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Symbolenlijst 
 
su ongedraineerde schuifsterkte [kPa] 
 
qc conusweerstand [MPa] 
qt conusweerstand na spleetcorrectie (in verband met waterdruk u2 in spleet met 

relatieve oppervlakte 1-a)   
 = qc + (1-a) u2 [MPa]   
qnet conusweerstand na spleetcorrectie en bovenbelastingcorrectie = qt - v0 [MPa] 
 
u2 waterspanning gemeten in de dilatatiespleet vlak boven de conus [MPa] 
Bq dimensionless pore pressure parameter = (u2-uo) / qnet 

 
N factor tussen penetratieweerstand en ongedraineerde schuifsterkte = qx / su 
 
cv consolidatiecoëfficiënt van Terzaghi [m2/sec] 
 
DMT Dilatometer Marchetti Test 
p0 initiële druk vóór uitzetting van het membraan 
p1 druk bij maximale uitzetting van het membraan (1,1 mm) 
p2 druk na terugkeer van het membraan 
 
OCR Overconsolidatie Ratio = p / v0,   p = grensspanning, v0 = verticale 

terreinspanning 
POP previous overburden = p - v0 [kPa] 
 
K0 neutrale gronddrukcoëfficiënt  
 = h / v onder de conditie van geen horizontale vervorming 
K0,nc waarde van K0 in het normaal-geconsolideerde bereik 
 

 effectieve hoek van inwendige wrijving [°] 
c  effectieve cohesie [kPa] 
 
s  alzijdige plane strain spanning = ( v + h) / 2  [kPa] 
t maximale plane strain schuifspanning = ( v - h) / 2  [kPa]  
 

* kruipparameter van het soft-soil-creep model 
 
FS factor of stability = weerstandbiedende krachten / aandrijvende krachten 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond van het onderzoek 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Waterdienst van Rijkswaterstaat 
hebben het voornemen de beschrijving van het sterkte gedrag van veen voor het toetsen van 
de stabiliteit van waterkeringen te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in het onderzoeksproject 
Dijken op veen.  
 
In het verleden werd de sterkte van grond, ten behoeve van de toetsing van de stabiliteit van 
waterkeringen, bepaald met behulp van de celproef. Recent is consensus ontstaan over het 
feit dat de celproef geen goede proef is voor het bepalen van de sterkte van grond. Tot op dit 
moment is er nog geen algemeen geaccepteerde vervanging voor de celproef. De 
controverse over de parameterbepaling is het grootst voor de sterkte-eigenschappen van 
veen en sterk humeuze klei. De onduidelijkheid over de parameterbepaling zorgt, onder 
andere voor vertraging van dijkversterkingsprojecten. Een mogelijke wijziging in 
parameterbepaling op korte termijn zou dan tot gevolg kunnen hebben dat recent versterkte 
dijken of overgedimensioneerd zijn of opnieuw worden afgekeurd. Voor de Waterdienst van 
Rijkswaterstaat is het van belang dat er duidelijkheid komt in de wijze waarop de sterkte 
eigenschappen van veen bepaald dienen te worden.  
 
Het hierboven geschetste probleem doet zich onder andere voor bij de Markermeerdijk. Het 
traject Amsterdam Noord – Hoorn is afgekeurd en dient versterkt te worden. Het 
versterkingsontwerp heeft geresulteerd in lange stabiliteitsbermen. Langs het traject zijn 
enkele historische dorpskernen gelegen waar een dergelijke stabiliteitsberm lastig in te 
passen is. Het afkeuren en het relatief zware ontwerp is opmerkelijk omdat de waterkering in 
het recente verleden een Zuiderzeedijk is geweest en toen hogere waterstanden heeft 
gekeerd dan het huidige maatgevende hoogwater. Voor het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier is het belangrijk meer inzicht in het gedrag van het dijklichaam en 
ondergrond te krijgen zodat waar mogelijk de dijkversterking kan worden geoptimaliseerd. 
Deze optimalisatie leidt niet alleen tot kostenbesparing, maar maakt ook de omwonenden 
duidelijk dat alles is gedaan om het landschap te sparen en toch het geëiste veiligheidsniveau 
te garanderen.  
 
Onderdeel van het onderzoek is de uitvoering van enkele veldproeven op een binnendijks 
terrein. Door het opwekken van een glijvlak door de veenlaag kan de maximale 
schuifweerstand van het veen in het veld worden bepaald. Deze veldwaarde van de sterkte 
kan vervolgens worden vergeleken met de laboratoriumproeven. Aan de hand van deze 
vergelijking kunnen een aantal vragen rondom de bepaling van de sterkte van veen worden 
beantwoord.  
 
Om er zeker van te zijn dat de analyse van de proefresultaten aansluit bij de state of the art 
inzichten in het sterkte gedrag van veen is een literatuurstudie uitgevoerd. Deze rapportage 
doet verslag van de literatuurstudie.  

1.2 Doel van de rapportage 
Doel van de rapportage is het vastleggen van de state of the art inzichten in het sterkte-
gedrag van veen. De literatuurstudie dient als input voor de analyse van de veldproeven die 
in het kader van het onderzoeksproject Dijken op Veen worden uitgevoerd.  
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1.3 Werkwijze 
Als basis voor de literatuurstudie is gekozen voor het artikel Den Haan & Kruse (2007). Dit 
artikel is in de bijlagen opgenomen. Vervolgens is nagegaan welke nieuwe ontwikkelingen 
zich sinds de publicatie van dit artikel hebben voorgedaan. Omdat gedrag van veen een zeer 
breed onderwerp is, is ingezoomd op sterktegedrag van veen. Specifiek is gekeken naar de 
onderwerpen: veldsondemetingen, laboratoriumonderzoek, parameterbepaling en 
stabiliteitsanalyses.  

1.4 Relatie met overige rapportages 
Het onderzoek wordt in een aantal stappen uitgevoerd. Deze stappen zijn afzonderlijk 
gerapporteerd. In de analyse die in dit rapport is beschreven komen deze stappen samen. De 
volgende rapporten zijn in de aanloop naar de analyse van de resultaten opgesteld: 
 
 Plan van Aanpak, documentnummer 1203768-001-GEO-001, d.d. maart 2011, dit 

document beschrijft de doelen van het onderzoek dijken op veen en geeft hoe de 
veldproeven aan dit doel bijdragen; 

 Dijken op Veen, veldwerk, documentnummer 1203768-004-GEO-0002 (Fugro rap. Nr. 
2111-0004-000), d.d. augustus 2011, dit document geeft de resultaten van de 
veldwerkzaamheden ter verkenning van de ondergrond; 

 Dijken op Veen, Ontwerprapport, rapportnummer 1203768-006-GEO-0001, d.d. 
september 2011, dit rapport beschrijft het ontwerp van de proef, gebaseerd op de 
resultaten van de terreinverkenning; 

 Dijken op Veen, predictierapport, rapportnummer 1203768-007-GEO-0002, 18 november 
2011; 

 Dijken op Veen, Draaiboek en monitoringsplan, rapportnummer 1203768-003-GEO-0004, 
d.d. september 2011, dit rapport beschrijft de uitvoeringswijze van de proeven en de 
benodigde monitoring op basis van het ontwerp van de proeven; 

 Factual report opleveren bouwterrein, rapport nummer 1203768-008-GEO-0001 d.d. 27 
oktober 2011; 

 Factual report opleveren proefopstelling, rapportnummer 1203768-002-GEO-0003 d.d. 7 
november 2011; 

 Dijken op Veen, factual report uitvoeren proef 1 & 2, rapportnummer 1203768-010-GEO-
0001, d.d. oktober 2011; 

 Factual report opbouwen proef 3, 4 en 5, rapportnummer 1203768-002-GEO-0004 d.d. 
12 december 2011.  

 
Overkoepelend aan deze rapporten wordt een analyse rapport opgesteld. Hierin komen de 
resultaten van de afzonderlijk onderdelen samen en worden de resultaten, mede aan de hand 
van de inzichten uit de literatuurstudie, geanalyseerd.  
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2 Penetrometeronderzoek 

Standaard CPT onderzoek in situ in veen heeft slechts beperkte nauwkeurigheid. Er is door 
diverse auteurs naar deze nauwkeurigheid gekeken. De zogenaamde full-flow penetrometers, 
de bolsonde en de T-bar-sonde, zijn door het grotere geprojecteerde oppervlak, 
nauwkeuriger, en dit wordt versterkt doordat correcties voor wateroverspanning en 
bovenbelasting niet nodig zijn. Bovendien zou de ongedraineerde sterkte su met nauwere 
grenzen af te leiden zijn uit de penetratieweerstand van T-bar en bol. Deze sondes hebben 
daarom veel aandacht gekregen.  
 
Verder zijn veldvin, dilatometers en conuspressiometers ingezet in veen. De veldvin zou in 
veen niet moeten worden toegepast, maar het heeft het voordeel dat er veel directe 
vergelijkingen bestaan van veldvinsterkte met de teruggerekende sterkte van bezweken 
ophogingen en hellingen. De dilatometer en de conuspressiometer zijn toegepast 
('uitgeprobeerd') in het Grensverleggend Toetsen project, zie Den Haan (2007) en Den Haan 
en Zwanenburg (2008).  

2.1 Nauwkeurigheid van CPT in veen  
Boylan, Mathijssen, Long, Molenkamp (2008) bespreken de "Accuracy of Piezocone Testing 
in Organic Soils". Zij tonen aan dat plotselinge temperatuurvariaties de conusuitlezing 
beïnvloeden, ook al zijn de rekstrookjes temperatuur-gecompenseerd. Een plotselinge daling 
van 15 °C bijvoorbeeld leidde tot een afname van de uitlezing van de conusweerstand met 
140 kPa. Het duurde 4 minuten voordat de afwijking verdwenen was. Dit effect verklaart 
mogelijk de negatieve conusweerstanden die in Boylan, Long (2007) waren gevonden. De 
oplossing is eenvoudig - de sonde wordt vooraf in een emmer vers geschepte plaatselijke 
slootwater gehangen, om aanpassing aan de grondtemperatuur te bereiken.  
 
Boylan, Mathijssen, Long, Molenkamp (2008) beschrijven ook vergelijkende sonderingen van 
verschillende conussen, uitgevoerd langs de A2 bij Vinkeveen. Zie Figuur 2.1. De toelaatbare 
spreiding voor Klasse 1 sonderingen (nauwkeurigheid  35 kPa volgens de EN / ISO normen 
- zie de zwarte streep in de grafieken) wordt voor qt overschreden (qt is de 
sondeerweerstand, gecorrigeerd voor het effect van de wateroverspanning in de 
dilatatiespleet boven de conus), maar de Fugro en GeoDelft conussen samen voldoen daar 
wel aan. Dit ondanks dat de GeoDelft sonde een Klasse 2 sonde was met een 
nauwkeurigheid van 50 kPa, terwijl de Fugro conus zelfs slechts tot 100 kPa nauwkeurig was. 
De  u2 waterspanning (meting direct boven de conus) blijkt weinig variatie te kennen, in 
tegenstelling tot de conusweerstand. Correlaties van su met  op  u2 gebaseerde parameters 
(bijvoorbeeld Bq) blijken ook relatief weinig variatie te vertonen. 
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Figuur 2.1 Sonderingen, Vinkeveen langs de A2, vergelijking van verschillende conussen. Uit Boylan, Mathijssen, 

Long, Molenkamp (2008) 
 
De invloed van de gevoeligheid van sondeerconussen werd door Den Haan (2010) 
onderzocht. De gevoelige conus (met 15 MPa/mV/V circa 4x gevoeliger dan de 
standaardconus) gaf een meer geleidelijk verloop dan de standaardconus, die vaak lijkt te 
blijven "hangen" bij de lage weerstanden in veen, Figuur 2.2a. Van meer belang is echter de 
nauwkeurigheid van de conus. Die was voor beide conussen, 50 kPa. Als er dan 
verschillende waarden gevonden worden zoals in Figuur 2.2b, dan zijn beide metingen even 
ongewis, ondanks de hogere gevoeligheid van één ervan.  
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Figuur 2.2 Vergelijking standaardconus met gevoelige conus, Markermeerdijk nabij Warder. (Verticaal 2 onderaan 

talud, Verticaal 4 aan de teen van het talud) 
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Den Haan (2010) laat ook zien dat de correctie voor bovenbelasting in veen echt nodig is als 
su aan conusweerstand wordt gecorreleerd. In Figuur 2.3 blijkt dat na deze correctie, de 
conusweerstand qnet dezelfde trend heeft als de bolsonde en de T-bar, waar deze correctie 
niet nodig is. Vóór correctie neemt qc toe met de diepte, erna neemt qnet af. De afname met 
de diepte van qnet is een gevolg van afnemende venigheid, zoals uit het profiel van de 
volumegewichten blijkt.   
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Figuur 2.3 Vergelijking conusweerstand vóór en na bovenbelastingcorrectie met bolsonde, Lekdijk Dijkpaal 190, 

achterland) 
 
 
Als conclusie mag gelden dat toepassing van de conus in veen om daaruit de 
ongedraineerde sterkte su te bepalen, ongewenst is, en wel om de volgende overwegingen: 

 De onnauwkeurigheid van 50 à 100 kPa is te groot om daaruit su met redelijke 
zekerheid te bepalen.  

 De noodzakelijke bovenbelastingcorrectie voegt extra onzekerheid toe. 
 Gevoeliger en nauwkeuriger conussen zijn in het gebruik kwetsbaar en daardoor 

duur. 
 
Door de hoge mate van overeenkomst in Figuur 2.1 van de waterspanning u2 van 
verschillende conussen zijn su -  u2 correlaties echter wellicht wel bruikbaar. Temeer daar 
Boylan en Long (2007) ook vinden dat N u, de factor tussen su en  u2, minder spreiding 
vertoont binnen één grondsoort dan de factoren op basis van de penetratieweerstand. In dat 
onderzoek werd hetzelfde geconstateerd voor de bolsonde.  

2.2 Full-flow penetrometers: T-bar en bolsonde 
Boylan en Long (2007) pasten de T-bar, bolsonde en CPTu toe in veen, op 3 verschillende 
locaties in Ierland (o.a. Loughrea). Zij vonden een geringere spreiding van de N factoren (N = 
indringweerstand / su) van T-bar en bolsonde dan van de conus. N bleek hoger bij de T-bar 
dan bij de bolsonde, wat tegenstrijdig is met de theoretische oplossingen voor elastisch 
perfect plastisch materiaal, en dit wordt geweten aan de structurele anisotropy van veen. De 
bolsonde was uitgerust met waterspanningsmeters. De correlatie van su met ubol én u2 (NuBol, 
Nu) vertoonde minder spreiding dan op basis van de indringweerstanden. De ubol waarneming 
was in gehumificeerd veen duidelijk hoger dan in een hoger gelegen minder gehumificeerde 
laag, en mogelijk kan de bolsonde-met-waterspanningsmeting dus inzicht geven in de graad 
van verwering. 
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In Boylan, Long en Mathijssen (2011), "In situ strength characterisation of peat and organic 
soil using full-flow penetrometers" wordt vooral ingegaan op de effecten van drainage tijdens 
de penetratie. Lunne, Robertson en Powell (1997) wezen er al op dat in veen, door de hoge 
doorlatendheid, penetratie van veldsondes mogelijk onder gedeeltelijk gedraineerde 
omstandigheden plaatsvindt. Viergever had met een onderzoek met grote conussen (50 en 
100 cm2) al aangetoond dat de weerstand afneemt bij grotere diameter. Dit kan te maken 
hebben met verminderde drainage door de grotere drainagelengte. Bepalend is de 
dimensieloze grootheid 
 
V = vd/cv  
 
waarin v de indringsnelheid is, en d de diameter van de sonde. Hogere V leidt tot minder 
drainage en lagere weerstanden. Bij nog hogere snelheden echter kan de weerstand weer 
toenemen door visceuze effecten (Visceus: denk aan een demper: hogere 
vervormingssnelheid, meer weerstand).  
 
T-bar onderzoek bij de (eerder vermelde) Loughrea locatie, zie Figuur 2.4, laat beide effecten 
zien. Bij lage snelheden is de weerstand hoog door partiële drainage, en bij hoge snelheid is 
het hoog door visceuze effecten. Bij de standaard snelheid is de weerstand, althans in het 
veen dieper dan 2 m - m.v., lager. Het ondiepere veen (1 m diep) is minder verweerd en 
daardoor doorlatender, en wellicht is de afname bij de hogere penetratiesnelheid, 5 cm/sec, 
op deze diepte een indicatie dat dan pas de effecten van partiële drainage aan het afnemen 
zijn.  
 

  
Figuur 2.4 T-bar onderzoek, Loughrea Ierland, effect van penetratiesnelheid 
 
 
Het artikel van Boylan, Long en Mathijssen (2011) beschrijft ook de resultaten van onderzoek 
langs de A2 bij Vinkeveen, en langs de N11 bij Bodegraven. Ook hier gaat het om variabele 
penetratie-snelheid met T-bar en bolsonde.  
 
Figuur 2.5 geeft de vergelijkende bolsondeweerstanden. Dieper dan  2 m - m.v. is de trend 
dat hogere snelheid met lagere weerstand correleert, én dat het effect afneemt met 
toenemende snelheid. Kennelijk is partiële drainage nog in het geding, zelfs bij de hoogste 
snelheid.  
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Figuur 2.5 Bolsonde onderzoek, Vinkeveen (langs A2), Effect van penetratiesnelheid 
 
 
Ondanks de snelheidseffecten concluderen ook Boylan, Long en Mathijssen (2011) dat T-bar 
en bolsonde een meer uniforme maat  opleveren voor de indringweerstand, met een 
geringere spreiding dan de conus. Door meer onderzoek naar de effecten van partiële 
drainage kan de spreiding wellicht verder worden teruggedrongen.  

2.3 N-factor 
De N factoren van de verschillende penetrometers worden afgeleid uit de indringweerstand 
enerzijds, en metingen van su anderzijds. Hierbij wordt su op verschillende wijze bepaald, 
waarbij veldvin, triaxiaalproef en directe-schuifproef of simpleshearproef de meest 
gebruikelijke zijn. Tabellen met aldus gevonden N factoren worden in veel publicaties 
gegeven, maar zijn niet direct bruikbaar in stabiliteitsanalyse.  
 
In Figuur 2.6 is Nbol bepaald uit veldvin- en bolsonde- waarnemingen voor een breed scala 
aan slappe grondsoorten (Nbol = qbol / su,vin). Daaruit blijkt globaal gezien een afname van Nbol 
naarmate de grond slapper is. De lijn Nbol = 13 wordt aanbevolen als gemiddelde waarde bij 
de bezwijktoestand. Bij de vastere grondsoorten komt dat overeen met de meting, maar bij 
veen is een extra veiligheid aanwezig van globaal een factor 2. Dit komt overeen met 
waarnemingen aan bezweken taluds op veen. Edil (2001) bevat een review van in de 
literatuur gerapporteerde verhoudingen van de bezwijksterkte van ophogingen en van ring 
shear en directe schuifproeven op veen en organische grond  tot de veldvinsterkte en 
concludeerde daaruit dat in veen de veldvinsterkte met 40 - 50% moet worden gereduceerd. 
In organische klei zou de reductie iets minder kunnen zijn.  
 
Deze factor van 2 komt ook overeen met de op veel ervaring gebaseerde aanbeveling van 
prof. Hanrahan (University College Dublin) met betrekking tot veldvinsterktes en ophogingen 
op Iers veen.  
 
Bekend is echter dat de veldvin niet goed functioneert in veen door effecten als compressie 
van het veen vóór de vinnen uit, holtevorming erachter, "touw"-vorming en afscheuren van 
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vezels om de vinnen heen, consolidatie etc. Dit verklaart ongetwijfeld een deel van de 
spreiding in de correlatie in Figuur 2.6 bij lage dichtheden - ook de enkele zeer hoge N-
waarden (lage vinsterkte). De trend is echter duidelijk, en de waarde Nbol = 13 geeft dus een 
indicatie van de bezwijksterkte in veen. Inzet van de veldvin is dan niet meer nodig. Het figuur 
kan gezien worden als een eenmalige calibratie van de bolsonde. 
 

 
Figuur 2.6 Correlatie van Nbol = qbol / su,veldvin met volumegewicht, Project "Grensverleggend toetsen van dijken in 

opdrijfsituaties" - zie GeoDelft rapport 419230.0025, en Den Haan (2010) 
 
 
Prof. M. Long merkt ergens in een powerpointpresentatie op dat de ongedraineerde 
schuifsterkte die door een full-flow penetrometer wordt gemeten, een gemiddelde waarde is 
van de toestanden actief - neutral - passief. Dan zijn T-bar en bolsonde het beste te 
correleren met simpleshear sterktes. De sterkte van de veldvin ligt in het algemeen ook dicht 
bij de gemiddelde sterkte. Correlaties van T-bar en bolsonde met su waarden van de 
triaxiaalproef zouden dus minder direct zijn.  

2.4 Dilatometerproeven in veen  
De dilatometer wordt sporadisch in veen ingezet. De DMT is ingezet bij het project 
"Grensverleggend toetsen van dijken in opdrijfsituaties - zie GeoDelft rapport 419230.0025. 
Er werden in drie dwarsprofielen (één nabij Warder langs het Markermeer, en twee profielen 
tussen Nieuw-Lekkerland en Streefkerk) metingen gedaan in 4 verticalen in het achterland op 
verschillende afstanden tot de teen. Bij elk verticaal is 2x gemeten, met het blad resp. 
evenwijdig aan en loodrecht op de dijk.  
 
De DMT levert een aantal kentallen op die o.a. gebruikt worden voor grondsoortclassificatie, 
en bepaling van su, OCR, en K0. Het GeoDelft onderzoek leverde echter een grote spreiding 
op in su, en een onverwachte ligging in het grondsoortclassificatiediagram van Marchetti - zie 
figuur 2.7.  
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Figuur 2.7 Grondsoortclassificatie met dilatometer-indices ID en ED. 
 
 
Geconcludeerd werd dat de DMT ongeschikt is voor inzet in veen, vermoedelijk doordat de 
maximale uitzetting van het membraan, 1,1 mm, te klein is.  
 
