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2 Inleiding  
 

2.1 Voorwoord 

 

Voor u ligt het definitieve rapport van het afstudeerproject “Innovatie dijkversterking Hoorn-

Edam” voor de HBO Civiele Techniek opleiding aan de Hoge School INHOLLAND. Het 

afstudeerproject heeft plaatsgevonden in samenwerking met Adviesbureau ARCADIS en 

Hoge School INHOLLAND. 

 

Wij willen onze afstudeerbegeleider dhr. Ir. E. van Soest van de Hoge School INHOLLAND, 

bedanken voor een goede begeleiding. Ook onze afstudeerbegeleiding van dhr. Ing. B. van 

Rijn,  dhr. Ing. M. Veendorp en dhr. Ing. M. Wittebrood van ARCADIS bedanken voor de 

goede begeleiding en de bereidheid ons te helpen. 

 

Verder willen we nog een aantal andere mensen bedanken voor hun tijd en inzet voor ons 

afstudeerproject. 

 

 

ARCADIS      dhr. Ir. R. Bisschop    

dhr. Ing. N. Betten 

 

Deltares      dhr Ir. M. Vischendijk 

       

 

GMB       dhr. Ir. N. Borgers 

 

VWS       dhr. Ing. E. de Jong 

        

 

Niels Tenhage 

Jorrit Laan 

 

6 juni 2008 
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2.2 Aanleiding  

2.2.1 Krantenartikel 

Een goed beeld voor de aanleiding van dit afstudeerproject kan verkregen worden door het 

lezen van de hieronder geplaatste krantenartikel. 

 

 

Bewoners vrezen nadelen van forse dijkversterking 
 

EDAM- Wat betekend de dijkverhoging en –verzwaring tussen Hoorn en Edam voor mijn 

tuin? En is mijn huis wel bereikbaar tijdens de werkzaamheden? Die vragen leven bij 

bewoners van Edam, de Zeevang, Scharwoude en Hoorn die pal bij de dijk wonen.  

 

Dat bleek gisterenavond tijdens een informatieavond van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier in het Damhotel in Edam. Pasklare antwoorden waren er (nog) niet. Wel is 

toegezegd dat zoveel mogelijk woningen en cultuurhistorische elementen worden ontzien. 

Maar de garantie dat geen enkel huis hoeft te wijken voor de dijkverzwaring kon men niet 

geven. Behalve de eigen voortuin, was de bezorgdheid breder. ,,Wordt er ook rekening 

gehouden met het Fort bij Edam?”, vroeg een van de aanwezigen. 

Dat er wat met de dijk moet gebeurden staat vast, en dat geldt ook voor het traject van Edam 

naar Amsterdam. De dijk tussen Hoorn en Edam is 18,7 kolometer lang en daarvan voldoet 

17,2 kilometer niet aan de veiligheidseisen. Het stukje dat wel pico bello is, is het dorp 

Schardam. 

De dijk heeft verschillende problemen. Deels is hij niet hoog genoeg, niet stabiel genoeg, er is 

kwel (water dat onder de dijk door sijpelt) wat kan leiden tot instabiliteit. En de stenen 

bekleding aan de buitenkant is niet overal meer intact. En soms is er te weinig tegendruk om 

het water te kunnen weerstaan. Dat alles levert risico’s op. Zeker als er hoog water is of een 

superstorm. Dan kunnen door wateroverslag delen van de dijk wegslaan. Er moet nog 

uitgebreid veldonderzoek worden uitgevoerd, maar het staat wel vast dat de dijk zijn sterkte 

ontleent aan de berm, die moet een aantal plaatsen flink verbreed en verzwaard. Daarvoor 

zijn diverse oplossingen. Verzwaren kan aan de landkant, maar ook aan de waterkant. 

Er wordt zoveel mogelijk van de bestaande dijk gebruik gemaakt. Voor het gedeelte bij Hoorn 

geldt dat de kruin niet hoog genoeg is. De dijk moet hier worden opgehoogd met een halve tot 

driekwart meter, of er wordt gekozen voor een voorland. Bij de andere stukken is spraken van 

een extra zware berm, soms van enkele tientallen meters land. 

  

Door Ruud van der Mueren 

 

Noord-Hollands Dagblad  

Di 18 maart 2008 
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2.2.2 Onderzoek 

De Markermeerdijk beschermt het achterland met al haar waarden, tegen hoogwater en 

golfaanvallen. Delen van de dijk voldoen niet meer aan de door het Rijk vastgestelde 

veiligheidsnormen voor primaire waterkeringen, en moeten verbeterd worden om de 

veiligheid te kunnen garanderen.  

 

Op 18 december 2006 ontving Fugro Ingenieursbureau B.V. te Nieuwegein van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) te Edam de opdracht voor een 

vervolgonderzoek naar principe oplossingen voor de dijkverbetering van de Markermeerdijk 

tussen Hoorn en Edam.  

 

Als vervolg op een aantal eerdere onderzoeken in het kader van de wettelijke toetsing zijn 

voor de afgekeurde delen problemen en oplossingsrichtingen aangegeven. Deze delen voldoen 

niet aan de gestelde normen met betrekking op de veiligheid. Zie figuur 2.2.1.  

 

 
figuur 2.2.1. statistiek van de dijk 

 

 

Onvoldoende: 

- Op een aantal locaties is de dijkkruin op onvoldoende hoogte (prognose is gemaakt 

van de te verwachten kruindaling); 

- Uit onderzoek is gebleken dat de binnenwaartse macrostabiliteit onvoldoende is over 

bijna het gehele traject. Tevens overlapt een deel hiervan de dijktrajecten waarvan de 

kruinhoogte niet voldoende is. Bij de toetsing voor de verbetering van de stabiliteit is 

rekening gehouden met een mogelijk toekomstige kruinverhoging. Ook is op een 

aantal locaties de buitenwaartse macrostabiliteit onvoldoende gebleken; 

- Op een aantal locaties is geconstateerd dat er mogelijk opdrijven/opbarsten kan 

ontstaan; 

 

Op basis van een onderzoeksrapport heeft geotechnisch adviesbureau Fugro grondoplossingen 

aangedragen voor het verbeteren van de afgekeurde trajecten. 
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2.3 Probleemstelling 

 

De aangedragen grondoplossingen zijn ontworpen met het oog op veiligheid en niet op 

aspecten zoals Landschap, Natuur, Cultuurhistorie-aspecten (LNC-aspecten) en overige 

functies als bijvoorbeeld woon- werk en leefmilieu, recreatie, wegen en verkeer, bodem en 

water. De waarden van het gebied zijn sterk verbonden met de waterkering, waardoor deze bij 

voorkeur kunnen aansluiten in het ontwerp van de noodzakelijke dijkversterking.  

Om de effecten van de dijkversterking acceptabel te maken, is het nodig om innovatieve 

ruimtebesparende en effectverlagende oplossingsrichtingen te onderzoeken. Hierbij kan 

bijvoorbeeld gedacht worden aan weerstandsverhogende oplossingen zoals Dijkdeuvels, 

Dijkvernageling of grondverbetering d.m.v. Mixed-in-Place, maar ook belastingsverlagende 

oplossingen zoals lichte ophoogmateriaal.  

 

Een tweede probleem komt voort tijdens de uitvoering van het gekozen ontwerp. Tijdens de 

werkzaamheden zal er een grote hoeveelheid materiaal naar het dijktraject worden vervoerd. 

Van groot belang is dat de dijk en omliggende wegen niet wordt overbelast door grote 

hoeveelheden zwaar transport. Tevens is het van belang dat de omwonenden tijdens de 

werkzaamheden hun woningen kunnen bereiken. Dit samenhangende vraagstuk zal mede 

bijdragen aan de keuze van de mogelijke oplossingen 

 

2.4 Doelstelling  

 

Fugro heeft oplossingsrichtingen aangedragen met betrekking op de afgekeurde trajecten voor 

de verbetering van de dijk. Hoewel deze oplossingsrichtingen voldoen aan de veiligheidseisen 

zoals hydraulische randvoorwaarden en stabiliteitseisen, die gelden voor een primaire 

waterkering zoals de Markermeerdijk, kunnen deze leiden tot negatieve effecten op 

cultuurhistorie, landschap en woon-, werk- en leefmilieu. De aanleg van brede steunbermen,   

flauwe taluds en het verleggen van kwelsloten hebben negatieve invloed op bijvoorbeeld 

dichtbij gelegen braken, bebouwing en natuurgebieden.  

 

De doelstelling van dit project is het integreren van andere oplossingsrichtingen in het 

ontwerp van de dijkversterking van de Markermeerdijk. Hierbij rekeninghoudend met het 

effect op landschap, cultuurhistorie en woon-, werk- en leefmilieu. Het ontwerp zal bestaan 

uit een gekozen oplossing die wordt bepaald d.m.v. een Multi Criteria Matrix (MCM). Deze 

worden getoetst op veiligheid (bezwijken en falen van waterkering), toepasbaarheid, 

uitvoerbaarheid en kosten. De mogelijke oplossingen staan beschreven in het rapport met de 

daarbij behorende onderbouwingen en schematisering(en).  

 

Naast het onderzoeken van andere oplossingsrichtingen is er getracht een geheel nieuw idee 

of ontwerp te bedenken als aanzet voor een nieuw toe te passen versterkingstechniek. Dit idee 

is globaal omschreven maar niet in zijn geheel  uitgewerkt vanwege het geringe beschikbare 

tijdsbestek. Wel is dit idee aan de MCM toegevoegd om het te kunnen vergelijken met de 

overige alternatieven.  

 

Onder de toepasbaarheid en uitvoerbaarheid valt ook het mobiliteitsvraagstuk. Hierbij wordt 

gekeken naar de voor en nadelen, van de verschillende oplossingen. Tevens is er voor de 

uitvoering van het gekozen ontwerp gekeken naar het best toepasbare transportmiddel. 
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2.5 Onderzoeksvragen 

 

Hoe de oplossingsrichtingen op een ontwerp, dat de gebiedswaarden mede als 

randvoorwaarden hanteert, aansluiten is vastgesteld door middel van een aantal 

onderzoeksvragen. 

 

Waarden 
Wat zijn de gebiedswaarden betreft aspecten zoals: Landschap, Natuur, Cultuurhistorie-

aspecten, Woon- Werk en Leefmilieu, Recreatie, Wegen en Werkeer, Bodem en Water? 

 

Aangedragen grondoplossingen 
Wat zijn de redenen van de aangedragen adviezen en wat zijn de oplossingen? 

Hoe werken de faalmechanismen waar voor deze bedoeld zijn?  

Wat zijn andere gebruikelijke oplossingen? 

 

Eisen en Randvoorwaarden 
Met welke eisen en randvoorwaarden dient rekening te worden gehouden voor het ontwerp 

van de dijkversterking. 

 

Knelpunten en effecten 
Wat zijn de effecten van deze aangedragen grondoplossingen en wat zijn de effecten op de 

gebiedswaarden? 

 

Alternatieve oplossingsrichtingen 

Zijn er alternatieve oplossingen? Zoals innovatieve dijkversterkingstechnieken.  

Op welke manier leveren deze een bijdrage om de negatieve effecten van de 

grondoplossingen te beperken? 

 

Afweging oplossingen 
Hoe kunnen deze oplossingen tegen elkaar worden gewogen en op basis van welke criteria?  

 

Technische toepasbaarheid 
Zijn de gekozen oplossingsrichtingen toepasbaar? 

Kunnen deze oplossingen voldoen aan de technische eisen van de primaire waterkering? 
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3 Gebiedsomschrijving  
 

3.1 Geschiedenis 

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Edam is een 

primaire waterkering die het achterland beschermt 

tegen het buitenwater; Het Markermeer. Het 

achterliggende gebied bestaat uit een 

veenweidelandschap dat in de 12
e
 eeuw werd 

bedijkt met als doel om meer landbouwgrond te 

creëren. Aan deze dijk zijn in de loop der jaren 

verschillende dorpjes gebouwd vanwege de 

werkgelegenheid op het land. Door de eeuwen  heen 

is de dijk geregeld doorgebroken, respectievelijk in: 

1675, 1775, 1825, en de laatste in 1916. Na deze 

laatste doorbraak in 1916 is er in 1923 een landelijk 

organisatie (Hoge Heemraadschap) tot stand 

gekomen om de grote onenigheid over het 

onderhoud en de kosten van de dijken te 

voorkomen. 

Plaatselijk liggen er braken waaronder enkele oude 

wielen die onderwater staan. Deze braken zijn: De 

Grote Braak, De Kleine Braak, De Koogbraak, De 

Hogendijker Braak en De Moordenaars Braak. 

Zowel binnendijks als buitendijks zijn huizen nabij 

de dijk gebouwd. Bijvoorbeeld bij Scharwoude, 

Schardam, Etersheim en Warder waar de huizen 

dicht bij de dijk liggen. 
          figuur 3.1. traject Hoorn-Edam  

3.2 Natuurgebieden  

Rond de huidige Markermeerdijk liggen tientallen, voornamelijk kleine, natuurgebieden. 

Deze natuurgebieden bestaan uit braken en delen voorland. Het voorland zijn stukken 

buitendijks gelegen land welke tegenwoordig veelal niet meer gebruikt worden.  

De braken zijn, zoals eerder omschreven, ontstaan uit één van de vele dijkdoorbraken in het 

verleden. Op de plaats van een dijkdoorbraak werd de grond door het water weggespoeld. Na 

enige tijd werd de dijk om het onstaande gat heen gebouwd. De ontstaande put liep vol met 

water waarna het niet lang duurde voordat het zich vulde met rietbegroeiing. Dit trok een 

grote verscheidenheid aan vogels aan welke hier gedurende het hele jaar te vinden zijn. Deze 

unieke landschappelijke kenmerken voor Noord-Holland zijn later beschermd doordat ze 

benoemd zijn tot natuurgebeid.   

Doordat deze braken en voorliggende rietvelden tegenwoordig natuurgebieden zijn, geld er 

een toegangsverbod en dient er rekening mee gehouden te worden.  Er moet getracht worden 

deze unieke landschapskenmerken zo goed mogelijk in stand te houden. Echter gaat de wet op 

waterkering altijd voor. Deze stelt vast dat de veiligheid altijd op de eerste plaats komt.  
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3.3 Cultuurhistorie 

3.3.1 De dijk 

De IJselmeerdijk en Zeedijken zijn cultuurhistorisch van betekenis omdat zij de Zeevang en 

Waterland door de eeuwen heen beschermd hebben tegen het water van de voormalige  

Zuiderzee. Het tracé van de dijk is historisch bepaald. Men kan daarin de sporen waarnemen 

van de strijd tegen het water in de loop der tijden. In de eerste plaats in het bochtige en 

hoekige tracé zelf. Bochten en hoeken in de dijk duiden op doorbraken in vervlogen tijden. 

Vervolgens geven de braken, ook wel wielen, een indruk van de gevolgen van de vroeger 

steeds terugkerende doorbraken. Tenslotte vormen de buitendijkse landen een essentieel 

onderdeel van de oudste vorm van een dijkverdedigingssysteem waarbij men voor de dijk 

voorland liet liggen om de slag van het water te breken. Historisch morfologisch zijn de 

dijken van betekenis omdat zij in de loop der tijd hersteld, opgehoogd en afgegraven zijn en 

successievelijk van aarden-, wier- en steenbekleding zijn voorzien. Belangrijk is hierbij de 

samenstelling van het dijklichaam en de vorm van het profiel daarvan, zoals minimum 

breedte, taludhelling etc. De dijken vormen een beeldbepalend element in het Noord-

Hollandse polderlandschap door de continuïteit en de hoogte van de dijken in samenhang met 

de openheid van het omgevende landschap.  

 

3.3.2 De braken 

De buitendijkse landen en de braken  zijn cultuurhistorisch van betekenis omdat zij het 

huidige tracé van deze dijken bepaald hebben. De braken zijn verantwoordelijk voor de vele 

bochten in de dijk. Behalve het reeds aanwezige voorland ontstond veel buitendijks land door 

het leggen van inlaagdijken. Aanvankelijk binnendijks gelegen land kwam hierdoor 

buitendijks te liggen. Historisch-morfologisch zijn deze elementen van de Noorder IJ- en 

Zeedijken van betekenis omdat zij in de loop der tijd nogal wat veranderingen hebben 

ondergaan. Het buitendijkse land is afgekalfd en weer aangegroeid, de braken zijn in de loop 

der tijd enigszins van vorm veranderd. Beeldbepalend in het Noord-Hollandse 

polderlandschap zijn deze elementen door hun verwevenheid één met het landschap. De 

monumentale bescherming van het buitendijkse land zal een nadere bescherming van de 

Noorder-IJ en Zeedijken zelf ten goede komen, aangezien activiteiten op dit land meestal 

verregaande consequenties voor de dijk hebben. Hierdoor wordt tevens bij het verleden 

aangesloten, toen men het voorland beschermde om de dijk te kunnen behouden. 

 

3.4 Bodem en water  

3.4.1 Geologische opbouw 

De geologische opbouw van het gebied rond het Markermeer beperkt zich hoofdzakelijk tot 

het Kwartair. Het geologische tijdvak;  Het Kwartair is belangrijk, omdat in deze periode de 

vorming van de bovenste grondlagen plaats vond. In deze periode verscheen ook de mens ten 

tonele. Het Kwartaire Tijdperk is onderverdeeld in de Pleistoceen periode en de nog voort 

durende Holoceen periode. 
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3.4.2 Pleistoceen, Formatie van 

Twente 

In het gebied ten westen van het Markermeer 

wordt Pleistoceen materiaal, overwegend 

behorend tot de Formatie van Twente, niet aan 

of nabij de oppervlakte aangetroffen. De 

bovenkant ligt op 13 á 20m – NAP en in een 

diepte, oost-west verlopende geul in centraal 

Noord-Holland, pas op 23m onder NAP. 

De Formatie van Twente is afkomstig uit de 

laatste glaciale periode, midden Weichselien en 

eind Weichselien. Tijdens deze periode werd 

fijn korrelig zand materiaal getransporteerd 

door de wind en is vervolgens neergeslagen als 

een laag dekzand. Dit resulteerde in een verdere 

vereffening van het gebied. De Kreftenhey 

Formatie, de zandige delen van De Eem 

Formatie en De Twente Formatie vormen de 

bovenste aquifer (watervoerende pakket) van 

het gebied. 
    Figuur 3.4.2.1 Formatie van Twente 

 

3.4.3 Holoceen, Westland Formatie 

De geologische tijdvak Holoceen is de laatste en nog steeds voortdurende periode. Alle 

litorale, mariene, estuariene,  lagunaire en perimariene afzettingen die tijdens het Holoceen 

zijn gevormd, worden tot de Westland Formatie gerekend. In het gebied van het Markermeer 

komen alleen mariene en lagunaire afzettingen voor. Op grond van sedimentatiemilieu en 

ouderdom worden de volgende laagpakketten onderscheiden.  

 
Tabel 3.4.3.1 Formaties 
 

Naam Ouderdom Lokale aanduiding 

Basisveen Na 8200 v. Chr.  

Afzettingen van Calais I 6000-4100 v.Chr. Laag van Velsen  

Afzettingen van Calais II 4300-3300 v.Chr. Starnmeerafzetting 

Afzettingen van Calais III 3300-2700 v.Chr. Beemsterafzetting 

  Beemstercomplex 

Afzettingen van Calais IV 2700-1800 v.Chr. Beemstercomplex incl. de 

Wieringermeer afzettingen en 

Westfriese zeeklei I en II 

Hollandveen 300 v.Chr.-800 na Chr.  

