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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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M04 - Macrostabiliteit
A - Introductie -

P01 - Inleiding toetsspoor macrostabiliteit -

P02 - Macrostabiliteit en SOS -

P03 – Waternetcreator -

P04 - Case D-Soil Model en Basismodule Macrostabiliteit -

P05 - Analyse van toetsresultaten -

P06 - Parameterbepaling -

P07 - Praktijkvoorbeeld toetsspoor macrostabiliteit -

P08 - Case Macrostabiliteit - Resume van grof naar fijn -

Docenten 30 september
Ir. Marko Ludeking (facilitator)
Projectmanager van het Kennisplatform Risicobenadering Hoogwaterveiligheid (KPR),
werkzaam bij de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat WVL. De afgelopen drie 
jaar was hij coördinator reviews bij het hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP.

Drs. Bianca Hardeman

Trekker van het cluster macrostabiliteit binnen WBI 2017 en trekker van het project 
implementatie macrostabiliteit, inclusief het coördineren van de helpdesk 
macrostabiliteit. Daarnaast betrokken bij het ontwerpinstrumentarium voor 
macrostabiliteit en bij de POV macrostabiliteit.

Ing. Alexander van Duinen

Onderzoeker/adviseur bij Deltares. Is betrokken bij WBI 2017 voor de ontwikkeling 
van de nieuwe toetsregels voor het faalmechanisme macrostabiliteit.

Ir. Cor Bisschop

Werkt als adviseur waterkeringen bij Greenrivers. Werkzaam bij het waterschap 
Rivierenland en daarbij betrokken bij het opstellen van de veiligheidsanalyses voor 
de dijkversterkingen langs de Waal, waaronder het deel Gorinchem-Waardenburg. 
Daarnaast lid van de helpdesk Macrostabiliteit.

https://youtu.be/plRsK2VYnsQ?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/TFaCpnaph7c?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/2qr88qt8_Cg?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/TtkEnhxrq54?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://www.youtube.com/watch?v=QWdNtHxqN3g&list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7&index=5
https://youtu.be/g5AiUrua28E?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/Y_44E3mociw?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/GSOsjFAig20?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
https://youtu.be/WqK_1FIxu9g?list=PLKAZHri1nLrZCZBWKKYwBVru3blk95bT7
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Praktijkcase Rivierenland
Afleiding (on)gedraineerde grondparameters

Cor Bisschops
Greenrivers

Pilot-cursus Macrostabiliteit
30 september 2016

Onderdelen praktijkcase

Waarom afleiding van parameters

Wat is hiervoor benodigd

Hoe parameters bepalen, case Rivierenland

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=1s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=00m39s
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Waarom parameters afleiden

Dijkvakken afgekeurd met defaultwaarden

Defaultwaarden hebben een range

Grensspanning ondergrond erg variabel

Wat is hiervoor benodigd

Twee methoden voor berekening van de 
ongedraineerde schuifsterkte (su):

1. WBI-methode su = 𝜎′𝑣𝑖 × 𝑆 × 𝑂𝐶𝑅𝑚

S: normaal geconsolideerde ongedr. schuifsterkteratio
m: sterktetoename exponent
OCR: overconsolidatieratio
𝜎′𝑣𝑖 : effectieve verticale spanning (korrelspanning)

2. Methode DoV su = qnet / Nkt

qnet: genormaliseerde conusweerstand
Nkt: conusfactor

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=00m55s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=02m09s
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Wat is hiervoor benodigd

Aantal stappen te doorlopen:

1. Grondlagen onderscheiden obv sonderingen, boringen en 
lab.onderzoek

2. OCR (opgelegd in proef) in relatie tot ongedraineerde 
schuifsterkte. Doel: afleiding van S en de macht m

3. Bepalen van netto conusweerstand (qnet)

4. Correlatie tussen ongedraineerde schuifsterkte (su) en qnet

5. Iteratie Nkt obv uitkomsten om te komen tot Nkt en VC;Nkt

6. Verificatie op basis van samenhang tussen qnet, Nkt, S, m en 
OCR

Case ws Rivierenland

Dijkvak TG355.+000 tot TG356.+050

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=02m27s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=03m08s
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Case ws Rivierenland

Dwarsprofiel TG355.+080

Totaal onderzoek GoWa

Al het uitgevoerde grondonderzoek GoWa (lengte ca. 24 km)

Circa 100 sonderingen klasse 3, met waterspanning (u1 / u2)

Circa 130 sonderingen klasse 2, met waterspanning (u2)

Circa 75 sonderingen klasse 1, met waterspanning (u2)

Ca. 50 mech. Boringen t.p.v. sondering

Ca. 80 handboringen

Alle monsterbussen zijn in veld gewogen

Uitgevoerde lab.onderzoek GoWa (ook in deze volgorde uitgevoerd!)