Rahardjo et al. (2004) hebben een Dual Dilatometer, DDMT, toegepast voor gebruik in veen 
waarbij boven het standaardblad (dikte 15 mm) een tweede dikkere blad (30 mm) is 
aangebracht met daarin een tweede membraan. De gedachte was dat de grotere verdringing 
door het dikkere blad tot betere resultaten zou leiden. Het apparaat is afkomstig van prof. 
Marchetti zelf, maar dit artikel lijkt de enige toepassing ervan te beschrijven. 
 
Gevonden werd (Indonesisch veen, onder een recent aangebrachte ophoging) dat de 
materiaal-index van het dikkere blad afnam en minder spreiding vertoonde. Wordt met het 
standaardblad het veen als silt of zand geclassificeerd (ID = 1 à 2 tot 5), met het dikkere blad 
is ID lager (0,5 of lager). De waarde van ED neemt af van circa 200 kPa naar minder dan 50 
kPa. Beide waarden zijn veel lager dan in het GeoDelft onderzoek werd gevonden.  
 
Rahardjo et al. leiden ook su af uit hun metingen, daarbij gebruikmakend van een aantal 
gepubliceerde relaties. Evenals GeoDelft concluderen zij dat de p1 meetwaarde (druk bij 
maximale uitzetting) een betere correlatieparameter is dan de p0 meetwaarde (aanvankelijke 
druk) die Marchetti aanbeveelt: 
 
su = (p1 - u0) / 9 
 
waarin u0 de hydrostatische waterspanning is.  
 
Het dikkere blad geeft minder spreiding in de su waarden dan het standaard blad. Dit lijkt 
vooral het geval in de kleilagen die onder het veen voorkomen. In het veen zelf is voor het 
standaardblad su niet afgeleid. 
 
Rahardjo et al leiden ook OCR af uit hun onderzoek, maar vinden OCR << 1. Dit zou erop 
wijzen dat het consolidatieproces ten gevolge van de recente ophoging nog niet is voltooid.  
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Veel DMT onderzoek vindt plaats aan de Warsaw University of Life Sciences, door o.a. prof. 
Lechowicz. Dit betreft echter voornamelijk slappe organisch klei, niet veen. In Lechowicz en 
Rabarijoely (1997) worden wel resultaten op veen gepresenteerd. Daar blijkt dat de ID en ED 
waarden vergelijkbaar zijn met wat Rahardjo vond. Wellicht daarom dat de GeoDelft-
resultaten met argwaan moeten worden beschouwd. Niettemin blijft het onwaarschijnlijk dat 
met de dilatometer zinnige correlaties met de ongedraineerde sterkte te vinden zullen zijn. 

2.5 Conuspressiometer 
De conuspressiometer is ingezet bij het project "Grensverleggend toetsen van dijken in 
opdrijfsituaties" - zie GeoDelft rapport 419230.0025. De ongedraineerde sterkte is uit de 
metingen bepaald met de Gibson en Anderson (1961) theorie, die uitgaat van ruimte-
expansie. Normaalgesproken wordt bij de conuspressiometer aangenomen dat de ruimte-
expansie al achter de rug is voordat de meting begint, en wordt su afgeleid uit de 
ontlastkromme, maar dat blijkt in slappe klei en veen anders te zijn. 
 
De afgeleide su was in het algemeen hoger ten opzichte van bepalingen met veldvin en 
laboratoriumproeven. Het gebruikte membraan is echter vrij dik en maakt in de slappe grond 
50 - 66% van de weerstand uit. Een minder dik membraan is dus wenselijk. Een voordeel van 
de meting is dat ook stijfheidsparameters worden verkregen. 
 
Te verwachten is dat de effecten van drainage die door variatie van de penetratiesnelheid bij 
cpt, bolsonde en T-bar zijn vastgesteld, ook een rol spelen bij de conuspressiometer én de 
dilatometer. Hierover is geen literatuur gevonden.  
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3 Laboratoriumonderzoek 

3.1 Triaxiaalonderzoek veen voor levees in Californië 
Uit laboratoriumonderzoek in verband met veendijken in Californië blijkt een zelfde soort 
gedrag als in Nederland wordt gevonden. Er wordt ook op vergelijkbare wijze mee 
omgegaan. 
 
De veengebieden ten oosten van San Francisco in de Sacramento - San Joaquin delta zijn in 
de loop van de circa 140 jaar sinds de vestiging van de moderne landbouw, tot 7,5 m gezakt. 
Zakkingssnelheden tot 15 cm/j kwamen voor; nu is dat maximaal 2 à 3 cm/j. Het gebied ten 
westen van Stockton bestaat uit eilanden omringd door veendijken.  
 
De Californian Department of Water Resources heeft een Technical Memorandum laten 
opstellen over de 'vulnerability of levees' waar ook veendijken onder vallen (Dept of Water 
Resources, 2008). Van belang daarin is o.a. het laboratoriumonderzoek naar de sterkte van 
veen.  
 
Het veen gedraagt zich vergelijkbaar met ons veen, en ze gaan er op vergelijkbare wijze mee 
om. Belangrijkste component is 'tule' oftewel bies. Een laagveen dus. De ' van het veen zit 
tussen de 55° en 90°. Ze gebruiken echter de 5% axiale rekwaarde, en motiveren dat met de 
rek-incompatibiliteit tussen het minerale dijkmateriaal en de veenondergrond. De keuze voor 
5% is natte vinger werk. Hiermee vinden ze acceptabel lage ' waarden. 
  
De volgende laboratoriumresultaten van veen van Webb Tract (p 499-500 van het Technical 
Memorandum) lijken veel op wat vaak in Nederland wordt aangetroffen. (let wel: p is onze s, 
q  is  onze  t;  1  ksf   50 kPa). Het zijn single stage proeven. Ook hier geldt '=90°. De 
piekwaarde wordt echter willens en wetens lager gekozen. 
 
 
 

Figuur 3.1 Triaxiaalproefresultaten, veen, Webb Tract, Californië 
 
 
Er wordt in het rapport (p 505-506) melding gemaakt van een merkwaardige manier om de 
bezwijkwaarde ff vs. 'cf te vinden uit de totale spanningscirkels. Ook is interessant dat FLAC 
en Mohr Coulomb worden gebruikt voor stabiliteitsanalyse. Voor aardbevingsanalyse wordt 
incrementele waterspanningsgeneratie toegevoegd.  

90° 
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Er is betrekkelijk veel literatuur te vinden over de dynamische eigenschappen van het veen  
in deze dijken. Hiervan is een overzicht te vinden in de literatuurlijst. 

3.2 Triaxiaalonderzoek, Italiaans veen 
Cola en Cortellazzo (2005) onderzochten de invloed van vezelwapening op de respons in 
triaxiale compressie. Bij lage normaalspanningen treedt er slip op langs de vezels, en is de 
weerstand evenredig met de normaalspanning; bij grotere spanning breken de vezels en is 
de bijdrage gelijk aan de vezelbreuksterkte. Door proeven te doen op natuurlijk én verkneed 
materiaal is het mogelijk de vezelbijdrage te isoleren: in het verknede materiaal is immers de 
vezelwapening (grotendeels) teniet gedaan.  
 
Dit hebben zij gedaan voor twee Italiaanse venen: Adria veen met een watergehalte van 
ongeveer 330 - 421% en een grensspanning van circa 100 kPa, en Correzzola veen met een 
watergehalte van ongeveer 606 - 790% en een grensspanning van ongeveer 15 kPa.  
 
De bi-lineaire relatie kon alleen voor Adria veen volledig worden vastgesteld. Er werd 
gevonden dat tot een normaalspanning bij bezwijken van '1,f = 217 kPa, de vezelspanning 
gegeven wordt door  
 

'1,f < 217 kPa :  R = 0,24 '1f  
'1,f > 217 kPa :  R = 52 kPa 

 
De overgang lag bij het Correzzola veen hoger dan de hoogste aangebrachte belastingen. Er 
werd gevonden  
 

R = 0,27 '1f  
 
Bij een overgang van 217 kPa of hoger zal in het algemeen het eerste deel van de bi-lineaire 
relatie alleen-bepalend zijn.  
 
De hogere waarde bij het Correzzola veen (0,27 tegenover 0,24 bij Adria veen) hangt samen 
met de andere soort vezels. Het Correzzola veen bevat lange en dunne blaadjes en stokjes, 
en is minder verweerd dan het Adria veen, dat korte, sterk verweerde vezels bevat. Het veen 
werd verkneed door het met de hand te verkruimelen. Langere vezels krijgen dan een 
'voorkeursbehandeling' omdat ze gemakkelijk te doorbreken zijn. Het Correzzola veen is door 
de lange vezels daarom gevoeliger voor verkneding dan het Adria veen.  
 
De gradiënten van 0,24 en 0,27 kunnen in een vezel-matrix interface wrijvingshoek worden 
vertaald. Dit levert 13,5° en 15,1° op, waarden die goed overeenkomen met wat Landva 
(2007) noemt (eigenlijk: in herinnering brengt - Landva bedacht als eerste dat de vezels een 
wapenend effect hebben) van 3° voor matig verweerd veen tot 16° voor weinig verweerd 
veen.  
 
Dit bi-lineaire model van de vezel-matrix interactie kan bruikbaar zijn in berekeningen van de 
stabiliteit van ophogingen op veen, vooral om de bijdrage in de actieve zone in rekening te 
brengen. In de neutrale zone speelt de vezelwapening geen rol. 



 

 
1203768-007-GEO-0008, Versie 02, 16 april 2012, definitief 
 

 
Dijken op Veen  
 

13 van 53  

3.3 Treksterkte 
Vezelbreuk is waarschijnlijk een belangrijk mechanisme bij het bezwijken van veen. Bij de 
translatie bezwijkmodus ("Wilnis" bijvoorbeeld) is het denkbaar dat de treksterkte van veen 
bepalend is in het verticale bezwijkvlak onder de kruin. Landva (2007) wijst erop dat ook bij 
de CPT het veen scheurt na passage van de conus, na eerst sterk te zijn samengedrukt. 
Hetzelfde mag verwacht worden rondom bolsonde en T-bar. Ook bij de vinproef wordt aan 
vezels getrokken en vindt scheuren plaats. Zelfs bij afschuiven in directshear of simpleshear 
is het denkbaar dat vezels op trek worden belast en ten slotte scheuren. 

3.3.1 Trekapparaat Helenelund 
Helenelund (1967) schrijft over het belang van de treksterkte van vezelig veen. Hij stelt het 
volgende: 
 Fibrous peat is generally composed of more or less decomposed plant fibres 

embedded in a non-fibrous peat matrix. The strength of fibrous peat depends both on 
the number and strength of fibres and on the strength of the peat matrix. Because of 
the complex structure of fibrous peat it is necessary to investigate the strength and 
deformability of this soil not only in compression and shear, but also in tension. 
Tension tests should give a better evaluation of the strength of fibrous peat than do 
compression tests. The tensile strength and tensile deformability of the fibres and of 
the peat matrix apparently vary more than the strength and deformation 
characteristics in compression. It should also be possible to measure the tensile 
strength of individual fibres of various types and dimensions, at different degrees of 
decomposition, etc. 

Hij geeft een overzicht van eerder onderzoek aan treksterkte van klei: 
 de centrifugale tensiometer van Haefeli. Het moment van bezwijken is hierbij echter 

moeilijk te bepalen.  
 Trekproeven op -vormige monsters wordt als mogelijkheid genoemd, maar dit zou in 

veen grote monsters vereisen 
 Holle cilinder onderzoek waarin trek via één hoofdspanning wordt aangebracht. 

Helenelund had dit geprobeerd maar ondervond moeilijkheden met de 
monsterpreparatie  

 Braziliaanse splijtproef: niet geschikt voor veen 
 liggerproeven: wel geschikt voor veen. 

Zelf ontwikkelde Helenelund een directe-trekapparaat:  
 

  
Figuur 3.2 Treksterkteapparaat van Helenelund (1967) 
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waarin 12" x 8" x 10" monsters werden ingebouwd. Het monster wordt in twee stalen "half-
boxes" ing0065bouwd. Beide helften worden vervolgens uiteen getrokken. Aan beide 
uiteinden wordt het monster aan boven- en onderzijde met nagelplaten vastgezet. De 
nadelen van het gebruik van nagels worden erkend. De monsters kunnen vooraf verticaal 
belast en geconsolideerd worden.  
 
De proeven werden bij voorkeur direct in het veld op vers gewonnen monsters uitgevoerd. 
Geen van de proeven is onder water uitgevoerd. Gevonden werd een treksterkte van 4 à 11 
kPa voor vezelig sphagnum veen. Langzame proeven in het laboratorium gaven ongeveer 
gelijke waarden. Wel werd geconstateerd dat droog, vezelig veen sterker was bij langzame 
beproeving, terwijl meer verweerd veen van onder de grondwaterspiegel omgekeerd sterker 
was bij snellere beproeving. Ook werd geconstateerd dat dicht onder het maaiveld veel 
wortels verticaal georiënteerd zijn en daardoor weinig bijdragen aan treksterkte.   
 
Helenelund (1967) maakt een theoretische afschatting van de verhouding van de treksterkte 
tot de schuifsterkte van het vezelige spahgnum veen en komt uit op 0,5. Dat komt ook 
overeen met de vergelijking met veldvinmetingen. De factor 0,5 is ook gelijk aan de extra 
correctiefactor die wordt aangehouden tussen de veldvinsterkte en de gemiddeld 
gemobiliseerde sterkte in het glijvlak van bezweken ophogingen (zie de paragraaf "N-factor"). 
Met andere woorden, de treksterkte is wellicht een bruikbare indicatie van de mobiliseerbare 
schuifsterkte van veen.  

3.3.2 Trekapparaat Landva 
Landva (2007) voerde een trekproef uit op "fine-fibrous" veen, zie Figuur 3.3. Het monster 
bevond zich tussen plexiglas wanden en werd daaraan vastgezet met metalen pinnen. Eerst 
werd geconsolideerd bij 'vc = 75 kPa. Horizontaal ontstond 'hc = 15 kPa, dus K0=0,2. 
Bezwijken trad op door T op te voeren, waarbij - T = 20 kPa was. Landva stelt nu dat de 
trekspanning in de vezels niet 20 kPa is maar 20 + 0g kPa = 57,5 kPa. Het punt g immers 
representeert de horizontale consolidatiespanning zonder invloed van vezels (K0,matrix  0,5) 
en tijdens consolidatie worden dus al krachten in de vezels ontwikkeld: de afstand eg. Tijdens 
het opvoeren van T groeit de Mohrse cirkel dus van g naar -20 kPa, bij gelijkblijvende 
verticale spanning.  
 
De sterkte van de vezels is dus te beschrijven met een langs de vezels gemobiliseerde 
wrijvingshoek van atan(57,5/75) = 38°. Dat wordt als hoog ervaren in vergelijking met de 
interpretatie van eerdere triaxiaalproeven. Ook kan de vezelbijdrage worden gekarakteriseerd 
door de hogere cohesie van 40 kPa. 
 
De bezwijkvorm bestond uit kleine bezwijkvlakjes onder 45° /2 zoals getekend, feitelijk dus 
schuifvervorming en geen bezwijken op trek.  
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Figuur 3.3 Trekproef op veen en analyse van spanningen in matrix en vezels. Landva (2007) 
 
 
Landva (2007) wijst op de mogelijkheid van horizontale hydraulic fracture in veen tijdens de 
consolidatie onder ophogingen. De horizontale doorlatendheid is groot en naast de ophoging 
is de normaalspanning laag, en de verticale treksterkte naar verwachting laag.  Dan kan de 
druk van het water gemakkelijk leiden tot horizontale scheurvorming. Daarom zijn ook 
verticale trekproeven op veen zinvol.  
 



 
 
 
 
 
 

 
Dijken op Veen 

 

1203768-007-GEO-0008, Versie 02, 16 april 2012, definitief 
 

16 van 53 
 

3.3.3 Trekapparaat Dykes  
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 3.4 Trekapparaat Dykes (2008) 
 
 
Dykes (2008) onderzocht bogflows in Ierland en Schotland, en omdat de treksterkte van het 
veen daarbij bepalend was, ontwikkelde hij een trekapparaat, zie Figuur 3.4. Er worden twee 
stalen kammen in een monster gestoken, die vervolgens uiteen worden getrokken. Het 
overblijvende veen tussen de tanden wordt op trek belast en breekt ten slotte. De trekkracht 
en de vervorming van de vorken wordt gemeten. De rek wordt genomen ten opzichte van de 
dikte van de twee kammen samen, 2 mm.  
 

   
Figuur 3.5 Resultaten, trekproeven op veen, Dykes (2008) 
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In Figuur 3.5 is de gemeten trekspanning uitgezet tegen de vervorming van de kammen, voor 
monsters die zijn genomen in de 'acrotelm' nabij de Maghera bogflow. De acrotelm is de 
oppervlakkige zone waarin de beworteling voor sterkte zorgt. Daaronder ligt de catotelm die 
meer verweerd is, en minder treksterkte heeft. Bij een bogflow van 'blanket bog' langs een 
helling vervloeit eerst de catotelm ten gevolge van een verstoring, bijvoorbeeld overvloedige 
regenval cq. graafwerkzaamheden) waardor de acrotelm op trek wordt belast en ten slotte 
scheurt.  
 
De treksterkte is in Figuur 3.5 uitgezet tegen de maximale rek. Voor de Maghera case volgde 
een gemiddelde treksterkte van 5,35 kPa. De E modulus bij breuk is circa 1,5 kPa maar 
erkend wordt dat het apparaat geen nauwkeurige afspiegeling vormt van de trekspanning - 
vervorming relatie in situ. De auteur is echter tevreden over de goede mate van 
reproduceerbaarheid van de gemeten treksterkte, met slechts een betrekkelijk kleine 
spreiding. Het apparaat is door de kleine monsterafmetingen, gemakkelijk inzetbaar. Wel 
erkent hij dat de monstername bij voorkeur de zwakkere zones vermeed, en aan de andere 
kant dat langere vezels worden doorsneden. Verder noemt hij als nadeel het gebrek aan 
stijfheid van de kammen waardoor ze doorbuigen, en de vervorming in het midden van het 
monster achterblijft. 
 
De treksterkte blijkt af te nemen naarmate de verwering toeneemt, kennelijk doordat het 
aandeel aan vezels afneemt. Helenelund vond een andere trend, maar dat betrof zeer vezelig 
veen. De sterktetoename is mogelijk het gevolg van visceuze effecten.  
 
Bij verzadiging vooraf van de monsters bleek de treksterkte (marginaal) groter te worden. Dit 
wordt verklaard door een toename van de zuigspanningen ten opzichte van het anders 
drogere veen. Hierdoor is de effectieve spanning tussen de vezels tijdens de proef hoger. Let 
wel - bij onderdompeling tijdens de proef zou deze zuigspanning verdwijnen. 

3.3.4 Trekproeven Deltares  
Bij GeoDelft werden horizontaal gestoken veenmonsters van circa 66 mm diameter, met gips 
ingeklemd in trekblokken. De proefresultaten zijn gegeven in Den Haan en Kruse (2007). Er 
werd een duidelijk effect van onderdompeling gevonden: bij niet onderdompelen was de 
treksterkte (2 monsters) 3 - 5 kPa; bij onderdompelen (2 monsters) 0 - 2 kPa. Het verschil is 
te verklaren door zuigspanning in de niet ongedompelde monsters. De treksterkte in situ 
onder water en bij lage terreinspanning is dus mogelijk erg laag. 
 
Verwacht mag worden dat het effect van vezelgrootte op de treksterkte groot is. Het is 
daarom zinvol technieken te ontwikkelen om grotere monsters op trek te beproeven. Één 
mogelijkheid is om monsters van 38cm diameter te omhullen met twee halve schalen die met 
een (nog te kiezen) lijm aan het monster worden verkleefd. Beïnvloeding van de 
normaalspanning is daarbij nodig. Dat is te bereiken door verticale belasting, onderdompelen 
in water, en meting van de poriewaterspanningen.  
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3.4 Verbetering simpleshearapparaat 
Afschuivingen van ophogingen en dijken op veen ontwikkelen veelal overwegend horizontale 
glijvlakken, en het veen vervormt daarbij ongeveer in simpleshear. Het simpleshearapparaat 
heeft echter een aantal beperkingen, zoals het ontbreken van complementaire 
schuifspanningen op de verticale eindvlakken, en het ontbreken van metingen van de 
horizontale spanning. Bij vezelig veen komt daarbij dat de monsters te klein zijn om het effect 
van grote vezels op de schuifsterkte voldoende tot uiting te laten komen. Verder is voor 
beproeving van veen belangrijk dat bij lage normaalspanningen kan worden gewerkt. 
 
De bruikbaarheid van de simpleshearproef voor veen heeft aandacht gekregen van De Jong 
(2007), Boylan en Long (2009) en M. Grognet (2011). 

3.4.1 Simpleshear proeven door A.K. de Jong 
De Jong heeft simpleshearproeven verricht op veen, gebruikmakend van een apparaat bij 
Trinity College Dublin waarin het monster omgeven is door een dun membraan en 
daaromheen een stapel metalen ringen. Deze omsluiting is inmiddels ook standaard 
geworden in de Deltares simpleshearopstellingen. Het veen was afkomstig van locaties in 
Berkel en Rodenrijs, Zuidpolder en Aalkeetbuitenpolder. Consolidatiespanningen liepen 
uiteen van 10 tot 100 kPa. Zowel "Constant Load" als "Constant Volume" proeven zijn 
uitgevoerd, maar de CL proeven zijn uitgevoerd met gesloten drainage, en de optredende 
verticale vervorming is gering. Ze waren bedoeld om bij lage consolidatiespanning te 
vermijden dat de verticale spanning tot nul zou reduceren. 
 
Van belang is dat tijdens het afschuiven, de wateroverspanning werd gemeten in de 
bovenplaat. Bij CV proeven werd daarbij nauwelijks wateroverspanning gemeten - slechts 
orde 1kPa in onderstaande figuur. De auteur noemt niet bij welke consolidatiespanning de 
proef werd gedaan, maar interpolerend tussen andere gepresenteerde resultaten is dat 
mogelijk 40 kPa geweest. Een aantal oorzaken van de wateroverspanning worden genoemd 
maar het effect is gering en feitelijk verwaarloosbaar. 
 