Afzettingen van Duinkerke 0 1800-1000 v.Chr. Westfriese zeeklei III 

Afzettingen van Duinkerke III 800 na.Chr.  
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De formatie bestond uit verschillende grondsoorten: 

• De klastische mariene afzettingen (Zeeklei, Zeeduinen ) (de Afzettingen van Calais en 

Afzettingen van Duinkerke)  

• Veen (Basisveen en Hollandveen)  

• Rivierafzettingen met getijdeinvloed ('Afzettingen van Tiel' en 'Afzettingen van 

Gorkum') 

In 2003 werd de Westlandformatie vervangen door verschillende formaties. De belangrijkste 

verschillen zijn dat het veen en de klastische afzettingen gescheiden zijn (respectievelijk de 

Formatie van Nieuwkoop en de Formatie van Naaldwijk). 

 

Voornamelijk komen t.p.v. het traject Hoorn-Edam de volgende afzettingen voor: 

 

 

Afzettingen van Calais  
Door het warme klimaat en de voortdurende stijging van de zeespiegel, brak het water verder 

het landinwaarts waardoor lagunes en binnenzeeën ontstonden. In deze zoute binnenzeeën 

(vergelijkbaar met het huidige IJsselmeer) werd deze kleilaag afgezet. Tijdens onderbrekingen 

van deze stijging (regressie) is mogelijk een veen deklaag ontwikkeld over het gehele 

sedimentatiegebied (ook wel “organische splitten” genoemd). 

In de oudste fase genaamd De Calais I heeft sedimentatie met vooral veel organische stof 

plaatsgevonden. 

De daarop volgende fase genaamd De Calais II ontstond doordat de zeespiegel verder steeg en 

verder landinwaarts het lagune systeem opvulde. Hierdoor ontstonden enige kernen van 

lichtmateriaal lopend vanaf Starnmeerpolder gezien in oostelijke richting via Purmerend naar 

Marken. 

De onderkant van Calais III afzetting vond direct plaats op de Calais II afzetting. Het eerste 

sediment wijkt weinig af van Calais II afzetting, dit maakt het moeilijk om deze twee van 

elkaar te onderscheiden. 

De afzettingen tijdens Calais IV zijn in verschillende laagjes met veelal scheidingslagen door 

veen aangebracht. De voornaamste afzetting in deze fase bestaat vooral uit Westfriese zeeklei 

I en II. 

 

 

Hollandsveen 
Deze periode is kenmerkend voor de afzetting van diverse zeekleilagen, verschillende 

vegetatiehorizonten en veenlagen. Deze lagen konden zich buiten de kust ontwikkelen in de 

periode van regressie. Veen vorming kwam op gang doordat het grondwaterniveau steeg. 

Hierdoor ontstond een dikke veenlaag pakket. De opbouw werd gekenmerkt door de 

plantengezelschappen die resulteerden in rietveen, zeggeveen en mosveen. 

Na de start van het veen groei, ging deze ver buiten de invloed van de zee verder en kwam zo 

hoog te liggen dat hierdoor grote veenmosgebieden ontstonden. 

Van het veengebied zijn delen verdwenen door erosie, verwering en vertering. In dit gebied 

zijn door agrarisch grondgebruik, ontwatering en mogelijk door vervening, maar weinig veen 

restanten overgebleven. Dit veen residu heeft een bijdrage geleverd aan de donker gekleurde 

bovengrond.  
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Enkele afzettingen van lokale oorsprong 
Overslagen zijn afzettingen die ontstaan zijn tengevolge van dijkdoorbraken en bevinden zich 

op het tracé van de voormalige zeedijk (nu Markermeerdijk) in de Polder de Zeevang. 

 

Middeleeuwse verspoelingen en verjongingen zijn in of nabij de zogehete kreekbruggen 

aangetroffen kleilagen die iets afwijken van de Westfriese zeeklei. Ze zijn daar gevormd door 

vanuit veenstroompjes die verbinding hadden met de aanvoerbases met de voormalige 

Zuiderzeebekken.  

 

3.5 Verkeer en infrastructuur 

 

Dijken vormen een belangrijk onderdeel van het woon- en leefmilieu, vooral op de 

Markermeerdijk waar de bebouwing van oudsher geconcentreerd op dijken. Veelal heeft een 

dijk een verkeersverbinding functie. Doordat er twee redelijk groten wegen (A7 en N247) op 

kleine afstand van de Markermeerdijk liggen is deze functie gedeeltelijk komen te vervallen. 

Alleen het eerste deel (tot Scharwoude) van de dijk wordt nog intensief gebruikt door bus-, 

vracht-, en fietsverkeer. Het overige deel van de dijk valt volgens het wegverkeerbeleidsplan 

onder de categorie erftoegangsweg.  

 

3.6 Woon,- werk,- en leefomgeving 

 

Fietsers maken veelvuldig gebruik van de dijk, zowel lokale bewoners, schoolkinderen als 

recreanten. Recreatief verkeer is met name op zomerse dagen als in de wekende actief. De 

dijk is tevens onderdeel van de lange fietsroute het Zuiderzeepad. Deze fietsroute gaat om het 

IJsel- en Markermeer heen. Met name in de zomer wordt deze route veelvuldig gebruikt door 

recreanten en toeristen. Voor deze recreanten wordt de dijk zelf en de omgeving als attractie 

gezien. Het belang van het behoud van de landschappelijke waarde mag voor deze groep 

recreanten voor zich spreken.  

Aan de dijk wordt matige lintbebouwing aangetroffen, een aantal boerderijen en een aantal 

kleine (lintdorpen) Door een niet-planmatige groeiproces heeft de bebouwing vaak een zeer 

afwisselend karakter, hetgeen bijdraagt aan de positieve beleving van deze woon- en 

werkomgeving.  

Aan de dijk bevinden zich verschillende recreatieve attracties zoals een; jachthaven, strandjes, 

camping, bungalowpark, verschillende restaurants, hotel(s) en een visvijver. Het merendeel 

van deze attracties wordt volledig ontsloten door de dijk. 

Voor de aanwezige landbouwbedrijven is de weg over de dijk de enige ontsluiting en dus van 

groot belang. Een volledige afzetting tijdens de uitvoering dient zoveel mogelijk beperkt te 

blijven.  
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4 Waterkerend Vermogen 
 

4.1 Kruinhoogte  

 

De hoogte van de dijkkruin bepaald de mate van het waterkerende vermogen van de 

waterkering. Als deze onvoldoende hoog ligt, dan bestaat de kans dat overstroming bij hoge 

waterstand optreedt. Ook kan bij een onvoldoende kruinhoogte het golfoverslag debiet groter 

zijn t.o.v. een hogere kruinhoogte en kan hierdoor erosie aan het binnentalud ontstaan. Door 

erosie aan het binnentalud kan vervolgens micro-instabiliteit ontstaan. 

De hoogte van de dijkkruin wordt mede bepaald door de hydraulische randvoorwaarden. De 

benodigde hoogte volgt uit het Maatgevende Hoog Waterstand (MHW), bui-oscillaties en 

buistoten, golven, neerslag en opwaaiing.  

 

4.2 Faalmechanisemen 

 

Voor de berekening van de faalkansen van dijken wordt de hydraulische belasting door 

waterstanden en golven geconfronteerd met de relevante eigenschappen van de waterkering 

die bepalend zijn voor de sterkte van de kering. De dijk beschikt over voldoende waterkerend 

vermogen (sterkte) wanneer deze voldoende weerstand heeft tegen de vastgestelde 

faalmechanismen: 

 

 

 
Figuur 4.2.1. Overzicht van faalmechanismen bij dijklichaam 

 

 

Overloop en golfoverslag 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat er grote hoeveelheden water over de dijk 

heen lopen of slaan. Bij aflandige wind of bij anderszins zeer kleine golfhoogten wordt het 

bezwijken beschreven door het faalmechanisme overloop. In andere gevallen door het 

faalmechanisme golfoverslag. 
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Beschadiging bekleding en erosie dijklichaam 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat eerst de bekleding wordt beschadigd door de 

golfaanval waarna vervolgens de doorsnede van de dijkkern door erosie wordt verminderd. 

 

Opbarsten/piping 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat het zand onder de dijk wordt weggespoeld. 

Door de druk van het water zal eerst, indien aanwezig, de afsluitende laag opbarsten. 

Vervolgens kunnen zogenaamde “pijpen” ontstaan waardoor het zand wegspoelt en de dijk 

inzakt. 

 

Afschuiving binnentalud 
Bij dit faalmechanisme bezwijkt de dijk doordat een deel van de dijk ten gevolge van 

langdurige hoge waterstanden instabiel wordt en daarna afschuift. 

 

Afschuiven buitentalud 
Dit faalmechanisme is te vergelijken met het afschuiven van het binnentalud, over de 

glijcirkel kan het voorste deel van de dijk naar buiten toe afschuiven. Dit fenomeen treedt 

over het algemeen alleen op wanneer er na een periode van een hoge waterstand de 

waterstand in een korte tijd daalt. Door het weg vallen van de druk van het water en doordat 

het water in de dijk er uit wil kan de voorkant van de dijk als het waren naar beneden 

afglijden.  

 

4.3 Binnenwaartse macrostabiliteit  

 

Het afstudeerproject is gericht op het faalmechanisme: binnenwaartse macrostabiliteit, omdat 

de aangedragen grondoplossingen voornamelijk voor deze type faalmechanisme zijn bedoeld. 

Macrostabiliteit is de stabiliteit tegen afschuiven van een grondlichaam of grote delen ervan 

langs een rechte of gebogen glijvlak en ook  het vermogen om belasting te weerstaan zonder 

functieverlies ten gevolge van te grote vervorming. 

Taludstabiliteit bestaat dus uit de analyse van de statische en dynamische stabiliteit van taluds 

zoals die van grondlichamen, oevers, ontgravingputten of natuurlijke taluds van grond en 

steen. 

Het falen van het talud van en grondlichaam zoals dat van een dijk, is afhankelijk van een 

aantal factoren: type grond, grondstratificatie, grondwater, kwel en de geometrie van het 

talud. 
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4.3.1 Type afglijding 

 

Het talud kan op verschillende manieren afglijden:  

  

Afglijden via een dun laagje zwakke grond 
Omvat het afglijden van een grondmoot langs een zwakke laag grond. De afglijdende 

grondmoot kan over een lange afstand pas tot stilstand komen. Deze vorm van afglijden komt 

het meeste voor bij grondtypen met grove korrelafmetingen.  

 

Afglijden via een stijve ondergrond 
Omvat het afglijden van een grondmoot langs een stijve onderlaag. De afglijdende grondmoot 

bestaat uit een slappe grondsoort die rust op een stijve grondlaag. Deze stijve grondlaag vormt 

het glijvlak waarover de slappe grondmoot over glijdt. 

 

Afglijden t.p.v. de teen 
Omvat het afglijden van een grondmoot met de glijcirkel door de teen van de grondlichaam 

heen. Door de afglijding wordt de teen omhoog gedrukt.  

 

Afglijden halverwege het talud 
Omvat het afglijden van een grondmoot met de glijcirkel halverwege de taludhelling. 

 

 
figuur 4.3.1.1 glijvlakken in verschillende vormen en formaten 
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4.3.2 Oorzaken van afglijden 

 

Erosie 

Water en wind  zorgen continue voor het eroderen van natuurlijke en kunstmatige taluds. 

Erosie verandert de geometrie van het talud en resulteert in het bezwijken (afglijden) van het 

talud. Taluds langs sterk stromend water zijn onderhevig aan erosie. 

 

Regen 
Door langdurige regen periode raakt het grond verzadigt en slap. Dit vergroot de kans op 

eroderen. Water vind vervolgens een weg in bestaande scheuren en barsten in het 

grondlichaam. Hierdoor raken onderliggende lagen verslapt en vergroten hierdoor de kans op 

bezwijken van het grondlichaam. 

 

Geologische opbouw 

Ongeïdentificeerde geologische kenmerken kunnen de oorzaak zijn het falen van de stabiliteit. 

Een dun grond laagje bestaande uit silt onder een dikke grondmoot van klei kan makkelijk 

onopgemerkt worden in een grondboring. Grondlichamen bestaande uit een gestratificeerde 

opbouw kunnen hierdoor gaan afglijden over de zwakke lagen. 

 

Externe belasting 
Belastingen die geplaatst worden op de dijkkruin zorgen voor een extra belasting op het 

grondlichaam en kunnen hierdoor resulteren in het onstabiel worden van het talud. Een 

belasting die wordt geplaatst op de teen van het grondlichaam wordt ook wel een steunberm 

genoemd. Dit verhoogd de stabiliteit van het talud. Steunbermen zijn conventionele 

oplossingen om de stabiliteit van het talud te verhogen. 

 

Constructie activiteiten 
Constructie activiteiten bij de teen van een talud, kunnen leiden tot het falen van het talud 

doordat deze de zijwaartse weerstand verwijderd. Dit kan het geval zijn door bijvoorbeeld een 

ontgraving aan of nabij de teen. 

 

Hoge waterstand 
Tijdens hoge waterstand, bijvoorbeeld wanneer het meerpeil MHW bereikt, dan kunnen de 

waterspanningen in het grondwater dat onder het grondlichaam stroomt toenemen. Door de 

verhoging van de waterspanning neemt de effectieve korrelspanning af wat gepaard gaat met 

een afname van de schuifweerstand. Afname van de weestand tegen afschuiven vergroot de 

instabiliteit van het talud waardoor de grondmoot kan gaan afglijden. 
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5 Traditionele oplossingen 
 

5.1 Aangedragen grondoplossingen 

 

5.1.1 Kruinverhoging 

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Fugro grondoplossingen aangedragen. Uit onderzoek 

is gebleken dat de kruinhoogte door toekomstige kruindaling en meerspiegelstijging niet meer 

voldoet of in de toekomst zal voldoen.  

De kruindaling wordt veroorzaakt door natuurlijke zakking, bodemdaling, klink en zijdelingse 

vervormingen. Deze zakking is ten opzichte van het NAP. Dankzij huidige metingen en 

naslagwerk van historische metingen, is een predictie gemaakt voor het verloop van het 

kruinniveau voor de komende 50 jaar. Dit is gedaan d.m.v. extrapoleren. 

Fugro heeft een berekening gemaakt aan de hand van een kruinverhoging. Een van de eisen is 

dat de kruinbreedte niet verkleind mag worden. Dit heeft het effect dat de dijk wat verbreedt 

moet worden. 

 
Figuur 5.1.1.1. Kruinverhoging met binnenwaartse uitbreiding 

 

5.1.2 Binnenwaartse steunberm 

De ophoging op de dijk geeft een extra belasting op de dijk, hierdoor wordt de kans op 

afglijden vergroot. In sommige gevallen is de dijk zelfs zonder de toekomstige ophoging 

instabiel. Om te voorkomen dat de dijk afschuift heeft Fugro wederom een oplossing in grond 

aangedragen. Door de belasting (gewicht) op de teen van de dijk te verhogen wordt het 

afglijden op twee manieren tegengegaan.  

• De korrelspanning wordt verhoogt door de extra ophoging, vanwege deze verhoogde 

korrelspanning wordt de weerstand tegen afschuiven verhoogd. 

• Contra gewicht op de teen van de dijk zorgt er voor dat de dijk meer in ballans is.   

 

De extra ophoging aan de achterkant van de dijk, ook wel steunberm genoemd, heeft als 

nadeel dat het veel ruimte vraagt. Bebouwing, bomen, natuurgebieden, en landbouwgrond 

zullen door voor deze oplossingen moeten wijken.  
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Figuur 5.1.2.1.  Kruinverhoging met binnenwaartse steunberm 

 

5.2 Knelpunten grondoplossingen 

 

5.2.1 Geïnventariseerde knelpunten 

Op basis van het onderzoeksrapport “Principe oplossingen Markermeerdijk Hoorn – Edam 

(Fugro juni 2007)” zijn knelpunten die de binnenwaartse grondoplossingen met zich 

meebrengen in kaart gebracht. De geadviseerde binnenwaartse grondoplossingen zijn 

vergeleken met de huidige ligging van de dijk, objecten en waarden. De inventarisatie heeft 

plaats gevonden met behulp van kaarten, dwarsprofielen, satellietfoto’s en een visuele 

inspectie op de locatie. Voor een uitgebreide inventarisatie zie bijlage hoofdstuk 1.  

 

 

5.2.2 Definitie knelpunten 

Er is sprake van een knelpunt wanneer er te kort ruimte is voor de toepassing van de 

geadviseerde binnenwaartse grondoplossing. Het gaat hierbij om het plaatsen van 

steunbermen en het verplaatsen van de kwelsloten waarbij de benodigde ruimte in conflict 

komt met de beschikbare ruimte. De benodigde ruimte komt hierbij in conflict met bijzondere 

waarden of objecten die binnendijks aan beide zijden liggen. De ernst van een knelpunt wordt 

in belangrijke mate bepaald door de compenseerbaarheid van een waarde: naarmate een 

waarde moeilijker of niet te compenseren is, neemt de ernst van het knelpunt toe. Hoewel het 

gebrek aan ruimte de grootste problemen met zicht mee brengt, wordt een verstoring aan het 

aanzicht van de dijk ook als een knelpunt gezien. Het traject van Schardam tot Edam is 

bestempeld als een Provinciaal monument, hierdoor is het aanzicht in een grotere mate 

beschermd. Vanwege de monumentale status wordt het aanleggen van een grote steunberm, 

ook op plaatsen waar van ruimte gebrek geen sprake is, gezien als een knelpunt. Er wordt 

door de provincie Noord-Holland gestreefd naar het behoud van het aanzicht van de dijk.   

De binnenwaartse grondoplossingen veroorzaken vier representatieve knelpunten: 

 

• Woon-, Werk- en Leefomgeving knelpunten; 

• Landschappelijke knelpunten; 

• Cultuurhistorische knelpunten; 

• Natuurhistorische knelpunten; 
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5.2.3 Kritische knelpunten 

In dit rapport wordt geen oplossing voor alle individuele gevallen (b.v. per huisnummer of per 

natuurgebied) gezocht. Er is gekeken naar één maatgevend situatie. De daaruit voortvloeiende 

oplossingen zullen bij nagenoeg alle situaties toepasbaar zijn. Omdat er verschillende soorten 

knelpunten zijn, worden deze opgedeeld in de al eerder genoemde categorieën.  

 

5.2.4 Knelpunt met Woon-, Werk- en Leefmilieu 

De Markermeerdijk vormt een belangrijke onderdeel van het woon-, werk- en leefmilieu. 

Deze heeft op het gebied van woon-, werk- en leefmilieu de functie van (matige) 

verkeersverbinding en van oudsher een vestigingsplaats van woningen. De binnenwaartse 

grondoplossingen vormen een knelpunt met de aanwezige lintbebouwing binnenwaarts 

gelegen van de dijk. De aanleg van de door Fugro aangedragen  steunbermen met afmetingen 

variërend van 15,00m tot + 56,00m, vormen een ruimtelijk probleem met de aanwezige 

panden. Praktisch gezien geld dit probleem grotendeels voor het gehele traject, met 

uitzondering van Schardam (dijkpaal 06 t/m 12). Binnen dit traject zijn geen binnenwaartse 

grondoplossingen voorgesteld. 

