekend worden tot de deklaag. Het diepere materiaal is zandiger (Kz3), maar bevat nog
steeds veel lutum (11%) en silt (15%) en de d70 is 100 µm (hele fractie, 110 µm voor de
zandfractie). De eerste proef is uitgevoerd op het Kz3 materiaal, daarna zijn twee proeven
uitgevoerd op zand (Zs1) dat verkregen is door het Kz3-materiaal te zeven over 63 µm, zonder
hierbij de aan elkaar klittende silt- en lutumdeeltjes los te halen. Van dit gezeefde materiaal is
de korrelgrootteverdeling met een Malvern-laserdiffractie bepaald. De d70 is toegenomen naar
130 µm, en het materiaal bevat volgens de Malvern nog steeds 1% lutum en 19% silt.
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De doorlatendheid van het Kz3-materiaal is zowel met een falling als een constant head
bepaald en ligt rond de 2E-07 m/s (0.017 m/dag). De doorlatendheid van het gezeefde zand is
bepaald met drie doorstroomproeven (Figuur 2.3). De proeven gaven overeenkomende
resultaten met een range van 3.17-3.69E-06 m/s (circa 0.3 m/dag; gemeten bij ~20 ˚C). De
relatieve dichtheid tijdens de doorstroomproeven was 65%.

Figuur 2.3 Opstelling van de doorstroomproef, waarbij op verschillende dieptes in de kolom drukveranderingen
worden gemeten om de doorlatendheid uit te kunnen rekenen

2.1.2 Baskarpzand met kaoliniet
Van het Baskarpzand is type B15 gebruikt. Dit zand is afkomstig uit Zweden en heeft een d50
van ~150 µm en een d70 van ~172 µm. Het percentage fijne fractie is laag (0.6%) en bestaat
vooral uit silt. De kaolinietklei heet Speswhite en is afkomstig uit het zuidwesten van Engeland.
Het bestaat voor 80% uit lutumdeeltjes (kleiner dan 2 µm) en voor 100% uit deeltjes kleiner dan
10 µm. Kaoliniet is zeer beperkt cohesief en zwelt nauwelijks onder invloed van water.

Er zijn twee proeven uitgevoerd met verschillende mengsel van Baskarpzand en kaoliniet. Bij
de eerste proef is een mengsel gebruikt met 3% massagewicht kaolinietklei en 97% zand en
bij de tweede proef een mengsel van 1% kaolinietklei en dus 99% zand. De d70 wijzigt
nauwelijks door het toevoegen van de klei en is berekend op 171 µm.

Ook de doorlatendheid van de Baskarp-kaoliniet mengsels is bepaald met doorstroomproeven.
Bij 1% kaoliniteit is de doorlatendheid 1.92E-05 m/s (1.66 m/dag) en bij 3% 4.06E-06 (0.35
m/dag). De relatieve dichtheid tijdens de doorstroomproeven was 91% bij 1% kaoliniet en 84%
bij 3% kaoliniet.



11203719-011-GEO-0001, 12 december 2019, definitief

KvK Piping deelproject 011: Getijdenafzettingen en piping (2) 6 van 29

2.2 Proeven

2.2.1 Opstelling
De pipingproeven zijn uitgevoerd in de kleine schaalbak van Deltares. De kwelweglengte in de
bank is 348 mm lang, 300 mm breed en 101 mm hoog. Bij de inlaat is een filter aangebracht
om het zand in het bakje te houden, daarnaast zorgt het filter voor een gelijkmatige doorstroom
van water door het bakje (Figuur 2.4). De slang bij de inlaat is verbonden met een bak water
op een constante hoogte en met een constant waterniveau (Figuur 2.5). De bovenkant van het
bakje bestaat uit een doorzichtige acrylaatplaat die fungeert als cohesieve deklaag en aan de
onderkant een siliconengel coating heeft om enige ruwheid te geven. Het cirkelvormige
uittredepunt vormt het opbarstkanaal en de proef wordt dus uitgevoerd in een 3D-situatie
waarbij opbarsten al heeft plaatsgevonden. Het opbarstkanaal is zo kort mogelijk gehouden om
drukverliezen te voorkomen en gelijk aan de dikte van de acrylaatplaat (10 mm). Over het
uittredepunt is een cilinder geplaatst om het zand op te vangen dat uit de zandmeevoerende
wel komt (er ontstaat een zandvulkaan rondom de wel) en om het water weg te laten stromen.
De slang aan de cilinder is verbonden met een benedenstrooms communicerend vat dat
verlaagd kan worden om een gradiënt over het bakje te genereren. De proef begint zodra dit
vat 1 cm verlaagd wordt. Aan het bakje zijn verder 18 stijghoogtemeters verbonden (Figuur
2.6). De stijghoogtes zijn met name van belang om achteraf stijghoogteveranderingen te
kunnen koppelen aan geobserveerde ontwikkelingen in het bakje en om de doorlatendheid
tijdens de proef te bepalen. De locaties van de stijghoogtemeters zijn gekozen tijdens het
uitvoeren van grofzandbarrièreproeven, waarbij de barrière ruwweg tussen meters 11 en 14
lag. Voor de huidige proeven was het niet noodzakelijk de locaties van de buisjes te
veranderen. Na de eerste proef is de grootte van het uitstroomgat aangepast van 6 naar 24
mm, om de kans op verstopping te verkleinen. Dit heeft naar verwachting geen invloed op het
kritieke verval. Bij de proeven met kaoliniet was het uitstroomgat weer 6 mm breed.

