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Waterkeringen

Inleiding
De ondergrond vormt een integraal onderdeel 
van veel infrastructurele werken en is bepalend 
voor het functioneren daarvan. Of een waterke-
ring bezwijkt tijdens extreem hoogwater hangt 
bijvoorbeeld in sterke mate af van hoe de onder-
grond onder de waterkering is opgebouwd. Voor 
een gedegen ontwerp of toets van de sterkte 
van infrastructuur moeten de ondergrond en 
zijn eigenschappen daarom in voldoende detail 
bekend zijn. Momenteel wordt in veel projec-
ten de ondergrond geschematiseerd met indi-
viduele sondeerstaten of met geotechnische 
lengteprofielen waarin vergelijkbare patronen 
in sonderingen en boringen aan elkaar verbon-
den worden met lijnen. In de meeste gevallen is 
de datadichtheid aan sonderingen en boringen 
echter niet voldoende om de relevante variatie 
in de ondergrond met voldoende zekerheid te 
karakteriseren. Ondergrondopbouwen die een 
sterke negatieve invloed hebben op het functi-
oneren van de infrastructuur kunnen zodoende 
eenvoudig gemist worden (Tabel  1). Vaak wordt 
deze onzekerheid impliciet erkend door het in-
bouwen van conservatisme met betrekking tot 
het schematiseren van de ondergrond tijdens 
het ontwerp en/of toetsen van infrastructuur. 
Dit kan leiden tot een te conservatief ontwerp 
of toets en daardoor tot onnodig hoge kosten. 
Het zou daarom beter zijn de onzekerheid die 
er bestaat over de opbouw van de ondergrond 
expliciet mee te nemen bij het schematiseren 
van de ondergrond. Dan wordt deze onzeker-
heid op een directe wijze inzichtelijk en kan deze 
worden gekwantificeerd. Dit is mogelijk door de 
opbouw van de ondergrond te beschrijven met 
behulp van ondergrondscenario’s waaraan kan-
sen van aantreffen worden toegekend. Dit wordt 
stochastisch schematiseren van de ondergrond 
met scenario’s genoemd. Bij het opstellen van 
de ondergrondscenario’s is het van belang de 

kennis die er bestaat over de natuurlijke sys-
tematiek in de ondergrond te combineren met 
informatie uit boringen, sonderingen of gecon-
stateerd gedrag. 

In de laatste vijftien jaar is deze werkwijze al 
gebruikt bij het toetsen van boezemkades in 
Noord-Holland, Zuid Holland, Groningen, Fries-
land, Drenthe, Gelderland en Utrecht: bij elkaar 
bijna 5000 km boezemkade.  Het is overigens 
goed te beseffen dat de opbouw van de dijk ook 
vaak onzeker is en dat deze onzekerheid in som-
mige gevallen minstens zo groot is als de on-
zekerheid over de opbouw van de ondergrond. 

Net als bij de ondergrond kan deze onzekerheid 
ondervangen worden door te werken met sce-
nario’s, in dit geval van mogelijke dijkopbouwen. 
Recent is in het kader van het Wettelijk Beoor-
delingsinstrumentarium 2017 (WBI 2017) de on-
dergrond onder alle primaire waterkeringen met 
deze methodiek globaal geschematiseerd. Deze 
globale schematisaties zullen het uitgangspunt 
zijn voor het maken van lokale schematisaties. 
Dit artikel beschrijft allereerst de methodiek 
voor het schematiseren van de ondergrond met 
behulp van scenario’s. Vervolgens wordt aan-
gegeven hoe deze methodiek in het WBI 2017 
wordt toegepast.

Figuur 1 - Een actief kweldergebied in Nederland. Binnen het gebied komen direct naast elkaar 
verschillende afzettingsmilieus voor. De ruimtelijke verspreiding van deze milieus kan door de 
tijd sterk veranderen. Dit soort landschappen ligt in Nederland op tal van locaties begraven. Bij 
grondonderzoek in een dergelijk gebied kunnen de boor- en sondeerstaten over korte afstand 
dus veel variatie laten zien.
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Samenvatting
Het schematiseren van de ondergrond vormt een belangrijk onderdeel bij 
het beoordelen of ontwerpen van waterkeringen.  Een moeilijkheid hierbij 
is dat de ondergrond over korte afstand sterk kan variëren en dat deze 
variatie vrijwel nooit met de huidige dichtheid aan sonderingen/boringen 
is te vatten. Een alternatieve aanpak, het onderwerp van dit artikel, is de 
opbouw van de ondergrond te beschrijven met behulp van ondergrondsce-

nario’s met kansen van aantreffen, een stochastische ondergrondsche-
matisatie (SOS). Deze aanpak is in het verleden veelvuldig en met suc-
ces toegepast bij de beoordeling van regionale waterkeringen. Voor WBI 
2017  is een globaal en toepassingsonafhankelijk SOS opgesteld dat het 
uitgangspunt zal vormen voor de door de beoordelaar te maken lokale 
ondergrondschematisatie. 