Er wordt een geringe softening gevonden, met een duidelijke eindwaarde bij grote 
vervorming.  
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Figuur 3.6 Constante volume afschuiffase, simpleshearproef op veen, De Jong (2007) 
 
 

 
Figuur 3.7 Spanningspad, Constante volume simpleshearproeven op veen, De Jong (2007) 
 
 
De studie van De Jong geeft helaas geen volledige beschrijving van alle uitgevoerde 
proeven. De nadruk lag op het simuleren van de proeven met Plaxis, en toepassing van 
Plaxis in de stabiliteitsanalyse van dijken. Genoemd wordt een gemiddelde c' = 1,7 kPa en ' 
= 25,5° voor de CV proeven. Aan de spanningspaden te zien kan ervan worden uitgegaan 
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dat de meeste proeven in de normaalgeconsolideerde toestand zijn uitgevoerd. Het bleek 
mogelijk om, weliswaar met enige aanpassing van parameters, de metingen en de simulaties 
met Plaxis (soft soil creep) van de simpleshearproeven redelijk op elkaar te laten aansluiten. 
De aanpassing van de parameters bestond hierbij vooral in het kiezen van een lage K0,nc van 
0,3 en het verlagen van * naar 0,005. De initiële vervormingssnelheid wordt met POP = 15 
kPa vastgelegd. 

3.4.2 UCD Simpleshearapparaat  
Het simpleshearapparaat van Boylan en Long (2009) is ontwikkeld voor de beproeving van 
veen bij lage normaalspanningen (minimum 3 kPa). Zorgen over het optreden van slip langs 
de platen door het gebrek aan normaalspanning, leidde tot de planestrain opstelling waarbij 
het monster visueel gevolgd kan worden. De vervorming wordt in beeld gebracht door 
toepassing van de Particle Image Velocimetry techniek.  
 

 
Figuur 3.8 Simpleshearapparaat UCD (Boylan and Long 2009) 
 
 
Het artikel presenteert de resultaten van 3 simpleshearproeven bij lage normaalspanning op 
veen uit Loughrea. Er is enige variatie in de spanning-rek relaties maar proeven DSS-01 en 
DSS-02 komen goed overeen. De (afgeleide) wateroverspanning is voor de drie proeven 
gelijk. De analyse van de vervorming met de PIV techniek laat echter zien dat de 
vervormingen zeer inhomogeen over het monster verdeeld zijn, en dat DSS-01 en DSS-02 
bovendien zeer verschillende interne vervormingen hebben doorgemaakt. Bij DSS-02 trad 
slip op langs de onderrand en werd de aangebrachte schuifkracht voor een groot deel 
omgezet in compressie van het veen langs een zijwand. DSS-01 ondervond geen slip. Daar 
werd opgemerkt dat de grootste incrementele schuifvervormingen, waar dus een schuifvoeg 
was gevormd, gepaard ging met extensievervorming. Visueel werd waargenomen dat er daar 
scheurvorming plaatsvond. 
 
Deze studie toont dus aan dat de interne vervorming van veen in simpleshear bij lage 
spanningen, zeer inhomogeen kan zijn, dat er gemakkelijk slip kan optreden langs de 
druk/schuifplaten, en dat in de schuifvoeg er sprake kan zijn van scheuren van vezels en 
extensievervorming. De grote verschillen in het interne beeld, en de overeenkomst in het 
globale beeld van proeven DSS-01 resp. DSS-02 is dus opmerkelijk. 
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Figuur 3.9 Resultaten van drie simpleshearproeven op Loughrea veen bij een consolidatiespanning van 4,3 kPa 
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Figuur 3.10 Resultaten van PIV analyse van proef DSS-01 (links) en proef DSS-02. Uit Boylan en Long (2009).Bij 

10% en 20% globale vervorming worden achtereenvolgens de maximale schuifvervorming, de 
incrementele schuifvervorming en de volumerek gegeven 

 

3.4.3 Deltares simpleshear apparaat 
Simpleshear apparaten brengen een inhomogene spanningstoestand teweeg doordat de 
aangebrachte schuifspanning op de boven- en onderplaten, niet in evenwicht kan worden  
gehouden door schuifspanningen op de verticale begrenzingen van het monster. Om de 
inhomogeniteit te beperken wordt de diameter/hoogte verhouding beperkt, tot 4 of hooguit 3. 
In veen is dit bezwaarlijk omdat de variabele structuur dan te weinig tot uitdrukking komt, 
tenzij het apparaat zeer brede monsters kan herbergen.  
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Figuur 3.11  Schematische configuratie, Deltares simpleshearapparaat 
 
 
In het Deltares simpleshear apparaat worden de metalen ringen die het monster zijdelings 
omgeven, rotatievrij verschoven. Daarbij wordt een tegenwerkend moment geleverd die de 
homogeniteit bevordert. Het membraan dat normaalgesproken tussen ringen en monster 
wordt aangebracht, ontbreekt, waardoor de vertanding van de ringen optimaal effect heeft. 
Een nevenvoordeel daarvan is dat het volume tijdens afschuiven niet wordt verminderd door 
brugwerking van het membraan over de vertanding heen.  
 
M. Grognet (2011) heeft gestalte gegeven aan een prototype van dit Deltares 
simpleshearapparaat. Gekozen is voor een planestrain opstelling à la UCD. De uitgevoerde 
proeven, op gehomogeniseerde Oostvaardersplassenklei, wijzen er inderdaad op dat het 
monster meer uniform vervormt, met minder neiging tot loskomen in de scherpe hoeken van 
de parallelogram. 
 

 
Figuur 3.12  Deltares simpleshear opstelling. Grognet (2011) 
 
Een grotere versie van dit apparaat met een relatief lage D/H verhouding zal het mogelijk 
maken voldoende structuurvariatie binnen één monster te behouden, en de wisselwerking 
van structuur, vervorming en sterkte vast te stellen. 
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3.5 Recent Canadees onderzoek naar de invloed van vezels op de schuifsterkte van veen  
 
Hendry (2011) heeft een PhD thesis geschreven over de problemen die in Canada optreden 
door veen onder spoorwegen. Het effect van de vezels in het veen op het schuifsterktegedrag 
wordt onder andere geanalyseerd.  
 

 
Figuur 3.13 Profielen, veen onder spoorweg bij Edson, Alberta 
 
Het veen bevindt zich onder een corduroy laag (een oude vorm van aanleg over veen met 
verschillende dwarslagen van stammen en takken) waaroverheen "peaty organic fill" en de 
ballastlagen zijn aangebracht. Het veen is fijn-vezelig en weinig verweerd. De auteur heeft 
CU-triaxiaalproeven en directe schuifproeven uitgevoerd op:  

 Verkneed veen. 
 Verknede vezels 
 Natuurlijk veen. 

 
Er is een scala aan preparatietechnieken, voorbelastingsspanningen en consolidatie-
spanningen gebruikt. 
 

Remoulded peat: materiaal gewonnen uit 'auger cuttings'. Geconsolideerd in 38 
mm buisjes bij een hoogte van 130 mm en een belasting van 90 kPa. 
Samendrukking orde 27%. Hierop zijn CU-triaxiaalproeven uitgevoerd bij vc = p 0 
van 10 - 100 kPa. 

 
Remoulded peat fibres: vezels afgescheiden door natte zeving op de 150 m 
zeef. Het overgrote deel van de minerale bestanddelen wordt hiermee verwijderd. 
Behandeling en spanningen als voor Remoulded peat. Samendrukking tijdens 
consolidatie orde 43%.  

 
Remoulded peat and Remoulded peat fibres, Direct Shear tests: Geconsolideerd 
in 64 mm en belasting 50 kPa. Consolidatiespanning in Direct Shear apparaat 10 
- 100 kPa.  

 
Shelby tube samples: Natuurlijk veen, gewonnen op diepten van 1.8 m en 4.6 m 
beneden bovenkant ophoging. Merk dus op dat het ondiepere materiaal 
gewonnen is in de "peaty organic fill" en niet in het natuurlijke veen. Feitelijk is dit 
dus "remoulded peat", maar de auteur merkt dit niet op. 
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Figuur 3.14 Triaxiaal compressieproeven op Remoulded peat (links) op Remoulded peat fibres (rechts), en Shelby 

tube samples (onder), Edson Alberta peat. 
 
 
In Figuur 3.14 worden de triaxiaalproefresultaten gegeven voor het verknede veen en de 
veenvezels. De knikpunten in het spannings-rek gedrag worden geïnterpreteerd als resp. het 
einde van het lneair-elastische gebied en het vloei-punt. De Mohr-Coulomb lijn door de 
vloeipunten wordt uitgedrukt in Mcu en kcu. De spannings-rek kromme wordt op de 
aangegeven wijze teruggeëxtrapoleerd naar nul rek om de sterkte zonder het 
vezelwapeningseffect te vinden.  
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Duidelijk mag zijn dat de pure vezels een hogere sterkte hebben, en dit wordt aan het gedrag 
van de vezels toegeschreven.  
 
Op het remoulded peat en remoulded peat fibres zijn ook directe schuifproeven uitgevoerd.  

 
 
Figuur 3.15 Directe schuifproeven (links) en qcs - p'0 uit triaxiaalproeven (rechts), op Remoulded Peat en 

Remoulded Peat Fibres, Edson Alberta peat 
 
Hierin wordt  = 31° gemeten, en dat komt overeen met de M - waarde die gevonden wordt 
uit de afsnijding (terugextrapolatie naar ax = 0) van het hardening deel van de q - ax lijnen, 
qcs. Deze qcs wordt uitgezet tegen de consolidatiespanning p 0. 
 
De gedachte is dat in beide gevallen de weerstand van het 'interphase' materiaal, dus het 
matrixmateriaal, wordt gemeten, en dat de lineaire hardening een gevolg is van het strekken 
van de vezels. De hardening is lineair zolang er geen slip of vezelbreuk optreedt.  
 
Met het natuurlijke materiaal zijn geen directe schuifproeven gedaan. De CSL lijn heeft een 
waarde van M = 1.01 oftwel  = 26°,  dus minder dan het verknede materiaal  
 
Na deze data te hebben afgeleid, wordt een simpel vezelmodel gepresenteerd waarin de 
vezelwerking neerkomt op een verhoging van de horizontale spanning in de matrix. 

 
Figuur 3.16 Vezelmodel 
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Hierin is cu de sterkte bij het vloeipunt in de triaxiaalproeven, aan het begin van het lineaire 
hardeningtraject. Hierbij wordt ook een cohesie genomen, c cu. ds is de 'critical state' waarde 
van het matrixmateriaal zonder vezels. Afgeleid wordt dat  
 

FR = A a + B c cu 
 
met A = Kds - Kcu  en B = 2 Kcu cos cu / (1-sin cu). Hierin is K = (1-sin x)/(1+sin x) 
 
Voor het natuurlijke materiaal wordt een negatieve waarde van A gevonden. Dat betekent dat 

ds groter is dan cu en de auteur wijt dit aan takjes en afgeronde steentjes in het materiaal 
die de mobilisatie van de vezelweerstand hebben belemmerd en waarlangs zwakke 
schuifvlakken konden ontstaan.  
 
De auteur laat ook de resultaten zien van vergelijkbare triaxiaalproeven op natuurlijk veen 
van onder een spoorweg in Quebec. Ook daar werd een negatieve A waarde voor afgeleid.  
 
Voor c cu werden hoge waarden gevonden, van 13.4 tot 27.7 kPa. De negatieve A waarde 
overheerst echter tot een axiale spanning van 104 kPa in het Edson veen. Duidelijk mag zijn 
dat het vezelmodel niet bevredigend uitpakt in het natuurlijke materiaal.  
 
De auteur kijkt ook diepgaand naar het effect van de anisotropie van het veen op de 
generatie van wateroverspanningen. Hij maakt hierbij gebruik van anisotrope elasticiteit en 
vindt dat het natuurlijke materiaal meer wateroverspanning opwekt ten gevolge van 
schuifspanningen dan het verknede materiaal.  
 

 
Figuur 3.17 Invloed van initiële spanningstoestand op het vezel-effect 
 
De invloeden van de wateroverspanningsgeneratie en van de hogere schuifweerstand 
werken elkaar tegen. In Fig. 3.17 wordt dit uitgewerkt. De waarde a = 0.3 beschrijft de helling 
- q/ p  van het effectieve spanningspad. Op de aangegeven wijze wordt een lijn gevonden 
die de scheiding vormt tussen een 'detrimental' gebied van initiële spanningen, en een 
'benenficial' gebied.  
 
Deze scheiding is vermoedelijk een gevolg van de horizontale compressie die ontstaat bij 
nagenoeg isotrope belasting. Het duurt dan langer voordat de vezels gaan strekken. Dat  is al 
eerder door Den Haan (2011) opgemerkt ten aanzien van proeven op veen van het 
Technopolis terrein in Delft. Het betrof anisotroop geconsolideerde triaxiaalproeven, met 
consolidatie bij K0 = 0.4. Deze waarde is ruim hoger dan de echte normaalgeconsolideerde 
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waarde, en bij de twee proeven die tot voorbij de grensspanning zijn geconsolideerd, 
ondervinden compressie in de horizontale richting. De vezels, die voornamelijk horizontaal 
geörienteerd zijn kunnen dus in de aansluitende schuiffase niet onmiddellijk een wapenend 
effect ontwikkelen. De rode cirkels in Fig. 3.18 geven aan dat de horizontale rek weer nul is, 
en pas daar voorbij gaan de vezels weer bijdragen aan hogere sterkte. Dat is steeds later in 
de proef naarmate de consolidatiespanning hoger is. De bijbehorende sterkte is lager, en de 
omhullende heeft daardoor een te lage helling ( ) en te grote afsnijding (c ).  Dit  komt  
overeen met de gedachte die uit Fig. 3.17 spreekt. 

 
 
Figuur 3.18 Reductie van gemobiliseerde wrijvingshoek, mogelijk door gebrek aan vezel-wapening. Technopolis 

veen, Delft 
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4 Parameterbepaling 

De nieuwe toetsmethode die in het SBW project Macrostabiliteit is ontwikkeld gebruikt voor 
laboratoriumproeven (ook) herconsolidatie tot voorbij de grensspanning, naar een vooraf 
gekozen K0,nc waarde. De verkregen su-waarden worden genormaliseerd met de verticale 
consolidatiespanning tot S, en een extra slag naar de in situ toestand wordt gemaakt, 
bijvoorbeeld met de relatie 
 
su,insitu = S 'v0 OCRm 
 
met  S  =  su / 'vc en 'vc  de verticale consolidatiespanning (normaalgeconsolideerde 
toestand). S en m zijn materiaalconstanten. 
 
Deze werkwijze maakt het mogelijk om su,insitu te kiezen op basis van de terreinspanning en 
OCR. De grensspanning is in deze werkwijze een belangrijke parameter, en Van Duinen 
(2011) tracht daarom correlaties af te leiden tussen grensspanning en allerlei met veldsondes 
verkregen parameters.   
 
Mayne geeft op basis van de ruimte-expansie theorie een verband tussen de grensspanning 

'p en de conusweerstand 
 

  
 
Hierin is M de Cam-clay parameter die de critical state wrijvingshoek beschrijft, en IR de zgn. 
rigidity index. Voor '= 30° is dit bij benadering te herleiden tot  
 

'p = 0,33 (qt - v0) 
 
Als nu niet '= 30° (M=1,2) wordt genomen, maar '= 90° (M=3) zoals vaak in veen wordt 
gemeten, dan volgt  
 

'p = 0,13 (qt - v0) = (qt - v0) / 7,8  
 
en de deler 7,8 werd inderdaad genoemd in Den Haan en Kruse (2007), voor Sliedrechts 
veen. De afwijking van de factor met de gangbare grondsoorten zoals Mayne die onderzocht, 
is groot, maar wordt bevestigd door de studie van Van Duinen (2011).  
 
Van Duinen (2011) vond dat de grensspanning het beste correleert met qt, de voor 
spleetwaterspanning gecorrigeerde conusweerstand. Ook Den Haan (2007) vond hetzelfde. 
Dat is merkwaardig, omdat de ongedraineerde sterkte su beter  met  qnet (dus inclusief een 
correctie voor de bovenbelasting) correleert.  
 
Ondanks de geringere nauwkeurigheid van de cpt, blijkt in de correlatiestudies van Van 
Duinen (2011), de spreiding niet groter is dan van bolsonde of T-bar (su en grensspanning). 
Als niettemin de bolsonde en T-bar waarnemingen nauwkeuriger zijn, moet dit een aanwijzing 
zijn dat het de correlatie zelf is die niet nauwkeurig is. Dat kan liggen aan locatieverschillen 
en heterogeniteit, aan monsterbehandeling, proefprocedure en interpretatietechniek. 
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Als de grensspanning als belangrijk wordt gezien, kan het nuttig zijn om gebruik te maken 
van bekende correlaties in termen van het soortelijke volume v. Het soortelijke volume v is 
het totale volume van een grondelement ten opzichte van het volume van de vaste delen, en 
is gelijk aan 1+e, waarin e het poriëngetal is. De ligging van de ééndagsisotach van de 
samendrukkingsproef is vast te leggen met ( 'v = 1 kPa, v1), zie Figuur 4.1(a), en v1 blijkt een 
nauwe correlatie te hebben met b, de helling van de isotachen, Figuur 4.1(b). Ook met de 
insitu waarde v0 is er een relatie, Figuur 4.1(c). Bekend is verder dat b redelijk correleert met 
grondsoort. De grensspanning is hieruit op simpele wijze af  te leiden, zie Den Haan (2008).  
Door goede correlaties op te bouwen van v1 en b voor verschillende grondsoorten, kan de 
grensspanning daaruit via v0 worden bepaald. Van Duinen (2011) wijst op de mogelijkheid om 
met seismisch sonderen, de loopsnelheid Vs van schuifgolven te meten. Omdat deze afhangt 
van de stijfheid G0 en de dichtheid  (en via Gs dus van v0 of e0) kan via correlaties iets over 
bijvoorbeeld v0 worden afgeleid.  
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Figuur 4.1 Correlatie van v1, b en v0 en de relatie met de grensspanning. Den Haan (2008). 
 
 
Deze aanpak, via v1,  b  en v0, is vergelijkbaar met de aanpak via de Intrinsic Consolidation 
Line ICL, de Sedimentation Consolidation Curve SCC, en de sensitivity St zoals beschreven 
in Van Duinen (2011), maar is meer specifiek gericht op de humeuze Nederlandse 
grondsoorten. 
 
De  su,insitu die op deze wijze wordt verkregen (dus via de bovenstaande formule) is niet 
zondermeer 'de juiste waarde op de juiste plaats' omdat de schuifmodus van de proef 
waarmee S is bepaald (bijvoorbeeld actief, simpleshear, passief) niet per se overeenkomt 
met de schuifmodus die een punt insitu ondervindt. Er kan òf worden gekozen voor meerdere 
S- en m-waarden en differentiatie naar de plaats van een punt op een potentieel glijvlak, òf 
een gemiddelde S en m worden gekozen (bijvoorbeeld die van de simpleshearproef), die 
vervolgens ongeacht de relatieve locatie insitu: actief, neutraal of passief, wordt toegepast. 
 
De koppeling met veldsondewaarden is bij deze werkwijze indirect, via de grensspanning. 
Omdat su niet bij de terreinspanning wordt gemeten (immers herconsolidatie niet bij 
terreinspanning maar voorbij de grensspanning) is een directe koppeling tussen de 
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penetratieweerstand van veldsondes en su niet meer mogelijk. Van Duinen (2011) wijst op dit 
nadeel. 
 
De werkwijze via de grensspanning houdt in dat de parameters S en m per grondsoort 
bekend moeten zijn. Impliciet wordt aangenomen dat deze parameters constanten zijn. Het 
constant zijn van S bijvoorbeeld houdt in dat de grootte van de consolidatiespanning (voorbij 
de grensspanning) niet ter zake doet. Er is nog weinig aandacht aan geschonken of dit 
inderdaad het geval is.  
 
Een simpele aanpak via de bolsonde is al beschreven in hoofdstuk 3. Gevonden is dat  
 
su,mob = qbol / 13 
 
waarin su,mob de gemiddeld langs een bezwijkvlak gemobiliseerde schuifsterkte is, en qbol de 
sondeerweerstand van de bolsonde. Deze waarde geldt ongeacht grondsoort, diepte, en 
plaats in de dijk. Het is gebaseerd op de directe vergelijking van veldvin en bolsonde 
waarnemingen, zonder gebruik van laboratoriumproeven. Het bevat een correctie voor de 
schuifsterkte van de veldvin in veen, op basis van een groot aantal teruggerekende cases 
van falen van ophogingen op veen.  
 
Met enkele bolsonderingen over de dwarsdoorsnede van een dijk en interpolatie daartussen, 
is dus tot de gewenste parameters voor stabiliteitsanalyse te komen. Een verbetering zou 
gevonden worden als de verandering van qbol over de dwarsdoorsnede, gekoppeld kan 
worden aan de verandering in bijvoorbeeld normaalspanning 'v0, plaats in de dijk, diepte etc. 
 
Dit laatste is echter geen eenvoudige zaak. In de dwarsdoorsnede van een dijk verloopt niet 
alleen de maaiveldhoogte, maar ook de grondsoort (vooral dijksmateriaal), de dichtheid en 
het watergehalte, de grootte van de spanning en grensspanning, en de hoofdspannings-
richting.   
 
Deze gradiënten worden, ten onrechte, niet beschouwd bij de vergelijking van 
penetratieweerstanden van veldsondes met de uit laboratoriumproeven verkregen 
parameters su,  pg (grensspanning) en OCR. Een sondering aan de teen van een dijk 
ondervindt invloed van de hogere horizontale spanningen en moet wel tot andere correlaties 
leiden dan een sondering die in het vrije veld is genomen. Zonder uitzondering echter zijn alle 
correlaties in de internationale literatuur gebaseerd op vrije-veld sonderingen. Evenzo worden 
laboratoriumproeven meestal geherconsolideerd naar een bij het vrije veld horende K0-
toestand. 
 