Figuur 2.4 Kleine schaalproefopstelling met cirkelvormig uittreepunt. Rechts: plaatsing van 18 stijghoogtemeters
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Figuur 2.5 Opzet van kleine schaalproef. Het water in de grijze emmer zorgt voor druk via een slang die aan het
bakje verbonden is. Door een communicerend vat aan de uitstroomkant van het bakje stapsgewijs te
verlagen wordt kan het verval vergroot worden

Figuur 2.6 Dimensies van de kleine schaalproef en de posities van de stijghoogtemeters
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2.2.2 Opzet proeven, aanbrengen materiaal en uitvoering
Bij het zand uit Friesland is gestart met 1 proef op het oorspronkelijke materiaal (Kz3; proef
213). De tweede en derde proef (214-215) op het zand uit Friesland zijn uitgevoerd met het
materiaal dat eerst over 63 µm gezeefd is. Hiervoor is gekozen omdat de eerste proef niet tot
een doorgroeiende pipe leidde. Proeven 214-215 zijn identieke proeven, omdat het wenselijk
is een proef te herhalen om vast te stellen of de resultaten consistent zijn. Bij de proeven met
Baskarpzand en kaoliniet zijn vooralsnog geen herhaalproeven uitgevoerd. Dit is wel te
prefereren, maar er was ruimte voor 2 proeven en daarom is er voor gekozen om nu twee
verschillende proeven uit te voeren en de herhaalproeven in een later stadium te doen.

Bij alle proeven is het materiaal gemengd aangebracht. Dit betekent dat het materiaal eerst
gedroogd en daarna geroerd is. Bij het aanbrengen van het zand wordt de bak gekanteld en
wordt de benedenstroomse zijkant verwijderd. Vervolgens wordt via een slang een dunne laag
ontlucht water aangebracht onderin het bakje en in deze dunne laag water wordt zand van
bovenaf ingestrooid (conform Van der Poel & Schenkeveld, 1998). Het zand wordt tussendoor
aangestampt om de gewenste relatieve dichtheid te verkrijgen. Deze dichtheid wordt na de
proef nog apart bepaald. Aansluitend worden steeds kleine hoeveelheden water en zand in het
bakje gedaan totdat het bakje vol is, waarbij tussendoor steeds aangestampt wordt. Doordat
gewerkt wordt met dunne lagen water ontmengt het getijdenzand niet in een fijne en grovere
fractie en wordt het zand dus goed gemengd en verzadigd aangebracht.

De proeven zijn uitgevoerd door elke vijf minuten het verval over de bak met 1 cm te vergroten.
Als er na de vijf minuten nog pipegroei plaatsvindt wordt het verval constant gehouden totdat
er weer een evenwicht is ontstaan. Bij proef 213 is het maximale verval van 190 cm bereikt,
zonder dat dit tot een doorgaande pipe heeft geleid. Tussen 40-80 cm verval is hierbij het verval
elke 5 minuten met 2 cm verhoogd, tussen 80-122 cm met 3 cm en tussen 122-190 cm met 4
cm. Bij proef 214 is het verval tussen 20-60 cm met stappen van 2 cm verhoogd. Bij proef 215
is het verval tussen 20-50 cm met stappen van 2 cm verhoogd. Bij de proef met 3% kaoliniet is
tussen een verval van 60-80 cm het verval steeds met 2 cm verhoogd. Gedurende de test wordt
de volgende data verzameld:

· Stijghoogte van alle 18 stijghoogtemeters wordt elke vijf minuten afgelezen.
· Observaties worden genoteerd (pipegroei, pipelengte, grootte zandvulkaan, etc.).
· Foto’s (elke tien seconde).
· Debiet, handmatig verkregen door elke vijf minuten gedurende 1 minuut het uitstromende

water op te vangen en te wegen.

2.2.3 Opzet analyse
Als er in de tekst verwezen wordt naar het totale stijghoogteverlies over het systeem, dan wordt
het verschil tussen h1 (bovenstrooms van het filter) en h2 (uittredepunt) bedoeld. Dit verschil
is niet helemaal hetzelfde als het stijghoogteverschil over het getijdenzand, omdat er
drukverlies optreedt over het filter bij het intredepunt, maar ook in de zandvulkaan en in de
erosielens onder het opbarstkanaal. De verschillen zullen echter gering zijn en de interpretatie
daarom niet beïnvloeden.

De doorlatendheid van het getijdenzand is vooraf bepaald middels doorstroomproeven in een
kolom. De doorlatendheid tijdens de proef zelf is achteraf berekend middels het verschil in
stijghoogte tussen h3 en h4. Hierbij wordt aangenomen dat, voordat er pipeontwikkeling
plaatsvindt, er een 2D-stromingssituatie tussen deze twee meetpunten is. Indien er toch
concentratie van stroming plaatsvindt, zal er extra stijghoogteverlies optreden, en wordt de
doorlatendheid onderschat.
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2.3 Resultaten
Hieronder worden eerst enkele karakteristieken voor de proeven vermeld, waarna de resultaten
van de proeven samengevat worden in enkele figuren. De discussie van de resultaten volgt in
§2.4.

2.3.1 Karakteristieken
De basiskarakteristieken van de proeven op getijdenzand staan (213-215) staan in Tabel 2.1,
die van de Baskarp-kaoliniet proeven in Tabel 2.2.

Gebruikt zand GTFZ (Getijdenzand Friesche Zand)
Naam proef GTFZ-1-213 GTFZ-2-214 GTFZ-3-215
Relatieve dichtheid (% ± 5%) 80 (geschat) 76 75
Water temperatuur (oC) 20.8 20.6 21.6
Luchttemperatuur (oC) 20.8 21.0 21.6
Gebruikte doorlatendheid (m/s) 2.E-06 3.5E-06 3.5E-06
Totaal verval bij doorgaande pipe (cm) n.v.t. 60 50

Tabel 2.1 Karakteristieken van de testen met gemengd getijdenzand

Tabel 2.2 Karakteristieken van de testen met Baskarp-kaoliniet mengsels

2.3.2 Samenvatting meetresultaten
Tijdens de proeven is op 18 locaties in het bakje elke 5 minuten de stijghoogte bepaald,
debieten zijn gemeten en elke 10 seconde is een foto genomen. Er is dus een flinke
hoeveelheid data om te gebruiken en te analyseren. In dit rapport zullen echter alleen de
belangrijke resultaten worden samengevat en worden de meest in het oog springende
processen bediscussieerd. Hieronder wordt eerst in een tabel het verloop van elke proef
beschreven, waarna voor elke proef een aantal foto’s worden getoond. Vervolgens wordt voor
elke proef het verloop van de stijghoogteprofielen gegeven, waarna een figuur volgt die het
verloop van de gemeten debieten geeft.