Variatie in de ondergrond
Het is niet verwonderlijk dat in Nederland en 
andere laaggelegen kust- en deltagebieden de 
ondergrondopbouw over korte afstand sterk kan 
variëren. Dergelijke gebieden worden geken-
merkt door een hoge landschapsdynamiek die 
duidelijk zichtbaar is in gebieden waar de natuur 
nog vrij spel heeft (Figuur 1). Door bijvoorbeeld 
veranderingen in de stand van de zeespiegel 
of door rivierverleggingen verschuiven land-
schapstypen door de tijd heen. In Nederland is 
zo in de laatste 12,000 jaar een tot 25 m dik pak-
ket (Holocene) afzettingen neergelegd, waar-
bij verschillende landschapstypen naast, op, of 
deels in elkaar liggen. Een boring in de omge-
ving van Delft zou bijvoorbeeld alleen al in de 
bovenste 20 meter achtereenvolgens een moe-
ras-, wadden/kwelder-, estuarium-, moeras- , 
rivier-, moeras-, en rivierlandschap aanboren 
(Figuur 2). Over korte afstand kunnen daardoor 

sterk wisselende ondergrondopbouwen voorko-
men.

Het opstellen van een stochastische ondergrond-
schematisatie met scenario’s
De ondergrond wordt geschematiseerd met zo-
genaamde ondergrondscenario’s.  Zo’n scenario 
is een stapeling, 1-D en soms 2-D, van lagen die 
relevant zijn voor de toepassing. De lagen in die 
scenario’s en de stapelingen ervan worden vast-
gesteld op basis van inzicht in de ondergrond en 
waarnemingen. 

Data en kennis 
De belangrijkste databronnen voor de sche-
matisatie betreffen ondergrondgegevens, di-
gitale hoogtemodellen, luchtfoto’s en geologi-
sche kaarten. De ondergrondgegevens bestaan 
vaak uit boor- en sondeerstaten, maar indien 
beschikbaar kunnen geofysische data ook erg 

waardevol zijn. Digitale hoogtemodellen met 
voldoende resolutie, in Nederland het Actueel 
Hoogtebestand Nederland, geven veel infor-
matie over de opbouw van de ondergrond van 
de bovenste 5-7 m. Oude, soms zelfs begraven, 
rivierlopen en kustlijnen zijn zichtbaar in het 
landschap, evenals bijvoorbeeld dijkdoorbraak-
afzettingen. Luchtfoto’s geven aanvullende in-
formatie over de ondergrond. Met name in ge-
bieden waarvoor geen goede hoogtemodellen 
aanwezig zijn, kan met behulp van bijvoorbeeld 
Google Earth toch nog veel informatie over de 
ondergrond verkregen worden (Hijma et al., 
2015). Geologische kaarten worden ook geba-
seerd op ondergrondgegevens en geven op regi-
onale schaal veel informatie over de aanwezige 
afzettingen. Bij het gebruik moet beseft worden 
dat de harde grenzen op de kaarten in werkelijk-
heid een behoorlijke plaatsonzekerheid kennen 
die sterk afhangt van de datadichtheid. 

Naast deze harde data zijn geologische kennis, 
inzicht in de systematiek in de ondergrond, en 
kennis van de toepassing waarvoor geschema-
tiseerd gaat worden nodig om tot een bruikbare 
schematisatie te komen. Geologische kennis is 
nodig bij het analyseren en integreren van de 
data tot schematisaties. De ondergrondgege-
vens laten bijvoorbeeld zien dat zand en orga-
nische klei is aangetroffen in de sonderingen. 
Deze afzettingen worden met geologische ken-
nis in dit voorbeeld geïnterpreteerd als afgezet 
door een rivier: het zand dicht bij de riviergeul 
en de klei relatief ver weg van de rivier in de 
laaggelegen kommen. De tussenliggende rivier-
oeverafzettingen zijn niet aangetroffen, maar 
zullen op basis van geologische kennis toch op-
genomen worden in de ondergrondscenario’s. 
Daarnaast wordt geologische kennis als gemid-
delde breedtes van rivieren en hoeveel kreken 
er gemiddeld voorkomen in getijdengebieden 
meegenomen tijdens het schematiseren. 

