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Opleidingen
Nieuwe Normering Waterveiligheid

M01 - Basis Cursus Beoordelen en Ontwerpen

M02 - Geotechniek: SOS en Piping

M03 - Indirecte Mechanismen en NWO 

M04 - Geotechniek: Macrostabiliteit

M05 - Hydraulische Belastingen

M06 - Bekledingen: Gras 

M07 - Geotechniek: Langsconstructies

M08 - Bekledingen: Steen en Asfalt 

M09 - Kunstwerken

M10 - Duinen 

http://www.opleidingen.stowa.nl/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLra-iwQmkFVCpQQdLJDRTOgn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYs2tbcVl0-lMXgA58WvsYJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/EcQRaIUw_K4?list=PLKAZHri1nLrakOsahFxCRfGzRMrDcLMdv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYX5vcZFCKiFNrjGWPoH7h8
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZjX1yblUH--p47nk65Gn6E
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZYVaH27bvceGTY8__aYSFZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrZf47jeG6lQetpu6xh89byO
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKAZHri1nLrYztciDgNOfIz3li41fo97v
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M02 - Geotechniek – SOS en Piping

A. Introducie

P01 Globale Stochastische Ondergrond Schematisatie

P02 Computer instructie 

P03 Beoordeling op Piping

P04 Toetsspoor Piping – Werken met Ringtoets

B Afronding en evaluatie

Stochastische Ondergrond 
Schematisatie (SOS)

Globale SOS

Gerard Kruse (Deltares)

Pilot/cursus SOS en Piping
21 september 2016

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X
https://youtu.be/hp1aSqJa-LE
https://youtu.be/WQbkFI-L87c
https://youtu.be/p_NbcR4P-N0?t=23m2s
https://www.youtube.com/watch?v=BkUfJt0HWuc&list=PLKAZHri1nLrYwza_KHECtRhNj0j--ff3X&index=1
https://youtu.be/VGd9htcL8Mw
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=0m01s
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Plaats binnen WBI

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=0m46s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=02m48s
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Veel variatie in de ondergrond

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=04m02s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=05m11s
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Klei

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=07m24s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=07m36s
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https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=07m44s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=07m47s
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Stochastisch: willekeur met een patroon

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=10m52s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=12m28s
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Ondergrond en het beoordelen
Ondergrond is complex, maar kent een geologische systematiek, 
een stochastisch patroon

De ondergrond is een integraal onderdeel van de dijk

Variaties in grondopbouw hebben invloed op dijkveiligheid

De complex variatie wordt in de meeste gevallen door de 
bestaande datadichtheid en toetsmethode niet goed ondervangen

Praktijk: per dijkvak wordt een maatgevend geacht scenario 
bepaald aan de hand van boringen/sonderingen en deterministisch 
getoetst

Wat is maatgevend?
Wie bepaalt dat?
Zijn de boringen/sonderingen wel representatief voor het 
maatgevend scenario?

De variatie in de ondergrond wordt door een afstand tussen sonderingen
en boringen van enkele honderden meters niet goed weergegeven

Gezien de grote invloed van de ondergrond op de dijkveiligheid, is het 
noodzakelijk deze variatie wel goed mee te nemen

Dit kan door de ondergrond mee te nemen als scenario’s met een kans
voorkomen. Dit wordt stochastisch schematiseren genoemd. 

Dit is voor WBI 2017 globaal gerealiseerd door het opstellen van SOS

SOS is gemaakt door ervaren geologen van Deltares en TNO-
Geologische Dienst van Nederland

Stochastische Ondergrond Schematisatie 
(SOS)

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=12m34s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=14m47s
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Stochastische ondergrond schematisatie (SOS)

3500 km primaire kering

1081 segmenten (gem. 3.3 km)

5573 scenario’s 
(gem. 5 per segment)

Toepassingsonafhankelijke
ondergrondscenario’s

3 producten
Methodiek (rapport, handleiding)
Ondergrondschematisatie
Software

Beschikbaar in D-Soil Model (1)

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=16m29s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=20m13s
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Beschikbaar in D-Soil Model (2)

Beschikbaar in D-Soil Model (3)

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=23m21s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=24m01s
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SOS: hoe is het gemaakt?