Gebruikt zand Baskarpzand (B15) met kaoliniet toevoeging
Naam proef B15_3K B15_1K
Relatieve dichtheid (% ± 5%) 86.8 85.9
Water temperatuur (oC) 21.6 21.8
Luchttemperatuur (oC) 21.2 20.70
Gebruikte doorlatendheid (m/s) 4.0E-06 2.0E-05
Totaal verval bij doorgaande pipe (cm) 81 19
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Beschrijving

Proef Verloop
GTFZ-1-213 (gemengd)
Hc=n.v.t.

Bij vervallen van 5-10 cm vormt zich een krater rondom het
uittredepunt. Bij 23 cm neemt het debiet af (verstopping?),
bij 26 cm is er een ‘uitbarsting’ van fijn materiaal
(verstopping doorbroken?). Bij 72 cm is de eerste pipe
zichtbaar. Groeit zeer langzaam door, bij 168 cm heeft de
pipe spanningsmeter h15 bereikt.  Bij 170 cm is de pipe 13
cm lang. Bij 174 cm ontstaat een scheur in het materiaal bij
het intredepunt, er lijkt consolidatie van het materiaal
opgetreden te hebben. Tot 190 cm groeit de pipe niet
verder meer. Er is dus geen falen.

GTFZ-2-214
(gemengd, gezeefd > 63 µm)
Hc=60 cm

Bij een verval van 7 cm komt het eerste fijne materiaal uit
het uittredepunt. Bij 42 cm is een pipe tot buiten de cilinder.
Deze groeit aanvankelijk langzaam verder, maar vanaf 56
cm groeit de pipe snel helemaal door.

GTFZ-3-215
(gemengd, gezeefd >63 µm)
Hc=50 cm

Geen aanvullend commentaar.

B15_3K Bij een verval van 12 cm is de eerste kaolinietwolk
zichtbaar bij het uittredepunt en direct daarna ligt er
kaoliniet op de rand van het uittredepunt. Bij 29 cm wordt
de laag kaoliniet rondom het uittredepunt duidelijk dikker.
Bij 41 cm ligt er zand rondom de wel, bij 43 cm wordt deze
hoger. Bij 64 is weer een kaolinietwolk zichtbaar en bij 70
cm komt er een pipe buiten de cilinder richting het
zuidwesten. Bij 74 cm is deze pipe 3 cm lang. Bij 78 cm
groeit de pipe snel verder, maar stopt weer bij 80 cm. Bij 81
cm verbreedt de pipe zich en groeit door.

B15_1K Bij 2 cm verval ligt het eerste kaoliniet op de rand en bij 5
cm ook zand. Bij 15/16 cm verval zijn enkele
kaolinietwolken zichtbaar. Bij 17 cm groeit er een pipe
richting noord, daarna verdieping van de pipe. Bij 19 cm
groeit hij snel door naar het westen.

Tabel 2.3 Samenvattende beschrijving van het verloop van de proeven. Richting het intredepunt is het westen
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Foto’s
Figuur 2.7 laat voor de drie proeven met het gemengde zand de eindsituatie zien.

Figuur 2.7 Foto’s van de situatie bij de drie proeven (GTFZ-1-213 boven, GTFZ-2-214 midden en GTFZ-3-215
onderaan) vlak voor het einde van de proef. Bij proef 213 ontstaat geen doorgaande pipe



11203719-011-GEO-0001, 12 december 2019, definitief

KvK Piping deelproject 011: Getijdenafzettingen en piping (2) 12 van 29

Figuur 2.8 Gecombineerde foto van de eerste foto van de proef en een foto vlak voor het einde van de proef.
Hierdoor is de pipe goed zichtbaar.  Bovenste foto met Baskarpzand en 3% kaoliniet en de onderste
foto met Baskarpzand en 1% kaoliniet

Stijghoogte
Figuur 2.9 laat het stijghoogteverloop zien bij de proeven 213-215. Bij proef 213 vallen de
stijghoogtes van h5 op. Bij de proeven op het getijdenzand uit de Grevelingen (Hijma & Oost,
2018) waren de stijghoogtes op de bodem van de bak altijd lager dan aan de top, dit geeft aan
dat de stroming zich bovenin de bak concentreert. Bij proef 213 worden de stijghoogtes bij h5
vanaf een verval van 42 cm echter sterker negatief dan de andere stijghoogtes, waardoor er
een sterke gradiënt ontstaat die resulteert in stroming onder in de bak. Mogelijk is dit het gevolg
van concentratie van fijn materiaal aan de bovenkant van de bak, waardoor de stroming daar
belemmerd wordt en zich concentreert aan de onderkant van de bak. Vlak voordat er een
scheur ontstaat in het materiaal (bij een verval van 174 cm), ontstaan er juist grote gradiënten
aan de bovenkant van de bak. Ook bij proef 215 zijn er vrij sterke gradiënten langs de onderkant
van de bak (behoorlijk stijghoogteverschil tussen h4 en h5) en vindt daar dus veel stroming
plaats. Bij proef 214 is dit veel minder het geval. Bij proeven 214, 215, B15_1K en B15_3K
nemen de stijghoogtes verder geleidelijk toe, overeenkomend met het ‘normale’ patroon bij
kleine schaalproeven.
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Figuur 2.9 Stijghoogteverloop bij de proeven met gemengd getijdenzand
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Figuur 2.10 Stijghoogteverloop bij de proeven met Baskarpzand en kaoliniet

Debieten
Figuur 2.11 toont de gemeten debieten tijdens de 3 proeven op gemengd getijdenzand. Hierbij
valt op dat het debiet bij proef 213, met het ongezeefde zand (meer lutum), niet lager is dan bij
de andere twee proeven waarbij een deel van het fijne materiaal door zeving verwijderd is. Dit
lijkt te suggereren dat de doorlatendheid niet wezenlijk anders is (zie ook volgende paragraaf),
in tegenspraak met de resultaten uit de falling head test. Verder valt de sterke toename in
debiet op bij proef 213 rond de 42 cm. Vanaf dit verval nemen de gradiënten en de stroming
langs de bodem van de bak sterk toe (zie ook vorige paragraaf), waardoor er meer water
richting het uittredepunt kan stromen.
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Figuur 2.11 Gemeten debieten tijdens de 3 proeven op gemengd getijdenzand

De proeven met Baskarpzand en kaoliniet laten beide een lineaire toename zien in het debiet
tot vlak voor het moment dat de pipe definitief doorgroeit en de debieten sterk toenemen. De
debietstoename bij de proef met 1% kaoliniet gaat vele malen sneller dan bij 3% kaoliniet, wat
samenhangt met het verschil in doorlatendheid.