Het schematiseren dient uiteraard altijd een 
doel, en dat doel bepaalt mede de manier van 
schematiseren. Er zal (bijvoorbeeld) geschema-
tiseerd moeten worden om een waterkering te 
beoordelen. Een globale schematisatie kan vol-

Figuur 2 - Voorbeeld van een boring nabij Delft waarbij in minder dan 20 m diepte veel verschillende 
afzettingen en dus veel verschillende materiaaleigenschappen worden aangetroffen. De afzettings-
milieu’s grijpen verticaal en horizontaal in elkaar, waardoor er een complexe opbouw van de onder-
grond ontstaat. De afzettingsmilieu's zijn: 1) moeras, 2)Waddenachtig getijdengebied, 3) estuarium, 
4) moeras, 5) rivierstroomgordel, 6) moeras, 7) rivierstroomgordel (Pleistoceen).
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doende zijn voor landsdekkende inschattingen 
van de veiligheid. Soms is echter een gedetail-
leerde schematisatie nodig voor bijvoorbeeld 
het beoordelen van een waterkering voor het 
faalmechanisme macrostabiliteit. Kennis over 
de toepassing is essentieel om de relevante en 
irrelevante scenario’s te kunnen onderscheiden. 
Het bepalen wat relevant is gebeurt meestal op 
geotechnische overwegingen die gerelateerd 
zijn aan materiaaleigenschappen, diktes van 
lagen en de gevoeligheid van een faalmecha-
nisme voor een bepaalde ondergrondopbouw. 
Een goede samenwerking tussen geologen en 
geotechnici is daarom onmisbaar bij het maken 
van een bruikbare stochastische ondergrond-
schematisatie.

Het bepalen van relevante 
ondergrondeenheden
Bij het schematiseren met scenario’s wordt de 
ondergrond ingedeeld in eenheden. Deze een-
heden omvatten ondergrondlagen met verge-
lijkbare materiaaleigenschappen. In veel geval-
len betekent dit dat de eenheden zogenaamde 
afzettingsmilieus beschrijven, bijvoorbeeld 
afzettingen van een rivier, een getijdengeul of 
de wind. In figuur 3 zijn ter illustratie de een-
heden A-D onderscheiden. In deze stap moet, 
afhankelijk van de toepassing, ook de mate van 
opsplitsen van de afzettingsmilieus gekozen 
worden. Voor een piping-toets kan bijvoorbeeld 

toegespitst worden op het onderscheiden van 
typen rivierzand (fijn, matig grof, grof) met elk 
hun eigen D70 en doorlatendheid. Voor een ma-
crostabiliteitstoets kan de nadruk sterker lig-
gen op het differentiëren van organische lagen 
naar dikte en diepte. Alle eenheden krijgen een 
beschrijving (materiaaleigenschappen, herken-
baarheid in boringen/sonderingen) en worden 
opgeslagen in een database. Proevenverza-
melingen kunnen aan de eenheden gekoppeld 
worden en indien er geen proeven beschikbaar 
zijn voor een eenheid kunnen óf waarden uit ta-
bellen toegekend worden óf er kunnen alsnog 
specifiek voor die eenheid proeven uitgevoerd 
worden. Voor de globale schematisatie van het 
WBI 2017 wordt gewerkt met een gestandaar-
diseerde eenhedenlijst voor geheel Nederland. 
Deze lijst is bepaald door rekening te houden 
met het beoordelen van waterkeringen op de 
faalmechanismen piping, macrostabiliteit en 
zettingsvloeiingen.

Segmenten maken
Een volgende stap is het nader onderverdelen 
van het onderzoeksgebied. Lijnelementen zoals 
primaire waterkeringen, worden daarbij opge-
deeld in segmenten. Voor toepassingen waarbij 
de ondergrond in een gebied geschematiseerd 
wordt, bestaat de opdeling uit deelgebieden. 
Hieronder wordt verder de term ‘segment’ ge-
bruikt om die opknipping te beschrijving. 

