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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

Beoordeling op Piping 

Jan Jaap Heerema 

Rijkswaterstaat

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/WQbkFI-L87c?t=1s
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Falen van de waterkering

Opbarsten, heave, ‘piping’

Opbarsten

Heave

Terugschrij-
dende erosie

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=00m38s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=01m17s


4

Onderwerpen

Toetsspoor: wat verandert er?

Eenvoudige toets

Gedetailleerde toets

Toetsoordeel ‘verscherpen’

Beoordelen: wat verandert er?

Veranderingen t.o.v. WTI 2006:

Aangepaste Sellmeijerformule

Heave criterium meegenomen

Rekening houden met lengte-effect

Regel van Bligh vervallen

Werken met ondergrondscenario’s (WBI-SOS)

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=03m15s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=03m42s
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Eenvoudige toets

Eenvoudige toets piping

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=04m36s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=05m04s
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Tijdsafhankelijke benadering

bij toetsen geldt tot nu toe

OF mechanisme optreedt, 

niet HOE LANG het duurt voordat het optreedt

vorming doorgaande pipe bij terugschrijdende
erosie onder kering kost tijd (niet in ruimproces!)

maximale snelheid van groei van pipe uit 
beschikbare NL&US experimenten berekend: 
kleiner dan 2 mm/s

Voorwaarden

Keringbeheerder voldoende betrouwbaar 
aantonen in het verleden geen 
zandmeevoerende wellen waargenomen 

Bij twijfel mag deze eenvoudige regel niet 
worden toegepast

In calamiteitenplannen rekening houden 
met maatregelen wanneer twee 
hoogwatersituaties elkaar opvolgen

Geen sprake van een aansluiting op 
constructie of van een doorgaande leiding 
onder de kering

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=05m55s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=06m51s
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Regel

Faalkans verwaarloosbaar klein, indien 
kwelweglengte > 50 m en rivierafvoeren 
geen rol spelen bij de bepaling van het 
verval

Deze eenvoudige regel is in ieder geval 
toepasbaar op: 

Waddenzee 

Noordzeekust  

Westerschelde

Veilige afmetingen

Afhankelijk van lengte kwelweg, 
waterstandsverschil, dikte deklaag en 
norm

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=07m51s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=09m29s
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Gedetailleerde toets

Gedetailleerde toets piping

Sellmeijer

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=10m55s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=11m05s
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Opbarsten (uplift)

De grenstoestandsfunctie voor opbarsten is gebaseerd op een 
vergelijking van de naar beneden gerichte druk die door 
het gewicht van de deklaag wordt uitgeoefend (weerstand) en 
de naar boven gerichte waterdruk in de watervoerende 
zandlaag (belasting)

Heave

Zandtransport kan alleen optreden als de verticale 
uitstroomgradiënt bij de uittredepunt een kritieke 
waarde voor heave overschrijdt

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=11m45s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=12m09s
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Terugschrijdende erosie

Fresistance: weerstandsfactor; beschrijft het grensevenwicht van 
korrels op de bodem van een pipe

Fscale: schaalfactor; reflecteert de verhouding tussen de processchaal 
van het mechanisme dat voor korreltransport zorgt en de processchaal 
van de grondwaterstroming die dit transportmechanisme aandrijft

Fgeometry: geometriefactor; beschrijft de invloed van de vorm van de 
geometrie van de ondergrond op de grondwaterstroming

Parameters terugschrijdende erosie

Korrelgrootte (d70)

Specifieke doorlatendheid (k)

Locatie in- en uittrede (kwelweglengte)

Dikte waterdoorlatende laag

Dikte deklaag

Drijvende kracht: waterstandsverschil

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=12m26s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=13m23s
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Hoe parameters bepalen? (1) 

Bepalen d70:

Boringen+zeefkrommes (70 g% 
passage)

Heterogene ondergrond?

Spreiding? 

Startwaarde gegeven

koppeling SOS

Variatiecoëfficient 12%

- expert judgement

Hoe parameters bepalen? (2)

Doorlatendheid eenduidig bepalen – lastig

Pompproeven/peilbuizen/sonderingen/grond
-waterkaarten/Regis/correlatie korrelgrootte

Bulkdoorlatendheid nodig

startwaarde gegeven

Koppeling met SOS eenheden en VNK2 
data

Model gebouwd voor 1 watervoerende 
laag

Tool i.o. voor bepalen equivalente k-
waarde meerlaagssysteem

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=13m48s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=15m40s
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Lengte-effect
De faalkanseis per doorsnede (Peis;dsn) wordt bepaald uit de norm van het 
dijktraject (Peis)

Toetsoordeel ‘verscherpen’

Gevoel: conservatisme in toetsregels of 
bovenmatige toetsinspanning nodig?
Aanvullende handreikingen en regels: 

Eenvoudige tijdsafhankelijke benadering
Meenemen voorland bij bepalen 
intredepunt
Pipinggevoeligheid getijde-afzettingen 
Spreiding op waarde korrelgrootte en 
doorlatendheid
Bepalen doorlatendheid 
meerlagensysteem

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=18m03s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=20m30s
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Meenemen voorland (1)

In praktijk intredepunt vaak bij buitenteen 
genomen

Ligging van intredepunt voor de bepaling van 
kwelweglengte beïnvloed door de configuratie van 
buitendijks gebied. 

Leidraad Ontwerpen van Rivierdijken Deel 1 –
Bovenrivierengebied [LOR1] Appendix B en 
Technisch Rapport Waterspanningen bij Dijken 
[TRWD] bijlage 4: geohydrologische modellen 
bepaling fictief intredepunt bij stationaire 
stroming

Meenemen voorland (2)

Door het optellen van 
kwelweglengteverandering t.o.v. de ligging 
van de buitenkruinlijn kan de intredepunt 
voor piping meer in richting voorland 
worden verlegd.

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=21m55s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=22m41s
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Pipinggevoeligheid getijde-
afzettingen (1)

Slecht voorstelbaar dat piping in afzetting met 
sterke afwisseling klei-

en zandlaagjes kan optreden

In aantal getijde-afzettingen veel kleilaagjes; 
vorming doorgaande ‘tunnel’ > tientallen meters 
onwaarschijnlijk 

Toepassen van Sellmeijer  onterecht afkeuren 
(d70 conservatief klein)

Pipinggevoeligheid getijde-
afzettingen (2)

Betreft 4 SOS getijde-eenheden:

Getijdenrestgeulopvullingen (H_Mr_kz)

Afzettingen van kleine getijdenplaat- en 
kweldergeulen (H_Mkw_z&k)

Kleiige getijdenplaat en kwelderafzettingen 
(H_Mp_k)

Organisch materiaalrijke getijdenplaat- en 
kwelderafzettingen (H_Mp_ko)

Overige getijde-eenheden tellen niet mee

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=23m34s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=24m54s
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Pipinggevoeligheid getijde-
afzettingen (3)

Eenheden domineren bovenste 1-2 m van 
getijdenafzetting: werkt door in bepaling 
pipinggevoeligheid waterkeringen

Regel: In ondergrondschematisatie de 
betreffende eenheden meenemen als 
niet-watervoerende laag. Als eenheid 
aan het oppervlak of direct onder klei- of 
veenlagen ligt, maakt het deel uit van de 
deklaag

https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=25m06s
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=25m25s
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Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/WQbkFI-L87c?t=27m35s