 

 
figuur 5.2.4.1. knelpunt met woon-, werk- en leefmilieu 

 

De verplaatsing van kwelsloten met afstanden variërend van 0,60m tot > 20,00m uit de 

nieuwe teen van de dijk, vormen een ruimtelijk probleem met de aanwezige panden. Praktisch 

gezien geld dit probleem grotendeels voor het totale dijktraject. De aanleg van een nieuwe 

steunberm of de verlenging van een bestaande steunberm brengt de noodzaak van de 

verplaatsing van de huidige kwelsloot met zich mee.  
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5.2.5 Knelpunt met Landschappelijke waarden: 

De Markermeerdijk vormt een integraal onderdeel van het landschap. De samenhang van het 

landschapselement de dijk met zijn directe omgeving van water, braken, binnen- en 

buitendijkse gronden, dijkhellingen, sloothellingen en bebouwingslinten dient als 

landschappelijk waardevol te worden beschouwd. Vele landschapselementen zijn uniek en 

zijn met name van cultuurhistorische betekenis. De aanleg van de geadviseerde binnenwaartse 

grondoplossingen zullen het aanzicht van deze landschapselementen doen veranderen.  

 

        

 

                                                                           + 

 

                                                                              

                            huidige dijk   aangedragen grondoplossing 

 

 

                  

 

 

                       

 

                          figuur 5.2.5.1. knelpunt met Landschappelijke waarden 

 

5.2.6 Knelpunt met Cultuurhistorische waarden: 

De binnenwaartse grondoplossingen vormen een knelpunt met de aanwezige doorbraakkolken 

welke binnenwaarts liggen van de dijk.                                                                    

De binnendijkse  doorbraakkolken ( de wielen ) zijn cultuurhistorisch van betekenis omdat zij 

het huidige tracé van deze dijken bepaald hebben. Het gaat hier om de volgende braken: Put 

van Korver, De Koogbraak, Hogendijker Braak, Moordernaarsbraak en de Grote Braak. Deze 

cultuurhistorische gebieden zullen worden doorkruist door binnenwaartse grondoplossingen. 

 
figuur 5.2.6.1. knelpunt Cultuurhistorische waarden 
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5.2.7 Knelpunt met Natuurhistorische waarden 

De binnenwaartse grondoplossingen vormen een knelpunt met de aanwezige natuurgebieden 

binnenwaarts gelegen van de dijk. De doorbraakkolken hebben naast cultuurhistorische 

gebieden zijn deze locaties ook natuurgebieden. Deze braken zijn geschikte locaties als 

vogelbroedgebieden. Het gaat hier om de volgende braken: Put van Korver, De Koogbraak, 

Hogendijker Braak, Moordernaarsbraak en de Grote Braak. Deze cultuurhistorische gebieden 

komen in de problemen door de binnenwaartse grondoplossingen. 

 

 
figuur 5.2.7.1. knelpunt Natuurhistorische waarden 

 

5.2.8 Knelpunt met archeologische waarden 

Het dijktraject Hoorn-Edam ligt in een gebied met een lage trefkans op de Indicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW). Dit betekend dat er in het grootste deel van het gebied 

een lage verwachting is op het aantreffen van archeologische waarden van voor 1500 na Chr. 

Een uitzondering is het gebied rond de gemeente Hoorn met een middelgrote trefkans. Hoorn 

ligt in een gebied met kreekruggen waarop in West-Friesland archeologische waarden uit de 

bronstijd te verwachten zijn. Bij eventueel grondverzet zal hier rekening gehouden dienen te 

worden. Na aanbrengen van de steunbermen wordt het lastig om in de toekomst nog 

opgravingen uit te voeren. 

 

 
figuur 5.2.8.1. knelpunt Archeologische waarden 

 

 

  



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

26 

 

  

 

5.3 Overige oplossingen 

5.3.1 Buitenwaartse grondoplossing 

 

Naast de aangedragen grondoplossingen van geotechnisch adviesbureau Fugro kan de 

macrostabiliteit ook worden verbeterd door buitendijks de dijk te verzwaren en een 

taludverflauwing te realiseren binnenwaarts. Dit betekend dat er een as verschuiving van de 

kruin van de dijk plaats vindt.  Door toepassing van een flauwer talud aan de binnenwaartse 

kant van de dijk wordt de stabiliteit verhoogd. Echter er dient een minimale kruinbreedte te 

worden gehanteerd. Dit betekend dat er aan de buitenwaartse zijde een as verschuiving kan 

plaatsvinden door een buitendijkse verzwaring te realiseren. Er zijn echter wel enkele 

nadelige punten voor deze oplossing. 

 

Lastige uitvoering 

Bij het ontbreken van een voorland dient de uitvoering van een mogelijke buitenwaartse 

verzwaring in den natte te worden uitgevoerd. Dit betekend dat er een kade dient te worden 

aangebracht zodat hier tussen en het land grond kan worden aangebracht. Problemen kunnen 

zich voordoen bij de aanleg van de kade in den natte als er sterke stromingen heersen t.p.v. de 

aan te brengen locatie. Het gestorte materiaal kan door sterkte stromingen worden weg 

getransporteerd wat betekend dat er materiaal verloren gaat.  

 

Knelpunt met natuurgebied buitenwaarts 

Bij aanwezigheid van een voorland kan de verzwaring in den droge worden aangelegd. Een 

nadeel is echter dat een buitendijks gelegen voorland bestempeld kan zijn als een 

natuurgebied. Dit betekend dat een buitendijks gelegen natuurgebied moet wijken voor een 

buitenwaartse dijkverzwaring. Een compensatie dient dan te worden getroffen voor het 

natuurgebied. 

 

5.4 Traditionele constructieve oplossingen 

5.4.1 Damwanden 

Naast de aangedragen grondoplossingen van geotechnisch adviesbureau Fugro kan de 

macrostabiliteit ook worden verbeterd door een versterking toe te passen middels 

damwanden. Versterking met damwanden is een veel toegepaste methode voor het keren van 

grond. Damwanden kunnen worden vervaardigd van staal , beton en kunststof. 

 

 
figuur 5.4.1.1. toepassing van kistdam (twee damwandconstructies parallel aan elkaar 

verbonden) 



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

27 

 

  

5.4.2 Diepwanden  

 

Een ander veel toegepaste techniek om grond te keren kan met behulp van zogehete 

diepwanden. Deze wanden kunnen naast het keren van grond ook toegepast worden voor het 

blokkeren van grondwater. Diepwanden kunnen worden vervaardigd van beton of cement-

bentoniet samenstellingen.  

 
figuur 5.4.2.1. toepassing van diepwand 

5.4.3 Nadelen 

Hoewel deze technieken de macrostabiliteit kunnen verbeteren, bezitten deze technieken 

echter enkele nadelen. 

 

Zwaar materieel bij uitvoering 

Voor het inbrengen van bijvoorbeeld damwanden is zwaar materieel nodig. Vaak worden 

deze ingeheid of in de grond getrilled. Dit gaat gepaard met veel geluidsoverlast. De machines 

zijn vaak ook zwaar en vragen enige manoeuvreer  ruimte. Vaak resulteert dit tot enige schade 

aan voortuinen van dichtbij gelegen woningen en schade aan de aanwezige wegverharding.  

 

Moeilijk flexibel aanpasbaar 

Eenmaal aangebracht zijn deze technieken moeilijk aanpasbaar. Bij hogere eisen dienen extra 

strengen damwanden te worden aangebracht of dienen deze te worden vervangen door 

sterkere damwanden. Hiermee zijn extra werkzaamheden voor nodig en gaat dus gepaard met 

extra overlast voor de omgeving. 

 

Verstoring waterhuishouding 

Door het aanbrengen van een scherm kan de waterhuishouding worden verstoort. Grondwater 

stroming kan geblokkeerd worden waardoor verdroging kan ontstaat binnen het achterland. 

Dit kan echter wel worden opgelost door tussen afstanden toe te passen zonder damwanden. 

 

 
figuur 5.4.3.1. aanbrengen traditionele constructieve oplossingen welke gepaard kunnen gaan met 

overlast 
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6  Ontwerp kader  

6.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de randvoorwaarden, 

eisen en uitgangspunten vermeld welke een 

kader vormen voor het ontwerp. De 

randvoorwaarde zijn grotendeels universeel 

voor primaire waterkeringen. De provincie en 

gemeente hebben voornamelijk wensen 

voorgedragen. De voorgedragen wensen zijn 

niet maatgevend maar er dient wel zo goed 

mogelijk rekening mee gehouden te worden. 

De randvoorwaarden bestaan uit de wettelijke 

vastgestelde veiligheidseisen (VTV 2006 en 

HR 2006) en de wensen van de lokale 

gemeentes, provincie en overige 

belanghebbende.   

Het totale dijktraject heeft een lengte van 18.7 

km, opgedeeld in vier dijkdelen en 36 

trajecten. Dit rapport neemt één van de 36 

dijkdelen in beschouwing.  

 

6.2   Keuze motivatie  

Vanwege het tijdsbestek waarbinnen dit 

onderzoek gereed dient te komen, wordt 

slechts één traject (23-7 - DP 66 79+50) van 

de 36 traject in beschouwing genomen. Er 

wordt dus niet voor elk individueel knelpunt 

of probleem een oplossingsmaatregel ontworpen,       figuur 6.1.1. gekozen traject 23-7  

 maar voor één maatgevend dijktraject. In praktijk zullen de ontworpen oplossingen in grote 

lijnen op meerdere plaatsen toegepast kunnen worden. De dimensies zoals lengte en dikte van 

de oplossingsmaatregel zal afwijken, doordat deze waarden afhankelijk zijn van de lokale 

bodem- dijkopbouw.   

Er is gekozen voor het deeltraject 23-7 DP 66 79+50, (zie figuur 6.1.1.). De keuze voor dit 

traject is gemaakt naar aanleiding van de optredende knelpunten en de ernst ervan. Bij dit 

traject dient in de toekomst een kruinverhoging plaats te vinden en dient de stabiliteit 

verbeterd te worden door een 30m
1
 brede steunberm. De breedte van deze steunberm is 

ongeveer het gemiddelde van de overige aangedragen steunbermen. En is dus gemiddeld 

gezien representatief voor de overige geadviseerde steunbermen welke namelijk variëren in 

breedte van 15,00m tot + 56,00m. 

Het gekozen dijktraject omvat een 9 tal woningen en een braak welke de status heeft. Zowel 

de braak als de bebouwing vormen knelpunten met de voorgedragen grondoplossingen. Uit 

inventarisatie van het totale dijktracé is gebleken dat de knelpunten voorkomende op het 

gekozen dijktraject representatief zijn voor de gehele dijk. Hierdoor is dit traject geschikt voor 

het toepassen van verschillende innovatieve oplossingen.    
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De afmetingen van de aangedragen steunberm oplossing geeft de ernst van de instabiliteit 

weer. Zelfs als de steunberm uiteindelijk half zo groot blijkt te zijn, komt die in problemen 

met de bebouwing.   

    

 

6.3 Criteria visie-ontwikkeling 

Om tot een oplossingsrichting te komen dat aansluit bij de visieontwikkeling van het gebied, 

dienen de hieronder benoemde punten als leidraad te worden gehanteerd. 

 

6.3.1 Ontwerpcriteria 

Het inkaderen van de oplossingsrichtingen is belangrijk om aan het doel van de 

visieontwikkeling te voldoen. Bij het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de 

volgende ontwerpcriteria. 

 

- Een versterking van het dijktraject dat de stabiliteit van het dijkvak voor de 

eerstvolgende 50 jaar garandeert; 

- Zoveel mogelijk behoud van de geometrie van het bestaande dijklichaam; 

- Toepasbaarheid in relatie tot het optredende faalmechanisme; 

- Rekening houden met de gewenste verkeersfunctie over de dijk; 

- Oplossingen die voldoen aan de vigerende randvoorwaarden; 

- Oplossingen aanpasbaar aan wijzigende randvoorwaarden en toekomstige 

dijkversterkingen met het oog op duurzaamheid; 

- Zoeken naar oplossing in overige niet traditionele verbeteringstechnieken; 

- Aandacht voor het behouden en eventueel verbeteren van de verkeersfunctie; 

- Handhaven huidige kruinbreedte indien gelijk of breder van 3,0m
1
; 

 

6.3.2 Uitgangspunten visie 

 

1. Behoud en versterken van continuïteit, herkenbaarheid en het historische profiel van 

de dijk; 

2. Het zoveel mogelijk behouden van bebouwing en andere karakteristieke met de dijk 

samenhangende elementen; 

3. Rekening houden met belangrijke natuurwaarden op en langs de dijk; 

4. Benutten van kansen ter versterking van ecologische kwaliteiten van de dijk en de 

directe omgeving, vooral het natte binnendijkse lint en de dijktaluds; 
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6.4 Veiligheid 

6.4.1 Hydraulische Randvoorwaarden 

De veiligheid van de primaire waterkering bestaat uit het waterkerende vermogen van de dijk. 

Het waterkerende vermogen wordt bepaald door de hoogte van de kruin, de stabiliteit, en de 

waterdichtheid van het dijklichaam en de fundering. 

Daarnaast moet de dijkconstructie voldoende weerstand bieden tegen de optredende 

faalmechanismen (zie hoofdstuk 4). Als de waterkering niet meer voldoet aan de 

veiligheidscriteria dan betekend dit dat de waterkering niet voldoende waterkerend vermogen 

bezit. 

 

6.4.1.1 Ontwerppeil 

De Maatgevende Hoog Waterstand (MHW) is het ontwerpeil. Het ontwerppeil is gelijk aan 

het toetspeil vermeerderd met de verwachte hoogwaterstijging (inclusief NAP-daling)  tot aan 

het eind van de planperiode. 

 

Toetspeil conform Hydraulische Randvoorwaarden 2006 
De Markermeerdijk valt onder het type “Primaire Waterkeringen” en behoort tot 

dijkringnummer 13. Hiervoor geldt een normfrequentie van 1/10.000. Dit is de ontwerphoogte 

waarvan deze theoretisch eens in de 10.000 jaar wordt overschreden.  

 

Conform tabel 3.1.13-5 geldt voor het Markermeer een Maatgevend Hoog Waterstandstand 

(MHW) van NAP + 0,70m met uitzondering bij de locaties Hoorn Grashaven en De Hulk 

Oost waar een MHW van NAP + 0,80m geldt. 

 

Relatieve stijging MHW 
 

Meerspiegelstijging 

Voor de planperiode van 100 jaar voor constructies, wordt uitgegaan van een 

meerspiegelstijging van het MHW met 0,35m. Rekening wordt gehouden dat het MHW over 

100 jaar wel meestijgt in tegenstelling met een planperiode van 50 jaar. 

 

NAP-daling 

Tektonische bodembewegingen dragen bij aan de autonome bodemdaling. Door de 

tektonische bodembeweging treedt een grootschalige daling op in West-Nederland en een 

grootschalige opheffing in Oost-Nederland (geologische kanteling van Nederland). Het 

noordwesten daalt met maximaal 7  á 8 cm per eeuw; het zuidoosten stijgt met maximaal 7 á 8 

cm per eeuw. Voor de autonome bodemdaling wordt voor het ontwerp van de dijkversterking 

10 cm aangehouden voor de ontwerpperiode van 100 jaar. 

 

Voor de planperiode van 100 jaar voor constructies, wordt uitgegaan van een relatieve stijging 

van het MHW met 0,45m. De relatieve stijging bestaat uit 0,35m meerpeilstijging (geen 

rekening houdend met de bouw van de extra spuisluis in de Afsluitdijk) en 0,10.m NAP-

daling. 
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 Dijktraject algemeen Uitzondering: Hoorn Grashaven 

en De Hulk Oost 

Toetspeil (HR2006) NAP + 0,70m NAP + 0,80m 

Meerspiegelstijging 0,35m 0,35m 

NAP-daling 0,10m 0,10m 

Ontwerppeil NAP + 1,15m NAP + 1,25m 

Tabel 6.4.1.1.1. bepaling Maatgevend Hoog Waterstand 

 

6.4.1.2 Bepaling hoogte dijkkruin 

De aan te leggen kruinhoogte wordt bepaald door een aantal factoren zoals het MHW, NAP-

daling, prognose voor kruindaling over 100 jaar, hoeveelheid meerspiegelstijging over 100 

jaar, waterbekken oscillaties, golven en lokale opwaaiing.  

 

Toeslagen conform VTV2006 
De toeslagen die relevant zijn voor meren worden gesteld volgens Tabel 4 – 2.1 uit VTV2006 

met uitzondering van de robuustheids factor zijn: 

 

Lokale opwaaiing 

Inbegrepen in Hydra-M berekening 

 

Slingeringen (waterbekken oscillatie) 

De toeslag voor slingeringen bedraagt 1 decimeter (0,10m) conform HR2006 

 

Overslag debiet (golven) 

Inbegrepen in Hydra-M berekening. Uitgegaan wordt van een frequentie van 1/10.0000 jaar 

wanneer een golfoverslag debiet van 0,1 l/sec/m voorkomt.  

 

Toeslag conform Leidraad Rivieren 2007 
 

Robuustheids factor  

Robuust ontwerpen betekent, dat de onzekerheid in de waterstand, in zowel het boven- als 

benedenrivierengebied, wordt opgenomen als een robuustheidtoeslag van 0,3 m (zie Deel 1, 

hoofdstuk 5.5, Leidraad Rivieren 2007). Deze toeslag kan natuurlijk ook andere onzekerheden 

opvangen, zoals onzekerheden in de golfoploop. De beheerder kan van deze toeslag afwijken 

als uit een probabilistische analyse, waarin alle relevante onzekerheden zijn meegenomen, 

blijkt dat de toeslag niet passend is. 

 

Beschrijving Hydra-M 1.4 berekening 
Hydra-M is een programma bedoeld voor de toetsing van de hoogte van meerdijken 

(IJsselmeer en Markermeer). Het is niet in eerste instantie ontworpen om de kruinhoogte van 

een nieuw dijkontwerp te bepalen. 

Via een ‘rekentruc’ kan een benodigde kruinhoogte worden bepaald voor de maatgevende 

faalmechanisme: golfoverslagdebiet van 0,10 litr/sec voor een normfrequentie van 1/10.000. 

Voor deze rekentruc dient het profiel van de dijk en bodem te worden verlaagd om een 

grotere waterhoogte te creëren. De rede hiervoor is dat Hydra-M rekent vanaf een vast punt: 

het toetspeil van NAP+0,70m. De hoeveelheid dat het profiel dient te worden verlaagd in 
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Hydra-M hangt af van de toeslagen die van belang zijn voor het bepalen van de toekomstige 

(over 100 jaar) hydraulische belasting. 

De berekende hydraulische belasting conform de rekentruc dient te worden aangevuld door 

het optellen van alle toeslagen. De uiteindelijke hoogte is het ontwerpniveau voor de 

kruinhoogte. Het ontwerpniveau is exclusief de extra benodigde hoogte om te compenseren 

voor de zetting en klink. De uiteindelijke aan te leggen hoogte is de aanleg hoogte.  

 

Verdeling traject 

De berekeningen in Hydra-M zijn uitgevoerd bij een rekenlocatie waarvan deze het meest 

overeenkomt met het gekozen deeltraject van de dijk. Deeltraject 23-7 is vervolgens in drie 

secties verdeeld. De secties zijn bepaald vanwege de locaties van de dijknormalen t.o.v. het 

noorden. De hoeken t.o.v. de dijknormalen zijn gemiddeld genomen per sectie. Op deze wijze 

zijn per sectie de gemiddeld genomen hoeken ingevoerd. Dit resulteerde in hydraulische 

belastingen per sectie. 

Het gekozen rekenprofiel is representatief voor het gehele deeltraject 23-7. De overgebleven 

variabel voor de berekening zijn de kaarthoeken t.o.v. de dijknormalen. 