Voor elk van de segmenten worden in een ver-
volgstap ondergrondscenario’s opgesteld. 
Segmenten worden onderscheiden op basis 
van relevante overgangen in de variatie in de 
ondergrond. In gebieden met een hoge data 
dichtheid, zoals Nederland, worden hiertoe de 
ondergrondgegevens in het gebied direct rond 
de dijk weergegeven op een scherm (Figuur 4). 
Relevante overgangen voor het onderscheiden 
van segmenten zijn bijvoorbeeld een structu-
rele verandering in de dikte van veenlagen, de 
diepteligging van een geconsolideerde laag of 
de verhouding tussen klei- en zandlagen of de 
verandering van de kans van aantreffen van een 
bepaalde laag. De lengte van segmenten kan 
variëren van enkele honderden meters tot meer 
dan 10 km in de toepassing voor het WBI. Een 
lang segment hoeft niet te betekenen dat er niet 
veel variatie in grondopbouw is in dat segment. 
In sommige gevallen kent een lang segment na-
melijk relatief veel variatie, maar is er geen sys-
tematische verandering van de patronen in de 
variatie te onderscheiden met de beschikbare 
datadichtheid. Daar waar verdere opknipping 
van het segment niet tot een wezenlijke veran-
dering leidt van de verwachte ondergrondscena-
rio’s (in aantal en in type opbouw) heeft verdere 
opknipping geen zin. Indien in een vervolgstap 
meer ondergrondgegevens beschikbaar komen 
kan het in sommige gevallen wel weer lonend 
zijn om segmenten verder op te knippen. 

Scenario’s opstellen
Na het vaststellen van de segmenten worden 
de ondergrondgegevens in dat gebied in groter 
detail bekeken. Hierbij worden op basis van de 
waarnemingen en kennis de eenheden geclus-
terd in scenario’s (Figuur 4). De einddiepte van 
de scenario’s kan per project verschillen, afhan-
kelijk van bijvoorbeeld de hoogte van een wa-
terkering of de diepte tot het Pleistocene zand, 
maar is in veel gevallen enige tientallen meters. 
Indien nodig, worden eenheden toegevoegd die 
niet direct zichtbaar zijn in de waarnemingen, 
maar waarvoor wel aanwijzingen van voorko-
men bestaan. Ook de minimale dikte van de on-
derscheiden eenheden is afhankelijk van de toe-
passing, maar zal meestal niet minder zijn dan 
0.25 m. De eenheden zelf bestaan meestal wel 
uit dunnere lagen, bijvoorbeeld een afwisseling 
van organische klei- en veenlagen, of zand en 
kleilaagjes. In sommige gevallen kan een laag 
die dunner is dan 0.25 m dermate relevant zijn, 
dat deze wel apart geschematiseerd moet wor-
den. Dit geldt bijvoorbeeld voor een dunne, maar 
uitgestrekte continue laag die als een afslui-
tende laag voor waterdruk kan fungeren tussen 
zandlagen. Een voorbeeld hiervan in Nederland 

Figuur 3 -  Bij het stochastisch schematiseren wordt de mogelijke grondopbouw in een segment 
samengevat in een aantal scenario’s. Het linkerpaneel laat de scenario’s zien die onderscheiden zijn 
in Figuur 4 en bestaan uit vier fictieve eenheden (A-D). Eenheid D heeft twee unieke voorkomens en 
deze voorkomens worden numeriek onderscheiden. Alle eenheden hebben een eigen kans van aan-
treffen toegekend gekregen (paneel rechtsboven). Door de kansen van aantreffen van de verschil-
lende eenheden te vermenigvuldigen ontstaat er een kans van aantreffen voor het gehele scenario. 
De kans op aantreffen van scenario I is in dit voorbeeld 0,28 oftewel 28%.
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is het zogenaamde basisveen.
Aan elke eenheid wordt een diepteligging voor 
de top van de eenheid toegekend. Deze diepte-
ligging kan binnen een segment uiteraard varië-
ren. Het dieptebereik waarbinnen de top van de 
eenheid kan liggen wordt daarom meestal geka-
rakteriseerd door drie dieptes: de minimale, de 
modale en de maximale diepteligging voor WBI 
2017. De modale diepteligging geeft de meest 
voorkomende diepteligging weer. De “minimale” 
en “maximale” waarden geven de dieptes aan 
die in ongeveer 10% van de gevallen dat de laag 
wordt aangetroffen over- dan wel onderschre-
den wordt. In sommige gevallen is het mogelijk 
dat de maximale diepteligging hoger ligt dan de 
minimale, modale of maximale diepteligging van 
de top van de bovenliggende eenheid. In zulke 
gevallen is er een kleine kans dat de bovenlig-
gende eenheid niet aanwezig is. Voor een uit-
eindelijke beoordeling zal vaak een maatgevend 
geachte dikte gebruikt worden.