Figuur 2.12 Gemeten debieten bij de proeven met Baskarpzand en kaoliniet
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Doorlatendheden
De doorlatendheid is een belangrijke parameter bij piping. Bij de doorstroomproef is voor het
gezeefde getijdenzand een doorlatendheid van ongeveer 3.5E-06 m/s vastgesteld (zie boven),
terwijl het niet-gezeefde materiaal een doorlatendheid heeft van 2E-07 m/s. Met behulp van
het gemeten debiet tijdens de proef en de gemeten gradiënten tussen stijghoogtemeters
kunnen de debieten tijdens de proeven ook geschat worden. Op deze manier bepaalde
doorlatendheden zijn bij eerdere kleine schaalproeven gebruikt bij een vergelijk met de
uitkomsten van het model van Sellmeijer (Van Beek et al., 2015). Onderstaande figuren laten
voor elke proef de berekende doorlatendheden zien op basis van gemeten debieten en
gradiënten. Tussen twee stijghoogteparen zijn doorlatendheden berekend. Het eerste paar is
h3 en h4, waarmee de bovenstroomse doorlatendheid aan de onderkant van de bak wordt
berekend. Bij het begin van de proef mag aangenomen worden dat er 2D-stroming in de bak
optreedt, waardoor in principe een goede schatting van de bulkdoorlatendheid verkregen wordt.
Na de vorming van een pipe treedt namelijk 3D-stroming op richting het uittredepunt en kan de
doorlatendheid niet worden bepaald. Aan het begin van de proef zijn de debieten echter klein,
waardoor meetonzekerheden een relatief grote rol spelen.

Het andere stijghoogtepaar is h1 en h2, dus tussen het intrede- en het uittredepunt. In het
algemeen zijn berekende doorlatendheden over o.b.v. h1/h2 lager dan h3/h4, omdat het verval
over de wel ook in de h2-meting zit, waardoor de gradiënt tussen h1-h2 lager is dan tussen h1
en de basis van het opbarstkanaal, en de doorlatendheid van het zand onderschat wordt.
Verder wordt de berekende doorlatendheid o.b.v. h1/h2 sterker beïnvloedt door 3D-stroming
bij het uittredepunt in vergelijking met h3/h4. De berekende doorlatendheid o.b.v. h3/h4 wordt
daarom betrouwbaarder geacht. Voor een betere inschatting van de doorlatendheid zouden de
verschillende configuraties in 3D numeriek gemodelleerd moeten worden.

Figuur 2.13 geeft een voorbeeld voor proef GTFZ-2-214, waarin duidelijk te zien dat de
berekende doorlatendheid o.b.v. van h1/h2 lager is dan o.bv. h3/h4. In Figuur 2.14 is te zien
dat berekende doorlatendheid o.b.v. h3/h4 voor het niet-gezeefde zand uit Friesland behoorlijk
constant is en varieert tussen 2 en 3E-06 m/s. Bij het gezeefde materiaal valt op dat er veel
variatie is, waarbij gemiddeld de berekende doorlatendheid toeneemt met een groter verval.
De waardes aan het eind van proeven 214-215 zijn wel vergelijkbaar (rond 6.5E-06 m/s). Bij
de proeven met het Baskarpzand valt op dat bij de proef met 3% kaoliniet de doorlatendheid
nauwelijks verandert gedurende de proef en bij 1% kaoliniet de doorlatendheid voortdurend
toeneemt.
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Figuur 2.13 Berekende doorlatendheden tijdens proef GTFZ-4-214

Figuur 2.14 Berekende doorlatendheden tijdens proeven 213-215 o.b.v. h3/h4

Een vergelijk van de berekende doorlatendheden met de gemeten doorlatendheden in de
doorstroomproeven laat zien dat voor het niet-gezeefde zand de berekende doorlatendheid 7-
10x hoger is dan bij de doorstroomproef. Voor het gezeefde zand is berekende doorlatendheid
gemiddeld iets lager (0.85x) of iets hoger (1.4x), relatief kleine verschillen die binnen de
verwachte spreiding vallen. Het grote verschil tussen de berekende doorlatendheid bij de
pipingproef en de doorstroomproef voor het niet-gezeefde zand kan vooralsnog niet verklaard
worden.
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Bij een vergelijk van de gemeten kritieke vervallen met de uitkomsten van het model van
Sellmeijer maakt het natuurlijk behoorlijk uit welke doorlatendheid ingevuld wordt. Voor het
gezeefde zand is gekozen voor een doorlatendheid van 3.5E-06 m/s, dit is het gemiddelde van
de doorstroomproeven en ook bij de berekende doorlatendheden komt deze waarde voor. Voor
het niet-gezeefde zand is er voor gekozen om de berekende waarde te gebruiken, omdat
verwacht mag worden dat deze representatiever voor de proef is. De gebruikte
doorlatendheden tijdens een vergelijk met het model van Sellmeijer staan in Tabel 2.1.

Voor de proeven met Baskarpzand en kaoliniet geldt dat de waardes van de
doorstroomproeven sterk vergelijkbaar zijn (verschil kleiner dan 5%) met de berekende
waardes op basis van de gradiënt tussen h3/h4 en het debiet. In het model van Sellmeijer zijn
de waardes op basis van h3/h4 gebruikt.