 

Berekende kruinhoogte 

Uit de Hydra-M berekening is een maatgevende hydraulische belasting gevonden van NAP 

+3,39m. De hydraulische belasting is vervolgens aangevuld met de toeslagen wat resulteert in 

een uiteindelijke ontwerphoogte van NAP+4,70m. Samengevat zijn de hydraulische belasting, 

toeslagen en ontwerphoogte in een tabel hieronder. Voor de uitgebreide Hydra-M berekening 

met output gegevens, wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 3. 

 
Tabel 6.4.1.2.1. Ontwerphoogte t.o.v. NAP  voor een planperiode van 100 jaar 
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7 Bestaande innovatieve oplossingen 

7.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van innovatieve 

dijkversterkingsmethoden welke mogelijk zouden kunnen worden geïntrigeerd in het 

dijkversterkingsontwerp. Er is niet gestreefd om alle innovatieve dijkversterkingmethodes te 

toetsen en te vergelijken, wel is getracht de meest kansrijke te beschrijven en mee te nemen 

naar de confrontatie matrix. Tevens is gekeken naar oplossingen welke een ruimtebesparend 

effect hebben en zo min mogelijk in strijd zijn met de gedefinieerde LNC aspecten, zie 

hoofdstuk 9. 

De mogelijke oplossingen kunnen ruwweg in twee oplossingsrichtingen worden opgesplitst. 

De meest voor de hand liggende oplossing bestaat uit het versterken van (binnen) de dijk. 

Door deze maatregel wordt feitelijk een oplossing voor het ontstaande probleem ontworpen.  

Echter blijkt in veel gevallen de dijk instabiel te worden door de nodige kruinverhoging. Er 

kan ook aan een oplossingsrichting gedacht worden welke de oorzaak van het probleem aan 

pakt.  

In veel gevallen is het gewicht van de nodige ophoging de oorzaak van het instabiel worden 

van de dijk waardoor er steunbermen dienen te worden aangelegd. De oorzaak van het 

probleem zou wellicht kunnen worden vermeden door lichtere ophoogmaterialen te 

gebruiken. Deze materialen zullen vanzelfsprekend aan dezelfde hydraulische 

randvoorwaarde en kruinhoogte moeten voldoen als de traditionele manier van ophogen.   

Een van de wensen van het Heemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier (HHNK) betrof 

de afkeur  voor het toepassen van stalendamwanden. Zij sluiten het gebruik niet uit maar zien 

het liever niet vanwege de geringe duurzaamheid van 50 jaar. Nu zijn er wel ideeën geweest 

om damwanden van andere materialen uit te voeren dan staal. Dit heeft als voordeel dat de 

kosten gereduceerd kunnen worden en de levensduur wellicht worden vergroot. Deze 

innovatieve plannen staan nog in de kinderschoenen en zullen zich nog in verschillende 

proeven moeten bewijzen. Voor dit rapport worden damwanden daarom ook  buiten 

beschouwing gelaten.  

 

7.2 Weerstand verhogende maatregelen 

 

De weerstand verhogende maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de weerstand tegen het 

afschuiven van de grondmoot langs een glijvlak wordt verhoogd. Dit kan geschieden door de 

gemobiliseerde krachten van de afglijdende grondmoot over te brengen via palen naar 

daadkrachtigere lagen, het vernagelen van de afschuivende grontmoot of het verhogen van de 

sterkte eigenschappen (met dan de schuifsterkte) van de grondlagen. De maatregelen zorgen 

ervoor dat er een hogere veiligheidsfactor wordt bereikt en zo de macrostabiliteit wordt 

vergroot. 
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7.2.1 Mixed In Place (MIP) dijkversterking 

MIP is een grondverbetering techniek waarbij de stabiliteit van de dijk wordt verhoogd door 

middel van gestabiliseerde grondkolommen vanuit het binnentalud schuin in de slappe grond 

tot in het pleistocene zand. De grondkolommen ontstaan door een bindmiddel (onder andere 

cement) te vermengen met de aanwezige grond. De kolommen vormen tezamen een blok van 

gestabiliseerde grond. Deze blokken leveren weerstand tegen afschuiven door te functioneren 

als een soort ‘steunberen’ die op regelmatige afstand van elkaar in de dijk staan. 

 

Toepasbaarheid 

• Macrostabiliteit. Versterking door het verhogen van de weerstand tegen het afschuiven 

van de dijk bij diepe en ondiepe glijvlakken. 

• Piping. Toepassing als kwelscherm (nog niet onderzocht) 

• Hoogte. Door het vergroten van de afschuifweerstand is het mogelijk om hogere 

dijken te bouwen met een steiler talud. 

 

Toepassingsgebied 

• De MIP-methode is uitvoerbaar op elke dijkvorm op slappe klei- en veenlagen. De 

haalbaarheid en kosteneffectiviteit van de MIP-methode bij veenkaden is niet 

uitgesloten, maar niet onderzocht. 

 

Eigenschappen 

• Grondverbeteringtechniek. Verbetering van de sterkte-eigenschappen van de 

ondergrond, geen inbreng van vreemde elementen in de dijk. 

• Ruimtebesparend. Versterking onder het binnentalud. Bestaande bebouwing kan 

gehandhaafd blijven. 

• Uitbreidbaar. Extra kolommen/blokken kunnen bijgemaakt worden bij toekomstige 

verhoging van de hydraulische randvoorwaarden. 

figuur. 7.2.1.1. Mixed-in-Place 
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• Hindervrij. Minimale belasting op omgeving en milieu. Klein materieel, minimale 

woon- en verkeershinder, minimum aan transportbewegingen, geluidsarm. Geen 

invloed op de omgeving. Grondwaterstroming wordt minimaal beïnvloed. 

• Innovatief vanwege zijn toepassingsgebied en de verankering in het zandpakket. 

Maakt gebruik van gebruik reeds bestaande techniek 

• Aanpasbaar. Ontwerp is aanpasbaar per specifieke locatie. Maatwerk mogelijk. 

• Sterkte materiaal. Kwaliteitscontrole via laboratorium, in-situ proeven en uitvoering 

onder kwaliteitsregistratie 

• Kwaliteitscontrole volgens bestaande NEN-normen 

• Duurzaam. Aangetoond voor planperiode 1 00 jaar 

 

Aanleg kosten 

• Afhankelijk van de stabiliteit van de onversterkte dijk (huidige situatie) 

• Afhankelijk van de bodemopbouw 

• Kosten indicatie: E 2 500 – E 4500 per meter dijk 

 
 
 

7.2.2 Dijkvernageling 

 

 
figuur. 7.2.2.1. Dijknagels 

 

 

Dijkvernageling bestaat uit het verankeren van het grondmassief door toepassing van 

trekelementen met een groutomhulling. Dijkvernageling resulteert in een grotere 

afschuifsterkte, waarbij de nagels vooral op trekkracht worden belast. 

 

Toepasbaarheid 

• Macrostabiliteit. Versterking door het verhogen van de weerstand tegen afschuiven 

van de dijk bij diepe en ondiepe glijvlakken. 

• Hoogte. Door het vergroten van de afschuifweerstand is het mogelijk om hogere 

dijken te bouwen met een steiler talud. Voor het vasthouden van de oppervlaktegrond 

kan gebruik worden gemaakt van een facing in combinatie met een geotextiel. 
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Toepassingsgebied 

• Dijkvernageling is uitvoerbaar op elke dijkvorm op slappe klei- en veenlagen. De 

technische- en kosteneffectiviteit van Dijkvernageling bij veenkaden is niet 

onderzocht. Het is niet uitgesloten dat het mogelijk is om veenkaden middels 

dijkvernageling te versterken door gebruik van een facing aan de binnenzijde en door 

verankering in een dieper gelegen draagkrachtiger laag. 

 

Eigenschappen 

• Flexibel systeem. Dijkvernageling gaat makkelijk mee met natuurlijke zettingen. 

Grondverbetering door combinatie van verankeren en verdeuvelen. 

• Ruimtebesparend. Versterking onder het binnentalud. Bestaande bebouwing kan 

gehandhaafd blijven. 

• Uitbreidbaar. Extra nagels kunnen worden bijgeplaatst bij toekomstige verhoging van 

de hydraulische randvoorwaarden. 

• Hindervrij. Minimale belasting op omgeving en milieu. Klein materieel, minimale 

woon- en verkeershinder, minimum aan transportbewegingen, geluidsarm. Geen 

invloed op de omgeving. De grondwaterstroming wordt niet beïnvloed. 

• Innovatief vanwege zijn toepassingsgebied, maar er wordt gebruik gemaakt van 

bestaande, bewezen technieken. 

• Aanpasbaar. Ontwerp is aanpasbaar per specifieke locatie. Maatwerk mogelijk. 

• Kwaliteitscontrole. Via monitoring en in-situ metingen volgens bestaande NEN-

normen. 

• Duurzaam. Aantoonbaar via het gebruikmaken van gecertificeerd materiaal en/of het 

nemen van maatregelen (bijv. bescherming materiaal tegen corrosie). 

 

Aanlegkosten 

• Afhankelijk van de stabiliteit van de onversterkte dijk (huidige situatie) 

• Afhankelijk van de bodemopbouw 

• Afhankelijk van keuze nagels 

• Kostenindicatie E 2 500 – E 3000 per meter dijk 
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7.2.3 Dijkdeuvels 

Een Dijkdeuvel bestaat uit een buis voorzien van een omhullende kous volgepompt met 

cement-bentoniet. De buis wordt schuin in de slappe ondergrond geplaatst tot enkele meters in 

de Pleistocene zandlaag. De afschuivende dijk wordt door de dijkdeuvels gefixeerd aan de 

draagkrachtige ondergrond. 

 

 
figuur. 7.2.3.1. Dijkdeuvels 

 

 

Toepasbaarheid 

• Macrostabiliteit. Versterking door het verhogen van de weerstand tegen afschuiven 

van de dijk bij diepe glijvlakken. 

• Hoogte. Door het vergroten van de afschuifweerstand is het mogelijk om hogere 

dijken te bouwen met een steiler talud. 

 

Toepassingsgebied 

• De Dijkdeuvels-methode is bedoeld voor elke dijkvorm bestaande uit zand, klei of 

slappe klei. De technische haalbaarheid en kosteneffectiviteit van Dijkdeuvels bij 

veendijken is niet uitgesloten maar niet onderzocht in het kader van INSIDE. 

 

Eigenschappen 

• Star versterkingssysteem. De Dijkdeuvels maken de constructie sterker en stijver. 

Grondverbetering door verdeuvelen. 

• Ruimtebesparend. Versterking onder het binnentalud. Bestaande bebouwing kan 

gehandhaafd blijven. 

• Zelfregulerend. Door aanpassing van de expander aan de actuele sterkte van de 

ondergrond. 

• Uitbreidbaar. Door de modulaire opbouw kunnen Dijkdeuvels bijgeplaatst worden bij 

toekomstige verhoging van de hydraulische randvoorwaarden. 

• Hindervrij. Minimale belasting op omgeving en milieu. Klein materieel, minimale 

woon- en verkeershinder, geen stof, minimum aan transportbewegingen, geluidsarm. 

Geen invloed op de omgeving. De grondwaterstroming wordt niet beïnvloed. 
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• Sterkte materiaal. De sterkte van de in de grond gemaakte Expander (volgepompte 

kous) is onafhankelijk van de eigenschappen van de grond. De onderdelen van 

Dijkdeuvels worden onder strikte kwaliteitsnormen geprefabriceerd. 

• Aanpasbaar. Ontwerp is aanpasbaar per specifieke locatie. Maatwerk mogelijk. 

• Duurzaam. Aantoonbaar via het gebruikmaken van gecertificeerd materiaal en/of het 

nemen van maatregelen (bijv. bescherming materiaal tegen corrosie). 

 

Aanlegkosten 

• Afhankelijk van de stabiliteit van de onversterkte dijk (huidige situatie) 

• Afhankelijk van de bodemopbouw 

• Kostenindicatie E 2 500 – E 4000 per meter dijk. 

 

 

7.2.4 Geosynthetisch versterkte taludhelling 

Een met een geosynthetisch doek versterkte taludhelling verhoogt de stabiliteit tegen het 

afschuiven van een grondmoot door krachten en spanningen te verdelen. Hierbij worden 

horizontale lagen met geosynthetische doeken aangebracht met daar tussen grondmateriaal. 

Deze doeken dienen buiten de te verwachte glijcirkel te worden verankerd. Het doek kan 

bestaan uit gewoven of niet-gewoven geotextiel. Gewoven doeken kunnen grotere krachten 

opnemen dan niet-gewoven doeken. Gewoven doeken worden daarom over het algemeen 

meer toegepast voor het versterken van taludhellingen van grondlichamen. Niet-gewoven 

doeken daarin tegen zijn goed toepasbaar voor aanleg op een bodem met veel onevenheden.  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 7.2.4.1. talud versterkt met geosynthetische doeken 

 

Een cirkelvormig glijvlak of een wigvormig glijvlak met de grootste kans op falen kan 

worden doorkruist door versterkte horizontale lagen bestaande uit geosynthetische doeken die 

de weestands biedende moment of kracht vergroot. 

Het voordeel van deze techniek is dat er een hogere veiligheidsfactor worden behaald en dat 

er een steiler talud kan worden gerealiseerd. Hierbij kan de gelaagde opbouw wat visueel 

belemmerend kan zijn aan de buitenkant van de dijk, worden bedekt door een laag grond. 
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figuur 7.2.4.2. mogelijke faalmechanismen dat de versterking kan ondervinden 

 

Een nadeel is echter de uitvoering. Dee gelaagde opbouw dient van onder naar boven te 

worden opgebouwd. Hierbij moet eerst een significant deel van de dijk afgegraven worden 

voordat deze opbouw aangelegd kan worden. Daarbij dienen de versterkte lagen diep in de 

dijk te worden aangelegd om voldoende weerstand te kunnen bieden tegen het afglijden van 

de grondmoot langs een glijcirkel. Een ander nadeel van deze versterking is dat deze 

versterking zich beperkt tot boven de teen van het grondlichaam. 

 

7.2.5 Micropaal elementen 

 

Micropaal elementen kunnen toegepast worden om weerstand te bieden tegen het afglijden 

van taluddelen van grondlichamen. Deze elementen voorkomen taludbeweging van zwakke 

grondsoorten waar drainage onvoldoende voor verbetering zorgt.  

 
    

figuur 7.2.5.1. schematisering paal-element(en) 

 

De elementen bestaan uit bewapende groutpalen met een kleine diameter.  De elementen 

worden in groepen vertikaal de grond ingebracht. Zodra de schuifspanningen gemobiliseerd 

worden door het gewicht van de afschuivende grondmoot, worden de micropalen bloot 

gesteld aan schuif- en trekkrachten. De wapening in de palen dienen de opgewekte 

trekkrachten op te nemen zodra scheurvorming in de groutmantel ontstaat. 

In het buitenland (o.a. Iowa, Verenigde Staten) wordt deze techniek zowel nog onderzocht als 

kleinschalig toegepast. Onzekerheden zitten in de interactie tussen grond en palen wanneer 

deze in groepen worden aangebracht. 

De ontwerpmethoden zijn robuust, waardoor deze toepasbaar zijn voor het behalen van de 

benodigde versterking voor een reeks van verschillende stabiliteitsproblemen. De sterkte van 

de elementen kunnen ontworpen worden afhankelijk van de project benodigde specificaties. 
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7.3 Belasting verlagende maatregelen 

 

De belasting verlagende maatregelen dienen ervoor te zorgen dat de krachten die de 

grondmoot langs een glijvlak doen afschuiven, gereduceerd worden.  Door het verlagen van 

deze krachten blijven de gemobiliseerde schuifkrachten langs het glijvlak beperkt. De 

maatregelen zorgen ervoor dat er een hogere veiligheidsfactor wordt bereikt en zo de 

macrostabiliteit wordt vergroot. 

 

7.3.1 EPS blokken 

De dijk ophogen met lichte ophoogmateriaal kan de belasting op de afglijdende grondmoot 

beperken t.o.v. zwaarder ophoogmateriaal. Hierbij kan bijvoorbeeld gekozen worden voor het 

toepassen van EPS blokken of GeoFoam. De blokken worden op de kruin aangelegd en 

worden vervolgens afgedekt met klei of ander materiaal. 

Een voordeel is dat door het lichte gewicht van de blokken de kruin van de dijk verhoogd kan 

worden zonder dat de verticale spanningen in de dijk worden verhoogd.  

Een nadeel is echter dat EPS blokken uitstekende drijvende/folterende objecten zijn en 

hierdoor niet geschikt zijn voor de toepassing bij constructies die deels kunnen worden 

beïnvloed door water. EPS heeft namelijk een porositeit van ongeveer 98% en heeft hierdoor 

een kleine dichtheid. Echter er zijn methoden en technieken om het opdrijven van de blokken 

bij MHW tegen te gaan. 

 

 
figuur 7.3.1.1. dijkkruin ophogen met lichte EPS blokken inclusief inpakken en aanleg drainage 

systeem 

 

De EPS blokken kunnen ‘begraven’ worden onder een deklaag klei of ander materiaal om 

contra-gewicht te bieden tegen de opwaartse drijfkracht dat wordt veroorzaakt als het 

grondwater te hoog in de dijk stijgt en in contact komt met de blokken.  

Een drainage systeem kan een oplossing bieden om het water tijdig af te voeren voordat deze 

een bepaalde hoogte bereikt.  

Daarnaast bestaan er mogelijkheden om de blokken te verankeren. Hierbij worden de blokken 

verankert door in het grondlichaam diept gelegen ankers aan te brengen welke de weerstand 

tegen opdrijven verhogen. 
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7.4 Golfoverslag verlagende maatregelen 

 

Conform de hydraulische randvoorwaarden dient de waterkering op voldoende hoogte te 

worden aangelegd zodat deze genoeg veiligheid kan bieden tegen de hydraulische 

belastingen. De benodigde kruinhoogte wordt mede bepaald door overschrijdingsfrequentie 

van 1/10.000 jaar. Uit Hydra-M berekeningen is het faalmechanisme “golfoverslag” met een 

overslag criteria van 0,10 l/s, de maatgevende hydraulische belasting voor de bepaling van de 

benodigde kruinhoogte. De berekende ontwerphoogte zorgt voor beperking van de 

hoeveelheid golfoverslag.  

De verhoging met grond maakt het talud van de dijk steiler en daardoor minder stabiel. De 

oplossingen die in dit hoofdstuk beschreven zijn kunnen de benodigde kruinhoogte tijdelijk 

verhogen. Hierdoor hoeft de dijk niet verhoogt en vergroot te worden maar alleen tijdelijk bij 

een zeer zware storm. 

 

Bron: Rivieren en Suwen, B, van Leusen en J. W. van der Velden 

 

7.4.1 Drijvende kering  

In de dijk wordt een bakconstructie opgenomen van gewapend beton. Hierin wordt een woand 

van lichtgewicht kunststof geplaatst. Als het waterpeil stijgt dan wordt via een inlaatopening 

de doorgaande bak gevuld met water en komt de kering omhoog. 

 
figuur 7.4.1.1. Drijvende kering in dijklichaam 

 

Het voordeel van deze oplossingsmethode is dat er geen extra grond aangebracht hoeft te 

worden waardoor de dijk niet instabiel wordt. Doordat de drijvende constructie bij een 

normale meerspiegel volledig in de dijk verzonken is worden de LNC waarden van de dijk 

niet aangetast. 