Als een bepaalde eenheid kan voorkomen in een 
segment, wordt nagegaan met welke kans de 
eenheid er kan worden aangetroffen. Het vast-
stellen van de kans van aantreffen van een een-
heid in de globale stochastische schematisatie 
berust op:
(i)  De relatieve frequentie van aantreffen van de 

eenheid in sondeer- en boorstaten;
(ii)  de karakteristieke afmetingen van een een-

heid (bijvoorbeeld een riviergeul met een 
bepaalde breedte) ten opzichte van de lengte 
van het segment;

(iii)  in relatie hiermee en op basis van geologisch 
inzicht: hoe vaak een bepaalde eenheid met 
een bepaalde karakteristieke afmeting voor 
kan komen binnen een segment van een ze-
kere lengte. 

Hierbij wordt gewerkt met een globale classi-
ficatie van de kans van aantreffen: een eenheid 
die vrijwel altijd aanwezig is krijgt bijvoorbeeld 
een kans van 95%, een eenheid die zelden aan-
wezig is 5% of soms zelfs minder en een een-
heid die iets vaker dan in de helft van gevallen 
aanwezig kan zijn bijvoorbeeld 60%. De kansen 
van aantreffen van de verschillende scenario’s is 
het product van de kansen van aantreffen van al 
de eenheden waaruit het scenario is opgebouwd 
(Figuur 3).

Verder toegelicht: WBI 2017
Deltares ontwikkelt voor Rijkswaterstaat de 
inhoudelijke componenten voor het Wettelijk 
Beoordelingsinstrumentarium (WBI). Het WBI 
moet in 2017 bruikbaar zijn voor het uitvoeren 
van de beoordelingsronde van de primaire wa-
terkeringen. Een onderdeel van het WBI is een 
globale stochastische ondergrondschematisa-
tie, hierna de SOS (Stochastische Ondergrond 
Schematisatie) genoemd (Hijma en Lam, 2015). 
Voor alle primaire keringen (dijken, dammen en 
kunstwerken) is het SOS beschikbaar: een to-
taal van meer dan 3500 km. De schematisatie is 
opgesteld door Deltares, in samenwerking met 
TNO – Geologische Dienst Nederland. De SOS is 
een globale, toepassingsonafhankelijke onder-

grondschematisatie en kan na een verfijnslag 
door de keringbeheerder gebruikt worden voor 
het beoordelen van de keringen voor alle rele-
vante faalmechanismes. Een verfijnd SOS wordt 
aangeduid als een lokale SOS. Dit komt voort uit 
de aanname dat keringbeheerders over aanvul-
lende ondergrondgegevens en omgevingskennis 
beschikken. De globale SOS vat de inzichten in 
en kennis over de opbouw van de ondergrond 
samen, zodat deze efficiënt ingezet kunnen wor-
den voor de lokale schematisaties. De functie 
van de beschikbaar gestelde SOS is het toele-
veren van informatie over de opbouw van de on-
dergrond en het herkennen en identificeren van 
relevante ondergrondlagen. Daarnaast helpt de 
globale SOS ook bij het eenduidig toewijzen van 
waarden voor grondparameters. Samen met 
inzicht in de werking van en invloeden op faal-
mechanismen kan met de globale SOS informa-
tie op efficiënte wijze een verantwoorde lokale 
schematisatie van de ondergrond worden opge-
steld.