Gebruikte data
Actuele Dino-database met boringen en sonderingen

Boorarchief van de Universiteit Utrecht (Berendsen dataset)

3D geologische modellen van TNO, Geologische Dienst van Nederland
NL3D

GeoTop

Literatuur en geologische kaarten

VNK2 kennis en data

Expertkennis, zeer ervaren geologen TNO/Deltares met specifieke 
gebiedskennis

Eerder geotechnisch onderzoek

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=26m24s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=26m27s
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SOS-eenheden o.b.v. eigenschappen

Rivierafzettingen

Kust- en getijdenafzettingen

Windafzettingen

Beekafzettingen

Afzettingen tijdens ijstijden

Pleistoceen/Holoceen

WTI-SOS 

code 

Omschrijving Kenmerken (geldend voor het vrije veld, op enige meters diep) Formatie 

H_Mg_zm Matig fijn tot zeer grof 

getijdengeulzand 

Zand, fijn en middel, kleiig (volgens NEN, soms zandige klei), met mm - cm dunne smalle 

(<~1 m) klei/siltlaagjes, gehalte fijne laagjes klei zeer variabel, met variatie tussen ca. 10 - 

30 % met uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m dikke sublagen minder dan 30 m breed binnen 

één pakket, zeer los tot los, Rf ~ 0.5 - 1.5 %, conus 1 - ~20 MPa met fluctuaties over 1 - 2 m 

van 2 - 5 MPa 

Naaldwijk 

H_Mg_zf Uiterst fijn tot matig fijn 

getijdengeulzand 

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm - cm dunne smalle (<~1 m) klei/siltlaagjes, gehalte fijne 

laagjes klei zeer variabel, met variatie tussen ca. 5 - 15 % met uitschieters tot 30 %, in 0.5 - 

2 m dikke sublagen minder dan 30 m breed binnen één pakket, zeer los tot los, Rf ~ 1 - 2 %, 

conus 1 -  10 MPa met fluctuaties over 1 - 2 m van 1 - 2 MPa en met uitschieters naar 15 

MPa 

Naaldwijk 

H_Mg_zk Uiterst fijn tot matig fijn 

getijdengeulzand met 

dunne klei- en silt laagjes. 

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig , mm - cm dunne smalle (<~1 m) klei/siltlaagjes, gehalte fijne 

laagjes klei zeer variabel, met variatie tussen ca. 10 - 30 % met uitschieters tot 40 %, in 0.5 

- 2 m dikke sublagen minder dan 30 m breed binnen één pakket, zeer los tot los, Rf~ 1 - 

2 %, conus 1 -  10 MPa met fluctuaties over 1 - 2 m van 1 -3 MPa en met uitschieters naar 

15 MPa 

Naaldwijk 

H_Mp_zf Zandige 

getijdenplaatafzettingen 

Zand, fijn met zeer weinig dunne klei/silt laagjes, bestaat uit relatief schoon zand. Los tot 

dicht gepakt. Rf ca. 0.5-1.5%, conus 2-10 MPa 

Naaldwijk 

H_Mr_kz Getijdenrestgeulopvulling Afwisseling van zand en kleilagen met regelmatig organische klei- en veenlagen. De 

afzetting kent een grote variatie, Rf ca. 1-4% met uitschieters naar 6%, conus 1-5 MPa met 

soms uitschieters tot 10 MPa. 

Naaldwijk 

H_Mkw_z&k Afzettingen van kleine 

getijdenplaat- en 

kweldergeulen 

Klei, geen - weinig mm tot cm dikke zand/siltlaagjes, meest matig stevig, weinig 

plantenresten, Rf ca. 1.5 - 4 %, conus <~2 MPa, getijdeplaat afzetting, pakket wordt 

gekenmerkt door meerdere lagen met verschil in gehalte aan zandlaagjes 

Naaldwijk 

H_Mp_k Kleiige getijdenplaat- en 

kwelderafzettingen 

Klei, zacht tot matig stevig, vaak zandig, Rf ca. 2 - 5 %, conus <~1 MPa, plaatselijk tot 2 

MPa, pakket bestaat soms uit lagen met meer en minder plantenresten 

Naaldwijk 

H_Mp_ko Organisch rijke 

getijdenplaat- en 

kwelderafzettingen 

Organische klei met regelmatig veenlagen Kan ook gyttjalagen bevatten. Zacht met 

veenlagen van 0.1- 0.4 m dik, Rf 4-8% met uitschieters naar 10%. conus meestal < 1 MPa. 

Naaldwijk 

H_Ml_ko Lagunaire afzetting Organische klei, zeer zacht. Kan ook gyttjalagen bevatten. Rf 2-4% met uitschieters naar 

6%, conus meestal <1 MPa en vaak rond de 0.5 MPa.  