Ca. 110 volumiek gewicht + watergehalte

Ca. 80 classificatieproeven (atterb. grenzen en veenclass.)

Ca. 50 samendrukkingsproeven (10-traps)

Ca. 80 CAU Triaxiaalproeven

Ca. 30 DSS-proeven

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=03m16s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=03m36s
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Sondering met mech. boring

Grondlagen onderscheiden obv sonderingen, boringen en 
lab.onderzoek (TG355-076_AL):

Grondlagen op korte afstand al afwijkend
Veldboorstaat (continue monstername)

Lab. Onderzoek per boring

Grondlagen onderscheiden obv sonderingen, boringen en 
lab.onderzoek (TG355-076_AL):

Uitgevoerde proeven t.bv. boring TG355-076-AL

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=04m55s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=06m15s
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Bepaling S

normaal geconsolideerde ongedraineerde schuifsterkte

Samendrukkings- en/of CRS-proeven  grensspanning en dus OCR

triaxiaalproeven / DSS-proeven – normaal geconsolideerd

NC  OCR=1 OC  OCR>1

Bepaling m

m = sterktetoename exponent

Samendrukkings- en/of 

CRS-proeven:

m ≈ (b - a) / b

Of samenhang met triaxiaal en/of

DSS-proeven (OC):

m ≈ exponent van de trendlijn

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=07m37s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=09m56s
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Relatie tussen S en m

voorbeeld: 19-69 Echteld - Klei zwak tot matig siltig

m = 0,86
S = 0,28

Range (m) = 0,82 – 0,93

Relatie tussen S en m

voorbeeld: 19-69 Echteld - Klei zwak tot matig siltig

m = 0,77
S = 0,29

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=10m28s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=11m02s
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Bepaling OCR

OCR = overconsolidatieratio

Correlatie met sonderingen:

Met bekende S en m kan OCR worden bepaald obv

sonderingen met default Nkt en daarmee su:

OCR = (su / 𝜎′𝑣𝑖 ∙ S))1/m

Raakt aan DOV-methode, waarin door nauwkeurigere Nkt-

bepaling ook beter beeld van de OCR verkregen kan worden!

Bepaling OCR (overconsolidatieratio)

Iteratie met S en m en resultaten samendrukkings- of CRS-proeven

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=11m42s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=12m16s
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Resultaten afleiding S, m en ϕ

Grondsoort SOS Skar

[-]
mkar

[-]
ϕkar;25%

[⁰]

19-38 Echteld, klei zw tot mt venig H_Rk_k&v 0,20 0,93 26,1

19-69 Echteld, klei zw tot mt siltig H_Rk_k 0,28 0,86 32,7

19-24 Echteld, klei zw tot mt zandig H_Ro_z&k 0,28 0,86 29,3

19-58 Nieuwkoop, veen zw tot mt kleiig H_Vbv_v 0,29 0,88 30,1

19-61 Nieuwkoop, veen mineraalarm H_Vhv_v 0,36 0,86 31,4

Dijkmateriaal, nieuw (na 1996) - - - 32,0

Dijkmateriaal, oud (voor 1996) - - - 28,0

Relatie met DoV-methode

Aantal stappen te doorlopen:

1. Grondlagen onderscheiden obv sonderingen, boringen en 
lab.onderzoek

2. OCR (opgelegd in proef) in relatie tot ongedraineerde 
schuifsterkte. Doel afleiding van S en de macht m

3. Bepalen van netto conusweerstand (qnet)

4. Correlatie tussen ongedraineerde schuifsterkte (su) en qnet

5. Iteratie Nkt obv uitkomsten om te komen tot Nkt en VC;Nkt

6. Verificatie op basis van samenhang tussen qnet, Nkt, S, m en 
OCR

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=12m51s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=13m49s
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Analyse sonderingen

Bepaling netto conusweerstand (qnet)

Analyse sonderingen

Correlatie tussen Su en qnet

Dit vraagt om:
a. zeer fijne laagopbouw
b. iteratie om niveau bij gelaagde 

grondopbouw te bepalen
c. iteratie om Vc te optimaliseren

Dit vraagt: zeer nauwkeurige administratie van monster in veld en laboratorium!