De nadelen spreken voor zich, dit zijn de hoge aanleg en onderhoudskosten en de 

kwetsbaarheid van het systeem.  
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7.4.2 De klapsteiger 

De steiger lijkt op het eerste gezicht een gewone aanlegsteiger, bestaande uit houten palen 

en een steigerdek. Onder het steigerdek bevindt zich een drijflichaam. Wanneer het 

waterpeil stijgt dan draait de steiger omhoog en doet dienst als waterkering. In verticale 

stand wordt de belasting door de waterdruk overgebracht op de in de kade opgenomen 

steunberen. Een grendelmechanisme zorgt dat de kerende wand verticaal blijft staan. 

De LNC waarden worden aan de binnen zijde van de dijk nauwelijks beïnvloed en aan de 

buitenkant zelfs versterkt. De steiger zou voor recreanten dienst kunnen doen als aanleg 

steiger voor boten en als vis/zwem steiger.        

   

  
figuur 7.4.2.1. Klapsteiger 

 

7.4.3 De opvouwbare waterkering 

Deze kering bestaat uit een soort uittrekbare draadwerkconstructie waarin een kunst stof 

weefsel is aangebracht. Wanneer het geheel uitgetrokken wordt ontstaan er tien geschakelde 

elementen van elk 1x 1 m. Deze worden ter plaatse gevuld met zand. Het systeem is te 

vergelijken met een tiental big bags van elk 1 m3 die op een rij worden geplaatst en gevuld 

worden. 

 
figuur 7.4.3.1. Opvouwbare waterking 

 

Deze methode is zou goed dienst kunnen doen als een tijdelijke noodoplossing. Voor een 

permanente oplossing is hij minder geschikt vanwege zijn kwetsbaarheid en zijn verstoring 

van de LNC waarden van het landschap.  
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7.4.4 De kofferkering          

De kofferkering is een ongeveer 1m diepe betonnen bak die over de volle lengte van de dijk 

in de kruin van de waterkering is aangebracht. De bak bevat een aantal opgevouwen flexibele 

waterdichte kunststofbuizen. Aan de bovenzijde is de bak afgedekt met een doorgaande stalen 

plaat. Wanneer de waterstand te hoog is worden de 1km lange buizen volgepompt met water. 

De buizen, die elk een eigen pompvoorziening hebben, komen omhoog en vormen op deze 

manier tijdelijk een doorgaande waterkering. 
 

 
figuur 7.4.4.1. De Kofferkering 

 

 

De voor een nadelen zijn te vergelijken met die van de drijvende kering. Ook de kosten zullen 

niet veel afwijken van de drijvende kering.       

            

   

 

  



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

44 

 

  

8 Brainstorm ideeën 
 

8.1 Inleiding  

Dit hoofdstuk beschrijft de manier waarop getracht is doormiddel van een digitale brainstorm 

sessie een nieuwe innovatieve dijkversterkingamethode te vinden. Door inbreng van 

buitenstaanders zijn veelal creatieve ideeën bedacht. Deze ideeën zijn wat door de schrijvers 

van dit project vertaald naar iets praktischere ideeën.  

8.2 De digitale brainstormsessie  

Een nieuwe innovatieve dijkversterkingmethode bedenken en te ontwikkelen is een 

tijdrovende bezigheid.  Het is niet de doelstelling geweest om een geheel nieuwe 

dijkversterkingmethode te ontwikkelen vanwege het tijdslimiet van dit project. Het doel 

betrof een nieuw idee naar voren brengen welke voldoet aan de gestelde randvoorwaarde en 

toepasbaar is voor een dijkversterking. Dit nieuwe idee zal voordat het werkelijk toegepast 

wordt eerste vele testen en onderzoek moeten ondergaan en een wettelijke goedkeuring 

krijgen alvorens het werkelijk toegepast zal worden.  

Omdat we zelf niet zo snel met een goed nieuw idee kwamen is er besloten om een 

brainstormsessie te houden. Een brainstormsessie is met een groep mensen om tafel zitten, 

deze mensen wordt een probleem voorgelegd waar op gereageerd kan worden. De bedoeling 

van een brainstormsessie is dat er gekke en creatieve ideeën naar voren komen die door de 

personen daarnaast weer iets meer vorm worden gegeven. Zo kan een vraagstuk opgelost 

worden en een nieuw concept of idee tot stand komen.  

Na het besluit om een brainstormsessie te houden ontstond gelijk het tweede probleem, want                                   

hoeveel mensen zijn bereid om ergens heen te komen om over ons project een Brainstormen 

sessie te houden.   

Na enige discussie is er besloten om de brainstormsessie verbaal uit te voeren maar gebruik te 

maken van de digitale snelweg. Hierdoor is het een stuk makkelijker om een grote groep 

mensen in een relatief korte tijd te bereiken. Er is besloten om een website te maken waar de 

vraag en het doel van ons project kort en simpel uitgelegd is, voor eventuele extra informatie 

kon er door geklikt worden. Naar bekenden en klasgenoten is een e-mail gestuurd met een 

link naar deze site met de vraag of er even naar gekeken kan worden en alle ideeën naar  ons 

te versturen. Tevens is de link op een forum gezet waar een discussie ontstond, het effect van 

een echt verbale brainstormsessie werd hierdoor benaderd.  De site is toegevoegd aan bijlage 

hoofdstuk 7 en is online te bezichtigen op het volgende adres:  

 

http://home.quicknet.nl/qn/prive/gtenhage/brainstorm/Page_1x.htm 

 

De vraag bestond samengevat uit ‘geef alle creatieve en fantasierijke ideeën voor het 

versterken van de Markermeerdijk’. Er kwam binnen een korte tijd vele mailtjes binnen met 

de meeste fantasierijke oplossingen. Er zaten mensen tussen die het hele Markermeer wouden 

inpolderen en andere die het meerpeil wouden verlagen. Weer andere dachten aan 

windmolens op de dijk met de energiekabels als versteviging. Al deze reacties zijn in 

originele staat toegevoegd aan de bijlage hoofdstuk 7.  

Uit deze reacties zijn een aantal ideeën naar voren gekomen waar enkele goede ideeën waren 

met een achterliggende theorie. De reacties zijn wat aangepast om ze wat praktischer, 

realistischer en beter uitvoerbaar te maken. In het hieronder zijn een aantal relevante ideeën 

beschreven welke theoretisch haalbaar zouden kunnen zijn.  
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8.3 Weerstand verhogende maatregelen 

8.3.1 Wapeningsnet voor grondmoot 

Voortgekomen uit een opgestuurd idee, waarbij stroomkabels de dijk stabiel moeten houden, 

is een idee bedacht om de dijk in de lengte richting te wapenen. Hierbij moet gedacht worden 

aan het overbrengen van de krachten die afkomstig zijn uit het gewicht van het afglijdende 

grondmoot, op wapeningsstaven. Situatie is te vergelijken met wapening in een betonbalk 

waarbij de krachten na het bezwijken van het beton worden overgebracht op de stalen 

wapeningsstaven.  

Gedacht kan worden aan met staal bewapende grout of beton pilaren die in de lengte richting 

van de dijk worden geinstalleerd. Zodra er bezwijken van een grondmoot langs een glijvlak 

optreed op een bepaald traject van de dijk, wordt deze opgevangen door de wapening. 

Hierdoor wordt het afglijden tot stilstand gebracht. 

 

 
figuur 8.3.1.1. dijklichaam versterkt in lengte richting door wapening 

 

Afhankelijk van de grootte van de meest kritieke glijcirkel kan gedacht worden aan meerdere 

wapeningselementen in de lengte richting van de dijk. De wapeningselementen moeten 

genoeg trekkracht kunnen opnemen om weerstand tegen het afglijdende deel te kunnen 

bieden. Deze elementen moeten op hun beurt weer op hun plaats worden gehouden om niet 

“mee” te gaan glijden met de grondmoot. Zo kan gedacht worden om deze elementen 

vervolgens de gaan verankeren in stabielere gronden van de dijk via bijvoorbeeld 

“groutproppen”. Als de uiteinden verbonden kunnen worden aan palen die diep genoeg 

liggen, dan kunnen de elementen hun krachten daar vandaan halen. 

Mogelijk kunnen deze elementen worden aangebracht door middel van voorgeboorde gaten 

waarin vervolgens de wapening heen wordt getrokken en deze afgeschermd wordt met een 

deklaag grout of beton. Dit vereist wel de aanleg van twee schachten waarin de boring plaats 

moet kunnen vinden.  
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8.3.2 Betonnen wand in de teen 

Een gewapend betonnen wand in lengterichting in de teen van de dijk zou weerstand kunnen 

bieden tegen het afglijden van een grondmoot langs een glijvlak mits deze diep genoeg is 

aangelegd. De krachten die ontstaan door het afschuivende massa van de grondmoot moeten 

worden opgevangen door de betonnen wand welke de krachten in de lengte richting moet 

kunnen verspreiden. De krachten die tot stand komen door het afglijden van een grondmoot 

moeten worden verdeeld over het omliggende gebied. Dit systeem is dus slechts lokaal 

toepasbaar over een geringe lengt omdat de betonnen wand zijn krachten uit een stabiel deel 

van de dijk moet halen. Het is noodzakelijk dat de wand het grootste gedeelte van de glijcirkel 

beslaat. Het is bij dit principe van groot belang dat de krachten die de grondmoot uitoefent op 

de betonnen muur,  over een bepaalde lengte kan overdragen. De muur moet zodanig 

gedimensioneerd zijn dat de krachten die de grondmoot teweegbrengt op kan nemen zonder te 

veel te vervormen. 

Het voordeel van deze constructie is dat er geen LNC waarde worden aangetast omdat er niks 

te zien is van de ingreep. Zelfs de weg hoeft niet vervangen worden. Een nadelig effect is dat 

de grondwaterstroom onder de dijk wordt aangetast. Naar verwachting zal dit een positieve 

invloed hebben op de kwel stroom onder de dijk 

 

 
figuur 8.3.2.1. wandconstructie in teen van dijklichaam 

 

 

 

8.3.3 Scherm of bakconstructie in teen 

Deze oplossing is gebaseerd op de betonnen wand in de teen, ook hier wordt een scherm in de 

teen geplaatst om te voorkomen dat de grondmoot afschuift. Bij deze oplossing worden er 

palen geschoord onder de bak of wand geplaatst. Deze palen brengen de kracht die wordt 

veroorzaakt door de grondmoot, over op de onderliggende zandlaag. Hierdoor wordt 

voorkomen dat de grondmoot naar onder afschuift.  

Doordat bij deze methode de krachten op de onderliggende zandlaag worden overgebracht, is 

deze methode niet alleen toepasbaar over een traject van geringe lengte. De krachten hoeven 

niet te worden overgebracht naar een verder gelegen stabiel deel van de dijk. Hierdoor is deze 

oplossing niet gebonden aan een gelimiteerde lengte.  
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figuur 8.3.3.1. bakconstructie in teen van dijklichaam 

 

Als alternatief op deze oplossing zou ook in plaats van een scherm een bakconstructie 

gemaakt kunnen worden met al bijkomend voordeel dat deze meer gewicht bevat en zo het 

afschuiven in positieve zin tegen gaat. De U-vormige bak zou gevuld kunnen worden met 

bijvoorbeeld, mits goed ingepakt, hoogovenslakken om zo een dubbel effect te creëren. 

Hierdoor wordt enerzijds het gewicht van de bak verhoogt en ten tweede wordt een afval 

product nuttig hergebruikt.  

Ook bij deze oplossingsmethode worden er nauwelijks LNC aspecten nadelig beïnvloed,  

omdat deze oplossing zich volledig onder de grond bevind. Bij toepassing van het scherm 

hoeft er weinig grond verzet te worden alleen zal de weg wel open moeten worden gelegd 

vanwege de heipalen welke schuin de tot op het pleistoceen geheid dienen te worden.  

Deze techniek is zo ver bekend, nog niet eerder toegepast waardoor er geen gevalideerde 

rekenmethodes voor bestaan.  
 

 

8.3.4 Trapsgewijs geosyntethisch versterkte taludhelling 

Deze oplossing is een variant op de geosynthetisch versterkte talud. De gebruikelijke 

toepassing beïnvloed de LNC-waarden van de dijk nadelig, omdat de vorm van de dijk 

nadelig wordt veranderd. Bij deze variant op de versterkte taludhelling worden er twee 

verschillende versterkte taluds trapsgewijs aangebracht. Door het creëren van een drempel 

ontstaat er een plateau. In dit plateau wordt een klein meertje of vijvertje gecreëerd waar 

planten en of riet gepland kan worden. De taluds worden met een klimop bekleed voor een 

mooi aanblik. Een manier om de ruimte van het plateau te benutten is het creëren van een 

voet-/ fietspad of een boulevard.  

 

 
figuur 8.3.4.1. trapsgewijs versterkte talud met natuurstrook of boulevard 
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Door toepassing van deze methode veranderd het aanzicht van de dijk totaal maar in positieve 

zin. Het aanzicht wordt verfraaid door de groene wanden van de klimop . 

De versterkte taluds worden met behulp van geosynthetische doeken/matten op hun plaats 

gehouden op dezelfde wijze als bij de bestaande techniek van geosynthetisch versterkte 

taluds.  

De voordelen spreken voor zich, een verbetering van het ruimte gebruik en de hellingen zijn 

steiler te realiseren. Hierdoor kan de dijk opgehoogd worden zonder deze te verbreden. 

De nadelen zijn bij deze oplossing ook groot. Een groot deel van de dijk dient te worden 

afgegraven vanwege de te plaatsen doeken. Tevens zal niet iedereen blij zijn met het nieuwe 

aanzicht van de dijk. Door deze methode lokaal toe te passen wordt niet het gehele aanzicht 

van de dijk veranderd. Ook vraagt deze methode veel meer onderhoud als de andere 

oplossingsmaatregelen. Dit betekend extra kosten naast de al kostbare uitvoering. 

 

 

8.4 Belasting verlagende maatregels 

8.4.1 Gewicht besparende kolommen 

Een alternatief of wellicht een in combinatie met EPS blokken, is de toepassing van 

gewichtsbesparende kolommen. Het effect van de licht gewicht kolommen is globaal het 

zelfde als dat van EPS. Door het aanbrengen van een lichter materiaal worden de aandrijvende 

krachten voor het afglijden van een grondmoot gereduceerd en verkleint de kans op 

bezwijken. 

 
figuur 8.4.1.1. Licht gewicht kolommen in lengte richting 

 

De kolommen kunnen doormiddel van een boring of door het graven van sleuven worden 

aangebracht. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en lokale grondeigenschappen van de 

dijk kunnen er meer of minder kolommen worden geplaatst. Het is wel van belang dat de dijk 

niet te licht gemaakt wordt waardoor de passieve zijde  instabiel wordt of dat de dijk gaat 

opdrijven t.g.v. hoge waterspanningen vanuit het pleistosceen. 

Het voordeel van deze methode is dat er na uitvoering geen visuele verandering aan de dijk te 

zien zijn. Het nadelig effect is dat er een grens zit aan het percentage aan ruimte binnen de 

dijk wat verlicht kan worden. Er dient voldoende gewicht behouden te blijven om het 

opdrijven te voorkomen en om voldoende stabiliteit te creëren voor de Markermeer zijde van 

de dijk. 
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9 LNC waarde 
 

9.1 Inleiding  

Het doel van dit project is het toepassen van een innovatieve oplossingsrichting voor het 

ontwerp van de dijkversterking, zodat deze voldoet aan de hydraulische randvoorwaarde  

(HR2006) met zo veel mogelijk behoud van de bebouwing en de LNC-aspecten. Het is een 

streven om in het ontwerp zo veel mogelijk de LNC-aspecten in stand te houden. Dit is alleen 

mogelijk als de LNC-aspecten bekend zijn. Om een goed beeld te krijgen van de aanwezige 

LNC-aspecten en de samenhang hiervan, dienen deze waarden eenduidig en omschreven te 

worden. 

LNC-aspecten zijn respectievelijk Landschap-, Natuur- en Cultuurhistorischewaarden. Kort 

gezegd zijn het kenmerken die in grote of kleine mate van belang zijn voor het aanzicht van 

het betreffende gebied. De geldende waarden zijn gebiedsafhankelijk en dienen daarom voor 

elke project opnieuw gedefinieerd te worden.  

Om een losstaand beeld en een verband tussen de verschillende LNC-aspecten te krijgen is 

het van belang om de aanwezige waarden eenduidig te formuleren. In dit hoofdstuk wordt per 

LNC-aspect ingegaan op de maatgevende parameters die een belangrijke rol spelen bij de 

beoordeling en keuzen van de innovatie oplossingsrichtingen. De effecten op de parameters 

kunnen worden beïnvloed door verschillende oplossingen.  

Een tweede onderdeel welke meegenomen dient te worden in de beoordeling is het beleid van 

de gemeente en of provincie. Dit zal gedeeltelijk samenvallen met de wensen van de 

omgeving maar dat hoeft niet. Het is mogelijk dat bepaalde aspecten verzwakt of juist 

versterkt kunnen te worden. Hoewel de veiligheid van de dijk altijd op de eerste plaats komt 

is het van groot belang hier rekening mee te houden in een vroeg stadium van het ontwerp 

proces.  De LNC-waarden die hier worden benoemd zijn gericht op het gebied binnen 

deeltraject 23-7 (DP 66 - DP 79+50) van het dijktracé.  

 

 

9.2 Landschap 

 

Samenhang in het landschap 
De samenhang in het landschap bestaat uit de relatie tussen een eigenschap van het 

landschapssysteem en een eigenschap van het landschapsbeeld. 

De vorm van de dijk is deels bepaald door de dijkdoorbraak, dit resulteerde in de 

Moordernaarsbraak. De aanwezige bocht in het dijktracé heeft invloed op het beeld van de 

dijk. Hierdoor vormt deze een samenhang met het landschap. 

Een opvallend element in het landschap is de dijk met de waterkerende functie. Deze bepaald 

mede het patroon waarin de bebouwing en landgebruik plaats vindt. 
 

Samenhang tussen vorm en functie 

De meest voorkomende vorm van grondgebruik is veenverkaveling. De grond achter de dijk 

wordt gebruikt voor agrarische doeleinden. Door de ontwatering van het moeras is het veen 

sterk in volume gaan afnemen wat resulteerde in een daling van de bodem. Het laagliggende 

land t.o.v. het buitenwater is dan ook goed te zien aan de hoogte van de waterkerende dijk.  
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Het gebied biedt verschillende mogelijkheden voor activiteiten door bewoners, recreanten en 

natuurliefhebbers. Zo is De Moordenaarsbraak een natuurgebied waar natuurliefhebbers en 

recreanten waarde aan hechten. In dit gebied komen broed- en trekvogels voor. 

 

 Afleesbaarheid van het natuurlijke systeem 
Het natuurlijke systeem is mede bepaald door de afzetting van veen en zeeklei uit de perioden 

van Duinkerke en Hollandsveen. Hierdoor is mede ook het reliëf van het landschap bepaald. 

De ontwatering voor landbouw heeft de aanwezige veenlagen beïnvloed waardoor deze 

bodemdaling van het achterland veroorzaakte. 

De geo-hydrologische gesteldheid van de omgeving wordt mede bepaald door het verschil 

tussen het waterpeil van het Markermeer en het waterpeil dat gehanteerd wordt binnen de 

polder. Door het verschil in waterhoogte ontstaat er kwelstroming dat opgevangen wordt in de 

achter de dijk liggende sloten.  