Herconsolidatie in gebruikelijke laboratorium-apparaten kan volgens Den Haan (2011) de 
gedraaide hoofdspanningen (bijvoorbeeld onder het talud) niet simuleren. Daarvoor zou een 
holle-cilinder torsieschuif opstelling of de 'directional shear device' nodig zijn, maar die zijn 
zeer complex en kostbaar in het gebruik. Echte 1D-herconsolidatie is daarom de beste 
strategie. Dan wordt zoveel als mogelijk de invloed van de insitu spanningstoestand 
behouden. In het simpleshearapparaat is echte 1D herconsolidatie inherent aan de opstelling; 
in het triaxiaalapparaat is het gemakkelijk te bereiken door tijdens de herconsolidatie de 
celspanning langzaam te laten toenemen en de deviatorspanning te sturen op het voorkomen 
van horizontale vervorming.  
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Den Haan en Kruse (2007) noemen  
 
su = 2,1 + 0,62 'v0  [kPa] 
 
als correlatie voor veen van Marken. Dezelfde correlatie werd gevonden voor veen van de 
Lekdijk.  
 

  
 

 
Figuur 4.2 Voorzichtige schatting van su uit triaxiale compressieproeven met consolidatie bij de terreinspanning. 

Dijkonderzoek Marken 
 
 
De  su is hierbij voorzichtig gekozen, als snijpunt van het vroege deel van het effectieve 
spanningspad met de tension cut-off waarlangs ten slotte wordt gedilateerd. Deze correlatie 
wijst erop dat er wellicht op grond van de terreinspanning, ongeacht graad van 
overconsolidatie, tot een goede waarde van su kan worden gekomen. Bepaling van de 
grensspanning is dan niet nodig. Uiteraard moet wel de vertaalslag van de triaxiale 
compressie vervormingsmodus naar de variabele schuifvervormingsmodus langs een glijvlak, 
worden gemaakt. De 'cohesie' in de correlatie, 2,1 kPa, zou bovendien met extra 
voorzichtigheid bejegend moeten worden. 
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5 Analyse van taludstabiliteit 

5.1 Bezwijken van veenhellingen, Ierland 
Er is veel onderzoek verricht naar het bezwijken van veenhellingen in Ierland. Het is leerzaam 
daar kennis van te nemen, vooral ten aanzien van de veronderstelde bezwijkmechanismen, 
de bepaling van de ongedraineerde sterkte, en de constatering dat de treksterkte van veen 
van groot belang is.  
 
Ierland kampt met afschuivingen van veenhellingen (blanket bogs). Vroeger kwamen ook de 
beruchte bogbursts voor van hoogveenkoepels maar deze "raised bogs" zijn nu of verdwenen 
of klein en sterk verweerd. Ook "fen (and transitional) peat deposits" (vergelijk met onze 
laagvenen: riet- zegge- en bosvenen) komen weleens met natuurlijke hellingen voor maar dit 
leidt in Ierland niet tot problemen (wel bijv. in Australië: de Wingecarribee Swamp waar in 
1998 een enorme afschuiving plaatsvond waarbij 7 à 10 Mm3 grond werd verplaatst). 
 
Kenmerk van deze afschuivingen is het vervloeien van het veen. Over de oorzaken van de 
afschuivingen is altijd veel discussie, vooral tussen geotechnici en "engineering 
geomorphologists". Met name gaat de discussie over de initiatie van de afschuiving - treedt 
de vervloeiing insitu op of is er eerst sprake van een afschuiving over een discreet 
bezwijkoppervlak, gevolgd door desintegratie van het veen naar de vloeibare toestand. 
 
Long onderscheidt vier bezwijksoorten van natuurlijke veenhellingen in Ierland: 

 Bog bursts: where excess hydrostatic pressure in the basal peat causes a “blow out” 
and subsequent slide. 

 Bog flows: where the liquid basal peat escapes from beneath the less humified peat. 
 Bog slides: where the less humified upper peat layers slide over the base peat layer. 
 Peat slides: where the slide occurs in the underlying mineral soil and the failed mass 

breaks up into relatively intact blocks or rafts. 
en de slides ontstaan volgens deze classificatie dus niet door insitu vervloeiing.  
 
Dykes (2008) wijst op de gelaagdheid in blanket bogs. De bovenste 0,1 - 0,6 m is de acrotelm 
waarin levende wortels voor sterkte zorgen, en daaronder is de catotelm, die doorgaans meer 
verweerd en amorf is en doorgaans permanent en volledig verzadigd is. De hoge schuif- en 
treksterkte van de vezelige acrotelm houdt de catotelm in toom, maar bij een burst of flow 
vervloeit de catotelm en trekt de acrotelm uiteen. Dykes heeft daarom de treksterkte van veen 
onderzocht. De treksterkte van veen wordt door Helenelund (1967) en door Landva (2007) 
gezien als een betrouwbaardere indicatie van de sterkte van veen dan de veldvin. Dykes 
ontwikkelde een nieuw apparaat voor de bepaling van de  treksterkte van veenmonsters.  
 
Meestal wordt bezwijken geanalyseerd met de simpele formule voor een oneindig talud: 
 
FS = su /  Z sin cos  met als eis FS >1,4 
 
bijvoorbeeld ook voor de beoordeling van helling-instabiliteit bij de aanleg van "wind-farms". 
Dit onderwerp, aanleg van windmolenfunderingen op veenhellingen, is ook in Schotland aan 
de orde, en  wordt onderzocht in de PhD studie die binnenkort van start gaat bij Napier 
University, Edinburgh.  
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In de Ierse literatuur worden su waarden genoemd van maximaal 20 kPa in fibrous peat, tot 
minder dan 4 kPa in verweerd veen. Dykes (2008) gebruikt de treksterkte van kleine 
monsters in het laboratorium als indicatie van su: De gevonden waarden lopen uiteen van 
circa 1 tot 6 kPa. 
 

 
 
Figuur 5.1 Treksterkte van kleine laboratoriummonsters als indicatie van ongedraineerde treksterkte, Dykes (2008) 
 
 
Dykes (2008) rekende 27 blanket bog failures na met SLOPE/W, en vond een gemiddelde su 
van 1,4 kPa (spreiding 0,4 kPa, maximum 1,9 kPa) 
 
Long en Boylan wijzen er op dat bij bezwijken in veen veelal meer sprake is van op trek 
belasten van vezels ("tearing") dan van afschuiving.  
 
Meestal wordt de veldvin gebruikt om su te vinden. Onvrede over de beperkingen van de 
vinproef in veen (touwwerking om de vinnen, separatie en drainage achter de vin, compressie 
ervoor, invloed vindiameter) hebben geleid tot de ontwikkeling van een verbeterde 
simpleshear apparaat. Ook zijn studies verricht met bol- en T-bar sondes om de nadelen van 
de CPT (vaak werden negatieve weerstanden gemeten) te omzeilen. Gevonden werd dat met 
een gemiddelde N factor (su = qpenetrometer / N) van 9  1,5 er overeenstemming was met de 
ongedraineerde vinsterkte, maar de spreiding in waarden was wel groot. Deze waarde is 
aanzienlijk lager dan in klei gebruikelijk is en wijst op de hogere relatieve sterkte van de 
vinproef in veen.  
 
De Wilnis-achtige breuk van een veendijk langs de Grand Canal werd door Pigott et al. 
(1992) nagerekend. Zij vonden een waarde van su = 5,2 kPa, terwijl vinproeven waarden van 
5 - 20 kPa aangaven.  
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Figuur 5.2 Dijkafschuiving langs Grand Canal, Ierland 
 

5.2 Stabiliteitsanalyse van een bezweken ophoging, Japan 
Porbaha, Hanzawa, en Kishida (2000) beschrijven de analyse van een bezweken ophoging 
op venige grondslag in Japan. De beschreven aanpak is illustratief voor de Japanse 
werkwijze en daarom interessant. Temeer daar de gebruikte onderzoekstechnieken niet 
geavanceerd zijn, terwijl toch redelijke resultaten worden bereikt. 
 
De gebruikte veldtechnieken zijn de CPT en de veldvin (FVT), terwijl een "hydraulic type 
stationary piston sampler" is gebruikt voor monsterwinning. Dit steekapparaat is populair in 
Japan en levert monsters van redelijke kwaliteit. In het laboratorium zijn directe schuifproeven 
(DST) verricht met het verbeterde directe schuifapparaat van Mikasa (o.a. met rotatie-vrije 
geleiding van de bovenhelft, rotatievrije belastingstempels, en bijna wrijvingsloze contact 
tussen boven- en onderhelft.). Ook zijn vrijeprismaproeven (UCT) verricht.  
 
Ongedraineerde sterkteanalyse is gebruikt, met waarden gebaseerd op resp. FVT, UCT en 
DST. De DST leverde su0(d) na recompressie naar de insitu spanning, maar ook werd sun(d) 
bepaald, dat is de normaalgeconsolideerde sterkte (bij 10x de insitu spanning).  
 
Er zijn correlaties opgesteld tussen deze waarden en qc - v0. Deze waarde komt ongeveer 
overeen met qnet; alleen de spleetcorrectie (1-a)u2 ontbreekt, maar deze is meestal niet groot. 
 
Het veen had watergehalten van circa 100 tot 400%. Humeuze zandige kleilagen tussen het 
veen hadden watergehalten van circa 45 tot 75%. Gevonden werd in het veen én de 
humeuze klei: 
 
Correlatie netto conusweerstand met ongedraineerde DST sterkte   qc - v0 = 10 su0(d)                
Correlatie halve vrijeprismasterkte met ongedraineerde DST sterkte  qu /2     = 0.6 su0(d) 
Correlatie veldvinsterkte met ongedraineerde DST sterkte    su0(v)       = 1,5 su0(d) 
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In het normaalgeconsolideerde gebied werd met de DST proeven gevonden su0(d) / 'v0 = 0,45 
 
Om de overconsolidatie onder de gegraven sloot te verdisconteren is met overconsolidatie in 
de DST de relatie in onderstaande figuur vastgesteld 

 
Figuur 5.3 Effect van overconsolidatie op de ongedraineerde sterkte in Porbaha et al (2000) 
 
 
In de stabiliteitsanalyse zijn 3 zones onderscheiden:  

 
Figuur 5.4 Dwarsdoorsnede ophoging met zonering en verloop van de ongedraineerde sterkte, Porbaha et al 

(2000) 
 
 
In zone I zijn normaalgeconsolideerde waarden gebruikt. Daarbij is op de DST su waarden 
een correctiefactor van 0,85 toegepast om rekening te houden met "rate effects".  In Zone II 
aan de teen zijn de in situ sterkten gebruikt, en in zone III de overgeconsolideerde waarden, 
waarbij de insitu waarden met de factor  in bovenstaande figuur zijn gereduceerd.  
 
Voorzichtigheidshalve is su0(d)  gelimiteerd tot 15 kPa in de berekening. De bouwvolgorde 
bestond uit 4,5 m ophoging in de eerste slag, consolidatie gedurende 6 maanden, verdere 
ophoging tot 6,3 m, graven irrigatiesloot. Gevonden werd dat de DST sterkten tot een juiste 
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postdictie van bezwijken werd gekomen, zowel met betrekking tot het moment van bezwijken 
als de ligging van het glijvlak. De FVT overschatte de sterkte; en de UCT onderschatte het.  
 
Vervolgens zijn hazard zones gedefinieerd door in de berekening de veendikte te variëren. 
Gevonden werd dat de veendikte niet meer dan 4 m zou mogen bedragen. De hazard zones 
konden vervolgens met CPT metingen worden vastgesteld.  
 
Deze casestudie leert ons dat met een redelijk goede steektechniek, en een hoogwaardige 
directe schuifapparaat, tot goede resultaten is te komen. Flankerend onderzoek met de CPT 
wordt gebruikt om via correlaties de juiste keuzen van de schuifsterkte insitu te maken. 

5.3 Influence of Boundary Conditions in a Finite-Element Analysis of River Levees 
Redaelli et al. (2011) hebben een eindige elementen analyse gemaakt van het probleem van 
opdrijven bij rivierdijken. De senior auteurs zijn erkende EEM specialisten dus de resultaten 
hebben wel enig gewicht. Een gekoppelde berekening is gemaakt van spanningen/rekken 
(Mohr-Coulomb) en stroming vanuit de rivier onder de dijk en het achterland. Zij vinden een 
grote invloed van de gemodelleerde breedte van de polder, de zgn. "hydraulic radius" op de 
rivier waterhoogte bij bezwijken. De rivierhoogte bij bezwijken neemt in het gemodelleerde 
geval af van 5,35 m bij een polderbreedte van 25 m naar 1,82 m bij een polderbreedte van 
200 m. Aanbevolen wordt om het hydraulische regime onder de dijk te kalibreren aan de 
hand van waterspanningsmetingen in de gebruikssituatie (normale rivierfluctuaties), om zo 
betrouwbaar te kunnen extrapoleren naar bezwijken.  
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Figuur 5.5 Deviatorische rekken, toenemende rivierstand bij polderbreedte L = 25 m 
 
 
Bij geringe polderbreedte groeien twee plastische zones langzaam naar elkaar toe, en 
ontstaat bezwijken op het moment dat de beide gebieden samensmelten. Dit wordt 
gelijkgesteld met een cirkelvormige bezwijkmodus. Hoewel de ingetekende cirkel laat zien dat 
het eerder om een Van-achtige bezwijkvorm gaat, is de constatering van de auteurs meer 
gericht op het uittreden van het glijvlak in de polder. Dat wordt niet waargenomen bij een 
grote polderbreedte, L = 200 m.  
 
Bij centrifuge-onderzoek van Padfield en Schofield was geconstateerd dat bezwijken door 
opdrijven, gepaard ging met "non-emerging failure surfaces" in de polder. Zonder opdrijvende 
krachten werden wel cirkelvormige, uittredende bezwijkoppervlakken gevonden, en een 
mengvorm ontstond als, bij een bepaalde opdrijvende kracht, de zwaartekracht werd 
verhoogd. Dit komt goed overeen met de EEM simulatie met L = 200 m.  
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Figuur 5.6 Deviatorische rekken, toenemende rivierstand bij polderbreedte L = 200 m 

 

5.4 Toepassing Soft Soil Creep voor ophogingen  

5.4.1 Route 44 relocation project, Carver Massachusetts 
Tan (2008) en Tan & Paikowsky (2008) beschrijven metingen en berekeningen met Plaxis 
voor de constructie van een weglichaam zoals in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 5.7 Route 44 relocation project, Carver Massachusetts: cunet in veen 
 
 
Beide artikelen betreffen hetzelfde project en lijken veel op elkaar, maar in Tan (2008) wordt 
een dwarsdoorsnede beschreven waarin het veen 4,5 m diep is terwijl in Tan & Paikowsky 
(2008) een andere dwarsdoorsnede, op een afstand van 500 m, wordt beschreven waarin het 
veen 2,4 m diep is. De aandacht wordt vooral gericht op de horizontale spanningen en 
vervormingen van de damwand en in het aansluitende veen. De damwand is onverankerd en 
diende als begrenzing van de backfill onder de ophoging. De backfill is met Dynamic Deep 
Compaction (Menard verdichting) verdicht. De ophoging bestaat uit een gewapende grond 
constructie (Mechanically Stabilized Earthwall). 
 
Alle bouwstadia zijn met Plaxis gemodelleerd, inclusief het dynamische verdichtingsproces. 
De damwand was geïnstrumenteerd met drukdozen en hellingsmeters. De drukdozen werden 
aan de buitenzijde (veenzijde) aangebracht.  
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Het veen werd gemodelleerd met Soft Soil Creep. De auteurs verzuimen om de gebruikte 
grensspanning of initiële kruipsnelheid te noemen. De gebruikte sterkteparameters voor het 
veen waren c' = 2 kPa en ' = 12°. Tevens zijn met deze waarden de actieve, neutrale en 
passieve drukken in het veen langs de damwand berekend, gebruikmakend van de bekende 
Rankine en Jaky relaties:  
 

 
Figuur 5.8 Drukken in veen naast damwand 
 
 
Deze blijken goed overeen te komen met de gemeten drukken in het veen langs de 
damwand, en wijzen op het bereiken van de passieve toestand. De ABC metingen in de 
figuur zijn genomen op de buitenste flens (veenzijde) van de damwand, de DEF metingen 
aan de binnenste flens. Er wordt een gering verschil gemeten: de druk is door boogwerking 
aan de buitenzijde enige kPa's hoger. 
 
De overeenstemming van Plaxis met de metingen en de passieve Rankine toestand wijzen 
erop dat de keuze van de ' juist is. Deze waarde was echter juist uiterst laag (12°) en dat is 
in tegenspraak met de Nederlandse exercities met de IJkdijk macro-stabiliteitsexperiment en 
de Betuwelijn ophoging bij Sliedrecht. Daar zijn hoge waarden van ' gebruikt, die niettemin, 
evenals bij deze auteurs, in overeenstemming zijn met triaxiaal compressieproef resultaten.  
 
De  Jaky  K0 waarde bij 12° is 0,79. Een dermate hoge waarde wordt nooit gemeten in 
Nederlands veen. Ook dat wekt verwondering. Recent zijn door Elyased, Paikowsky en Kurup  
(2011) de onderliggende onderzoeksgegevens van het veen gepubliceerd. Het gaat om 
(vezelige) cranberry peat. Er is geen reden de data te wantrouwen. Wellicht is de structuur 
van dit veen een totaal andere dan van onze Nederlandse veen, wellicht door de andere 
eigenschappen van de veenvormende planten, en de invloed van verwering daarop. 
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In het recente artikel worden de waarden van '  bevestigd, 12° (zelfs 10° voor horizontaal 
gestoken monsters), maar worden hogere c' waarden genoemd, van 11,45 kPa (verticaal 
georiënteerd) en 12,42 kPa (horizontaal georiënteerd).  

5.4.2 IJkdijk macro-stabiliteit experiment 
Den Haan en Feddema (2009, 2011) beschrijven post-dicties van de IJkdijk macro-
stabiliteitsexperiment en een dwarsdoorsnede van de Betuwelijn ophoging bij Sliedrecht. In 
de Betuwelijn dwarsdoorsnede waren alleen verticale deformaties onder de kruin en 
horizontale deformaties in de teen gemeten. Eerder waren een reeks K0-CRS proeven 
uitgevoerd, en deze zijn gefit met het Soft Soil Creep model om daaruit alle benodigde 
parameters te bepalen. Dus de compressie- en kruipparameters, de grensspanning, het 
Poissongetal, de K0 waarde in het normaalgeconsolideerde gebied, én de wrijvingshoek. De 
waarden van de wrijvingshoek zijn groot, maar komen redelijk overeen met 
triaxiaalproefwaarden voor humeuze klei. In Figuur 5.9 wordt dit getoond. Naarmate het natte 
volumieke gewicht afneemt, neemt ' toe, en bij veen zijn de waarden dus hoger dan bij klei.  
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Figuur 5.9 Vergelijking van M afgeleid uit K0-C.R.S. proeven resp. triaxiaalproeven. Den Haan en Feddema (2011) 
 
In Figuur 5.10 zijn voor de ophoging bij Sliedrecht de gemeten en berekende deformaties 
vergeleken. De overeenstemming is bevredigend - alleen vroeg in het ophoogproces is er 
een grote mismatch, maar de data in die fase zijn suspect genoemd.  

 
Figuur 5.10  Vergelijking gemeten en met SSC berekende deformaties, ophoging Betuwelijn bij Sliedrecht. Den 

Haan en Feddema (2011) 

0

1

2

1 10 100 1000 10000

time: days

se
ttl

em
en

t: 
m

meas.

calc.

-15

-10

-5

0
0.0 0.2 0.4 0.6

horizontal displacement: m

E
le

va
tio

n:
 m

 N
.A

.P
.

m
ea

s.
ca

lc
.

stage 1 (71 days)
stage 5 (372 days)
602 days



 

 
1203768-007-GEO-0008, Versie 02, 16 april 2012, definitief 
 

 
Dijken op Veen  
 

43 van 53  

 
De Sliedrecht sommen zijn verricht in het kader van het CUR project Door Grond Horizontaal 
Belaste Palen. Er waren al veel varianten doorgerekend, ook met Soft Soil Creep, maar met 
daarin de gebruikelijke lage keuze van '. De fits waren slecht. De oplossing was dus om de 
toepassing van het model consequent toe te passen bij zowel de parameterbepaling als in 
het model. 
 

 
Figuur 5.11 Vergelijking gemeten en met SSC berekende deformaties, IJkdijk macro-stabiliteit experiment. Den 

Haan en Feddema (2011) 
 
 
Ook bij de IJkdijk zijn goede resultaten bereikt met Soft Soil Creep. Daar waren naast 
deformaties ook waterspanningsmetingen beschikbaar, en is de ophoging tot bezwijken 
gebracht. Deformaties en waterspanningen werden goed voorspeld, en ook het moment van 
bezwijken werd redelijk goed voorspeld. Wat er precies aan fysische processen plaatsvond 
tijdens bezwijken is echter ongewis. In elk geval is duidelijk dat bezwijken niet ontstond door 
het gewicht van het in de dijkkern ingebrachte water op zich - dat ging slechts om een 
belastingverhoging in de orde van 1 kPa. De snelheid van vervorming aan de teen reageerde 
duidelijk op de infiltratiedruk waarmee het water werd ingebracht - zie Figuur 5.12. De 
infiltratiedruk werd kort voor bezwijken verwijderd en na een wachtperiode weer verhoogd. De 
snelheid van vervorming nam daardoor eerst af en toen weer toe. Bovendien bleek na afloop 
er sprake te zijn van indringing van kernzand in het veen (onder het talud). De zijdelingse 
druk van dit zand, zeker als de infiltratiedruk zich daarin voortplantte, zal het bezwijken 
hebben versneld.  
 
 

 
Figuur 5.12 IJkdijk macro-stabiliteit experiment. (a)Vergelijking meting en met SSC berekende deformaties aan 

teen. (b) gemeten waterdrukken en teenvervorming tijdens bezwijkfase 
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Deze processen zijn ook in Plaxis gemodelleerd (Den Haan & Feddema, 2009) en het 
moment van bezwijken kwam redelijk overeen met de werkelijkheid. De gebruikte mesh was 
vrij grof, terwijl in Den Haan & Feddema (2011) een veel fijnere mesh is gebruikt. Bezwijken 
vindt dan veel eerder plaats, waaruit kan worden geconcludeerd dat een grove mesh, stijver 
gedrag te gevolg heeft. Bij de eerste berekening heeft dat mogelijk precies het 3-D effect van 
de zijvlakken van de afschuiving geneutraliseerd, waardoor het moment van bezwijken toch 
redelijk goed is benaderd. 
 