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=14m26s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=14m50s
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Afleiding Nkt

voorbeeld: 19-69 Echteld - Klei zwak tot matig siltig

WBI -en DOV-methode

Verificatie indeling proevenverzameling obv samenhang 
tussen qnet, Nkt, su, S, m en OCR

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=16m53s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=17m26s
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Wat is hiervoor benodigd

Kortom twee methoden voor berekening 
van de ongedraineerde schuifsterkte (su):

WBI-methode su = 𝜎′𝑣𝑖 × 𝑆 × 𝑂𝐶𝑅𝑚

Methode DoV su = qnet / Nkt

Door de beide methoden te combineren kan uit het su-profiel

een OCR-profiel worden berekend!

Resultaten afleiding S, m, Nkt

* Voor 19-24 zijn onvoldoende lab.resultaten beschikbaar, daardoor waarden voor 19-69 overgenomen

Grondsoort SOS Skar

[-]
mkar

[-]
Nkt

[-]

VCNkt

[-]

19-38 Echteld, klei zw tot mt venig H_Rk_k&v 0,20 0,93 18,7 0,16

19-69 Echteld, klei zw tot mt siltig H_Rk_k 0,28 0,86 13,4 0,21

19-24 Echteld, klei zw tot mt zandig * H_Ro_z&k 0,28 0,86 13,4 0,21

19-58 Nieuwkoop, veen zw tot mt kleiig H_Vbv_v 0,29 0,88 19,7 0,18

19-61 Nieuwkoop, veen mineraalarm H_Vhv_v 0,36 0,86 19,4 0,17

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=19m02s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=19m40s
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Resultaten berekening
Berekening conform DOV-methode (Su-measured obv Nkt)  
glijvlakmodel: Uplift Van – OI2014-V3

Resultaten berekening
Berekening conform WBI-methode (S, m en POP)  
glijvlakmodel: Uplift Van – OI2014-V3

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=19m51s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=20m15s
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Resultaten berekening

DOV-methode WBI-methode

Su-profiel in teen ook in achterland verondersteld

Samenvattend:

Methode(n) zijn uitvoerbaar en leveren:
Goed inzicht in grondgedrag

Iteratie leidt tot convergerende resultaten

Pieken/uitbijters worden uitgemiddeld

vwb WSRL verklaarbare resultaten

maar:
Zeer arbeidsintensief om alle relaties te beschouwen

Niet eenvoudig en enigszins arbitrair

Rekentools (incl. statistiek) zijn nog niet voorhanden

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=20m29s
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=21m45s
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Samenvattend:

Advies zou dan ook zijn:
Van grof naar fijn werken en dus

1. Berekening obv defaultparameters (incl. gevoeligheid)

2. Aanscherping OCR / POP obv sonderingen 

(default Nkt, klasse I-sondering waar nodig) 

3. Shoppen bij buur-waterschappen
• Wel/geen ongedraineerd grondgedrag

• Al terrein- en lab.onderzoek uitgevoerd

• Wat voor een onderzoek uitgevoerd en met welk doel

• Samen een proevenverzameling opzetten en uniforme grondlagen (SOS-eenheden)

4. Gericht onderzoeksplan opstellen
• Specifiek op grondlaag

• Specifiek op bepaald tracé /dijkvak / segment

• Sondering en boring direct na elkaar (geen andere waterstanden)

• Precieze werkwijze (bv. monsterniveaus)

• Lab.onderzoek opnemen in landelijke database proevenverzameling

Meer informatie
STOWA opleidingen@stowa.nl

www.opleidingen.stowa.nl

https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=23m12s
mailto:opleidingen@stowa.nl
https://youtu.be/GSOsjFAig20?t=25m56s