Het gebied valt onder de vogelrichtlijn. Veel watervogels vinden op de braken,  rust in 

perioden met harde wind op het Markermeer. De braak vormt een beschermende functie dus 

onderdeel van het natuurlijke systeem. 

Het antropogene karakter van het landschap komt tot uitdrukking in de veenvormige 

verkaveling, langgerekte kavels en lintbebouwing. 

 

 Afleesbaarheid van de ontwikkelingsgeschiedenis 
Kenmerkende aspecten met betrekking op de ontwikkelingsgeschiedenis zijn af te lezen uit de 

langgerekte kavels en de lintbebouwing. De strook-vormige verkaveling is nog goed terug te 

zien in het landschap. 

De afleesbaarheid van de strijd tegen het water is terug te zien in de aanwezige braak 

genaamd De Moordenaarsbraak. Dit is een restante geweest van een dijkdoorbraak. Dit valt 

ook af te lezen uit de bocht in het dijktracé 

 

 Visuele samenhang 
In het deeltraject worden de woningen gescheiden door enkele kavels. Dit zorgt voor een 

onderlinge afstand tussen de huizen. De huizen zijn allemaal van gelijke grootte en hoogte 

wat geen verstoring met zich meebrengt. Er heerst een goed beeld tussen een log dijlichaam 

en de bebouwing 

 

 

9.3 Natuur 

 

Kenmerkendheid 
Kenmerkend voor de binnenzijde van de dijk is het beweide landschap. De binnenzijde van de 

dijk bestaat grotendeels uit grasvegetatie. 
 

Zeldzaamheid 

In het deeltraject zijn twee soorten vaatplanten gevonden die beschermd zijn conform de rode 

lijst voor planten. 

Daarnaast zijn er beschermde korstmossen gevonden die binnen de Nederlandse Rode Lijst 

voor Korstmossen vallen.  
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Diversiteit 
De hydrologische gesteldheid (aanwezigheid van kwel) speelt een rol voor het bestaan van de 

vegetatie achter de dijk. De vegetatie varieert per plaats van begroeiing door riet planten tot 

vaatplanten. De soortenrijkdom is laag en komt overeen met de soortenrijkdom van 

cultuurgrasland. 
 

Kansrijkheid 
Het traject wordt beweid door schapen. De dijk is beweid met beemdgras-raaigras-vegetaties. 

De vegetatiesamenstelling vertoon weinig variatie. Lokaal komen overgangen van 

soortenarme kamvegetaties voor. Veel van deze vegetaties vertonen overgangen naar het 

beemdgras-raaigras-type wat intensieve beweidingsbeheer met zich meebrengt. Deze laag 

gewaardeerde taluds kunnen echter in potentie wel mogelijkheid tot gewenste 

vegetatieontwikkeling hebben. 
 

Vervangbaarheid 
Tijd is een parameter voor het vervangen van een natuurtype bij ideale omstandigheden. Het 

systeem binnen het traject bestaat uit laag gewaardeerde vegetatie. Verwacht wordt het 

ecosysteem binnen enkele jaren gemakkelijk te herstellen of te ontwikkelen is.  

 

 

9.4 Cultuurhistorisch 

 

Archeologie 
Het dijktraject Hoorn-Edam ligt heeft trefkans op de Indicatieve Kaart van Archeologische 

Waarden (IKAW). Dit betekend dat op het traject (gebied) een lage verwachting is op het 

aantreffen van archeologische waarden van 1500 na Chr. Bij de uitvoering dient er geen 

rekening gehouden te worden op vondsten. Een aanpassing aan de dijk zal niet leiden tot 

verandering in op dit gebied.   
 

Historische geografie 

De Markermeerdijk is een historisch landschapselement. De vorm en de ligging van de dijk is 

voor een groot deel gevormd door een eeuwenlang gevecht tegen het water. Net als de dijk 

zijn ook de aanwezige braken in het traject aan te merken als een onderdeel van het 

historische landschap.  
 

Bouw-en kunsthistorie 
De bebouwing op en langs het traject bestaat voornamelijk uit gerenoveerde boerderijen. Deze 

van oorsprong oude boerderijen dragen bij aan de cultuurhistorische beleving van het gebied. 

Voor recreanten zijn deze boerderijen, welke dicht op de dijk gebouwd zijn, bijna onmisbaar 

voor de beleving van het oude agrarische functie welke het gebeid in het verleden had.   
 

Geschiedenis 
De oorspronkelijke dijk stamt van de 13

e
 eeuw af, door de vele dijkdoorbraken die in de loop 

van de eeuwen hebben plaatsgevonden is het huidige tracé ontstaan. De Moordenaarsbraak is 

een overblijfsel van een vroegere dijkdoorbraak, uit de huidige braak kan worden opgemaakt 

dat er hier een ernstige dijkdoorbraak heeft plaats gevonden.  
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9.5 Sociaal en economische functies 

 

Wonen 

In het beschouwde traject staan een zegetal woningen. Dit zijn allemaal huizen van een 

redelijke omvang en voornamelijk goed onderhouden en of gerenoveerd. Bij de toepassing 

van de aangedragen principe oplossingen zullen alle 9 huizen gesloopt moeten worden.  De 

sloop van deze huizen zal hoogst waarschijnlijk maatschappelijke weerstand met zich mee 

brengen.  
 

Landbouw 
De aanwezige boerderijen zijn veelal nog actief als agrarische bedrijven. Bij het realiseren 

van een steunberm van 30 meter zullen de bedrijven zelf veelal grond moeten afstaan en 

slechter bereikbaar zijn. Een sloop, verplaatsing of land inname zal leiden tot 

inkomstenderving en hoogstwaarschijnlijk maatschappelijke weerstand.  

 

Industrie 

Niet aanwezig op of in de nabijheid van het dijktraject.  
 

 

Recreatie 

De dijk zelf wordt door velen tijdens dagen met mooi weer gebruikt om te recreëren. Velen 

toeristen vermaken zich door over de dijk te fietsten of te wandelen. Voor deze groep mensen 

is het van groot belang dat het aanzicht van de dijk niet verloren gaat.  

De Moordenaarsbaak is voor een grote diversiteit aan vogels een broed- en verblijfplaats. 

Voor natuurliefhebbers zijn hebben kleine natuurgebieden een grote waard. Tevens draagt het 

bij aan het totale landschappelijke gevoel wat veel recreanten zoeken tijdens een 

ontspannende fiets tocht.  

Een grote steunberm met een daar bijkomende nieuwe weg draagt zeker niet bij aan een goede 

positieve verandering voor de groep recreanten. Compensatie zal moeilijk zijn, omdat nieuwe 

materialen en het verdwijnen van bomen niet bijdragen aan de landschappelijke beleving.  
 

 

Verkeer 
Het beschouwde traject is 1,3 km lang. Over het gehele traject loopt een smalle weg over de 

steunberm van de dijk. De weg wordt als een gebiedsontsluitingsweg type 2 geclassificeerd en 

biedt de enige ontsluiting aan de omwonende. Tijdens mooie zomerdagen wordt er door 

recreanten veelvuldig gebruik gemaakt van de weg. De staat van de weg zelf is redelijk te 

noemen, er vind niet veel raveling plaats en scheuren zijn nauwelijks te bekennen.  

Door het plaatsen  van een steunberm zal deze weg in zijn geheel verplaatst moeten worden. 

En nieuwe wellicht wat bredere weg met fietssuggestiestroken zal bijdrage aan een betere 

verkeersveiligheid maar zal de landschappelijke beleving doen verslechteren.  
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9.6 Beheer en onderhoud 

 

Onderhoud dijklichaam 

De inspecties aan de dijk worden voornamelijk visueel uitgevoerd. Hiervoor is een bepaalde 

kruinbreedte noodzakelijk zodat deze bereikbaar is voor de dijkwachter of onderhoudswagen. 

Het gras wordt kort gehouden door de aanwezige schapen zodat de dijk per terreinwagen en te 

voet goed bereikbaar is voor inspecties. 

De kruinhoogte wordt in de nieuwe situatie ruim een meter hoger maar de kruinbreedte blijft 

behouden. Hierdoor zal de toekomstige dijk qua inspectie en onderhoud niet veel verschillen 

van de huidige.   



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

54 

 

  

10 Multi Criteria Analyse 
 

10.1 Inleiding  

In dit hoofdstuk wordt een keuze gemaakt tussen verschillende innovatieve 

oplossingsrichtingen die toepasbaar zijn voor het dijktraject Hoorn-Edam 23-7. De al eerder 

beschreven technieken worden met behulp van een Multi Criteria Matrix met elkaar vergleken 

en getoetst op verschillende, voor de opdrachtgever belangrijk geachte aspecten.  

Hoewel in dit rapport een versterking middels een grondoplossing uitgesloten wordt, is deze 

oplossing wel in de MCM gezet om een vergelijking van de voor- en nadelen te maken 

tegenover de andere technieken.  

 

10.2 Toepassing  

10.2.1 Criteria 

De criteria waar de verschillende technieken op getoetst worden zijn beschreven in Hoofdstuk 

9. Deze criteria vallen onder het begrip LNC-waarden waar zo veel mogelijk rekening mee 

gehouden dient te worden. Door het toetsen van de technieken aan de LNC-waarden, wordt er 

met behulp van een MCM een eerlijke vergelijking opgesteld. Er zijn tevens criteria 

toegevoegd welke niet vanuit de LNC-waarden zijn bekeken, maar vanuit technisch oogpunt 

en uitvoerbaarheid. Als bijvoorbeeld de huidige weg opengebroken dient te worden is dit als 

een min punt beschouwd.  

Ook onderhoud, aanpasbaarheid en levensduur van de techniek  zijn belangrijke factoren bij 

het maken van een keuze. Over 50 jaar zou kunnen blijken de dijk opnieuw verhoogt moet 

worden. Als de gebruikte techniek op dat moment volledig vervangen moet worden brengt dit 

vanzelfsprekend grotere kosten met zich mee. 

10.2.2  Beoordeling  

De beoordeling van de verschillende technieken is gedaan door middel van een punten 

systeem met een schalverdeling van -3 tot 3. Het hoogst mogelijke getal 3, is het meest 

positief, 0 is neutraal en -3 is het meest negatief. Er wordt een neutrale beoordeling gegeven 

als de techniek geen invloed heeft op de gestelde criteria.  

10.2.3  Weegfactor 

Om een reële vergelijking te maken is het van belang een weegfactor mee te laten tellen. Deze 

factor vermenigvuldigd met de toegekende punten, wordt het totaal aan punten voor de 

betreffende criteria. Het is van belang deze factor toe te passen vanwege het belang van 

verschillende criteria. Hierdoor wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een klein plus punt de 

sloop van een huis goed kan maken.  

De grootste weegfactor is toegekend aan ‘geschiktheid dijktraject 23-7’ vanwege het grote 

belang van dit punt. Zo is EPS goed toepasbaar op delen van het traject maar op het 

beschouwde traject niet vanwege de grote onstabiliteit van de dijk.  

Er is getracht de wegfactor zo te ontwerpen dat de beoordeling belangeloos en eerlijk 

toegepast wordt.  
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10.3 Uitkomsten  

 

10.3.1  Bestaande technieken 

Als de uitkomsten van de bestaande technieken in beschouwing worden genomen valt te 

concluderen dat de drie moderne technieken uit de INSIDE-project als beste naar voren 

komen uit de puntentelling. Deze hebben extra punten behaald doordat ze in grote mate 

ruimte besparend en zeer gemakkelijk uitvoerbaar zijn. Onderling zijn zeer kleine verschillen 

waarneembaar. Er kan dan ook gesteld worden dat deze technieken nagenoeg gelijk aan 

elkaar zijn op een aantal zeer kleine punten na. Echter is gebleken dat na uitwerking van een 

ontwerp met de gekozen technieken, punten aan het licht zijn gekomen waarmee geen 

rekening is gehouden binnen de Multi Criteria Matrix. Hier volgt een onderbouwing betreft de 

keuzes die gemaakt zijn voor het tot stand komen van de puntentelling per techniek. 

 

Dijkdeuvels 
Dijkdeuvels hebben als voordeel dat ze de grond door het uitzetten van de expanders wat 

extra verdichten en ondersteunend zijn, zodat de dijk minder snel verzakt. Hierdoor wordt de 

kruindaling verminderd wat bijdraagt aan de stabiliteit van de dijk. 

 

Dijkvernageling  

Het verschil tussen Dijkvernageling en Mixed-in-Place komt voornamelijk door dat 

Dijknagels niet afhankelijk zijn van de pleistocene zandlaag en Mixed-in-Place wel. Hierdoor 

is het toepassingsgebied bij Dijkvernageling groter. 

 

Micropaal elementen 
Deze techniek heeft als nadeel dat deze deels t.p.v. de bestaande weg dienen te komen. 

Hierdoor moet de weg opengebroken worden tijdens de uitvoering en bij eventuele 

aanpassingen of controles in latere jaren.  

 

Geosyntetische doek  

Een groot nadeel van deze techniek is dat het grootste deel van de dijk afgegraven moet 

worden voor het plaatsen van het doek in de dijk. Hierdoor kan de uitvoering alleen in de 

zomer plaatsvinden en dienen er tijdelijk maatregelen genomen te worden om het water te 

keren. 

 

EPS blokken 
Het idee achter lichte ophoogmaterialen is dat ze het gewicht verlagen aan de aandrijvende  

kant van het glijvlak waardoor de kans op afglijden wordt verkleint. Het beschouwde traject is 

echt zo instabiel bij de toekomstige ophoging dat de toepassing van EPS blokken niet of 

nauwelijks zullen bijdragen aan voldoende stabiele dijk.  

 

Oplossingen in grond 
De conventionele oplossingen in grond brengen een groot aantal al eerder beschreven effecten 

met zich mee. De voornaamste is de aantasting van de LNC waardes langs en op de dijk. 

Door deze negatieve effecten scoren de oplossingen in grond zeer laag.  
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10.3.2   Nieuwe methodes verkregen uit de brainstormsessie 

 

Bij de technieken uit de brainstormsessie zijn de verschillen groter. Uit de puntenwaardering 

komt het brainstorm idee over de Dijkwapening als beste naar voren. Een idee welke in een 

later stadium van het afstudeerproject werd toegevoegd aan de MCM, bleek in bezit te zijn 

van een hogere puntenwaardering. Overwogen was om beiden brainstorm ideeën uit te 

werken. Daar is later van afgezien vanwege de tijdslimiet waarbinnen dit afstudeerproject 

diende te worden voltooid. Gekozen is daarom ook voor het uitwerken van de brainstorm 

idee: Dijkwapening. 

 

Bestaande mogelijkheden  Dijkdeuvels  19 

 Dijkvernageling 14 

 Mixed in place 9 

 Toepassing micropaal elementen  2 

 Geosyntetischdoek  -14 

 EPS blokken (lichte ophoog materialen)  -14 

 Oplossingen in grond  -28 

Nieuwe methodes uit de 

brainstormsessie 
Vernageling in combinatie met voetpad/begroeiing 27* 

 Wapeningsnet voor grondmoot 7 

 Licht gewicht kolomen in lengte richting 4 

 Versterkingswand in teen 2 

Tabel 10.3.2.1. resultaten puntenwaardering uit de MCM 

* Later toegevoegde brainstorm idee welke is komen te vervallen 

 

10.4 Conclusie  

 

Gekozen zijn de bestaande innovatieve dijkversterkingsmethoden: Dijkdeuvels en Dijknagels. 

Deze technieken zijn uitgewerkt en zijn geïntegreerd in een ontwerp voor de dijkversterking 

van traject 23-7 van de Markermeerdijk. 

 

Niels Tenhage Jorrit Laan  

Dijkdeuvels Dijkvernageling  

Wapeningsnet voor grondmoot  Vernageling in combinatie met een 

voetpad of begroeiing  

Tabel 10.4  Wie welke techniek uitwerkt voor het ontwerp van de dijkversterking 
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11 Stabiliteitsanalyse dijkophoging na 100 jaar
 

Algemeen 

Een analyse van de binnenwaartse macrostabiliteit van het dijklichaam is nodig om de 

benodigde hoeveelheid weestand tegen afschuiven te kunnen bepalen. De analyse is 

gebaseerd op de eindsituatie van dijk met 

van  100 jaar. 

De mate van stabiliteit wordt uitgedrukt in een veiligheidsfactor, ook wel Factor of Safety 

(FS) genoemd. Deze behoort bij een kritieke glijcirkel. De grootte van de a

grondmoot dient te worden vastgesteld voor het bepalen van de hoeveelheid benodigde 

veiligheidsmarge.  

Gekeken is naar verschillende situaties om de meest kritieke glijcirkel vast te kunnen stellen. 

Verschillende situaties waarin verschillende 

verschillende veiligheidsfactoren en verschillende afmetingen voor de gevonden glijcirkels.

De analysen zijn uitgevoerd met behulp van de computerprogramma’s Mstab,

Mseep. De stabiliteit wordt berekend volgen

dient te worden gehouden met de aanwezigheid van waterspanningen binnen de poriën van 

het dijklichaam en de watervoerende pakketen 

piëzometrische- en freatische lijnen zijn hand

Naast deze benadering voor de waterspanningen zijn voor een aantal situaties berekeningen 

gemaakt m.b.v. MSeep voor een nauwkeurigere benadering van de waterspanningen.

 

 

11.1  Versimpelde Methode Bishop

 

Het doel van (dijk)vernageling is de taludstabiliteit en dus de macrostabiliteit aan de 

landzijden (binnenkant) verhogen. De stabiliteit van het huidige talud kan op twee manieren 

bepaald worden. Dit is mogelijk door middel van glijvlakberekeningen en aan de hand van 

eindige-elementenmethode.  

Glijvlakberekeningen worden veelvuldig toegepast vanwege de eenvoud ten opzichte van de 

eindige-elementenmethode. Het resultaat blijkt veelal voldoende betrouwbaar te zijn. Een 

bekende en veelgebruikte glijvlakberekening is de Versi

het algemeen de Methode Bishop wordt genoemd. Bij de Methode Bishop gaat men uit van 

een statische evenwichtsvergelijking langs een cirkelvormig glijvlak. De Methode Bishop 

voldoet aan het momenten evenwicht en het vertical

Bishop worden de krachten tussen de lamellen niet verwaarloosd zoals bij veel andere 

methodes wel het geval is. Er wordt echter wel aangenomen dat de resultante van deze 

krachten horizontaal is. 

Er is statische evenwicht wanneer het aandrijvende moment gelijk is aan het 

weerstandsbiedende moment. De mate van evenwicht en dus ook de mate van stabiliteit, 

wordt uitgedrukt via een veiligheidsfactor: FS (Factor of Safety). De veiligheidsfactor geeft 

de verhouding weer tussen het weerstandsbiedende moment en het aandrijvende moment. 
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Een analyse van de binnenwaartse macrostabiliteit van het dijklichaam is nodig om de 

benodigde hoeveelheid weestand tegen afschuiven te kunnen bepalen. De analyse is 

ndsituatie van dijk met een benodigde kruinverhoging voor een planperiode 

De mate van stabiliteit wordt uitgedrukt in een veiligheidsfactor, ook wel Factor of Safety 

behoort bij een kritieke glijcirkel. De grootte van de a

grondmoot dient te worden vastgesteld voor het bepalen van de hoeveelheid benodigde 

naar verschillende situaties om de meest kritieke glijcirkel vast te kunnen stellen. 

Verschillende situaties waarin verschillende belastingen optreden kunnen leiden tot 

verschillende veiligheidsfactoren en verschillende afmetingen voor de gevonden glijcirkels.