Bij de Sliedrecht case konden de grensspanningen van de K0-CRS proeven rechtstreeks 
worden toegepast in de Plaxis berekening. Bij de IJkdijk case gaven de K0-CRS proeven 
echter een tamelijk grote spreiding aan waarden. Er is daarom gekozen om de 
grensspanning in de berekening iteratief handmatig aan te passen tot de berekende 
samendrukking in de veenlaag na de eerste ophoogslag, overeenkwam met de gemiddeld 
gemeten samendrukking in de proeven. Dit leverde een OCR waarde op van 3,3 die dus in 
de Plaxis berekening is gebruikt. Dergelijke hoge waarden zijn vaker nodig in veen om te 
bereiken dat de initiële kruipsnelheid voldoende laag is. 
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6 Onderzoekscentra 

Een beperkt aantal instituten verricht veel onderzoek op het gebied van de mechanica en 
engineering van veen. Deze zijn:  
 
Deltares: 

 Veld- en laboratoriumonderzoek naar de sterkte van veen bij dijken: CPTu, T-bar, 
bolsonde, dilatometer, conuspressiometer. 

 Verbetering monstersteektechnieken: grote diameter monsters met minimale 
verstoring door steken. 

 Triaxiaalproef (compressie én extensie), simpleshear proef. 
 Verbetering laboratoriumproeven (met name simpleshearapparaat) 
 K0-CRS proeven in combinatie met EEM analyse. 
 Hydraulic fracturing bij veenkaden. 
 Gasformatie als mogelijke oorzaak van "Wilnis", "Terbregge", "Zoetermeer 1947" etc. 
 Rekenmethoden voor stabiliteit: ongedraineerde stabiliteitsanalyse, bepaling 

grensspanning in relatie tot ongedraineerde sterkte. 
 
TU-Delft (prof. Hicks, prof. Molenkamp en ir. Mathijssen): 

 Veld- en laboratoriumonderzoek naar de sterkte van veen: CPTu, bolsonde, T-bar . 
 Effecten van penetratiesnelheid van sondes op indringweerstand . 
 Triaxiaalproef, simpleshearproef, axial shear device. 
 (Statistische) rekenmethoden voor stabiliteit. 

 
University College Dublin (prof. Mike Long; in het verleden N. Boylan) 

 Veld- en laboratoriumonderzoek naar de sterkte van veen: CPTu, bolsonde, T-bar.  
 Effecten van penetratiesnelheid van sondes op indringweerstand.  
 Triaxiaalproef, simpleshearproef, axial shear device. 
 Verbetering monstersteektechnieken. 
 Verbetering laboratoriumproeven (met name simpleshearapparaat) 
 Stabiliteit van "blanket bogs" en "raised bogs". 

 
Lowell University Massachusetts (prof. Paikowsky): laboratorium schuifproeven, EEM analyse 
van damwand in veen 
 
Universiteit van Milaan: (prof. Cividini en prof. Gioda): Opdrijven geanalyseerd met  EEM 
 
In de VS is veel onderzoek verricht rondom de levees van New Orleans en de Sacramento - 
San Joaquin delta, o.a. vanwege de US Army Corps of Engineers, Vicksburg, Mississippi. 
 
Trinity College Dublin (prof. Eric Farrell, dr. Brendan O'Kelly) 

 Verbetering laboratoriumproeven (met name ongestoorde meting grote vervormingen) 
 Ontwikkeling grotediameter oedometer. 
 Simpleshearproeven. 
 Stabilisatie. 

 
Napier University Edinburgh (Dr John McDougall) 

 Stabiliteit van windenergiemolens op blanket bog (PhD studie vanaf 2012 aan Centre 
for Geotechnics - Institute for Sustainable Construction) 
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Universiti Technologiki Malaysia, Johor (Prof. Kassim, Prof. Marto): hydrologisch onderzoek 
van veen en veengebieden (Katimon)  
 
Universiti Putri Malaysia, Serang (prof. Bujang B.K. Huat): Veel onderzoek naar tropisch 
veen, o.a. naar stabilisatietechnieken 
 
Warsaw University of Life Sciences WULS-SGGW (prof. A. Szymanski, prof. Z. Lechowicz): 

 Veld- en laboratoriumonderzoek naar de sterkte van veen en humeuze klei. 
 Rekenmethoden voor stabiliteit. 

 
Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia: (prof. P.P. Rahardjo): Dual blade DMT 
http://www.unpar.ac.id/main.php?sub=024030404&lang=en 
 
Universitas Indonesia Civil Engineering Department Geotechnical Research Group 
(W. Rahayu: triaxiaal, EEM, stabilisatie) 
http://www.civil.eng.ui.ac.id//index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30 
 
Civil Engineering Research Institute for Cold Region - Geotechnical Research Team, 
Sapporo Japan (S. Nishimoto, H. Hayashi): verticale drainage, stabilisatie 
 
In het verleden waren het Zweedse Geotechnical Institute SGI (Larsson, Carlsten, Åhnberg) 
de University of Wisconsin (Edil) en de University of New Brunswick, Canada (prof. em. 
Landva) actief met betrekking tot veenonderzoek. In de U.K. is slechts sporadisch aandacht 
aan veen gegeven, met als opvallende uitzondering het meesterwerk van Hobbs (1986). 
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7 Samenvatting 

Deze literatuurstudie van de schuifsterkte van veen en de berekening van taludstabiliteit van 
dijken en ophogingen óp en ván veen, is opgebouwd rond de onderwerpen: 

 Veld-penetrometers (cpt, full-flow, dilatometer, conuspressiometer) 
 Laboratorium schuifsterkteproeven. 
 Parameterbepaling. 
 Stabiliteitsberekeningen. 

 
De bijzondere eigenschappen van veen hebben tot gevolg dat bij elk van deze onderwerpen 
anders te werk wordt gegaan dan bij niet-humeuze grondsoorten.  
 
Over de toepasbaarheid van de cpt in veen om daaruit de ongedraineerde sterkte su te 
bepalen is de consensus dat de nauwkeurigheid te beperkt is. Inzet van gevoeliger en 
nauwkeuriger meetelementen kan slechts beperkt soelaas bieden. De vertaling van de cpt 
weerstand naar su heeft verder het nadeel dat een correctie voor bovenbelasting op de cpt 
weerstand nodig is, die een groot deel van de gemeten waarde bedraagt, en bovendien 
vooral in dijken moeilijk te berekenen is.  
 
Ondanks de geringere nauwkeurigheid van de cpt, blijkt dat bij correlatiestudies met 
bijvoorbeeld su en de oedometer-grensspanning, de spreiding van N-factoren niet groter is 
dan van bolsonde of T-bar. Het is een te beantwoorden vraag of deze constatering ervoor 
pleit om toch maar cpt proeven uit te voeren. Een merkwaardige constatering is dat de 
grensspanning beter correleert met de conusweerstand qt dan met qnet, qbol of qTbar.  
 
Van de full-flow penetrometers, de bolsonde en de T-bar, is meer te verwachten. De 
gevonden spreiding van N-factoren (N = indringweerstand / ongedraineerde sterkte) zijn 
kleiner dan van de cpt. De correlatie van bolsonde-waarnemingen met veldvinsterktes 
(Lekdijk, Markermeerdijk) en de constatering dat veldvinsterkten bij een groot aantal 
afschuivingen een factor 2 te hoog bleken te zijn, leidt tot de conclusie dat de correlatie 
 
su,mob = qbol / 13 
 
gebruikt kan worden om uit de bolsondewaarneming, de bij bezwijken gemobiliseerde sterkte 
te vinden.  
 
Het is vastgesteld dat er partiële drainage optreedt tijdens de penetratie van cpt, bolsonde en 
T-bar. Daardoor is de indringweerstand een functie van de indringsnelheid. Bij lagere 
indringsnelheid is de weerstand hoger, omdat door drainage de weerstand toeneemt. Bij 
hoge indringsnelheid kunnen visceuze effecten echter de overhand krijgen, afhankelijk van de 
eigenschappen van de grond, en kan de indringweerstand weer toenemen. Men heeft deze 
effecten nog niet onder de knie - het onderzoek ernaar staat nog in de kinderschoenen. 
 
De dilatometer lijkt in veen niet goed bruikbaar. De GeoDelft metingen in veen langs de 
Lekdijk en de Markermeerdijk wijken af van elders gepubliceerde metingen in veen. Mogelijk 
leidt de dilatometer met verdikte meetblad, de DDMT, tot betere resultaten in veen. 
 
De conuspressiometer heeft het voordeel dat het rechtstreeks is te vertalen in de 
ongedraineerde sterkte. De metingen langs de Lekdijk en Markermeerdijk waren consistent. 
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Het gebruikte membraan leverde echter een te groot aandeel in de totale weerstand en de 
resultaten zijn daardoor beperkt nauwkeurig. Met een dunnere membraan zou de 
conuspressiometer goed bruikbaar kunnen zijn, ook in veen. Ook bij de dilatometer en de 
conuspressiometer zijn effecten van partiële drainage tijdens de uitzetting van het membraan 
te verwachten, maar hierover zijn geen gegevens beschikbaar.  
 
Triaxiaalonderzoek aan Californisch veen geeft vergelijkbare resultaten als in Nederland. 
Dezelfde hoge ' waarden, tot 90°, worden aangetroffen, en net als hier, wordt een 
kunstmatig lagere ' bepaald bij 5% axiale rek. Italiaans onderzoek leverde inzicht in de 
grootte van de bijdrage van vezels aan de sterkte, in lijn met de concepten van Landva. De 
vezel-matrix wrijvingshoek bedraagt circa 13 - 15°, waar Landva waarden vond tussen 3° - 
16°, afhankelijk van de graad van verwering van de vezels. Het moet mogelijk zijn om met 
kennis van de matrix ' en de vezel-matrix ', tot simpele stabiliteitsmodellen te komen die 
rekening houden met de vezelbijdrage aan stabiliteit.  
 
De treksterkte van veen is al lang geïdentificeerd als een belangrijke parameter, maar 
desondanks heeft het betrekkelijk weinig aandacht gekregen. Recent echter zijn onderzoeken 
beschikbaar gekomen van Landva, Dykes en Deltares. Er zijn aanwijzingen dat de treksterkte 
rechtstreeks als schuifsterkte is te gebruiken, en dat is te rechtvaardigen als bezwijken van 
veen het gevolg is van het breken of slippen van vezels. 
 
De simpleshear vervormingsmodus is bij afschuivingen in veen vaak dominant ('Wilnis', etc.), 
en daarom is de simpleshearproef van groot belang voor beproeving van veen. Temeer 
omdat de doorgaans hoge ' van veen in triaxiaalproeven niet bruikbaar is in de standaard 
methoden van glijvlakanalyse. De uitwendig aangebrachte spanningen in de beschikbare 
simpleshearapparaten zijn echter niet uniform, en worden slechts gedeeltelijk gemeten. 
Bovendien zijn de meeste apparaten niet in staat om erg lage normaalspanningen aan te 
brengen zonder dat het monster tussen de belastingplaten gaat slippen. Ten slotte komt de 
variabele en betrekkelijk grootschalige structuur van veen niet goed tot zijn recht in de kleine 
beschikbare apparaten. 
 
De bruikbaarheid-in-principe en de onbruikbaarheid-in-de-praktijk van de simpleshearproef 
resulteren in pogingen om verbeterde en grotere apparaten te construeren. Dat geldt met 
name het simpleshearapparaat van University College Dublin en het (nu nog prototype-) 
apparaat van Deltares. Implementatie van een grote versie van het Deltares apparaat zal een 
significante verbetering mogelijk maken van de bepaling (én studie) van de schuifsterkte van 
veen. 
 
De strategie waarmee de parameters worden bepaald voor toepassing in stabiliteitsanalyse, 
zijn sterk uiteenlopend. De nieuwe toetsmethode die in het SBW project Macrostabiliteit is 
ontwikkeld gebruikt een op basis van laboratoriumproeven opgestelde relatie. 
 
su,insitu = S 'v0 OCRm 
 
En een in situ bepaling van de grensspanning. Simpeler is de relatie.  
 
su = 2,1 + 0,62 'v0  [kPa] 
 
Waarbij dus slechts de terreinspanning bekend hoeft te zijn. In beide methoden is het nodig 
om rekening te houden met het verschil in schuifvervormingsmodus in de gebruikte 
laboratoriumproef, en in situ, op het beschouwde punt (langs het glijvlak). 
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De simpele aanpak met de bolsonde is al genoemd. Een relatie tussen qbol en een 
willekeurige in situ toestand, gekenmerkt door bijvoorbeeld diepte, terreinspanning en 
relatieve ligging ten opzichte van de kruin of teen, ontbreekt nog. Dit staat een eenvoudige 
toepassing in de weg. 
 
De wijze van berekening van hellingstabiliteit in veen in Ierland en taludstabiliteit in Japan is 
beschreven, om onze methoden in perspectief te plaatsen. Ook is een berekening van 
opdrijven met een gekoppelde eindige elementen model besproken. Daaruit blijkt vooral de 
grote invloed van de grootte van de gemodelleerde breedte van de polder achter de dijk. Het 
gaat vooral om de hydraulische randvoorwaarden. Een kleine afstand van de dijk tot de 
begrenzing van de polder levert te lage wateroverspanningen op aan de teen en dus een te 
hoge sterkte van de dijk. Ook de bezwijkvorm verandert, van globaal cirkelvormig met een 
duidelijk uitbrekende glijvlak, naar een meer diffuse bezwijkvorm bij een grotere 
polderbreedte. 
 
Ten slotte worden twee toepassingen van het Soft Soil Creep model in Plaxis besproken. De 
eerste betreft een case in Massachusetts, waar voor de aanleg van een weg, een cunet in 
veen werd gegraven en opgevuld met zand. Het cunet werd begrensd door damwanden. De 
Plaxis berekening slaagt erin de drukken van de damwand op het veen goed te fitten. Het 
cunet is dynamisch verdicht, en dat proces is met de dynamische module in Plaxis 
nagebootst. De voor het veen gebruikte parameters zijn opmerkelijk. Uit triaxiaalproeven 
kwam een zeer lage ' van circa 12°, veel lager dan meestal in Nederland wordt gevonden. 
Er is geen reden om aan de proefresultaten te twijfelen.  
 
De tweede toepassing van Soft Soil Creep betreft de cases Betuwelijn (Sliedrecht) en IJkdijk 
macro-stabiliteitsexperiment. Hierbij is een gelukkige synergie geconstateerd tussen de 
bijzondere eigenschappen van slappe Nederlandse grond, de parameters daarvan zoals die 
in de K0-C.R.S. proef worden bepaald, en het Soft Soil Creep model. In beide cases werden 
goede fits bepaald met de metingen en bij de IJkdijk werd zelfs het moment van bezwijken 
redelijk goed berekend.  
 
De berekening van taludstabiliteit met de combinatie van Soft Soil Creep model met K0-
C.R.S. parameters is te stroomlijnen tot een gemakkelijk bruikbare praktijktool, die de 
concurrentie met stabiliteitsanalyse op basis van alleen maar sterkte-eigenschappen, 
gemakkelijk aan kan. Dan is het wel nodig om eerst meer vertrouwen in deze werkwijze op te 
bouwen, door het op meer cases toe te passen. De  twee beschreven cases zijn weliswaar 
succesvol nagerekend, maar dat zijn er nog te weinig om de methode te omarmen voor 
algemeen gebruik. Toepassing op de Uitdam veldproeven is daarom zeker aan te bevelen. 
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ABSTRACT: The surface layers in the lowlying parts of the Netherlands which form the bread 
and butter of Dutch geotechnical engineering, consist for the greater part of peat and soft, usu-
ally organic clays and silts. This paper draws on data from various locations in the western 
Netherlands to synthesize a picture of the behaviour of the peats, but crosses the borderline into 
the organic soils here and there. The formation, composition, structure, state, index and engi-
neering properties of the soils are described. They are characterised by low stiffness, high com-
pressibility and large creep, and high effective strength and normalised undrained strength pa-
rameters. Bulk density is low and has a negative correlation with the foregoing characteristics. 
Present design methods inadequately deal with the characteristic traits of these soils and this is 
briefly touched upon. Laboratory test procedures for index testing are dealt with in some detail. 
Typical responses in oedometric and triaxial tests are presented and correlated with index prop-
erties. The compression and disturbance of peat during sampling is considered, and in-situ test-
ing is briefly discussed. Some engineering problems specific to these soils are discussed and a 
case history of a failed canal dyke is presented. 

1 LOCATION AND DISTRIBUTION OF DUTCH PEATS AND ORGANIC SOILS, AND 
THEIR LOCAL AND GLOBAL IMPORTANCE  

The lowlying areas of the Netherlands occur in the west and the north of the country and are un-
derlain by Pleistocene sands which dip in north-westerly direction to depths in excess of 20 me-
ters along the present coastline. The map in Figure 1 shows the distribution of the Nieuwkoop 
Formation which contains most of the peats and soft organic clays in the Netherlands. Figure 2 
is an west to east cross section through the country which illustrates vertical distribution and 
thicknesses of the various Holocene layers. At the base is a compressed layer of peat which oc-
curs quite generally throughout the area. It is from 10 - 50 cm thick. Above this layer marine 
clay was deposited, and peat was formed. The clay is often organic; the peat is generally un-
compressed or covered by a thin layer of clay. Further inland, the clays are fluviatile deposits 
formed in back swamps behind natural river levees. 

The initial occupation of the Dutch lowlands took to higher grounds rising above the swampy 
terrain such as natural levees along waterways, coastal barriers and isolated hills and dunes. 
From there swamps were drained. The population explosion in the industrial era has resulted in 
widespread occupancy of surrounding terrain. The very poor foundation conditions are combat-
ted by backfilling with sand, and this technique is used on a large scale for harbours, industrial 
sites and urban development. Subsidence due to drainage and backfilling amounts to approxi-
mately 1 cm/year in many areas, and presents increasingly problematic drainage conditions. 

The softest and most organic subsoil coincides with the most densely populated areas of the 
Netherlands, and therefore the properties of these soils are of paramount importance to geotech-
nical engineering. Many older buildings have suffered severe tilting due to misjudgement of the 
foundation conditions, and piling was developed early on to by-pass the soft layers altogether. 
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The piles reach into the underlying Pleistocene sand and are the preferred solution for founda-
tions of buildings, bridges, and recently, high speed railway lines. The soft soils remain to be 
dealt with in dykes and waterways, road and railway embankments, excavations and tunnels.  

 
Figure 1. Distribution of Nieuwkoop Formation, and locations of referenced sites. A=Amsterdam, 
R=Rotterdam, H=Hague, M=Marken, OVP=Oostvaardersplassen, RW=Rijpwetering, W=Wilnis, 
Z=Polder Zegveld, S=Sliedrecht. 
 

 
1. Peat 6. Beach and shoreface sand 
2. Fluvial clay, often humic and rooted 7. Dune sand 
3. Fluvial, sandy / gravelly point-bar deposits 8. Modern North-Sea sand 
4. Coastal sandy channel point-bar and tidal flat deposits 9. Underlying deposits 
5. Mud flat deposits  
 
Figure 2. Cross section (west to east) through soft soils in the central part of the country. From Ebbing et 
al. (2003), after Berendsen (1996) and Cleveringa (2000). 

 
The peat and the organic clays are juxtaposed throughout the region and must usually both be 

dealt with at the same time. There is a smooth transition not only in composition but also in geo-
technical behaviour from the one to the other. Important studies on peat have been performed by 
Hobbs (1986, 1987) and Landva et al. (1980, 1983a, b, c, 2006 in the present volume), and 
overviews of peat behaviour are given in the Muskeg Engineering Handbook (McFarlane 1969), 
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Carlsten (1988), the Peat Engineering Handbook (Noto 1991) and by Den Haan (1995, 1997). 
Studies of organic clay behaviour include those on Juturnaíba clay by Coutinho & Lacerda 
(1989), north German and Dutch soils from Schwerin, Berlin and Rotterdam by Krieg (2000), 
Queenborough clay from the lower Thames estuary by Jardine et al. (2003), and Recife clays 
(Coutinho 2006, in the present volume).  

The common traits of behaviour of these soils are low density, high effective stress strength 
parameters, high normalised undrained strength, strong creep susceptibility etc. and the Dutch 
peats and organic clays will be shown to fit into this pattern. The organic content has a strong 
influence on these properties and as it usually varies strongly with depth, it is useful to consider 
the role of the organic content. The borderline between peats and organic clay is not easy to 
draw, and consequently in this paper, some data on what may be classified as organic clay also 
appears. 

2 GENESIS  

The geological development of the Netherlands during the Holocene period was dominated by 
the rise of the sea level, which is conjectured to amount to approximately 120 m in the last 
10000 geological years, the last 20 m of which occurred in 7800 years. Soft soils and peat ac-
cumulated in a lagoonal tidal basin setting, protected from the North Sea by a coastal barrier. 
The accumulation kept pace with the Holocene sea level rise, resulting in a wedge of deposits 
extending 30 - 50 km inland and which is locally well over 20 m thick at the present coast. This 
wedge is crossed locally by various forms of fluviatile, estuarine and tidal inlet deposits com-
posed of mostly sand and clays. 

Groundwater levels were forced upwards along the encroaching sea and a marshy coastal 
wetland migrated landwards by the rising sea levels. Various types of peat developed, depend-
ing on groundwater level, salinity gradients and nutrient supply. Further variations were devel-
oped by differences in compaction due to the overburden, weathering and other ageing proc-
esses. The peat which accumulated directly on the Pleistocene substratum of sand or loam, at 
the base of the Holocene sequence, is more compact, altered, frequently more weathered, and 
usually contains significant amounts of mineral matter. It is referred to as basal peat. Extremes 
in terms of nutrients are wood peat and sphagnum (moss) peat. In the nutrient rich riverine areas 
peat with much very coarse wood accumulated, usually with a significant mineral matter con-
tent. In nutrient poor environments, sheltered and away from open water and seepage sources 
(fringing upland terrain), sphagnum moss peat accumulated. 