2.4 Discussie

2.4.1 Vergelijk met het model van Sellmeijer
Binnen het WBI wordt momenteel gewerkt met het model van Sellmeijer (2011). In Van Beek
et al. (2015) wordt aangetoond dat gemeten kritieke vervallen in kleine schaalproeven goed
gereproduceerd worden door het model als de kleine schaalproef een 2D-configuratie heeft. In
het geval van een 3D-configuratie, zoals gebruikt tijdens de proeven met getijdenzand, zijn de
gemeten kritieke vervallen structureel lager dan de berekende kritieke vervallen. Dit wordt
veroorzaakt doordat bij een 3D-configuratie de stroom zich concentreert naar 1 uitstroompunt,
waardoor de gradiënt bovenstrooms van de pipe groter is en stroomsnelheden in de pipe groter
zijn. Volgens Van Beek et al. (2015) zijn de berekende kritieke vervallen ongeveer 2x zo groot
als de gemeten vervallen bij 3D configuraties voor homogeen opgebouwde monsters. De kleine
schaalproeven die in dit rapport beschreven worden hebben allemaal een 3D-configuratie. In
de figuren hieronder zijn de berekende vervallen volgens Sellmeijer daarom met een factor 2
gehalveerd.

Figuur 2.15 laat de gemeten en berekende kritieke vervallen zien voor alle proeven met
getijdenzand, de proeven met Baskarpzand en kaoliniet, en de proeven op rivierzand zonder
fijne fractie uit Van Beek et al. (2015). Bij alle proeven is dezelfde opstelling gebruikt. De zwarte
lijn geeft de lijn aan waarop de punten zouden liggen indien de berekende en gemeten vervallen
gelijk zouden zijn. De grafiek wordt sterk naar boven uitgerekt door de proef met kleiig zand
(Kz3) en 2 kleilagen: de gemeten kritieke vervallen zijn daar maar liefst 6-7x zo groot als het
berekende kritieke verval. In Figuur 2.16 zijn dezelfde punten geplot, behalve de proeven met
2 kleilagen en Kz3, om de verschillen wat duidelijker te maken. Opgemerkt wordt dat het
gemeten kritieke verval bij Kz3 een minimale waarde is, omdat er tijdens de proef ook bij het
maximale verval nog geen falen optrad door piping.
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Figuur 2.15  Berekende kritieke vervallen (model Sellmeijer/2) en gemeten kritieke vervallen

Figuur 2.16  Berekende kritieke vervallen (model Sellmeijer/2) en gemeten kritieke vervallen, waarbij de proeven
met 2 kleilagen en het KZ3-materiaal zijn weggelaten
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Net als in Hijma & Oost (2018) worden duidelijk hogere kritieke vervallen gemeten voor
getijdenzand dan berekende kritieke vervallen. Voor proeven met zand uit Friesland liggen de
gemeten vervallen gemiddeld 2.5x hoger,  terwijl in 2018 de gemeten waarden tussen 1.6-2.4x
hoger lagen. Bij proef B15_1K ligt het gemeten verval ‘slechts’ 1.3x hoger, bij B15_3K weer 3x
hoger. Aandachtspunt hierbij is dat de d70-waarden voor het getijdenzand uit Friesland lager
dan 150 µm zijn en daarmee buiten het opgegeven bereik van de rekenregel van Sellmeijer
vallen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2017). Aangezien er momenteel geen alternatief
is voor zand met een d70 lager dan 150 µm, wordt in de praktijk de rekenregel van Sellmeijer
ook voor deze zanden toegepast.

De resultaten van de proeven op getijdenzand bevestigen de resultaten van 2018: er is extra
sterkte aanwezig in getijdenzand. De resultaten van de proeven op Baskarpzand met kaoliniet
laten zien dat deze extra sterkte ook aanwezig is na het toevoegen van klei met een zeer
beperkte cohesie. Met andere woorden: cohesie kan in dit geval niet gebruikt worden als
verklaring voor het feit dat het gemeten kritieke verval 3x zo hoog is als het berekende kritieke
verval. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader geanalyseerd.
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3 Begrijpen: waarom is getijdenzand sterker?

In Hijma & Oost (2018) worden verschillende mogelijke verklaringen gegeven voor de extra
sterkte van getijdenzand. In het geval van de aanwezigheid van kleilagen komt extra sterkte
vanzelfsprekend deels door de fysieke barrière voor zowel zandkorrels als voor stromend
water. Bij de proeven met gemengd zand is er geen kleilaag die de extra sterkte kan verklaren
en werd cohesie, zowel fysische als biologische, als belangrijkste factor genoemd. De proeven
op getijdenzand uit Friesland laten in dit verband een interessant fenomeen zien. De proef op
het niet-gezeefde materiaal (Kz3, feitelijk geen zand) laat zelf bij het grootst mogelijke verval
geen doorgaande pipe zien, terwijl de berekende doorlatendheden en debieten tijdens de proef
niet veel lager zijn dan bij de proeven met het gezeefde zand. Dit lijkt er op te wijzen dat bij
dezelfde stroomsnelheden er minder materiaal in beweging komt bij het niet-gezeefde
materiaal en dit verschil moet gezocht worden in de hogere percentages fijne fracties en de
extra cohesie die hierdoor ontstaat. Andere effecten spelen echter ook een rol, want ook bij
proeven met een fijne fractie die bestaat uit zeer beperkt cohesief materiaal (B15_3K) is extra
sterkte waargenomen. Deze sterktewinst wordt mogelijk veroorzaakt door de invloed van de
fijne fractie op het losmaken van korrels, ook als de fijne fractie niet cohesief is, of door
doorlatendheidseffecten die niet door de rekenregel van Sellmeijer gevat worden. Een andere
mogelijkheid is dat hoewel kaoliniet beperkt cohesief is, de aanwezige cohesie toch nog van
invloed is. Een recent memo van Van Beek (2019) laat daarnaast zien dat gegradeerd en/of
grindhoudend zand ook relatief sterk is, met een gevonden toename in sterkte van 1.8-5.5. In
verschillende proeven die Van Beek geanalyseerd heeft was geen cohesief materiaal aanwezig
en wordt de extra sterkte gezocht in turbulentie in de pipe. Verder wordt in dat memo aangestipt
dat het belang van de uniformiteitscoëfficiënt mogelijk onderschat wordt. Hieronder wordt de
rol van cohesie, doorlatendheid en de uniformiteitscoëfficiënt verder bediscussieerd.