Naaldwijk 

H_Eg_zm Matig fijn tot zeer grof 

estuarien getijden-

geulzand 

Zand en klei, met weinig fijne (cm) en soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes. Verticaal komen er 

binnen 1-2 m en over afstanden van 2-20 m grote variaties voor in de hoeveelheid 

kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk met organisch materiaal, conus tussen 5-15 MPa met 

uitschieters tot 20 MPa, Rf= 0.5-2 % 

Naaldwijk 

H_Eg_z&k Uiterst fijn tot matig fijn 

estuarien getijden-

geulzand 

Zand en klei, met meest fijne (cm) en soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes. Verticaal komen er 

binnen 1-2 m en over afstanden van 2-20 m grote variaties voor in de hoeveelheid 

kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk met organisch materiaal, conus tussen 1-5 MPa met 

uitschieters tot 10 MPa, Rf= 0.5-2 % 

Naaldwijk 

H_Rg_zg Zeer grof tot uiterst grof 

rivierbeddingszand 

Zand, middel tot grof, regelmatig met grindinsluitingen en fijne zandinsluitingen, 

conus >20 MPa. Is opgebouwd uit sublagen met grote verschillen in sondeerwaarden en 

korrelgrootte: Fluctuaties van > 5 MPa over 1-2 m hoogte en over afstanden van 5-20 m.  

Echteld 

 H_Rg_zm Matig fijn tot zeer grof 

rivierbeddingszand 

Zand, middel, soms met grindinsluitingen en regelmatig fijne zandlagen, los tot matig 

dicht, conus ~10-20 MPa met uitschieters naar 30 MPa.  Is opgebouwd uit sublagen met 

grote verschillen in sondeerwaarden en korrelgrootte: Fluctuaties van > 5 MPa over 1-2 m 

hoogte en over afstanden van 5-20 m.  

Echteld 

H_Rg_zf Uiterst fijn tot matig fijn 

zand rivierbeddingszand 

Zand, fijn -middel, weinig zeer grof zandinsluitingen met soms wat grind, los tot matig 

dicht, conus ~3-15 met uitschieters naar 20 MPa. Is opgebouwd uit sublagen met 

verschillen in sondeerwaarden en korrelgrootte: Fluctuaties van 1-5 MPa over 1-2 m 

hoogte en over afstanden van 5-20 m. 

Echteld 

H_Rr_o&z Rivierrestgeulopvulling Afwisselende lagen van voornamelijk organische klei, regelmatig veen, vooral aan de 

bovenkant van de laag, en soms zandlagen van 0.2-1 m dik. Kan ook gyttjalagen bevatten. 

Echteld 

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=29m01s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=29m17s
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Afzettingsmilieu/geometrie (1)

sondeerlocatie op 200 m

A

B

sondeerlocatie op 100 m 

Afzettingsmilieu/geometrie (2)

A

B

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=29m56s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
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Afzettingsmilieu/geometrie (3)

Afzettingsmilieu/geometrie (4)

A

B

6

A

B

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
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Afzettingsmilieu/geometrie (5)

Afzettingsmilieu/geometrie (6)

A

B

6

A

B

A

B

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
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A

B

A

B

A

B

A

B

Sondeerlocaties en grenzen van 
lagen

Wat kun je weten ?

Sondeerlocatie op 200 m (groen) en 100 m (groen en rood)

Afzettingsmilieu/geometrie (7)

A

B

6

A

B

A

B

A

B

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=30m27s
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Voorbeeld: Zwijndrechtse Waard

UU Zandbanenkaart, rivierduinenkaart

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=32m17s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=32m45s
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DINO-boringen/sonderingen, UU-boringen

iMOD

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=35m21s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=36m02s
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3D-Geologische modellen (TNO)

iMOD: 2D secties langs de dijk

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=36m45s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=37m54s
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Karakteriseren met sonderingen (1)

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=38m21s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=38m36s
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Karakteriseren met sonderingen (2)

Karakteriseren met sonderingen (3)

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=39m11s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=39m17s
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Scenario’s

Elk scenario een eigen kans van aantreffen

Minimale laagdikte 0.25 m

Diepteligging van de top van elke eenheid: minimale, modale, maximale

Geen materiaaleigenschappen, voor aantal variabelen defaultwaarden

Opgesteld voor maaiveld binnenteen dijk

Dijk zelf is niet geschematiseerd

Geschematiseerd met de geotechnische toepassing in achterhoofd

Kansbepaling

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=40m26s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=41m23s
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SOS: samengevat

Opgezet om de onzekerheid die er bestaat over de opbouw 
van de ondergrond expliciet mee te nemen

Geeft op een efficiënte en verantwoorde wijze benodigde 
informatie over de opbouw van de ondergrond. 

Grote meerwaarde: combineert data met expert kennis 
over het systeem in de ondergrond. Daardoor is het 
mogelijk kennis/inzicht/data samen te vatten in een 
beperkte set van regels.

Startpunt voor maken lokale schematisatie die gebruikt 
wordt in RingToets’

Plaats binnen WBI

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=43m14s
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=44m17s
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Discussie?

Vragen? 

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=44m29s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/qYXnwt8Mchk?t=35m56s