Peat accumulated at the landward margin of the lagoon, and also throughout most of the area 
during periods in which the barrier system was largely closed. Clay, organic clay and sands ac-
cumulated during several periods when the coastal barrier was unstable and was breached by 
numerous tidal inlets and enlarged estuaries. The peat sequence is interrupted by these marine 
and related clastic deposits during those periods. In the riverine area patches of peat accumu-
lated in abandoned channels and backswamps. Peat accumulation continued up until Roman 
times, with a height of almost 2 m above sea level being reached. Drainage of the swamps 
ended peat growth, and was undertaken in ernest from around the year 1000 AD, resulting in 
progressive areal subsidence and the necessity to develop protective embankments. This lower-
ing of the terrain with the continuing sea level rise has resulted in increased flooding and the 
deposition of clays and sand on top of the peat in flood prone areas near rivers and tidal inlets. 
Eventually, in the course of a few centuries, the lowest peat terrains had to be abandoned, and 
quite some of these were mined later as a source of turf fuel. 

Peat accumulation and mire formation is described in the literature by the wetland succession. 
It is the slow process of growth, dying off and accumulation of plant material in a succession 
through various morphological stages and associated plant communities. The ideal succession is 
autonomous and goes from lake filling in a nutrient-rich environment by e.g. reeds and sedges 
(fen peat), to a transitional stage involving e.g. wood peat, and finally the raised-bog stage in-
volving heathers and mosses (bog peat). This has occurred only very locally (patches in the or-
der of 10 m2) in the Netherlands, and the overriding influence on peat formation has been the 
rise of the sea level, the associated rise of the groundwater level, and the integrity of the coastal 
barrier. 
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The present-day IJsselmeer lake and the neighbouring large polders of Flevoland together 
formed the Zuiderzee tidal basin up to 1932, when it was reclaimed. The Zuiderzee area experi-
enced several stages of transgression, regression, peat growth and erosion. Around the time of 
the arrival of the Romans, smaller lakes merged into lake Flevo, which gradually expanded fur-
ther. Eroded peat was deposited on the lake bottom, followed by fine silt in deltas of rivers en-
tering the area. These Almere deposits therefore are characterised locally by an upwards dimin-
ishing content of organic matter. The connection to the sea through the Waddenzee tidal flats to 
the north widened further around 1600 AD and the Zuiderzee deposits were formed in brackish 
to salty water. 

The continued rise of the sea level and ground water level and the subsidence following culti-
vation of the swamp areas has submerged much of the peat in the western Netherlands, and 
formerly raised bog peat areas now lie under groundwater level. Fen peat is however the main 
constituent. Fen peats often have a relatively high mineral content. They tend to be more humi-
fied, and have lower water contents than bog peats, which is well illustrated by Amaryan 
(1993), see Figure 3. Fibrosity of peat decreases as humification increases. 
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Figure 3. Dependence of total water content wf on the degree of peat decomposition Ddec; (1) highbog 
peat; (2) transient peat; (3) fen peat. Reproduced from Amaryan (1993). 

 
 
The historical rate of subsidence in the drained peat areas has been shown to amount to less 

than 2 mm/year over 1000 years, reducing the freeboard above mean sea level from 2 m to zero, 
Figure 4. Subsidence rates drastically increased after the introduction of forced drainage to ac-
commodate agricultural interests. The subsidence consists of components due to weathering of 
organic material, shrinkage and consolidation. Weathering is responsible for some 70% of the 
total, in present conditions: increasing of course as subsidence progresses and all peat is eventu-
ally lost. Conservation of peatland has become a goal which is contested in the political arena, 
and subsidence rates are being brought under control in many polders as a result. Nevertheless, 
many peat areas now lie at levels some 2 m below sea level, and reclaimed former peat lakes 
can lie as low as 6 m below sea level. 
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(vertical scales give elevation in m relative to Dutch datum N.A.P.) 
 
Figure 4. Historical subsidence of peat areas.  

 
 
Ground water in the lowlying polders is discharged into surrounding canals and eventually 

into the sea. Canals often stand out from the surrounding polders, either by subsidence of the 
polder or reclamation of former lakes. The dykes which retain the canals quite often consist of 
the original ground which in many cases is peat. An estimated 4000 km of such peat dykes ex-
ist. 

3 COMPOSITION AND CLASSIFICATION  
3.1 Botanical composition of Dutch peat 
Sedentary peat (formed in place) consists of reed and sedge peat, wood peat and moss peat. The 
eroded and deposited organic material in which plant remains can still be distinguished, is given 
names such as "meermolm" (organic lake mud), "detritus" and "verslagen veen" (detrital peat). 
"Rottingsslijk" signifies sapropelium in which the organic material is strongly decomposed. De-
trital fragments, sapropelium and sedentary remains occur as constituents of organic clay to-
gether with mineral constituents. 

3.2 Classification of peats and organic soils 
Many different classification systems for peat and organic soil exist in the literature, and not one 
is generally accepted. Andrejko et al. (1983) and Landva et al. (1983a) together list not less than 
12 different systems used for the classification of peats and organic soils, based solely on or-
ganic content. Their common aspect is the definition of peats at the high end of the organic con-
tent scale, organic soils at the low end, and so-called muck in between. The boundaries between 
these soils are put at widely varying organic contents however. Most of these systems serve soil-
scientific, calorific and geologic purposes and have no special significance for civil engineering. 
It is clear that organic content alone is not sufficient to fully characterise a peat for geotechnical 
purposes. Other potentially useful classification parameters are: botanical composition, degree 
of humification, water content, bulk density either dry or wet, specific mass of the compounded 
organic and inorganic constituents, fibre content and fibre-size distribution, (anisotropic) 
shrinkage, tensile strength, and if at all possible to determine, the Atterberg plasticity limits. 
Chemical parameters such as pH and contents of organic carbon and carbonates are of interest 
for special purposes, especially when contemplating soil stabilisation techniques such as deep 
mixing with cements etc. The composition of the organic matter in terms of bitumen, hemicellu-
lose, cellulose, lignin, humic and fulvic acids etc may also be of interest. 

The von Post classification system, of which Hobbs (1986) provides an English-language 
summary, is best known for its definition of degree of humification, going from H1 for intact, 
young peat to H10 for completely decomposed peat. The method is based on simple manual 
methods suitable for use in the field. The von Post system also includes classification according 
to botanical composition, water content, content of fine and coarse fibres, and content of woody 
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remnants. Landva & Pheeney (1980) modified Von Post's system, and Hobbs extended it with 
categories for organic content, tensile strength, odour, plasticity and acidity. The Dutch guide-
line for the geotechnical classification of peat (1996) adopts a similar system. Basically the von 
Post classification system is adopted, extending it with organic content and designation of the 
kind of inorganic material encountered. The ten humification degrees are brought back to only 
four. In Figure 9, five degrees are used, and in Figure 3, Amaryan's degree of decomposition 
Ddec appears to be continuous. Unluckily, Ddec was not defined.  

In the systems adopted by von Post, Landva and Pheeney, Hobbs and the Dutch guideline, 
each characteristic is designated by a letter, and the degree to which a characteristic is present, is 
designated by an index. Thus, with Hobbs,  

 

01021301325 pHPATHTVNWRFBHS  (1) 

designates Sphagnum (S) moss peat with moderate humification degree (H), water content (B) 
less than 500%, a high content of fine fibres (F), a low content of coarse fibres (R), no wood 
(W), a moderately high organic content (N), a low tensile strength in the vertical direction (TV) 
and a moderate tensile strength in the horizontal direction (TH), no smell (A), a detectable plas-
tic limit (P) and a neutral acidity (pH).  

Such elaborate formulae, while potentially useful for the comparison of different soils and for 
correlation purposes, require much training and effort to construct and apply. In the Netherlands 
at least, they have not yet been applied. More simple descriptions could fall back on the essen-
tial data: bulk density, water content, main botanical type and perhaps some indication of the 
degree of humification. In the authors experience, organic soil is well characterised by bulk den-
sity. High water content peat the bulk density of which cannot be distinguished from the density 
of water, is possibly better characterised by water content, but insufficient data exists to develop 
correlations for these peats 

3.3 Nomenclature of Dutch organic soils 
The nomenclature of Dutch organic soil is based on 2 ternary diagrams in which zones discern 
between a main constituent (either peat, clay, silt or sand) and secondary constituents in varying 
degrees, Figure 5. Capital letters designate the main constituent, and lower case letters give the 
secondary constituent followed by a number to indicate its relative importance. E.g. Vk3 indi-
cates very clayey peat, and Ks2h2 indicates moderately silty, moderately organic clay. The 
slanted lines in the first ternary diagram reflect a dominance of the clay fraction in the properties 
of the mixture. The borderline between peat and organic soil lies at 15 - 25% organic matter. 

Many properties of Dutch organic soil are found to correlate with total bulk density ρ as de-
termined from borehole samples. Table 1 was constructed from 350 soft samples (defined as 
having a bulk density lower than 1.60 t/m3) taken from the upper 10.5 m along the route of the 
new High Speed Railway near Rijpwetering between the Hague and Schiphol, and provides a 
link between nomenclature and bulk density. Standard deviations of the bulk density are in the 
order of 5%.  
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  most soils plot within the shaded areas

 
translation of terms and abbreviations: 
"organische stof" = organic matter; "lutum" = fines < 2 μm; "silt" = silt; "zand" = sand. 
V = "veen" = peat; K, k = "klei" = clay; s = silt; Z, z = "zand" = sand; L = "leem" = loam (silt); 
h = "humus" = organics; m = poor in mineral matter. 

 
Figure 5. Ternary classification diagrams for soft soils. (Reproduced from NEN-5104:1989 with permis-
sion of NEN, Delft.) 

 
 

T able 1. Indicative bulk density of Dutch organic soils 

bulk density ρ 
t/m3

designation description nr 
mean range 

Vm peat, poor in mineral matter 98 1.06 0.95 - 1.13 
Vk1 slightly clayey peat 21 1.11 1.02 - 1.17 
Vk3 very clayey peat 16 1.18 1.09 - 1.25 
Kh3 highly organic clay 13 1.27 1.20 - 1.35 
Kh2 mod. organic clay 30 1.37 1.26 - 1.51 
Kh1 slightly organic clay 60 1.45 1.30 - 1.60 
Ks slightly to highly silty clay 89 1.51 1.40 - 1.60 

 
 

Here we already see the gradual transition from peats to organic clays. The bulk density of peat 
as measured in the laboratory can fall short of 1.0 when it loses water due to a coarse fibrous 
structure, or when it contains air and gasses. Peats with a bulk density near 1.0 have a high con-
tent of organic material and strongly varying water contents, and correlations of their properties 
with bulk density are evidently not useful. 

3.4 Plasticity chart 
The plasticity limits are not in general use in the Netherlands as a means of characterising soft 
soils. In peats they are not determined due to the presence of fibres. Figure 6 nevertheless brings 
together data acquired over the years from a number of sites and soils for organic clays.  
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Figure 6. Plasticity chart of various organic soils 

 
 
The high values of wL will be noted. Most classification systems are valid only for wL < 

100%. The highest values have the highest organic contents, as is confirmed in Figure 7a. The 
position in the Casagrande chart is generally above the A-line for all soils irrespective of or-
ganic content. 

The majority of the Dutch organic clays are slightly to moderately silty. E.g. in Table 1 
above, 64 of the 192 clay samples are slightly silty, and 117 are moderately silty. However, 
even very silty material plots in the same region above the A-line as evidenced by the organic 
clay from Rotterdam studied by Krieg (2000). This was composed of 73% silt, 8% fine sand, 
19% clay and 16% organics, which classes the material as Lz1h3, that is slightly sandy highly 
organic silt. 

The organic clay from Queenborough studied by Jardine et al. (2003) plots in the same region 
as the Dutch organic soils. Clay content was 58%; silt content 42%. Air drying reduces wL and 
the Casagrande point translates downwards parallel to the A-line.  

The marked tendency for all samples to plot above the A-line contradicts most classification 
systems where organic soils are zoned below the A-line. Skempton & Petley (1970) show a 
Casagrande chart for a variety of British peats and peat/clay mixtures. The peats plot within the 
band shown in Figure 6, higher wL correlating with higher organic content. The organic clays 
plot on the A-line and the lower boundary of the shown band. The low Ip values were put down 
to the organic matter contributing greatly to water-holding capacity, but much less so to plastic-
ity. Their results are difficult to reconcile with the present results, but may possibly be explained 
by the experimental difficulty of determining the plasticity limits (especially the plastic limit) of 
highly organic soil and peat. Figure 7a shows reasonable agreement of the wL - N correlations 
between Skempton & Petley and the present results. wL correlates reasonably well with w0, Fig-
ure 7b , and Skempton & Petley's peats are more or less an extension of the relation for organic 
clays. Only occasionally is w0 above wL.  
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Figure 7. Dependency of liquid limit on loss-on-ignition N (a) and on natural water content w0 (b). 

 
Some organic clays do plot below the A-line. Two examples are shown: a highly organic de-

tritus clay layer from Oostvaardersplassen between 3.0 and 3.5 m depth, and a similarly highly 
organic clay from Bergambacht (riverine district) between 8.5 and 9.5 m depth. The large range 
of values in the chart for these clays is a result of the strongly varying organic contents: from 
10% to 40% for the Oostvaardersplassen layer and from 20% to 30% for the Bergambacht layer. 
Bulk density is between 1.1 and 1.17 in both cases. These soils border on being clayey peats, 
and in fact Table 1 indicates they are. 

The liquid limit of the Betuwe tests in Figure 6 were determined with the Swedish fall cone; 
the remaining tests with the Casagrande device. There does not appear to be an influence of test 
type on the location in the chart. 

3.5 Phase diagram 
The relative amounts of mineral matter and organic matter in Dutch organic soils can be read 
from Figure 8. It gives the relative volumes of the anorganic, organic, water and gas phases as a 
function of natural bulk density ρ, separately for Polder Zegveld and the Betuwe railway pro-
ject. These were determined from measurement of bulk density, water content, loss on ignition 
and specific density of solids, each on one and the same sample. As bulk density increases, the 
anorganic phase increases and the organic phase diminishes; both approximately in a linear 
fashion. 
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Figure 8. Phase diagram of peats from Polder Zegveld and organic soils from Betuwe railway project. 
Phases from bottom upwards: anorganic - organic - water - gas 
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3.6 Polder Zegveld 
A typical peat profile of the western peat district was studied by El-Amir (1989). It was ob-
tained from continuous 66 mm Begemann borings in Polder Zegveld near Woerden and is 
shown in Figure 9. The soils classification and determination of the degree of humification were 
performed by P. Krajicek. 

Above the Pleistocene sand base, there is a 6.5 m thick sequence of completely decomposed 
peat, sedge, reed, sedge, and wood peat, overlain by a thin layer of completely decomposed 
peat. This is covered by a surface clay layer of 1m thick. Thin detritus and sedge layers occur 
within the wood peat. Reed and sedge peat usually occur together. No sphagnum peat was en-
countered here. 
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Figure 9. Borehole description and depth profiles of various index parameters, Polder Zegveld. 

 
 
The degree of humification was evaluated on a scale of 1 - 5. It varies throughout the depth, 

but there is a faint correlation with botanical peat type. Three horizons of upwards increasing 
humification appear to be associated with sedge content. The wood peat tends to be highly hu-
mified; the reed peat is lightly humified. The water content varies from approximately 350% to 
850% and shows a weak negative correlation with the degree of humification. The profiles of 
water content and loss-on-ignition show a strong correlation: mutually, and also with organic 
content. The reed peat was coarse fibrous and its low bulk density (< 1 t/m3 ) can therefore be 
explained by loss of water from large voids. 

Figure 10 gives photographic cross sections of borehole samples of a decomposed wood peat 
from 4.77 m - N.A.P. with an organic content of 67%, and a reed (sedge) peat from 6.20 m - 
N.A.P. with an organic content of 83%. The highly heterogeneous and anisotropic nature of the 
latter is immediately apparent. Reed and sedge fibres of varying sizes but with a predominantly 
horizontal orientation are mixed into a matrix of fine fibres and mineral matter. The decom-
posed wood peat has coarse elements such as twigs and roots mixed into it, but the matrix is 
homogeneous.  
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Figure 10. Structure of decomposed wood peat, N = 67% (a) and reed peat, N = 83% (b), Polder Zegveld 

 
 
An indication of the degree of anisotropy of the structure of peat is quickly obtained from the 

shrinkage of a sample in the axial and radial directions as it dries to the air (Hobbs 1986). Figure 
11 shows the anisotropy found for the different botanical peat types of Polder Zegveld. There is 
a clear hierarchy in anisotropy, in the order reed peat - sedge peat - wood peat. Decomposed 
wood peat dries without distortion, indicating that decomposition reduces structural anisotropy. 
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Figure 11. Anisotropy of peat revealed by shrinkage tests, Polder Zegveld 

 

4 STATE AND INDEX PROPERTIES 

Correlations between various state properties and index properties are given in this section 
based on data from various sites. The state properties considered are bulk density ρ, natural wa-
ter content wo, natural voids ratio eo; index properties are the solids density ρs and organic con-
tent N. Some comments on the determination of these properties are given where appropriate. 

4.1 Loss on Ignition and Organic Content 
During a Loss on Ignition test, a sample which has been previously dried, is combusted at high 
temperatures, and the loss of mass or Loss on Ignition value N is determined. It correlates 
closely with the organic content OC. Various ashing temperatures have been used in the Nether-
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lands in the past: 500, 550, 800 and 950°C. Corrections are necessary to account for the evapo-
ration and decomposition of non-organic constituents such as bound water in the clay, and CO2 
from calcium carbonates. Oxidation of FeS2 in poorly aerated soil can result in a mass increase. 

The former Soil Survey Institute (Stiboka: Stichting Bodemkartering) used 550°C and the fol-
lo

003.001. −  (2) 

where N is Loss on Ignition, and L, S an

3) 

where proportions are relative to u

4.2 Water content 
ear that the standard drying of soil at 105 °C during 24 hours will lead to 

wing correction formula: 
LNOC 006.0 −−= ZS

d Z are the mass proportions of material < 2 μm ("lu-
tum"), silt, and sand respectively. Skempton and Petley arrived at another correction formula 

)1(04.11 NOC −=−  (

nity. The corrections OC - N in both formulae are negligible 
for high values of N, and differ by only a few percent on the borderline between peats and or-
ganic soils in the ternary diagram above. The ease of determination of N makes it the property 
of choice for correlation and characterisation above direct determination of OC by chemical 
methods. The present guideline used in civil engineering prescribes 500°C during 4 h. 

There is a general f
charring of the organic components in peat, thus producing too large figures for water content. 
Lower temperatures, between 50 and 95 °C are therefore advocated by some. Skempton and 
Petley investigated these effects, and concluded that the loss of organic matter at 105 °C is in-
significant, while drying at lower temperatures retains small amounts of free water. This was 
corroborated by El-Amir in tests on Polder Zegveld peats, Figure 12. mt is the ratio of the ap-
parent loss of dry mass on increasing the drying temperature from 85°C to 105°C, to the appar-
ent dry mass at 105°C. It appears to peak at N ≈ 70%, which was also found by Skempton and 
Petley. mt increases if lower values than 85°C are taken, but remains below 3% even at 65°. 
Such small values justify the choice of 105°C as drying temperature. 
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igure 12. Loss of dry mass by drying from 85°C to 105°C relative to dry mass at 105°C, Polder Zegveld. 

4.3 Water content vs. bulk density 
t against natural bulk density, both wet (ρ) and dry (ρd). The 

(4) 

F
 

Figure 13 plots natural water conten
tight fit of wo - ρd is remarkable considering the number of data points and sites involved. Very 
similar relations are given in the literature, e.g. by Farkas & Kovács (1988), Kabai & Farkas 
(1988) for Hungarian peats, and Marachi et al. (1982) for Californian peats. It is given by 

982.0)317.0(872.0 −+= wρ  d
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Figure 13. Correlation of wet and dry bulk density with natural water content for various Dutch peats and 
organic soils. 

 
 
The wo - ρ relationship is also relatively tight, albeit much less so than for wo - ρd. The rela-

tionship between wo - ρ is given by 
)//1(/)1( Sww s ++= ρρ  (5) 

where ρs is solids density and S is degree of saturation. The scatter in the figure is due to varia-
tions in ρs and S, lower ρs and lower S bringing (w,ρ) points downwards and to the left. 

4.4  Specific gravity 
Specific gravity in organic soils is affected by the organic constituents, and cannot simply be set 
to somewhere near 2.65-2.75 as in mineral soils. Cellulose has a specific gravity of approxi-
mately 1.58, while for lignin it is approximately 1.40. These low values reduce the compounded 
specific gravity of organic soils. The variability of organic content and organic constituents in 
any peat deposit requires its separate determination whenever voids ratio is to be calculated. Use 
of automatic helium gas displacement pycnometers allows cheap and fast determination of spe-
cific gravity. Kerosene has been used in the past in fluid displacement methods, but for peats, 
more satisfactory results are obtained with hexane. 

Skempton & Petley produced a very sharp correlation between specific gravity of a suite of 
peats and organic soils and their ignition loss, and fitted the relation by 

7.2
)1(04.1

4.1
)1(04.111 NN

s

−
+

−−
=

ρ
 (6) 

where ρs is compounded specific gravity and N is ignition loss. The numbers of 1.4 and 2.7 cor-
respond to the separate specific gravities of the organic and inorganic fractions respectively. Ig-
noring the correction between ignition loss and organic content which has been applied in equa-
tion (6), Figure 14 gives an immediate relationship between N and ρs for soils from a variety of 
sites.  
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Figure 14. Correlation of solids density ρs with loss-on-ignition value N 

 
 
The close correlation of Skempton & Petley is retained. There appears to be slightly more 

scatter as the mineral content increases, possibly due to increasing divergence between organic 
content and loss-on-ignition.  