3.1 Cohesie en doorlatendheid

3.1.1 Proeven
De extra sterkte bij getijdenafzettingen, in afwezigheid van kleilagen, moet waarschijnlijk vooral
gezocht worden in sterkte die ontstaat door invloed van cohesie, en/of verminderde
doorlatendheid en/of moeilijker losmaken van de korrels. Dat meerdere effecten een rol spelen
blijkt uit het feit dat:

· De proeven op het getijdenzand laten zien dat bij vergelijkbare debieten er tussen
proeven toch verschillen zijn in sterkte als gevolg van verschillen in de hoeveelheid
cohesief materiaal.

· De proeven met kaoliniet laten zien dat ook bij gebruik van een beperkt-cohesieve fijne
fractie extra sterkte optreedt. Dit komt wellicht door doorlatendheidseffecten, maar het is
ook mogelijk dat het fijne materiaal, ook indien beperkt cohesief, het losmaken van de
zandkorrels verhinderd.

De figuren hieronder tonen de relatie tussen de sterktefactor (quotiënt gemeten/berekend
kritiek verval) en achtereenvolgens het percentage kleiner dan 2, 16 en 63 µm. Als indicatie
van de relatie is vooralsnog een lineaire trendlijn gebruikt en onzekerheden zijn nog niet
meegenomen. In theorie zou de sterktefactor 1 moeten zijn bij percentages van 0% en daarom
is de trendlijn daar naar toe geforceerd.
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Met name de relatie tussen de sterktefactor en het percentage <16 mm (slibfractie) is opvallend
sterk. Voor deze relatie zijn de proeven met getijdenzand en baskarp kaoliniet gecombineerd.
De relatie is dusdanig sterk dat dit veel perspectief lijkt te bieden voor een relatie tussen sterkte
en percentage slib. Uitbreiding van de dataset is nodig om enerzijds het vertrouwen in deze
relatie te vergroten en anderzijds om nader onderscheid te maken in de relatieve bijdrage van
cohesie versus doorlatendheid op de extra sterkte. Wederom wordt opgemerkt dat bij de proef
met Kz3-materiaal (punt rechtsboven in onderstaande grafieken) nog geen falen optrad door
piping bij het maximale verval. De sterktefactor is voor dat punt dus een minimale waarde.

Figuur 3.1 Ratio tussen experimentele kritieke vervallen en berekende kritieke vervallen, uitgezet tegen het
percentage materiaal dat kleiner is dan 2 µm (lutumfractie)

Figuur 3.2 Ratio tussen experimentele kritieke vervallen en berekende kritieke vervallen, uitgezet tegen het
percentage materiaal dat kleiner is dan 16 µm (slibfractie)
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Figuur 3.3 Ratio tussen experimentele kritieke vervallen en berekende kritieke vervallen, uitgezet tegen het
percentage materiaal dat kleiner is dan 63 µm (fijne fractie)

3.1.2 Microscopisch onderzoek en literatuur
Dit onderdeel wordt inmiddels opgepakt door Ard-Jan Methorst, student civiele techniek van de
TU Delft. Hij zal zich ondermeer bezig gaan houden met microscopisch onderzoek van het
zand uit de Grevelingen en Friesland, en ook een verdiepende literatuurstudie doen naar de
invloed van de fijne fractie op sediment transport.

3.2 Uniformiteitscoëfficiënt
Uit de memo van Van Beek (2019) volgt dat met een toenemende uniformiteitscoëfficiënt
(minder uniform zand), het beproefde materiaal minder pipinggevoelig wordt. De
geanalyseerde proeven 50n en mix 2-5 (Figuur 3.1) bevatten geen/nauwelijks een fijne fractie,
terwijl de proeven 1, 6-8 wel een fijne fractie bevatten. De fijne fractie bestaat uit silt en is dus
niet cohesief. De d70 van proeven 1-5 is minimaal 800 µm, waardoor deze feitelijk ruim buiten
het opgegeven bereik (150-500 µm) van de rekenregel van Sellmeijer vallen (Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, 2017). De uniformiteitscoëfficiënten liggen in de range van 2-9.

De uniformiteitscoëfficiënten van het beproefde getijdenzand, zowel uit Friesland als uit de
Grevelingen, liggen tussen 1.5-2.5. Deze range is ook geldig voor Baskarp_kaoliniet proeven.
De proef op niet-gezeefde getijdenafzettingen uit Friesland (KZ3) is met een coëfficiënt van 45
sterk afwijkend. Een lage uniformiteitscoëfficiënt voor getijdenzand is vrij gebruikelijk, omdat
het om goed gesorteerd zand gaat met een fijne fractie die vaak minder dan 10% van het
materiaal bestaat. Het verschil tussen d60 en d10 is daardoor vrij klein en de
uniformiteitscoëfficiënt laag. Figuur 3.4 is een uitbreiding van de figuur in Van Beek (2019),
omdat de data uit het onderzoek naar piping in getijdenzand is toegevoegd. De figuur laat zien
dat met een toenemende uniformiteitscoëfficiënt de sterktefactor toeneemt, als is er veel
spreiding rond deze algemene trend. De getijdenzanden laten hierop geen afwijkend patroon
zien. Binnen de groep getijdenzanden is er geen relatie tussen uniformiteitscoëfficiënt en de
sterktefactor.
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Figuur 3.4 Ratio tussen experimentele kritieke vervallen en berekende kritieke vervallen, uitgezet tegen de
Uniformiteitscoëfficiënt (uitbreiding op Van Beek, 2019)
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4 Toepassen: extra sterkte in ontwerp en beoordeling