De global SOS wordt aangeboden in het soft-
warepakket D-Soil Model en bestaat uit 1081 
segmenten (gemiddeld 3,3 km lang) en 5537 
ondergrondscenario’s (gemiddeld 5 per seg-
ment). Tijdens het beoordelen worden voor een 
te beoordelen strekking, het bijbehorende SOS-
segment en de SOS-ondergrondscenario’s be-
keken. Daarbij worden relevante ondergrondge-
gevens (boringen/sonderingen) verzameld. Als 
deze laatste digitaal beschikbaar zijn kunnen ze 
direct in D-Soil Model bekeken worden. De on-

SCENARIO’S VAN DE ONDERGROND VOOR WBI 2017: KANSEN EN TOEPASSING

Figuur 4 - Voorbeeld van een fictief segment waarbinnen vier eenheden zijn onderscheiden (A-D) in de boor- en sondeerlocaties. De eenheden komen 
verspreid over het gebied voor. Op basis van de verticale positie van de eenheden zijn vier verschillende scenario’s opgesteld (I-IV, rechts). Voor elke een-
heid wordt de modale, de maximale en de minimale diepteligging van de top van de eenheden gegeven, in de figuur voor Eenheid B. 
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dergrondgegevens kunnen vervolgens vergele-
ken worden met de scenario’s. De beoordelaar 
stelt daarna vast hoe de SOS-eenheden terug 
te vinden zijn in de ondergrondgegevens en met 
welke diepteligging ze voorkomen. Dit vormt de 
opmaat voor het lokaal schematiseren waarbij 
vastgesteld wordt of op basis van de waarnemin-
gen het SOS segment (i) nog nader opgeknipt 
moet worden, (ii) er lokale lagen onderscheiden 
moeten worden die relevant zijn voor de toepas-
sing, (iii) of alle SOS scenario’s voorkomen en 
(iv) of er voldoende grondonderzoek beschik-
baar is om bijvoorbeeld te kunnen uitsluiten of 
een bepaalde laag afwezig is (Figuur 5). 

Tijdens het lokaal schematiseren moet ook be-
sloten worden of er 2D-scenario’s opgesteld 
moeten worden in verband met bijvoorbeeld 
significante variatie in een dwarsprofiel van een 
dijk door zetting van lagen onder de dijk of af-
wijkende ondergrondopbouw binnen- en buiten-
dijks. Uiteindelijk zullen faalmechanisme-spe-

cifieke lokale scenario’s opgesteld zijn die voor 
eenzelfde gebied kunnen verschillen, omdat elk 
faalmechanisme zijn eigen maatgevende onder-
grondopbouwen heeft. Ondergrondscenario's 
die een grote kans van aantreffen hebben wegen 
zwaarder mee in de berekening van de totale 
faalkans van het segment dan scenario's die een 
kleine kans hebben (Figuur 6). Het gebruik van 
SOS wordt ondersteund door een handleiding 
die de stap van globale naar lokale schematisa-
tie in detail behandeld (Kruse en Hijma, 2015). 
Daarnaast zal er ondersteuning gegeven worden  
voor de gebruikers van SOS met behulp van cur-
sussen en een helpdesk. 

Er wordt in de beschikbare handleiding ook uit-
gebreid stilgestaan bij het benodigde grondon-
derzoek om lagen te onderscheiden (Figuur 7, 
Tabel 1). De aanbevelingen zijn gebaseerd op af-
wegingen van de minimale lengte die een laag in 
de ondergrond moet hebben om maatgevend te 
kunnen zijn (meestal minimaal 25-50 m) en be-

palingen van de kans van aantreffen afhankelijk 
van de afmetingen van de lagen en de datadicht-
heid (Figuur 7, Tabel 1). Tabel 1 laat bijvoorbeeld 
zien dat bij een meetlocatieafstand van 200 m 4 
eenheden van 50 m in 28% van de gevallen niet 
aangetroffen worden, bij een afstand van 100 m 
neemt dit af naar 4% en met een afstand van 50 
m worden de 4 eenheden altijd aangetroffen. Dit 
betekent niet dat altijd om de 50 m gesondeerd 
moet worden, dit is alleen nodig als het loont om 
met zeer grote zekerheid het voorkomen van 
een bepaalde eenheid uit te sluiten of te begren-
zen. De gewenste afstand tussen de puntwaar-
nemingen zal dus bepaald moeten worden op 
basis van een afweging van gewenste zekerheid 
over de opbouw van de ondergrond en de kosten 
van zowel het grondonderzoek als de eventueel 
benodigde versterking. 