In establishing the correlations of Figure 14, both characteristics have been measured on the 
same piece of material. Peat deposits are so extremely variable that quantities measured on ma-
terial only centimeters apart, need not have any correlation. In this particular case, it is quite 
easy to homogenise a dried sample by pestle and mortar, and take one subsample for specific 
gravity testing, and another for ignition loss. If this sample is first cut to fit an oedometer ring, 
bulk densities and water content are also established on the same material, extending the possi-
bilities for determining reliable correlations 

4.5 Water content vs. voids ratio 
Natural water content and voids ratio exhibit a reasonable correlation as seen in Figure 15. The 
linear onset of the correlation near the origin corresponds to a solids density of approximately 
2.75. At higher water content, the lower solids density results in reduced voids ratio.  
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Figure 15. Correlation of natural water content and voids ratio. 
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4.6 Variability of peat deposits 
Both laterally and vertically, peats show large variability. Borings taken by Sikder (1994) at 2 m 
centres in a peat area in Delft yielded strong variations in loss-on-ignition N as shown in Figure 
16. The vertical scale in the figure is ten times larger than the horizontal scale. As the areas of 
equal ignition loss in the figure are approximately circular, it may be concluded that the vertical 
variability is ten times more intense than the lateral variability. This extreme variability on the 
decimeter (vertical) resp. meter (horizontal) scale probably also exists at larger and smaller 
scales as well. Predictions of peat behaviour should account for this variability.  

 

 
 
Figure 16. Variability of ignition loss value in an organic soil deposit, Delft.  

 

5 STRUCTURE 

The role and dispersion of mineral matter in peat has been well analysed by Hobbs (1987). 
There it is shown that even at an organic content as low as 27.5%, any mineral matter can easily 
be accommodated within the voids of the peat. This includes the bulked volume of the mineral 
matter, be it silt with a low bulking factor or clay at its liquid limit. Thus where peat is sedentary 
(formed in place), the washed-in mineral matter is absorbed into the vegetable structure, and be-
haviour is dictated by the latter. The figure of 27.5% organic content corresponds approximately 
to a natural water content of 250% and Hobbs shows that geotechnical behaviour as expressed 
in the coefficient of secondary compression Cα

  = Δε/Δlog(t), shows a clear transition around 
this value. Note that the Dutch distinction between peat and organic clay at an organic content 
of 15 - 25%, is at the clayey side of Hobbs' findings. 

6 ENGINEERING PROPERTIES 
6.1 1D Compression 
Settlement analysis remains an important core activity of geotechnical engineering in the Neth-
erlands due to the soft nature of the subsoil. Due to the large compressibility and creep ability, 
the bi-linear stress strain model is too simple. A first adaptation is to make use of natural 
(Hencky or logarithmic) strain to cope with the concavity of the stress - strain curve which in-
variably develops at large strains. Figure 17a illustrates this for the 24 h compression curve of 
peat sample 25D from Polder Zegveld (4.15 m - N.A.P.). Natural strain is given by 
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and equals -ln(1 - εlin). It retains the notion that stiffness is proportional to effective stress: 
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where b is the slope of the virgin compression curve. 
 

 
 
Figure 17. Linearisation of virgin 24h oedometer stress - strain curve by natural strain (a) and Isotaches 
(b) of a peat sample from Polder Zegveld. 

 
 
Further, creep must be accounted for. Isotache models such as developed by Leroueil et al. 

(1985) for inorganic clays are also accurate in organic clays and peats. They are now readily 
available and are becoming the norm for settlement analysis, and correlations have been devel-
oped for the parameters involved. Briefly, isotache models define creep rate as depending 
uniquely on effective vertical stress σ′v and strain ε, and creep isotaches (lines of equal creep 
rate) are used to visualise this relationship. These are parallel lines in stress strain space, each 
lower isotache representing a lower value of creep strain rate. Figure 17b shows isotaches for 
sample 25D from Polder Zegveld (Den Haan 1996). The lower isotaches in the normally con-
solidated range are taken to represent the virgin viscous behaviour. The pattern they establish is 
extended to cover the entire stress - strain plane: higher rates upwards and lower rates down-
wards. 

The upper isotaches show a different pattern because the abscissa includes pore pressure, and 
because the strain rate is increased due to elastic adaptation to the changing effective stress in 
the primary period. Elastic strains are formulated by a logarithmic law and added to the viscous 
strains. Reload isotaches are distorted due to previous unloading, but this is usually not ac-
counted for. 

The slope of the virgin creep isotaches is approximately equal to that of the 24 h compression 
curve, b. Although b is an intrinsic soil property, it correlates fairly well with natural bulk den-
sity as shown in Figure 18. The isotache creep parameter which determines the spacing of creep 
isotaches is given by c = ΔεH/Δln(dεH/dt). Figure 19a shows a correlation of b/c with natural 
bulk density for peats and organic soils from Sliedrecht at a location along the Betuwe freight 
railway. The values equal the well-known ratio Cc/Cαe and are seen to increase with bulk den-
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sity. Values as low as 8 are found in peat, indicating a strong creep ability. The elasticity pa-
rameter a with the same definition as b but relating to elastic strains, is shown as b/a versus bulk 
density in Figure 19b. This ratio is more or less equal to Cc/Cr and also generally increases with 
bulk density. Higher water contents tend to plot in clusters near ρ = 1. Loss of water before 
weighing can occur, affecting ρ and w0. Correlations with ρd =ρ/(1+w0), Figure 20a, could rec-
tify this, but variability is such that w0 of cuttings can differ appreciably from the oedometer 
sample. In the correlation with w0 in Figure 20b, for both b and c, w0 = 250% marks a boundary 
above which in particular c hardly increases for higher water contents. This agrees very well 
with Hobbs' observations which were referred to earlier. 
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Figure 18. Correlation of slope of virgin natural strain isotaches b with bulk density.  
 

 
Figure 19. Correlation of b/c (a) and b/a (b) with bulk density.  
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Figure 20. Correlation of b and c with bulk dry density (a) and water content (b). 

 
The remaining parameter of isotache models concerns the reference creep isotache and its po-

sition in stress strain space. It is defined by the rate of refε& = c [1/day] and in practice it virtually 
coincides with the 24 h virgin curve. Its position is commonly defined by means of the yield 
stress or OCR, and the relationship with the initial creep rate of strain 0ε& follows from 

cb
ref

cb
pref OCR //

00 )/( −− =′′= εσσεε &&&  (10) 

σ′p follows from zero strain on the reference isotache. For correlation purposes a state-
independent parameter in terms of specific volume v is preferred. Writing  

11
lnln

v
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v
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σ
σ

′
′

=−
 (11)  

where σ′v1 = 1 kPa, the specific volume v1 defines the reference isotache at a stress of 1 kPa. It is 
akin to the vλ of critical state theory. Rather sharp correlations are found with v0 (= 1+e0) and 
with b, see Figure 21. This makes the v1, v0 approach to determining the position of the refer-
ence isotache, attractive, even though it requires the accurate determination of e0. The correla-
tions given here fit well with those given in Den Haan (1992). 
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Figure 21. Correlation of v1 with b (a) and v0 (b). 

 

6.2 Ko values 
Ko

nc values found from a CRS Ko oedometer are correlated with bulk density for peat and or-
ganic soils from a wide variety of locations in Figure 22. Low values are found in low density 
material. In the peat, this can be explained by the resistance of horizontally orientated fibres to 
lateral extension. The fibres resist shear distortion of the matrix and experience tensile forces, 
thereby reducing the lateral stress on the walls of the oedometer.  
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Figure 22. Correlation of K0

nc with bulk density 
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A result of a CRS Ko oedometer test on peat from Sliedrecht is shown in Figure 23a. The 
constant rate of strain is interrupted by an unloading/reloading cycle and a relaxation phase. Be-
cause σ′h is also measured in these phases, the unloading allows the determination of Poisson's 
ratio ν. As with Ko

nc the values tend to be low for the low density material: Figure 23b.  

 
 
Figure 23. CRS K0 test with unload/reload and relaxation loops (a), and correlation of Poisson's ratio ν 
with bulk density (b) for Sliedrecht peats and organic clays 

 
In the relaxation phase, the viscosity of the soil expresses itself by reducing σ′v, and measuring 
this allows determination of the creep rate parameter c, e.g. as in Figure 24a. By applying a 2D 
generalisation of the isotache model such as the soft soil creep model of Plaxis, the development 
of σ′v and σ′h during relaxation can be shown to conform to 

)/p'βqM3q/(βq/'p/q 22 −=&&  (12) 

where β = (1+ν)/3(1-2ν) and M is the critical state ratio of q/p. This makes it possible to predict 
the critical state stress ratio M = 6 sin ϕ′/(3 - sin ϕ′) from the unload and relaxation stage in the 
Ko oedometer! See Figure 24b.  

 
Figure 24. Relaxation phase of CRS K0 test yields isotache parameter c (a) and critical state parameter M 
(b). 

 
M has been determined for a range of tests from the Sliedrecht site, and the results are plotted in 
Figure 25 against Ko

nc. As M increases, Ko
nc declines. Shown in the figure is also the well 

known Jáky relationship sinϕ′ = 1-Ko which plots well below the predicted values. The latter are 
well-fitted by a line which is also shown as giving the ultimate, fully aged value of Ko, Ko∞. 
This value follows from the generalised isotache model by requiring that the elastic component 
of stress change is reduced to zero and is given by 

03 =−+ ∞∞
22 Mηη  (13) 

where η∞ is the ultimate value of the stress ration q/p' after full ageing. 
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Figure 25. K0

nc vs. Camclay M value for peats and organic clays from Sliedre . 

he development of K0  with time has been the subject of speculation, research and mild 
co

6.3 Tensile strength 
lure of a slope in peat occurs, tensile strength of peat is mobilised in the 

cht
  

ncT
ntroversy in the 1980's. Schmertmann (1983) posed the question whether K0

nc increases or 
decreases during secondary compression. Although the debate was not conclusive, most evi-
dence pointed to a slight increase. Figure 25 predicts either depending on the position of the (M, 
Ko

nc) state during virgin compression. Den Haan (2002) showed that this state plots higher if ν 
is greater. States above the ultimate line would result in decreasing Ko

o

 during ageing. However, 
the low values of ν appear to result in a state which is already on the ultimate line. That is, in 
these soils, it is predicted that ageing does not increase or decrease K nc noticeably. 

When wedge type fai
active zone. Pull-out resistance of horizontally orientated fibres may play a role in this tensile 
strength. The Muskeg Engineering Handbook quotes values from Helenelund for tensile 
strengths of fibrous sphagnum peat from 3.5 - 11 kPa, and similar values for sedge peat. These 
tests were performed dry in a specially designed tension box. The influence of submergence was 
investigated by Abebaw (2005). Woody peat from Krimpen (water content 460 - 570%) was 
sampled just below the water table from 0.5 - 0.9 m - G.L. The sampler was a thin steel ring 40 
cm long and 40 cm in diameter and was pushed into the soil by dead weight and retrieved by 
excavating around the ring. In the laboratory, horizontal samples of 66 mm diameter and 100 
mm length were obtained by drilling through the wall of the sampler. Tension caps were fitted 
at both ends by casting in gypsum. Tension was applied in a standard press, at a rate of 0.2 mm 
per min. The samples were previously consolidated at approximately 10 kPa. Figure 26 shows 
tensile stress vs. strain results for unsubmerged and submerged samples. The curves depart from 
an initial compressive state, peak at the tensile strength and drop back to the dead weight of the 
tension caps. The initial compressive stress is higher in the submerged samples due to restrained 
swelling. 
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Figure 26. Tensile strength tests on peat from Krimpen, in submerged and unsubmerged states. 

 
The unsubmerged samples have tensile strengths of 3 - 5 kPa, while in the submerged state 

the tensile strength drops to 0 - 2 kPa. The higher strength in the unsubmerged state is explained 
by suction pressures which increase inter-fibre friction and pull-out resistance. In both cases, 
tensile strength is lower than the values found by Helenelund. Nevertheless, in back analysis of 
failures, even a tensile strength of 2 kPa can play a significant role.  

6.4 Sample disturbance and heterogeneity 
The difficulty of cutting large fibres in peat may cause its compression ahead of the sampler. 
Helenelund et al. (1972) used large diameter samplers, 15 to 25 cm in fibrous sphagnum peat, 
and found that a saw blade edge in combination with rotation of the sampler reduced the pene-
tration resistance significantly. Comparison of the stress strain curves of such samples with 
samples cut by a motor saw was quite favourable. Samples obtained without rotation of the 
sampler showed higher strength and lower compressibility than carefully obtained block sam-
ples. However, Landva et al. (1983b) found practically identical shear and consolidation results 
for apparently undisturbed specimens of fibrous sphagnum peats from Escuminac, New Bruns-
wick, Canada and specimens prepared from a completely remoulded slurry. Nevertheless it re-
mains that the disturbance during sampling may reduce water content and thus give a wrong 
picture of the soil state in situ. 

The coarser fibres of reed and wood peat such as are common in the Netherlands increase this 
risk. The continuous Delft or Begemann sampler has been the major source of samples for peat 
investigation by GeoDelft. This sampler takes continuous samples up to 17 m long by enclosing 
the sample with a nylon stocking directly after it has been cut. It is a double tube system with 
bentonite mud between the stocking and the p.v.c. liner providing lubrication and lateral sup-
port. The sample experiences side friction only during cutting in the cutting shoe over a length 
of 58 mm. Sample diameter is 66 mm, the outside cutting angle is 11°, and the area ratio is 
156% which is very high and is due to the width of the stocking chamber. 

Generally, the recovery ratio is quite high, with losses of only a few centimeter being the 
norm for samples of say 10 m of soft soil. It is difficult to measure the compression of the sam-
ple in front of the sampler, but an indication of it has been obtained by measuring the compres-
sion of the "sausage" (the cut sample enclosed in the stocking) at ground level. This was done 
for a boring in Polder Zegveld near Woerden by a level-indicator consisting of a transducer at 
ground level to which was fitted a length of tubing containing water. The "sausage" compressed 
up to 5 cm in the first meter of penetration, but then stayed more or less at that level during the 
further boring down to 7.3 m depth. During the fitting of fresh 1 meter lengths of sampling tube, 
the level would tend to rise slightly, but this would be regained quickly on resumption of pene-
tration. So, although the actual compression in front of the sampler has not been measured, this 
result indicates that water content change due to sampling is probably very limited. The Bege-
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mann method has the further advantage that no force is required to take the sample from its 
liner, and therefore no change of water content occurs in this stage.  

The above gives some confidence that peat samples are representative of the in-situ material. 
Nevertheless, the heterogeneity of the soil is such that the sample diameter of 66 mm is unable 
to capture the structure of the soil and this must affect the compressibility and especially the 
shear properties. Organic clay too is affected by sample heterogeneity and the small size of 
samples. Triaxial testing is therefore commonly performed on 66 mm samples without further 
trimming. Larger diameter sampling and testing equipment however is needed to reduce the ef-
fects of sample heterogeneity, and ideally, samples are x-rayed or ct-scanned before the test to 
be able to discard overly heterogeneous samples.  

Sample disturbance of organic clay was studied by Den Haan (2003). Samples were taken 
from 1.6 to 2.4 m depth in the Oostvaardersplassen. Continuous Begemann, thin walled tube 
and Laval samples were obtained. The material is an organic silty clay with bulk density in-
creasing upwards in the layer from ρ = 1.23 to 1.32 t/m3 and N decreasing from approximately 
0.20 to 0.10, and belongs to the Almere deposits. σ′v0 is estimated at 18 - 21 kPa; σ′p ≈ 45 kPa. 
Figure 27 show the results of comparative triaxial tests. 
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Figure 27. Comparative testing of Begemann and Laval samples on soft organic Oostvaardersplassen 
clay. 

 
The Laval samples are taken as a reference for the two other systems as they are expected to 

be of high quality. The diameter is 20 cm and 5 samples are trimmed from the circumference. 
Sample diameter is 65 mm; the height is 150 mm for triaxial tests. Various test forms were ap-
plied: UU tests at a cell pressure of 100 kPa, CIU tests consolidated at 25 kPa, and CAU tests 
consolidated at σ′v = 50 and 100 kPa. Very little difference exists between the various systems 
(tube sample results not shown), especially at the higher consolidation levels. It is concluded 
that sample disturbance effects are limited in the Begemann and thin-walled tube sampling 
methods in organic clay.  

However, the Laval system did perform better on a number of counts. There were indications 
that the suction that was retained after sampling was somewhat higher in the Laval samples. 
Further, CRS oedometer tests revealed the characteristic structured response (stiff in the over-
consolidated branch, sharp fall after the yield stress, flattening out at larger stress) in the Laval 
samples but not in the other samples, but unluckily this sample had a significantly higher den-
sity than the others, so that no definite conclusions could be drawn. It is concluded that the or-
ganic Oostvaardersplassen clay is not very sensitive to sample disturbance.  
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6.5 Triaxial compression tests 
Fibrous peats often allow the effective stress path during shear to reach the tension cut-off, Fig-
ure 28. Landva explained this by pointing out the role of the predominantly horizontal fibres in 
the sample. These extend during compressive shear, and impart an internal lateral confining 
stress to the soil matrix they are imbedded in, thereby increasing the shear resistance. This phe-
nomenon is frequently met with in Dutch peats and organic soils. Figure 28 shows 3 CAU tests 
performed on peat taken at 6.05 - 6.45 m depth below a dyke of the island of Marken north of 
Amsterdam. The material is normally consolidated with σ′p ≈ 45 kPa and bulk density approx. 
equal to 1.02. All samples reach the tension cut-off (TCO) where σ′rad = 0. Initially the effective 
stress path moves up the TCO. In this state the samples can drain freely to the circumference 
and are therefore no longer undrained. This may explain the increase of strength. Eventually 
strength decreases, again along the TCO and at smaller shear strains when overconsolidation is 
lower. Shear strains are seen to be large, and this is as it were the price to be paid for the high 
shear strength. 
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Figure 28. Tension cut-off limiting effective stress paths in triaxial compression tests on peat. 

 
A conservative estimate of undrained strength may be taken at the intersection of the initial 

effective stress path and the TCO. Figure 29 shows the result for all CAU tests on peat from the 
Marken dykes. Irrespective of over- or normal consolidation, and whether lying below the crest 
or the toe of the dyke, the results are reasonably represented by  

su = 2.1 + 0.62 σ′v0.  (14) 
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Figure 29. su vs. σ'vo for CAU tests on peat from Marken dykes 

 
Even this conservative estimation therefore results in high undrained shear strength. The 

strain associated with these strengths is however also high: at least 15% shear strain.  
Similar conclusions hold with regard to organic clays. Tests performed on Oostvaardersplas-

sen clay from a depth of 1.60 - 2.40 m were shown in Figure 27 as part of the discussion on 
sample disturbance. The strength envelopes are quite high, with ϕ′ values above 50°. There is a 
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gradual transition from the high values of peat and organic clay to values more in line with 
those of inorganic clays, as shown in Figure 30a. This figure was constructed from multi-stage 
triaxial tests on material from the high speed railway between the Hague and Schiphol (see also 
Table 1). The first stage tests are taken as single stage values. They show a marked decrease of 
ϕ′ with bulk density. Lacerda and Coutinho (1989) also found high ϕ′ values in organic clays, 
decreasing as OC decreased, and Den Haan (1995) shows a similar graph for the Betuwe rail-
way project. 
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T

splassen clay from a depth of 2.4 - 3.1 m with ρ = 1.20 to 1.27 t/m3 and N ≈ 0.20 (Tigchelaar 
2001). It is a very organic silty Almere deposit. σ′v0 is estimated at 20 - 23 kPa; σ′p ≈ 45 kPa. 
The single test which stays below the TCO had a significantly higher density of ρ = 1.33. 
Unlike the soil which was identified in the discussion on the position of organic material in the 
plasticity chart as bordering on being clayey peat, there is no question about the material in Fig-
ure 31 being (very organic) clay. Very similar triaxial test results were obtained for a very or-
ganic Bergambacht clay of the same density range (Tigchelaar 2001), and also in that case the 
material is clearly clay. Reaching the TCO is therefore not restricted to peat, which illustrates 
the gradual transition of behaviour with bulk density in these peats and organic clays.  
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Figure 31. Tension cut-off limiting effective stress path in triaxial compression tests on soft very organic 
Oostvaardersplassen clay. 

 
The undrained strength ratio su/σ′vc in triaxial compression and extension is plotted for nor-

mally consolidated samples of Oostvaardersplassen clay in Figure 32 against the bulk density. 
Only CAU tests are shown. The ratios are very high in these organic silty clays and the values 
quickly increase as bulk density decreases towards the range of peats. Values up to 0.6 are 
found at low bulk density, while the denser material yields values of approx. 0.38. This latter is 
in line with the value mentioned by Mesri (2001) for triaxial compression of organic clays and 
silts. 
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Figure 32. su vs. σ'vo for CAU tests on normally consolidated Oostvaardersplassen clay 

 

6.6 Multi-stage triaxial tests 
An interesting feature of the behaviour of the soft soils is the great difference in ϕ′ between the 
consecutive stages of the multi-stage test. Figure 30b gives s' - t at the end of the stage for peat. 
The first stage (not quite yet at failure as the shearing was interrupted at an axial strain of 8% at 
most) gives a ϕ′ ≈ 75°. The second stage plots below this line, and the third stage lower again, 
and in Figure 30a the ϕ′ per stage is given. Clearly there is an effect of disturbance in prior 
stages, accumulating in following stages. The effect is negligible however in the more mineral 
soils with higher bulk density. The regression lines of all stages and densities exhibit very small 
(negligible) c′ values. 
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The use of multi-stage tests in material which is sensitive to disturbance in consecutive stages 
has a curious side-effect. It will be noted in Figure 30b that the multi-stage envelopes start on 
the ϕ′=75° line and then follow an envelope with a lower angle. These multi-stage envelopes 
therefore have a c' which is determined by the choice of the first consolidation stress. This is 
corroborated in Figure 30c where σ′c1 is the consolidation stress of the first stage. That is, the 
multi-stage c' is not a material property but can be manipulated at will.  

The multi-stage procedure was the norm in the Netherlands, almost to the total exclusion of 
the single stage procedure, but the above findings are effecting a switch to single stage testing. 
Stages were ended before reaching peak stress, sometimes already after 2% axial strain. The 
Dutch triaxial standard requires plotting of mobilised friction angle and cohesion as a function 
of axial or shear strain, and even though the multi-stage procedure reduces strength, ϕ′ and c′ 
are chosen at some low value of εax such as 2% or 5%. Even these values are sometimes further 
reduced before use in stability calculations. It will be clear that these reductions in effect serve 
to limit the deformations - it is the consequence of applying limit equilibrium methods to a soil 
which requires large deformations to develop strength.  