De analysen zijn uitgevoerd met behulp van de computerprogramma’s Mstab,

wordt berekend volgens de Versimpelde Methode Bishop. Rekening 

dient te worden gehouden met de aanwezigheid van waterspanningen binnen de poriën van 

het dijklichaam en de watervoerende pakketen welke de stabiliteit beïnvloeden. De 

en freatische lijnen zijn handmatig geschematiseerd in MStab en SLIDE. 

Naast deze benadering voor de waterspanningen zijn voor een aantal situaties berekeningen 

gemaakt m.b.v. MSeep voor een nauwkeurigere benadering van de waterspanningen.

Versimpelde Methode Bishop 

ijk)vernageling is de taludstabiliteit en dus de macrostabiliteit aan de 

landzijden (binnenkant) verhogen. De stabiliteit van het huidige talud kan op twee manieren 

bepaald worden. Dit is mogelijk door middel van glijvlakberekeningen en aan de hand van 

Glijvlakberekeningen worden veelvuldig toegepast vanwege de eenvoud ten opzichte van de 

elementenmethode. Het resultaat blijkt veelal voldoende betrouwbaar te zijn. Een 

bekende en veelgebruikte glijvlakberekening is de Versimpelde Methode Bishop welke over 

het algemeen de Methode Bishop wordt genoemd. Bij de Methode Bishop gaat men uit van 

een statische evenwichtsvergelijking langs een cirkelvormig glijvlak. De Methode Bishop 

voldoet aan het momenten evenwicht en het verticale krachten evenwicht. Bij de Methode 

Bishop worden de krachten tussen de lamellen niet verwaarloosd zoals bij veel andere 

methodes wel het geval is. Er wordt echter wel aangenomen dat de resultante van deze 

t wanneer het aandrijvende moment gelijk is aan het 

weerstandsbiedende moment. De mate van evenwicht en dus ook de mate van stabiliteit, 

wordt uitgedrukt via een veiligheidsfactor: FS (Factor of Safety). De veiligheidsfactor geeft 

het weerstandsbiedende moment en het aandrijvende moment. 
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een statische evenwichtsvergelijking langs een cirkelvormig glijvlak. De Methode Bishop 
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Dus voor een statisch evenwicht geldt FS = 1. Wegens onzekerheden in de geometrie, sterkte 

eigenschappen van de grondlagen en overige factoren, is het wenselijk dat de 

veiligheidsfactor hoger ligt dan 1. De benodigde veiligheidsfactor is daarom ook bepaald aan 

de hand van een schadefactor (zie hoofdstuk schadefactor). 

 
figuur.11.1.1  schematisering afmetingen lamel        figuur.11.1.2  krachten werkend binnen en op de  

                                lamel 

 

Elke beschouwde glijcirkel bezit over een veiligheidsfactor. Een verschillend aantal 

berekeningen dienen te worden uitgevoerd voor glijcirkels op verschillende locaties en met 

verschillende stralen. Op deze wijze kan proefondervindelijk worden gezocht naar de 

glijcirkel met de laagst gevonden veiligheidsfactor. De gevonden glijcirkel met de laagste 

veiligheidsfactor hoeft echter niet de meest kritische glijcirkel te zijn. Er dient dus een oordeel 

te worden gemaakt wanneer een glijcirkel als kritisch kan wordem beschouwd. Een glijcirkel 

wordt als kritisch beschouwd binnen dit afstudeerproject wanneer het een grote en diepe 

glijcirkel betreft welke het waterkerende vermogen van de dijk in gevaar zou brengen. 

 

Aandrijvend moment 

Het aandrijvende moment wordt veroorzaakt door het gewicht van de grondmoot. 

Verondersteld wordt dat de afschuivende grondmoot om een cirkelpunt draait met een straal 

R. De arm van het aandrijvende moment is de horizontale afstand tussen het cirkelpunt en het 

zwaarte punt van de beschouwde grondmoot. Omdat meerdere berekeningen dienen te 

worden uitgevoerd, is het niet praktisch om voor elk beschouwde grondmoot het zwaarte punt 

te bereken. Voor een vereenvoudiging van de berekening kan de grondmoot worden 

opgedeeld in lamellen, begrenst door verticale scheidingen. Het gewicht W werkt in het 

midden, vertikaal op de basis van de beschouwde lamel. Het gewicht wordt bepaald door het 

oppervlak van de lamel te vermenigvuldigen met het volume gewicht van de grondsoort. In de 

formule van de Methode Bishop wordt het aandrijvende moment bepaald door de som van W 

x sin α te vermenigvuldigen met de straal van de glijcirkel. De hoek tussen het glijvlak en de 

horizontaal is de hoek α welke positief werkt aan de kruin zijde van de glijcirkel en negatief 

werkt aan de teen zijde van de glijcirkel. Het aandrijvende wordt dus gedeeltelijk gereduceerd 

door het gewicht aan de teen zijde van de glijcirkel.  
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Dus voor het aandrijvende moment geldt:  

 

Md = W x sin α 

 

 

 

 

Weerstandsbiedende moment 

Het weerstandsbiedende moment volgt uit de schuifsterkte van de grondlaag welke wordt 

doorkruist door de glijcirkel. De schuifsterkte τ hangt af van de cohesie, de hoek van 

inwendige wrijving en de effectieve korrelspanning werkend op het glijvlak.  

 

 

Volgens de Morh-Coulomb theorie wordt deze omschreven als: 

 

τ = c’ + σ’ x tan φ' 

 

In de de Methode Bishop wordt de schuifspanning τ een factor FS kleiner gesteld dan de 

maximaal te mobiliseren schuifspanning. Hiermee wordt de schuifspanning volgens de Morh-

Coulomb theorie: 

 

τ = c’ + σ’ x tan φ' 

              FS 

 

De normaalspanning werkt loodrecht op het glijvlak en is afhankelijk van het gewicht W. De 

normaal spanning volgt uit de normaal kracht:  

 

N = W x cos α  

 

Door de normaalkracht te delen over de lengte ∆l van de beschouwde lamel, wordt de 

normaal spanning verkregen. Voor het verkrijgen van de effectieve normaal spanning dient de 

normaalspanning te worden vermindert met de waterspanning u. De waterspanning u wordt 

berekend door de waterhoogte te vermenigvuldigen met het volumieke massa van water:  

  

u = h x γw  

 

Hiermee wordt de effectieve spanning: 

 

σ’ = W x cos α   -  u  

        ∆l 

 

Op basis van de effectieve spanning wordt de formule voor het bepalen van de 

veiligheidsfacor met de Methode Bishop: 
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Waarin: 

FS = veiligheidsfactor  

c’ = cohesie 

σ’ = effectieve korrelspanning loodrecht op het glijvlak

φ' = hoek van inwendige wrijving t.p.v. het glijvlak van de beschouwde lamel

b = breedte van beschouwde lamel

R = straal van glijcirkel 

α  = hoek tussen het glijvlak van de beschouwde lamel met het 

γ’ = volumiek gewicht van de grondmoot van beschouwde lamel

γw = volumiek gewicht van water

h = hoogte van beschouwde lamel

N = normaalkracht werkend loodrecht op glijvlak van beschouwde lamel

 

Iteratief proces 

Uit deze formule is op te maken dat de FS (veiligheidsfactor) zowel in het linker als in het 

rechterlid voorkomt. Het invullen van de formule betreft dan ook een iteratief proces waarbij 

FS bij elke poging opnieuw ingevuld dient te worden. In het algemeen 

pogingen nodig tot het bereiken van de veiligheidsfactor. De iteratie stappen zijn 

geautomatiseerd door gebruik te maken van de door de student opgestelde spreadsheets. 

Handmatige invoer van een FS bleef daarbij nog wel noodzakelijk.

spreadsheet berekeningen zijn opgenomen 

 

figuur.11.1.3  handmatige iteratie proces (in spreadsheet) voor het bepalen van de veiligheidsfactor

 

Het is tijdrovend om een stabiliteitsbereke

de hand uit te voeren omdat dit al snel resulteert in een groot aantal berekeningen. Het zoeken 

van de kritische glijcirkel(s) heeft dan ook plaats gevonden middels geautomatiseerde 

stabiliteitsprogramma zoals het binnen nederland gebruikte MStab en het in het buitenland 

veel gebruikte SLIDE. De gevonden glijcirkels zijn vervolgens nabrekend met een 

handberekening en zijn gehanteerd als uitgangspunt voor het verbeteren van de 

macrostabiliteit.  

Om de resulterende krachten te bepalen wordt de gehele glijcirkel in verschillende 

grondmoten opgedeeld. In eerste instantie was er gekozen om slechts zeven stukken mee te 

nemen in de berekening. Uiteindelijk bleek dit niet de gewenst nauwkeurigheid te bieden en is 

er voor gekozen om dezelfde stukken als de Mstab berekening te nemen. Het voordeel hiervan 

is dat de relatief eenvoudige berekening voor de resulterende krachten niet meer per stuk 

uitgevoerd dienen te worden.  
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ectieve korrelspanning loodrecht op het glijvlak 

hoek van inwendige wrijving t.p.v. het glijvlak van de beschouwde lamel

= breedte van beschouwde lamel 

= hoek tussen het glijvlak van de beschouwde lamel met het horizontaal 

= volumiek gewicht van de grondmoot van beschouwde lamel 

= volumiek gewicht van water 

= hoogte van beschouwde lamel 

= normaalkracht werkend loodrecht op glijvlak van beschouwde lamel 

Uit deze formule is op te maken dat de FS (veiligheidsfactor) zowel in het linker als in het 

rechterlid voorkomt. Het invullen van de formule betreft dan ook een iteratief proces waarbij 

FS bij elke poging opnieuw ingevuld dient te worden. In het algemeen zijn er ongeveer 3 á 4 

pogingen nodig tot het bereiken van de veiligheidsfactor. De iteratie stappen zijn 

geautomatiseerd door gebruik te maken van de door de student opgestelde spreadsheets. 

Handmatige invoer van een FS bleef daarbij nog wel noodzakelijk. De uiteindelijke 

spreadsheet berekeningen zijn opgenomen bijlage hoofdstuk 6.4. 

         
handmatige iteratie proces (in spreadsheet) voor het bepalen van de veiligheidsfactor

Het is tijdrovend om een stabiliteitsberekening van een niet homogene geometrie volledig met 

de hand uit te voeren omdat dit al snel resulteert in een groot aantal berekeningen. Het zoeken 
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als het binnen nederland gebruikte MStab en het in het buitenland 
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handberekening en zijn gehanteerd als uitgangspunt voor het verbeteren van de 
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voor gekozen om dezelfde stukken als de Mstab berekening te nemen. Het voordeel hiervan 

is dat de relatief eenvoudige berekening voor de resulterende krachten niet meer per stuk 
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zijn er ongeveer 3 á 4 

pogingen nodig tot het bereiken van de veiligheidsfactor. De iteratie stappen zijn 

geautomatiseerd door gebruik te maken van de door de student opgestelde spreadsheets. 
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handberekening en zijn gehanteerd als uitgangspunt voor het verbeteren van de 
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De schuifspanning op de rand van de glijcirkel wordt per grondmoot berekend aan de hand 

van de hoek die hij maakt ten opzichte van zijn horizontale raaklijn, de aanwezige 

korrelspanning en de tau-sigma waardes van de betreffende grondsoort.  

11.2 Schadefactor 

 

De schadefactor γn verdisconteert het uitgangspunt voor de veiligheidsanalyse, dat bij 

waterstanden gelijk aan of lager dan MHW de kans op falen door oorzaken als instabiliteit ten 

hoogste 1/10 keer de kans dat MHW wordt overschreden. In de schadefactor worden drie 

deelaspecten verdisconteerd: de overschrijdingsfrequentie van MHW ( daarmee impliciet de 

effecten van gevolgschade), de oorzaken van de grondmechanische instabiliteit (hoogwater of 

anderszins) en de lengte van de waterkering rond de dijkring. De schadefactor vormt de 

criteria voor de benodigde veiligheidsfactor. 

 

De totale schadefactor is gelijk aan het product van de drie genoemde deelfactoren: 

γn = γn,f
 
x γn,c  x  γn,L 

 

Overschrijdingsfrequentie  

De Markermeerdijk valt onder het type “Primaire Waterkeringen” en behoort tot 

dijkringnummer 13. Hiervoor geldt een overschrijdingsfrequentie van 1/10.000. 

 

Conform tabel 7.5.4.1. uit “Leidraad voor ontwerpen van rivierdijken deel 2 – 

benedenrivierengebied” geldt γn,f = 1,09 

 

Oorzaak 

Instabiliteit samenhangend met het optreden van hoogwater. Hiervoor geld: γn,c;mhw = 1,07 

Instabiliteit samenhangend met andere oorzaak, bijvoorbeeld regenval.  

Hiervoor geldt: γn,c;regen = 1,00 

 

Lengte 

De lengte van dijktraject Hoorn-Edam is beschouwd als lengte van de waterkering rond de 

dijkring  waarvoor de doorbraak als gevolg van instabiliteit een potentiële bedreiging is. 

Gemeten vanaf dijkvak 20 t/m 23 bedraagt deze lengte 18,70km. 

 

Hiervoor geldt:  

 

γn,L = 1 + 0,065
10

 x (log((L/10))) 

 = 1 + 0,065
10

 x (log((18,70km/10))) 

 = 1,00 

 

Schadefactor wordt hiermee: 

 

MWH 

γn;mhw = γn,f
 
x γn,c;mhw  x  γn,L 

 = 1,09 x 1,07 x 1,0 

 = 1,17 
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Regenval 

γn;regen = γn,f
 
x γn,c;mwh  x  γn,L 

 = 1,09 x 1,00 x 1,0 

 = 1,09 

 

11.3 Modellering 

11.3.1  Geometrie 

 

 
figuur 11.3.1.1.  geometrie dijklichaam in de eindsituatie (dus incl. toekomstige ophoging) 

 

Geometrie van eindsituatie 

De stabiliteitsanalyse is gebaseerd op dwarsprofiel 70 van traject 23-7 welke representatief is 

geacht binnen het traject. Op basis van de hydraulische randvoorwaarden en eisen uit het 

programma van eisen, is een ontwerp gemaakt voor de eindsituatie. In het ontwerp is rekening 

gehouden met de benodigde kruinhoogte volgens de hydraulische randvoorwaarden en is 

rekening gehouden met een vereiste kruinbreedte conform het programma van eisen. De 

daarbij behorende geometrie is weergegeven in het figuur hierboven en in de bijlage 

hoofdstuk 13. 

 

Aanname taludhelling  

Aangenomen wordt dat de dijk niet verbreed wordt. Deze aanname resulteert in een steiler 

talud van ongeveer 1:2 in de huidige situatie naar een 1:1 helling voor de nieuwe situatie. De 

keuze om de dijk niet verder te verbreden is genomen met als doel om zoveel mogelijk ruimte 

te besparen, hoewel deze door een hogere dijk onmogelijk onaangetast kunnen blijven. Een 

effect die deze keuze heeft op het ontwerp zal niet gering zijn en er zullen nieuwe problemen 

ontstaan. Door het talud steiler te maken in het versterkingsontwerp blijft de huidige ligging 

van de aanwezige verkeersweg en percelen behouden.  
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Het is niet erg gebruikelijk om een dijk met een helling van 1:1 aan te brengen vanwege de 

volgende optredende problemen: 

• Kans op ondiepe glijcirkels; 

• Verhoogde kans op wegspoelen talud (microstabiliteit); 

• Verhoogde kans op complicaties met uitvoering; 

• Onderhoud is lastiger (talud is bijvoorbeeld moeilijk te betreden voor schapen). 

 

De kans op het ontstaan van ondiepe glijcirkels wordt naar alle waarschijnlijkheid vergroot  

doordat het talud 1:1 een ongebruikelijke helling krijgt. Daarnaast kan het een storende factor 

zijn m.b.t. het landschappelijke uitzicht op de dijk aangezien over het algemeen talud 

hellingen van 1:2 of 1:3 worden gehanteerd voor het binnentalud. 

Bij de berekening van zowel dijkdeuvels als dijkvagels is dit probleem nader onderzocht door 

het uitvoeren van additionele berekeningen en is gekeken op welke wijze dit probleem kon 

worden opgelost.  

De vergrote kans op wegspoelen van dijkmateriaal door de toepassing van de steilere helling 

kan worden verholpen door het plaatsen van een geotextiel over de bovenlaag van het talud. 

Door de binding van het gras met het geotextiel membraam  kan het talud hogere 

stroomsnelheid van enige golfoverslag aan. 

De uitvoering van de ophoging onder deze helling zal speciale aandacht vereisen aangezien 

dit talud in onversterkte situatie zal gaan bezwijken. Vanzelfsprekend brengt dit een risico 

met zich mee welke onderzocht dient te worden. Er wordt verwacht dat dijknagels hier een 

voordeel kunnen behalen omdat deze stapsgewijs geplaatst kunnen worden.  

Onderhoudt aan deze innovatieve versterkingsmethoden is niet nodig. Werkzaamheden qua 

onderhoudt zijn vergelijkbaar met de huidige situatie. Het voornaamste onderhoud betreft het 

gras wat op een acceptabel niveau dient te worden gehouden. Op de meeste dijken wordt deze 

taak volbracht door schapen die het gras eten waardoor een win-win situatie wordt gecreëerd. 

Schapen bijten gras af waardoor het gras niet verzwakt maar alleen wordt ingekort. Een 

helling van 1:1 is niet praktisch voor de schapen. Op delen die niet bereikbaar zijn voor de 

schapen dient het gras te worden gemaaid.  Dit is mogelijk met een aangepaste maaimachine 

zoals hieronder. Deze maaimachine is instaat tot op 7 meter afstand te maaien.  

 

 

 
figuur 11.3.1.2. Maaimachine 
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11.3.2  Grondeigenschappen en bodemopbouw 

De grondeigenschappen en bodemopbouw zijn tot stand gekomen aan de hand van een 

proevenverzameling van een onderzoek door geotechnisch adviesbureau Fugro. Deze heeft de 

proevenverzameling opgesteld aan de hand van traxiaalproeven. Hoewel er een onderzoek 

loopt naar het reduceren van fitfactoren om de traxiaalproeven te kunnen vergelijken met 

celproeven, wordt gerekend met fitfactor 1,4 voor klei en veen. Voor zand wordt geen 

fitfactor toegepast omdat de schuifsterkte niet gebaseerd is op traxiaalproeven maar afkomstig 

is uit de NEN. 

In de door Fugro geleverde Mstab bestanden is per grondsoort gebruik gemaakt van de functie 

“Sigma-Tau-Curve” welke een nauwkeuriger verhouding weergeeft tussen schuifsterkte τ en 

σ’ normaalspanning. Op deze wijze wordt direct gerekend met de relatie tussen de spanningen 

en de schuifsterkte parameters. Voor een gedetailleerde overzicht van de grondeigenschappen 

en bodemopbouw zie hoofdstuk 4.1 in de bijlage. 

 

 

11.3.3  Waterspanningen in dijklichaam 

 

Waterspanningen in de grondporiën van het dijklichaam spelen een belangrijke rol bij de 

stabiliteit van het binnentalud van de dijk. Aanwezige waterspanningen beïnvloeden de 

korrelpanningen en daarmee dus ook de schuifsterkte.  

De waterspanningen worden bepaald door de waterhoogte haaks op de freatische lijn te 

vermenigvuldigen met de volumieke massa van water. In het dijklichaam dient de freatische 

en aanwezige piëzometrische lijn in rekening te worden gebracht.  