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de extra sterkte van getijdenafzettingen.
Binnen het versterkingsproject 20-3 (Fugro, 2019) wordt vooral gekeken naar de extra sterkte
die ontstaat door meerlaagsheid en anisotropie. Bij meerlaagsheid wordt het zandpakket onder
de deklaag geschematiseerd in meerdere lagen met elk hun eigen eigenschappen en wordt
een pipingsom in D-Geo Flow uitgevoerd. Dit levert aanzienlijke sterkte op ten opzichte van de
werkwijze binnen Riskeer, waarbij het zandpakket als 1 laag meegenomen wordt met gewogen
eigenschappen. Bij anisotropie wordt het verschil in horizontale en verticale doorlatendheid
meegenomen binnen D-Geo Flow en ook dit levert sterkte op. Probleem hierbij is dat D-Geo
Flow nog niet gevalideerd is en ook geen faalkansen berekent. Het zal nog enige tijd duren
voordat er een veiligheidsfilosofie is ontwikkeld voor D-Geo Flow. Binnen 20-3 wordt
momenteel gewerkt aan een werkwijze waarbij deze extra sterkte ook nu al meegenomen kan
worden.

Los van extra sterkte door meerlaagsheid en anisotropie ontstaat ook extra sterkte door de
aanwezigheid van een fijne fractie. In 2018 (Hijma & Oost, 2018) werd de nadruk gelegd op
een gemiddelde sterktefactor van rond 2, het huidige onderzoek specifieert dit door een relatie
te leggen tussen de hoogte van de sterktefactor en het percentage fijne fractie. De sterkste
relatie is er met het percentage fijn materiaal kleiner dan 16 mm (slibfractie). Hoewel in mijn
ogen deze relatie nog beter onderbouwd moet worden, zou bij beoordelings- en
versterkingsprojecten de extra sterkte door de fijne fractie al wel meegenomen kunnen worden.
Gezien de nog aanwezige onzekerheden moet dit met enig conservatisme gebeuren.
Hieronder wordt een concreet handelingsperspectief voorgesteld:

1 Bepalen % slibfractie in de ondergrond (fractie < 16 mm)

2 Toepassen extra sterkte getijdenzand
Het kritieke verval kan verhoogd worden met een percentage dat afhangt van het
percentage slib. Een voorlopige veilige relatie is (zie ook Figuur 4.1):

· Bij 1% slibfractie, toename kritieke verval met 15%.
· Bij 2% slibfractie, toename kritieke verval met 30%.
· Etc.

3 Voorzichtige toepassing rekenregel
Er dient nog voorzichtig omgegaan te worden met bovenstaande rekenregel, maar kan
wel gebruikt worden in de ‘toets op maat’. Indien door de gebruiker afgeweken wordt van
voorgestelde rekenregel zou dit goed onderbouwd moeten worden.

Daarnaast zou bij het prioriteren van versterkingen vast rekening gehouden kunnen worden
met een sterktefactor van 2. Dijktrajecten die door deze sterktewinst goedgekeurd worden,
zouden voorlopig niet versterkt hoeven te worden in afwachting van onderzoek dat gepland
staat voor 2020 en 2021. Dit onderzoek bestaat wellicht uit een voortzetting van het KvK-
programma, maar zeker ook uit de piping praktijkproef in Friesland en mogelijk andere
veldproeven.
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Figuur 4.1 Ratio tussen experimentele kritieke vervallen en berekende kritieke vervallen, uitgezet tegen het
percentage materiaal dat kleiner is dan 16 µm (slibfractie). De dikke zwarte lijn is de voorgestelde extra
sterkte die gebruikt kan worden binnen de ‘toets op maat’

Ten slotte: bovenstaande aanbevelingen zijn specifiek gericht op de werkelijke sterkte van
getijdenzand. Binnen het KvK-programma lopen nog verschillende andere onderzoeken naar
piping, waaronder  anisotropie, voorland en heterogeniteit. Ook loopt er een traject waarbij alle
aspecten en kenniswinst in gezamenlijkheid worden geanalyseerd door middel van
combinatiesommen in D-Geo Flow. Indien alle KvK-kenniswinst geïmplementeerd wordt in
beoordelings- en versterkingsprojecten levert dit in de meeste gevallen extra sterkte op. Dit
geldt niet voor de invloed van 3D-stroming op de pipinggevoeligheid. D-Geo Flow en het model
van Sellmeijer rekenen in 2D, maar uit schaalproeven komt duidelijk naar voren dat in 3D-
stromingssituaties de kritieke vervallen lager zijn, tot wel een factor 2 (Van Beek et al., 2015).
Het KvK-programma is een aanzet tot een realistischer inschatting van de kans op piping bij
de waterkeringen. Bij een dergelijke inschatting hoort ook het meenemen van aspecten die
resulteren in lagere kritieke vervallen. Maar alles bij elkaar is de verwachting wel dat een
realistischer inschatting in het algemeen leidt tot hogere kritieke vervallen.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusie
Het onderzoek naar piping in getijdenzand dat in 2018-2019 is uitgevoerd draait om drie
centrale vragen:

1) Is getijdenzand minder pipinggevoelig dan rivierzand?
Deze vraag is in 2018 al met ‘ja’ beantwoord  (Hijma & Oost, 2018), in 2019 is vooral gewerkt
aan het uitbreiden van de dataset van kleine schaalproeven,  het begrijpen van de oorzaak
voor de extra sterkte en het mogelijk maken om de kennis ook te kunnen toepassen  binnen
projecten.