Stability analysis has always followed the drained method in the Netherlands. Very little em-
pirical knowledge has been developed with regard to su values. This too is changing, although 
much work still needs to be done to learn to cope with the characteristics of peats and organic 
clays. 

6.7 Triaxial extension tests, and stress-induced anisotropy 
The CAU triaxial extension tests on normally consolidated samples yield su/σ′vc ratio's which 

also increase as density decreases, but they are much lower than the compression values. Figure 
33a illustrates the principle of the development of the effective stress paths and the undrained 
strength in organic soils. The effective stress strength envelope is high, but so also is the nor-
mally consolidated Ko line because of the low values of Ko

nc in these soils. Due to the high 
compression envelope the ratio is high in compression: due to the high Ko line and great dis-
tance to the extension envelope, the ratio is low in extension. In practice however the extension 
paths tend to bend off and reduce the build-up of pore water thereby limiting the decrease of 
su/σ′vc

.

Ohta et al. (1985) provided expressions for the ratio su/σ′vc for a number of test types includ-
ing triaxial compression and extension. From their expressions, Ladd's (1999) "degree of isot-
ropy" factor can be derived as 

β2
,, / −== essK actupassus  (15) 

where 

)21/()1(3;/1;
2
3

ooo
o KK

M
+−=−=Λ

Λ
= ηλκηβ  (16) 

Ladd showed that in non-organic clay, Ks increases with plasticity, from approximately 0.35 at 
Ip = 8.5% to 0.92 at Ip = 75%. The plasticity of the Dutch organic clays can greatly surpass 
100%, but with realistic parameter values, e.g. ϕ′ = 50°, κ/λ = 0.1, and Ko = 0.25, Ohta's expres-
sion yields β = 0.58 and Ks = 0.31. This indicates a large degree of anisotropy and is a conse-
quence of the high ϕ′ and the low Ko, as illustrated in Figure 33a.  
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Figure 33. Initial-stress-induced anisotropy in soils with high ϕ′ and low K0
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Using these parameter values to further examine Ohta's expressions for τ/σ′v0 along a poten-

tial slip surface, Figure 33b, values are found of 0.42 for the active point, 0.23 for the simple 
shear state, and 0.13 for the passive state. The value of 0.42 agrees well enough with Figure 32 
at a density of say 1.35 t/m3, but the passive value is much lower than measured. Ohta's expres-
sions therefore underestimate the passive resistance. Triaxial extension tests pose difficulties in 
execution and interpretation, among which are avoiding or correcting for the potentially large 
tensile resistance of the latex membranes and filter paper drains, the formation of necks (often 
near the upper platen), the effects of platen friction etc. Extension tests on peat often pass 
through the states of σv=0 and later on σv′=0 (with σrad constant) without showing any marked 
effects on the effective stress path. This must be due to tensile resistance of either the membrane 
or the filter paper drains, and such tests must be rejected. Very little reliable extension test data 
is available, and the prediction using Ohta of lower su/σ′vc in extension may well be valid. On 
the other hand, note that the average value of su/σ′vc along the slip surface between the active 
and passive points is 0.26. The mobilised value would be some 11% lower or 0.22 if, following 
Mesri (2001), the higher rate of strain in the laboratory tests relative to in-situ failures is ac-
counted for. Mesri predicted a mobilised value of 0.26 for organic soft clays and silts. This 
would be better in line with Figure 32 at ρ = 1.35 t/m3. 

7 IN-SITU TESTS 

Field tests in peats are not well developed in the Netherlands. The emphasis has always been on 
CPT testing to determine depth and strength of the underlying Pleistocene sand in which piles 
are founded. Only the friction ratio Rf = qf/qc where qf is friction value and qc is tip resistance, is 
used in the Holocene layers, to discern between peat, (organic) clay and sand. The values of qc 
in peat are too low to be read on normal scale CPT plots. The Field Vane Test is used only spo-
radically; the high degree of soil variability, the large interval between readings, and the lack of 
interest in undrained strength values being obvious causes of its impopularity. When su is 
needed, it is often found by dividing qc by a factor of approximately 15. The overburden correc-
tion which is often used in the correlation of qc and su, e.g. su = (qc - σv0)/Nk, can amount to 50% 
in soft soils (e.g. in Figure 34 this is the average value between 6 and 11 m - N.A.P.). This is too 
high a correction to be able to use with confidence and direct correlation with qc is therefore 
preferred. Another much-used correction to qc, for the water pressure in the gap just behind the 
cone, is largely countered by side friction between the base of the cone and the gap, as shown by 
Mesri (2001), and its necessity too is therefore limited. 
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In Figure 34, results of a CPT test from the Sliedrecht site are shown together with a bulk 
density profile and estimations of yield stress σ′p. The densities were found by weighing all 20 
cm sections of a Begemann boring. The measured σ′p values were obtained from CRS tests in a 
Ko oedometer. The densities allow to distinguish soil types from Table 1. There is approxi-
mately 3 m of peat, between 2.5 and 5.5 m - N.A.P. This material is wood peat. It overlays or-
ganic clay, and a thin basal peat layer of some 0.3 cm is present at 11.3 m - N.A.P. The surface 
layer is a slightly organic clay, and is some 0.6 cm thick. 

The qc values in the soft layers are very low. In the organic clay, it is only between 0.12 and 
0.28 MPa. In the peat, higher values occur, probably due to wood remnants. The friction ratio Rf 
is between 5% and 8% in the peat (lower in the wood remnants) which agrees with the range 
usually taken to indicate peat. In the organic clay below it, Rf ≈ 2.5% which is quite low and in-
dicates the material is silty. More usual values are 3 - 4%.  

Simple correlation of  qc with σ′p yields reasonable results, see the last profile in Figure 34, 
where  

...5.5,5.6/.;..5.5,5.7/ PANmzqPANmzq cpcp −>=′−<=′ σσ  (17)  

These correlations actually perform better than those based on qt - σv0. For the record however, 
Mesri's (2001) equation for organic soft clays and silts, given by 

24.4/)( 0vtp q σσ −=′  (18) 

was also tested. qt is the end bearing capacity and is determined from qc by correcting for gap 
pore pressure and side friction between the cone and the gap. Taking qt equal to qc, Equation 
(18) performed reasonably well in the organic clay below 5.5 m - N.A.P., but not as satisfacto-
rily as that shown in Figure 34. In the peat above 5.5 m - N.A.P., the factor 4.24 had to be re-
placed by 7.8 to obtain reasonable correlation. The factor consists of the multiplication of Nc (= 
9), a rate of strain correction between the fast failure in the CPT and the slower failure in the tri-
axial test (= 1.24), and the factor su(TC)/σ′p, and assumes that the failure modes in both tests are 
similar. In peats, as Figure 29 shows, the latter factor is ∼ 0.7, and using this to replace the 0.38 
used by Mesri for organic soft soil, the factor 7.8 is found. 

That is, the graphical procedure in Figure 28 to determine su in peat on the TCO, can be 
brought into reasonable agreement with CPT qc values (albeit via σ′p), indicating that perhaps 
this value of su does indeed determine failure conditions around the cone tip. 
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Figure 34. CPT, bulk density and yield stress profiles, Sliedrecht, km. 11.7, Betuwe railway. (outside fill) 

 
Most CPT soundings are performed to the Class 2 standard of the Dutch norm which requires 

qc to be measured within an accuracy of 250 kPa in soft soils. Maximum zero shift during a 
sounding was in the order of 250 kPa using older data acquisition systems, and it formed a ma-
jor component of the inaccuracy. This has been reduced to less than 25 kPa in newer systems. 
Given further improvements in accuracy, it will be possible to determine su with sufficient reli-
ability from qc and perhaps also from qf.  

8 ENGINEERING PROBLEMS 

Typical engineering problems posed by peats and very organic clays and silts are due to their 
lightness, compressibility and creep propensity, low strength and stiffness and weatherability. 
The problems associated with low strength and stiffness in embankments and excavations will 
be evident. The lightness of peat leads to the phenomenon of uplift. When dykes along the ma-
jor rivers are subjected to high river levels, uplift can occur of the soft soil on the downstream, 
polder side. The polder surface layers consist of peat and soft organic clay and are pressed up-
wards by the high potential head which communicates from the river through the underlying 
sand layers, thereby reducing the passive resistance of the inner slope. Large berms are often 
needed to resist uplift. Given rising sea and river levels and continuing subsidence of polders, 
uplift will become an increasing engineering problem in future. Alternative methods of dyke 
strengthening are being sought e.g. deep mixing, short buried sheet piles used as dowels, nailing 
etc. 

The lightness of peat also is problematic when tunnels are passed through it, as the buoyancy 
of the tunnel finds insufficient counterweight from the soft soil. This can be partly remedied by 
prior deep mixing of the peat with cement. This remedy at the same time gives the tunnel more 
lateral support. 
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A major problem is the long term creep of infrastructure constructed over peat and organic 
soil. Pre-compression is used on a large scale to reduce service life settlements. Vertical drain-
age is indispensable to obtain economically short pre-compression periods. Even so, embank-
ment filling usually requires staged construction. Various enforced drainage methods utilizing 
vacuum techniques have been developed to speed up pre-compression further, e.g. Beaudrain 
and IFCO drainage walls. Ground improvement methods such as stone columns are used only 
sporadically.  

A case of a failed polder dyke is now presented to illustrate some of the more salient prob-
lems associated with peat.  

8.1 The Wilnis case 
In august 2003 a canal dyke at Wilnis consisting mainly of peat, failed and the downstream pol-
der was partly inundated, Figure 35. Surprisingly the low strength of the peat was not a factor in 
the failure, but rather its lightness and susceptibility to drying. Some aspects of the failure re-
main a subject of research. 

Figure 36 shows a cross section of the dyke. This dyke consists of sedentary peat up to a level 
of 3 m - N.A.P., above which anthropogenic peat was filled. The dykes which line the raised 
polder canals often consist of peat, be it original sedentary material, dispersed and resedimented 
peat, or (occasionally,) anthropogenic material. These dykes must permanently resist a water 
head of several meters. Failures and near-failures have occurred in the past due to weathering 
and decomposition of the peat, and after heavy rainfall, but also as in this case, after a long pe-
riod of dry weather. 

 

 
 
Figure 35. Wilnis dyke the morning after. 
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Figure 36. Cross section of the Wilnis dyke. 

 
The body of the dyke is formed by soft peat and organic clay layers, which lie on the Pleisto-

cene sand. The crest level of the dyke was 1.5 m - N.A.P., the canal level is at 2.15 m - N.A.P., 
the polder ditch level is approximately 6.4 m - N.A.P. From the canal bottom downwards, po-
tential head reduces through the soft impermeable layers to that in the underlying sand. It is pos-
sible that the wooden sheet pile along the canal bank, allowed the canal level to propagate to the 
toe of the sheet pile. 

Forensic studies (Bezuijen et al. 2005) led to the following reconstruction of events. At the 
toe of the dyke near the polder ditch, vertical equilibrium of the soft layers had always been 
marginal due to the potential head of the underlying sand which is fed from the canal. This is es-
timated at 5.8 m - N.A.P. below the canal, reducing to 6.0 m - N.A.P. below the polder ditch, 
During the exceptionally dry summer of 2003, the marginal uplift stability of the toe was exac-
erbated by the weight reduction of the downstream slope by evapotranspiration. Lateral move-
ment was induced which allowed the gap along the wooden sheet pile to widen. The gaps were 
possibly enhanced by shrinkage of the crest of the dyke. Finally, hydraulic fracture occurred 
from the tip of the wooden sheet pile to the underlying sand. A silty/loamy layer in the sand ly-
ing 0.5 m under the soft dyke material enabled the hydraulic pressure from the canal to be chan-
nelled under the dyke, increasing the uplift pressure to the point that all lateral shear resistance 
along the base of the soft layers was lost and the dyke failed by lateral displacement. The failure 
occurred along a dyke section of some 60 m length and displaced the dyke laterally by 5 - 8 m.  

Other secondary causes were not excluded from contributing to the failure. Notably, the oc-
currence of gas in the basal peat and possibly the adjoining pleistocene sand, reducing the bulk 
density of those soils, and short-circuiting of water-regimes by buried conduits, cables and sand-
filled ditches in the crest of the dyke were mentioned.  

It is of interest to study the geotechnical properties of the basal peat at the interface with the 
underlying sand. Samples were gathered from this layer some 700 m further along the dyke. It 
occurs between approx. 8.0 - 8.65 m - N.A.P. (0.5 m deeper at the failure site) and is about 0.5 
m thick. It is bounded upwards by an impermeable very peaty layer of clay. Near the crest it is 
at a depth of 6.5 m; near the toe at only 2.2 m. Its Loss on Ignition value N ≈ 75 - 87%. CRS Ko 
oedometer tests and consolidated undrained simple shear tests were performed on samples from 
this layer which were spaced at various distances from the crest towards the polder ditch.  

Figure 37 shows the oedometer test results. The depth below ground level is an indication of 
the distance from the crest, a deeper level lying closer to the crest. It is seen that the virgin slope 
is equal for all samples (slope b = 0.36) and that the yield stress increases with depth below G.L. 
A check on the yield stresses is obtained from the water content of the samples and by assuming 
a value of v1. In the correlation in Figure 21a, v1=37.5 emerges as a reasonable value. The water 
contents of the samples are given in Table 2, and estimations of eo are obtained from Figure 15. 
v1 and b together determine the position of the 1-day compression curve in stress strain space 
and the yield stress can then be estimated as the stress on this line at the in-situ value of v0 (i.e., 
1+e0). Table 2 shows that reasonable agreement exists with the measured values. It can be con-
cluded that the entire layer is well characterised by one value of v1 and b, and that compression 
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in the layer has been larger closer to the crest and is smaller going towards the toe. An estimate 
of the total vertical stress σv is also given in table 2, and Figure 38 shows that the yield stress 
almost equals the total vertical stress along the entire layer. 

 
 
T able 2. Properties of basal peat layer, Wilnis canal dyke 

      estimations  
Boring nr. G.L. depth ρ w0 σp' e0 σp' σv

 
m- 

N.A.P. 
m - 

G.L. t/m3 % kPa  kPa kPa 
Oost-2-04 5.69 1.67 0.97 379* 15 12.5 17 18.5 
Oost-2-03 5.37 2.77 1.03 624 31 10 30 31 

Oost-3-3BA 4.85 3.8 1.01 511 40 8.5 45 42.5 
Oost-3-2BA 3.47 4.75 1.04 455 50 8 53 54 
Oost-3-1BA 1.77 6.8 1.05 450 68 7.8 56 71 

*Anomalously low, probably due to loss of water from large voids. Replaced by 800% in estimations 
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Figure 37. CRS Oedometer test results on basal peat layer at various distances from the crest, Wilnis. 
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Figure 38. σ′p, σv and w0 in basal peat layer at various distances from the crest, Wilnis.  
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           (39)                     (40) 
 
Figure 39. Simple shear tests on basal peat layer at various distances from the crest, Wilnis. 
Figure 40. Gas bubbles detected by camera sounding, basal peat layer, Wilnis. 

 
Figure 39 shows simple shear (constant height) test results of this layer, where it is seen that 

closer proximity to the crest results in higher shear resistance. This agrees with lower water con-
tent and higher yield stress closer to the crest. A test on the underlying sand layer is also shown: 
its undrained strength is initially not higher than that of the basal peat, but as shear strain devel-
ops and dilation occurs the sand gathers strength well in excess of the peat 

The correlation of σ′p and the total vertical stress σv is surprising. It can not be explained by 
low potential head of the ground water in the basal peat. Potential head is 5.8 m - N.A.P. or 
higher and the polder ditch level at the time of failure is estimated at 6.4 m - N.A.P. or higher. 
The pressure head was estimated to be 30 to 40 kPa throughout the basal peat layer, and this 
leaves a large gap between σ′p and σ′v. Near the toe, σ′v is near zero. 

Undissolved gas exists in the pores of the peat, the basal layer included. Gas was visually de-
tected by a CPT camera sounding: in Figure 40 a number of gas bubbles are visible. The source 
of this gas is most probably decomposition of the basal peat itself. Large gas bubbles could form 
underneath the overlying impermeable peaty clay layer, with as limiting gas pressure the over-
burden stress i.e. the total vertical stress σv. The underlying material could be consolidated by 
this gas pressure, resulting in the lower water content, higher yield stress and higher shear 
strength as determined above.  

Other mechanisms can be devised to describe the results shown here, but these will very 
likely also include gas formation up to the limiting overburden pressure. It is then conceivable 
that low effective stresses are permanently present or recur frequently in the basal peat layer and 
perhaps in the underlying sand layer, due to gas bubbles waiting to escape. The effect may be to 
destabilise the dyke, curiously however also compressing and strengthening the basal peat. 
Higher in the dyke this phenomenon could be repeated where-ever peat is covered by an im-
permeable layer. Whether the shear resistance of the base of the dyke can be seriously compro-
mised remains uncertain. Further research on the influence of gas formation at the base of dykes 
on their stability is of paramount importance.  

The drying of the slopes of the dyke was a determining aspect of the failure. Evapotranspira-
tion lowered the phreatic level in the dyke, causing weight loss, fissuring and shrinkage. The 
permeability is greatly affected by the formation of fissures. Samples were taken close to the 
site of the failure at short depth intervals to determine water content and bulk density. Surface 
level was 2.2 m - N.A.P. Figure 41 shows the profiles. Water content is low in the upper 50 cm, 
and then increases with depth. Clayey layers can be identified where the water content is locally 
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lower. Saturation is estimated to be above 95% below the upper 50 cm, and this indicates 
shrinkage is occurring without loss of saturation. The bulk density remains near 1. Nevertheless, 
weight loss occurs due to the lowering of the surface level by shrinkage. At the toe, where verti-
cal stability was already marginal, this induced or enhanced uplift, and as already explained, it is 
thought this triggered the failure. 
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Figure 41. Profiles of bulk density (dry and wet) and water content in Wilnis dyke shortly after failure. 

 
 
The upper 50 cm is heavily dried. Similar strongly dried material was found to depths of 1 m 

in other borehole samples taken close to the failure zone. The degree of saturation of this mate-
rial is low, and as drying progresses, bulk density decreases but dry density increases. The latter 
reaches a value of approximately 0.5 t/m3 in heavily dried material. 

The failure at Wilnis was of the horizontal sliding type. The sheet pile wall cut through the 
peat in the active zone to a depth of 6 m - N.A.P. This leaves very little depth for tensile resis-
tance to be developed in the peat, aggravating the situation. It is conceivable that tensile strength 
could improve stability by some 10%, even if it is only 2 kPa as found earlier.  

9 CHALLENGES 

Peat is a difficult material to deal with both in design and engineering. Its composite character 
implies a geotechnical behaviour which cannot be readily modelled and captured in tests, and its 
disposition to decompose with time adds a dimension to the difficulties. It is particularly unfor-
tunate that the triaxial test is of little use in peat due to the tension cut-off problems. Existing 
design methods in the Netherlands at least, based as they are on triaxial tests and the older 
Dutch Cell test, are inadequate for dealing with peat, and consequently have of necessity been 
geared to be overly conservative. It is necessary to unravel the separate contribution of fibres 
and matrix to the constitutive response and to account for these in material models. The "axial 
shear device" proposed by Molenkamp (1998), will allow this, and Teunissen (1995) is an ex-
ample of such an approach using the finite element method. This approach may eventually make 
it possible to adequately deal with the high shear strength and low tensile strength, the low stiff-
ness, and the large anisotropy of this material. The hollow cylinder apparatus has greatly im-
proved the understanding of the constitutive behaviour of sands, silts and clays, but it is ques-
tionable whether it will be useful in a material such as coarse fibrous and clayey peat. 
Disturbance by trimming is difficult to avoid, and cutting through large fibres cannot be 
avoided. Oblique orientations of the stress tensor may tend to rotate fibres, most likely in a non-
homogeneous fashion.  

The length and width of fibres in commonly occurring peats easily exceed the dimensions of 
samples such as are accepted by standard laboratory apparatus. Nevertheless, most testing of 
peat continues to be on standard-sized samples, and insufficient attention is given to the effects 
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on behaviour. Sample quality also must receive more attention. Much peat occurs at relatively 
small depth, making high quality extraction of large samples feasible. Large samples would be 
required for use in the hollow cylinder apparatus.  

Due to its strong anisotropic structure, peat has a disposition towards horizontal sliding. 
Therefore, the simple shear and direct shear test are useful in peat, and this fact should be ex-
ploited more fully to develop e.g. relationships between undrained shear strength, pre-
consolidation pressure and pre-shear stress. Sample size effects in these tests, allowing extrapo-
lation to the field scale, should be established. 

The Wilnis experience as analysed in this paper, has exposed a serious lack of insight in the 
effects of gas in peat and other soils, which hampers a proper evaluation of the stability of dykes 
and embankments. Genesis, origin and passageways of gas through the soil, its age and compo-
sition, whether dissolved, occluded or free, size, relative volume and degree of saturation, pres-
sure and surface tension all need investigation. Gas may increase significantly increase yield 
stress and shear strength, as shown in this paper with regard to the basal peat layer, at the same 
time possibly compromising stability. 

Gas in peat may be occluded in tiny bubbles in cell tissue, effectively giving the solids mate-
rial a large compressibility. Then, deviations might occur from Terzaghi's effective stress prin-
ciple. Such conclusions have been drawn for municipal solid waste and it is to be expected that 
the same holds for peat. E.g., it may prove necessary to redefine effective stress, and to re-
interpret the measured behaviour of peat. 

Field measurement of peat strength has not been well developed in the Netherlands. CPT 
tests tend to apply a triaxial compression mode of shearing, with the attendant tension cut-off 
problems probably also occurring around the tip. Correlation with laboratory strengths might 
therefore be expected to be poor, but the Sliedrecht case has indicated indirectly that the deter-
mining value of su in both triaxial compression and the CPT test, is as shown in Figure 28. Di-
rect correlations of su values from various laboratory and field tests with cone tip resistance is 
necessary to substantiate this. In the meantime, it may well prove that, as also indicated by the 
Sliedrecht case, sharper correlations may be obtained with tip resistance qc rather than with 
variously corrected cone resistance values. Given the increasing accuracy of cone readings, it 
could be taken as a challenge to develop the CPT into a quick, cheap and reliable field investi-
gation tool in peat, together with reliable correlations for undrained strength, yield stress, and 
stiffness. 
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