Afsluitend
Het schematiseren van ondergrond met be-
hulp van ondergrondscenario’s is in Nederland 
al vaak met succes toegepast. De methodiek 
vormt nu een belangrijk onderdeel van het in-
strumentarium voor de komende beoordelings-
ronde. De methodiek wordt hierdoor veelal in 
verband gebracht met het beoordelen van wa-
terkeringen. De methode kan echter ook van 
waarde zijn voor andere toepassingen waarvoor 
de onzekerheid over de opbouw van de onder-
grond relevant is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het aanleggen van wegen en pijpleidingen of het 
in kaart brengen van de effecten van aardbe-

Figuur 5 -  De componenten die gebruikt worden bij het schematiseren van de ondergrond voor WBI 
2017. Met ondergrondgegevens en met de informatie van het globale SOS kunnen lokale grondop-
bouwscenario’s worden opgesteld die in berekeingen voor het toetsen en overige evaluaties kunnen 
worden gebruikt.

Figuur 6 - In dit voorbeeld zijn er vier mogelijke 
scenario’s opgesteld, met elk een eigen kans 
van aantreffen (P) en een eigen faalkans (F). De 
gecombineerde faalkans is het gewogen gemid-
delde van de individuele faalkansen. 
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vingsgolven. Keringbeheerders kunnen de SOS 
en de afgeleide lokale schematisaties al voor 
meer taken dan alleen het beoordelen gebrui-
ken. Voor taken als vergunningverlening, ont-

werp, calamiteitenbeheer en monitoring heeft 
men immers met dezelfde ondergrond te ma-
ken. Uitgaan van één ondergrondschematisatie 
voor meerdere taken zorgt voor meer unifor-

miteit van de verschillende waterkeringstaken. 
Nationale uniformiteit krijgt een impuls door de 
lokale schematisatie te baseren op de beschik-
baar gestelde SOS. Uitgaan van eenzelfde basis 
voor het ondergrondschematiseren maakt het 
ook lonend om deze schematisaties te beheren 
en steeds te verfijnen wanneer nieuwe grondge-
gevens beschikbaar komen. Op dat moment kan 
de beheerde ondergrondschematisaties immers 
voor de verschillende waterkeringstaken steeds 
worden (her)gebruikt. Dit zorgt niet alleen voor 
meer efficiëntie, maar ook voor een betere kwa-
liteitsborging en een continue verbetering van 
de ondergrondschematisatie. Kostbare onder-
grondonderzoeken krijgen alleen dan de groot-
ste waarde. 
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SCENARIO’S VAN DE ONDERGROND VOOR WBI 2017: KANSEN EN TOEPASSING

Tabel 1. Voorbeeld van berekende kansen van aantreffen van eenheden van bepaalde afmetin-
gen in boor-sondeerlocaties op onderlinge afstanden van respectievelijk 200, 100 en 50 m in 
een strekking van 1 km lengte. W = lengte strekking [m]; D = lengte  van een enkele eenheid 
in een strekking (m); Nd =  aantal voorkomens van de eenheden; Rmis, gem. =  gemiddelde 
relatieve frequentie van het niet aantreffen van een eenheid, Thit gem. = gemiddeld aantal ke-
ren dat de eenheid wordt aangetroffen in de boringen en sonderingen, Thit st.dev. = standaard 
deviatie van het aantal aangetroffen eenheden, S: afstand [m] tussen sondeer-boorlocaties, 
Ns: aantal boor-sondeerlocaties in strekking.

W = 1000 m, de relatieve lengte van alle eenheden is 0,2

D Nd Rmis, gem. Thit, gem. Thit, st. dev.

S = 200, Ns = 5

200 1 0,00 1,00 0,00

100 2 0,21 0,99 0,07

50 4 0,28 0,98 0,07

25 8 0,31 0,98 0,08

S = 100, Ns = 10

200 1 0,00 2,00 0,00

100 2 0,00 2,00 0,00

50 4 0,04 1,97 0,12

25 8 0,06 2,03 0,11

S =50, Ns = 20

200 1 0,00 4,00 0,00

100 2 0,00 4,00 0,00

50 4 0,00 4,00 0,00

25 8 0,00 3,93 0,14

Figuur 7 -  Voorbeeld van de opzet van de bepaling van de kans van aantreffen. W is de lengte van 
onderzochte strekking, S de afstand tussen de meetlocaties en D de lengte van een enkele eenheid. 
In het voorbeeld zijn er 5 sonderingen (Ns=5) en komt een eenheid vier keer voor (N=4d). De roodge-
kleurde sonderingen treffen de eenheid, de zwarte niet.