2) Zo ja, waardoor komt dit?
De nieuwe proeven laten wederom zien dat doorgaande pipegroei in getijdenzand bij hogere
kritieke vervallen plaatsvindt dan volgend uit de rekenregel van Sellmeijer. De proeven zijn
deels uitgevoerd op getijdenzand uit het veld en deels op Baskarpzand waaraan kaolinietklei
is toegevoegd. Deze laatste proeven zijn uitgevoerd omdat kaolinietklei beperkt cohesief is. De
extra sterkte in getijdenzand ontstaat namelijk naar verwachting deels door cohesie, zowel door
de aanwezigheid van kleideeltjes (fysische cohesie) als door de aanwezigheid van biofilms
(biologische cohesie). Door proeven uit te voeren met een fijne fractie (in dit geval kaolinietklei)
die beperkt cohesief is en geen biofilms bevat, kan inzicht verkregen worden in de bijdrage van
cohesie aan de extra sterkte. De proeven met Baskarpzand en kaolinietklei laten zien dat ook
nu nog extra sterkte aanwezig is. Deze sterktewinst wordt mogelijk veroorzaakt door de invloed
van de fijne fractie op het losmaken van korrels, ook als de fijne fractie niet cohesief is, of door
doorlatendheidseffecten die niet door de rekenregel van Sellmeijer gevat worden. Een andere
mogelijkheid is dat hoewel kaoliniet beperkt cohesief is, de aanwezige cohesie toch nog van
invloed is.
Het plotten van de sterktefactor (het quotiënt van gemeten/berekend kritiek verval) met
percentages lutum, slib en fijne fractie laten duidelijke relaties zien, waarbij toenemende
percentages fijn materiaal leiden tot hogere sterktefactor. Deze relatie is het sterkst voor de
slibfractie (< 16 mm).

3) Zo ja, hoe kan dit meegenomen worden bij de beoordeling?
Het KvK-onderzoek naar piping in getijdenzand richt zicht op de extra sterkte in homogeen
aangebracht, isotroop getijdenzand. Het onderzoek laat zien dat dit zand gemiddeld ~2 x
sterker is dan volgt uit de rekenregel van Sellmeijer. In het veld zorgen anisotropie en
meerlaagsheid nog voor aanvullende sterkte. Deze laatste sterkte kan al verzilverd worden
middels D-Geo Flow,  waarbij het nog wel nodig is D-Geo Flow te valideren en in te bedden in
een veiligheidsfilosofie.
Voor het verzilveren van de extra sterkte onder invloed van de fijne fractie wordt een
handelingsperspectief geven, waarbij het percentage slibfractie leidend is:

1. Bepalen percentage slibfractie.
2. Verhogen kritiek verval: bij 1% slibfractie 15% verhogen; bij 2% 30% verhogen, etc.
3. Er dient nog wel voorzichtig omgegaan te worden met bovenstaande rekenregel binnen de

‘toets op maat’. Indien door de gebruiker afgeweken wordt van de voorgestelde rekenregel
zou dit goed onderbouwd moeten worden.
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Het is goed te beseffen dat ook sommige rivierafzettingen  een slibfractie bevatten, dus in
dergelijke afzettingen is wellicht ook extra sterkte aanwezig.

5.2 Aanbevelingen
Ten opzichte van 2018 is goede progressie gemaakt naar de vaststelling van werkelijke sterkte
van getijdenzand tegen piping. Met name de sterke relatie tussen %slibfractie en de
sterktefactor is veelbelovend. Onderstaande aanbevelingen kunnen niet los gezien worden van
de ontwikkelingen buiten het KvK-programma en zullen (deels) opgepakt worden in andere
projecten.

Proeven
· Meer (10-20) kleine schaalproeven uitvoeren op Baskarpzand met kaoliniet. De proeven

van 2019 moeten herhaald worden en de dataset uitgebreid, zodat de relatie
%percentage slibfractie en sterktefactor beter onderbouwd kan worden. Daarnaast moet
de mate van cohesie van de gebruikte kaolinietklei nader onderzocht worden.

· Meer schaalproeven uitvoeren op het zand uit het Grevelingenmeer, waarbij het %fijn
materiaal kunstmatig verhoogd wordt om de relatie fijne materiaal –pipinggevoeligheid
vast te stellen.

· De resultaten van het afstudeerproject van Ard-Jan Methorst meenemen. Dit betreft onder
andere de preservatie van biofilms in opgeslagen en gedroogd materiaal.

· Een aantal medium schaalproeven uitvoeren om schaaleffecten uit te sluiten.
· Kennis opdoen via veldproeven (valt buiten KvK-project): in 2020 in Noord-Friesland

(samenwerking met Wetterskip Fryslân en Fugro) en in 2021 mogelijk bij de
Hedwigepolder (samenwerking met Waterschap Hollandse Delta) en Fugro.

Modelleren
· De invloed van kleilagen op piping kan onderzocht worden met de random-fields

methode, waarbij op willekeurige plaatsen, maar met opgelegde correlatiecoëfficiënten,
kleilagen aanwezig zijn in een zandpakket. Deze random fields opbouw kan binnen
D-Geo Flow gebruikt worden om het effect van kleilagen op piping te onderzoeken. Hierbij
moet ook aandacht zijn voor het vaststellen of de toestroom richting het uittredepunt een
3D- of meer een 2D-karakter heeft onder invloed van pipevorming in dwarsrichting. Hierbij
wordt opgemerkt dat in DgFlow (de 3D-versie van D-Geo Flow) heterogeniteit nog niet
kan worden toegepast en ook nog niet is gevalideerd.

· Validatie van D-Geo Flow en DgFlow (buiten KvK-programma)

Begrijpen
· Vaststellen of het getijdenzand inderdaad een kleicoating heeft en biofilms bevat door

gebruik te maken van een SEM en biochemische analyses. Dit zou uitgevoerd moeten
worden op het zand dat beschikbaar komt bij de veldproef in Friesland.

Toepassing binnen WBI
· In het huidige rapport wordt een handelingsperspectief geboden voor piping in

getijdenzand. Dit betreft dan de sterkte die specifiek veroorzaakt wordt de aanwezigheid
van de slibfractie. De sterkte die ontstaat door anisotropie en meerlaagsheid kan
meegenomen worden middels D-Geo Flow modellering. Hiervoor is het wel nodig dat D-
Geo Flow gevalideerd wordt en ingebed in een veiligheidsfilosofie. Dit valt buiten het KvK-
programma.
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