De freatische waterlijn is met de hand geschematiseerd in MStab en SLIDE. Een 

nauwkeurigere verloop van de freatische waterlijn is bepaald met behulp van het rekenmodel 

Mseep. Het verloop van de met Mseep bepaalde freatische lijn is vervolgens geïmporteerd in 

Mstab. Op deze wijze zijn de waterspanningen in het grondlichaam voor verschillende 

ontwerpbelastingen bepaald.   

 

 

 

 
figuur 11.3.3.1.  Freatische lijn hoogwater in MSeep  en  freatische lijn hoogwater in MStab 
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11.4 Ontwerpbelastingen 

 

De veiligheidsfactor zal t.a.v. de macrostabiliteit van het dijklichaam, per belasting anders 

worden beïnvloed. Dit maakt het noodzakelijk om het de macrostabiliteit te analyseren per 

zogehete ontwerpbelasting (zie: Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies). 

Hieronder worden de ontwerpbelastingen beschreven waarop de stabiliteitsanalyses gebaseerd 

zijn. Deze ontwerpbelastingen staan voorgeschreven in het Technisch Rapport Waterkerende 

Grondconstructies onder hoofdstuk 4. Combinaties van ontwerpbelastingen zijn niet 

beschouwd. Dit betekent dat er vanuit is gegaan dat het optreden van het MHW en het tijdstip 

van extreme neerslag niet samenvallen.  

11.4.1  Stabiliteit bij Normale Omstandigheden 

 

Beschouwd wordt de stabiliteit van de dijk onder normale omstandigheden. Dit wordt 

representatief gevonden voor een groot gedeelte van de levensduur van de dijk. Gerekend 

wordt met het winterpeil van het Markermeer wat overeenkomt met een waterstand van NAP-

0,40m. 

De schematisering van verloop van de waterspanningen zijn handmatig in MStab ingevoerd 

met behulp van een freatische lijn en piëzometrische lijn. 

Naast de handmatige MStab invoer zijn deze lijnen ook berekend met behulp van MSeep voor 

een nauwkeurigere benadering. De berekende waterspanningen uit MSeep zijn vervolgens 

geïmporteerd in MStab voor een aparte stabiliteitsberekening. 

 

11.4.2  Stabiliteit bij Extreem Hoogwater 

Bij hoogwater kunnen er hogere waterspanningen worden verwacht vanuit het pleistosceen, in 

de watervoerende pakketten en poriën van het dijklichaam. In de berekeningen zijn de 

waterspanningen in de poriën beschouwd als de waterspanning welke is afgeleid uit de 

waterhoogte. Deze waterhoogte kan afkomstig zijn uit de freatische lijn of uit de stijghoogten 

van de watervoerende pakketten. Het verloop van de freatische lijn en piëzometrische lijn is 

afhankelijk van de hoogte van het Maatgevende Hoog Waterstand, welke is bepaald uit de 

hydraulische randvoorwaarden. 

De schematisering van het verloop van de waterspanningen zijn handmatig in MStab 

ingevoerd met behulp van waterspiegel lijnen welke de freatische lijn en piëzometrische lijn 

voorstellen. 

Naast de handmatige MStab invoer zijn deze lijnen ook berekend met behulp van MSeep voor 

een nauwkeurigere benadering. De berekende waterspanningen uit MSeep zijn vervolgens 

geïmporteerd in MStab voor een aantal aparte stabiliteitsberekeningen. 

 

 

 

 

 

 



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

66 

 

  

11.4.3 Stabiliteit bij Extreme Neerslag 

 

Naast de invloed van de extreme hoogwaterstand op de waterspanningen, dient ook de 

invloed van extreme neerslag in een evenwichtsbeschouwing te worden betrokken.  

Aangehouden wordt conform Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, een 

verhoging ter plaatsen van de binnenkruinlijn en het binnentalud van de dijk met een hoogte 

van 0,5 à 1,0m t.o.v. de freatische lijn onder normale omstandigheden. 

De schematisering van het verloop van de waterspanningen zijn handmatig in MStab 

ingevoerd met behulp van waterspiegel lijnen welke de freatische lijn en piëzometrische lijn 

voorstellen. 

Neerslag heeft binnen de MSeep berekening weinig invloed gehad op het verloop van de 

freatische lijn en is daarom buiten beschouwing gelaten voor een aparte stabiliteitsberekening 

in MStab. De freatische lijn kwam veel overeen met de freatische lijn welke berekend is voor 

een situatie onder normale omstandigheden (winterpeil NAP-0,40m). 

 

11.5 Stabiliteitsanalyse 

 

11.6 Invloed verkeersbelasting op kritieke glijcirkel 

 

Uit de stabiliteitsanalyse is gebleken dat bij alle onderzochte situaties met verkeersbelasting, 

de stabiliteit van de dijk gunstig wordt beïnvloed. De verkeersbelasting zorgt voor een groter 

weerstandbiedend moment waardoor MStab kritieke cirkels bij de aanwezige steunberm 

vindt.  

Gevonden wordt dat de verkeersbelasting de grotere en diepere glijcirkels gunstig beïnvloed 

en daardoor cirkels met een lagere veiligheidsfactor bij de aanwezige steunberm vindt. Een 

realistische aanname zou zijn dat de verkeersbelasting niet altijd aanwezig zal zijn. Dit zal 

resulteren in een diepere glijcirkel met een grotere straal. Deze aanname wordt realistischer 

gevonden. Resultaten van de stabiliteitsanalyse met en zonder verkeersbelasting staan 

vermeld in tabellen 11.8.1. en 11.8.2. 

 

11.7 Invloed waterspanningen op kritieke glijcirkel 

 

Bij de stabiliteitsanalyse met verschillende aannamen voor de freatische lijn, worden 

verschillende veiligheidsfactoren gevonden. De verschillende aannamen zijn de met de hand 

geschematiseerde freatische lijn in MStab/SLIDE en de berekende freatische lijn uit MSeep. 

Bij de analyse van de stabiliteit onder normale omstandigheden zonder verkeersbelasting 

wordt een hogere veiligheidsfactor gevonden met de MSeep berekende freatische lijn dan bij 

de handmatige schematisering. De waterspanningen berekend met MSeep zijn lagen dan de 

grof geschematiseerde freatische lijn in MStab. De korrelspanningen zijn door de lagere 

waterspanningen uit MSeep hoger en resulteren daardoor in een hogere veiligheidsfactor. 

Bij de analyse van de stabiliteit bij hoogwater zonder verkeersbelasting, vind MStab een 

grotere glijcirkel dan bij de berekening met de freatische lijn uit MSeep. Het verloop van de 

freatische lijn uit MSeep ligt hoger bij de teen van de dijk dan de in MStab geschematiseerde 

freatische lijn. De waterspanningen conform de lijn uit MSeep zorgen daardoor voor een 

lagere korrelspanning. Dit resulteert in de vondst van een kleinere glijcirkel met een lagere 
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veiligheidsfactor ter plaatse van de teen van de aanwezige steunberm. Deze cirkel komt veel 

overeen met de gevonden glijcirkels voor de situaties met verkeersbelasting. 

 

 

11.8 Onderbouwing gevonden kritieke glijcirkel 

 

Een hogere veiligheidsfactor wordt gevonden voor de in MStab geschematiseerde freatische 

lijn voor de hoogwater situatie zonder verkeersbelasting.  

Gevonden wordt dat de grotere glijcirkels uit de analysen van de situaties zonder 

verkeersbelasting, maatgevend zijn. Dit vanwege de gunstige invloed (tegenwerkend 

moment) van de verkeersbelasting op de stabiliteit van de dijk. 

Verwacht wordt dat na het falen van de kleinere glijcirkels (uit analyse met verkeersbelasting) 

bij de steunberm, grotere en diepere glijcirkels (uit analyse zonder verkeersbelasting) zullen 

ontstaan.  

De diepere glijcirkels worden  meer beschouwt als kritieke glijcirkels omdat deze ook zonder 

het falen van de aanwezige steunberm kunnen ontstaan. 

Algemeen worden bij de stabiliteitsanalyse met de ontwerpbelasting “Extreme Hoog 

Waterstand”  lagere veiligheidsfactoren gevonden dan bij de overige ontwerpbelastingen.  

Voor de stabiliteitsanalyse met hoogwater wordt een kleinere glijcirkel gevonden met de 

MSeep berekende freatische lijn. Dit resulteerde in een kleine glijcirkel bij de steunberm. Met 

de handmatig geschematiseerde freatische lijn is daarin tegenstelling een diepere glijcirkel 

gevonden met een hogere veiligheidsfactor. Voor de hierboven genoemde rede worden de 

kleine cirkels bij de aanwezige steunberm niet maatgevend beschouwt en wordt de 

veiligheidsfactor welke met de geschematiseerde freatische lijn is berekend, maatgevend 

beschouwt. De veiligheidsfactor voor hoogwater is 0,59.  

 

 
Tabel. 11.8.1 Resultaten stabiliteitsberekening met verkeersbelasting (kleine glijcirkels) 

 

 
Tabel. 11.8.2 Resultaten stabiliteitsberekening zonder verkeersbelasting (diepe glijcirkels) 
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12 Ontwerp Dijkvernageling  

12.1 Inleiding 

Vanaf dit punt volgt het rapport zogezegd een tweetal wegen. Het eerstvolgende hoofdstuk 

beschrijft de ontwerpfase van dijkvernageling en het daarop volgende hoofdstuk gaat in op 

het ontwerp van dijkdeuvels.  

Bij het ontwerp van de twee verschillende oplossingstechnieken is uitgegaan van hetzelfde 

dijktraject en is gerekend met, voor zover mogelijk, het zelfde dwarsprofiel namelijk ter 

hoogte van dijkpaal 70 op dijk 23. In het vorige hoofdstuk is onderzocht welke situatie 

maatgevend blijkt te zijn. Hieruit is gebleken dat een maatgevend hoogwaterpijl waterstand  

zonder verkeersbelasting de kleinste belastingsfactor voortbrengt. Er is gekozen om te 

rekenen zonder de verkeerbelasting vanwege het positieve effect op het 

tegenwerkendmoment.  

Door het gebruik van hetzelfde profiel voor de beide oplossingsmethodes kunnen deze goed 

vergeleken worden waardoor het mogelijk is om een eenduidige conclusie te trekken.  

 

12.2 Principe werking 

Dijkvernageling heeft als doel de macrostabiliteit van het binnentalud van de dijk te 

verbeteren binnen het bestaande dijkprofiel. Dijknagels doen dit door de afschuivende 

grondmoot aan het dijklichaam te verankeren door middel van trekelementen. Dit principe is 

ook wel te omschrijven als grondwapening, vergelijkbaar met wapening in beton. 

Dijkvernageling is een methode van grondversterking die gebaseerd is op een veelvuldig 

gebruikte techniek genaamd soil nailing. Soil nailing wordt sinds de jaren 70 in het buitenland 

toegepast om grondophogingen te versterken. Toepassingen zijn te vinden in de wegenbouw 

en spoorbouw . Binnen het INSIDE project (CUR 219 2007) is aangetoond dat vernageling in 

een aangepaste vorm ook bruikbaar is voor dijklichamen. De aangepaste vorm heeft dan ook 

de naam dijkvernageling gekregen.  

Dijknagels verhogen de macrostabiliteit op twee manieren. Allereerst houden de dijknagels de 

afschuivende grondmoot vast waarbij de nagels voornamelijk op trek worden belast. De 

maximaal opneembare trekkracht in de nagels en de schuifspanning tussen het grout en de 

grond zullen maatgevend zijn. Ten tweede hebben de nagels een deuvelwerking tussen de 

afschuivende grondmoot en de niet gemobiliseerde grondmoot. De grote van het maximale 

moment en de maximale opneembare druk van de grond zullen maatgevend zijn.  

Dijknagels zijn passieve elementen en daarom niet vergelijkbaar met conventionele 

grondankers welke na uitharding op spanning gebracht worden. Voordat een dijknagel 

krachten opneemt moet het binnentalud eerst enkele centimeters afgegleden zijn. Dit zal 

veelal plaatsvinden bij een maatgevend hoogwaterpijl.  

Deze versterkingtechniek resulteert in een grotere weerstand tegen afschuiven. Hierdoor zal 

een hogere veiligheidsfactor worden bereikt en is een verhoging mogelijk.   
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12.3 Werkwijze 

De meest betrouwbare methode om dijknagels te dimensioneren is met behulp van een 3D 

programma zoals Plaxis. Zoals eerder beschreven is dit programma zeer arbeidsintensief en 

niet makkelijk controleerbaar waardoor hier niet voor gekozen is.  Er zijn een aantal 2D 

programma’s zoals Talren, Plaxis 2D, MStab (Bèta versie) en een aantal Amerikaanse 

programma’s. De meeste programma’s rekenen met grond parameters welke moeilijk 

verkrijgbaar zijn in Nederland. De Amerikaanse programma’s werken veelal met soil nails 

waarvoor een andere berekeningsmethode gebruikt wordt. MStab (9.10) is hier een 

uitzondering op en rekent voornamelijk met in Nederland beschikbare grondparameters. In de 

beschikbare versie van het programma is de optie van de nagel berekening niet aanwezig. Het 

betreft een Bèta versie waar wel nagels in toegevoegd kunnen worden, dit programma is   

uitgebracht waardoor de betrouwbaarheid (nog) niet te garanderen valt. Zo ver bekend zijn de 

resultaten betrouwbaar maar er kan niet uitgesloten worden dat er vreemde waardes uit 

kunnen komen.  

Om het proces te begrijpen en de uitkomst te kunnen controleren is er gekozen om een 

handberekening te maken en deze te vergelijken met het programma MStab (9.10).  

12.4 Dimensioneren 

Inleiding  
Nu een globaal beeld is verkregen van dijkvernageling wordt er in dit hoofdstuk de 

handberekening uitgebreid beschreven. Zowel de krachten in de nagel als de krachtwerking 

tussen de nagel en de grond worden berekend. Voor de berekening van de krachten zijn 

diverse parameters nodig. Deze parameters zijn op diverse manieren te bepalen. Er is gekozen 

voor de methode waarvan de parameters beschikbaar zijn. De overige methodes zijn niet in dit 

rapport uitgeschreven.   

De berekende waarden worden vergeleken met de waardes die met behulp van het programma 

MStab zijn gevonden. Ook in het programma MStab bestaat er een mogelijkheid om met 

verschillende parameters te rekenen. Vanzelfsprekend is ook hier voor dezelfde methode als 

degene die  in de handberekening gebruikt is, gekozen. De bedoeling is om deze waardes zo 

veel mogelijk overeen te laten komen. 

12.4.1 Krachten op de nagel  

Omdat een dijknagel een passief element in een dijk is, zal deze pas gaan werken nadat het 

talud enige vorm van verplaatsing heeft ondergaan. De verplaatsing van de grond ten opzichte 

van de nagel wordt relatieve verplaatsing genoemd. Met andere woorden, zonder relatieve 

verplaatsing zal de nagel geen krachten opnemen. Afhankelijk van de richting van de relatieve 

verplaatsing zal er een normaalkracht in lengterichting (vasthouden van het talud of een 

dwarskracht dwars op de nagel oftewel deuvel werking) optreden. Er zal moeten worden 
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bepaald hoeveel deze krachten bedragen bij een relatieve verplaatsing langs het glijvlak bij de 

beschouwde dijk.  

De resultaten van het eerste project van Clouterre laten zien dat dijknagels op het moment van 

bezwijken een S-vormige vorm aannemen. Op het moment van bezwijken kan de nagel de 

verplaatsing van de grond geheel, gedeeltelijk of helemaal niet volgen. Wanneer de nagel de 

vervorming gedeeltelijk of helemaal niet volgt, zal deze krachten

Fig. 12.4.1.1. Relati

Fig.12.4.1.2. Grootschalig direct schuifproef van het systeem grond

met een 3D tunnel EEM

 

Om een duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de vervorming van de nagels zijn in 

Fig.12.4.1.3 twee nagels afgebeeld waarbij 1 nagel bijna haaks op het glijvlak is geplaatst en 

de andere meer evenwijdig aan het glijvlak. Het figuur geeft schematisch weer wat de vorm 

van de nagels is voor en na vervorming als gevolg van een verplaatsing van het grondmas

langs het glijvlak. De afstand van de verplaatsing is weergegeven met delta x. Er is gebleken 

dat naarmate de hoek α tussen de nagel en het glijvlak toeneemt , 

toeneemt. Andersom geld het tegenovergestelde.  
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bepaald hoeveel deze krachten bedragen bij een relatieve verplaatsing langs het glijvlak bij de 

De resultaten van het eerste project van Clouterre laten zien dat dijknagels op het moment van 

mige vorm aannemen. Op het moment van bezwijken kan de nagel de 

verplaatsing van de grond geheel, gedeeltelijk of helemaal niet volgen. Wanneer de nagel de 

vervorming gedeeltelijk of helemaal niet volgt, zal deze krachten opnemen.  

 
Fig. 12.4.1.1. Relatieve verplaatsing 

Fig.12.4.1.2. Grootschalig direct schuifproef van het systeem grond-nagel en postdictie

met een 3D tunnel EEM-Plasxis model 

duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de vervorming van de nagels zijn in 

e nagels afgebeeld waarbij 1 nagel bijna haaks op het glijvlak is geplaatst en 

de andere meer evenwijdig aan het glijvlak. Het figuur geeft schematisch weer wat de vorm 

van de nagels is voor en na vervorming als gevolg van een verplaatsing van het grondmas

langs het glijvlak. De afstand van de verplaatsing is weergegeven met delta x. Er is gebleken 

 tussen de nagel en het glijvlak toeneemt , ∆L afneemt en 

toeneemt. Andersom geld het tegenovergestelde.   
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De resultaten van het eerste project van Clouterre laten zien dat dijknagels op het moment van 

mige vorm aannemen. Op het moment van bezwijken kan de nagel de 

verplaatsing van de grond geheel, gedeeltelijk of helemaal niet volgen. Wanneer de nagel de 

 
nagel en postdictie-analyse 

duidelijk beeld te krijgen van de omvang van de vervorming van de nagels zijn in 

e nagels afgebeeld waarbij 1 nagel bijna haaks op het glijvlak is geplaatst en 

de andere meer evenwijdig aan het glijvlak. Het figuur geeft schematisch weer wat de vorm 

van de nagels is voor en na vervorming als gevolg van een verplaatsing van het grondmassief 

langs het glijvlak. De afstand van de verplaatsing is weergegeven met delta x. Er is gebleken 

L afneemt en ∆B 
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Fig.12.4.1.3 verplaatsing afhankelijk van hoek a 

 

Als de nagel de grond volledig zou volgen zou de nagel met een lengte van ∆x moeten 

worden verlengd en zal er alleen een trekkracht optreden. Dit is bij een nagel van staal of 

carbon echter niet mogelijk omdat dit extreme buigen wordt tegengegaan door de rek,- en 

buigstijfheid van het materiaal. In de praktijk treedt er altijd enige vervorming op waardoor de 

nagels als het ware op spanning komen te staan en in staat is krachten op te nemen.. 

Ook bij een hoek van 0° en dus evenwijdig aan het glijvlak zal er enkel trekkracht optreden. 

Bij een hoek van 90° zal er alleen dwarskracht optreden in de nagel. In praktijk zal dit alleen 

nooit het geval zijn omdat het aangenomen glijvlak niet exact op deze plaats hoeft op te 

treden. Door het toevoegen van een nagel aan een talud zal de maatgevende glijcirkel 

verplaatsen. Hierdoor veranderd de hoek tussen de nagel en het glijvlak waardoor de 

oorspronkelijke hoek niet meer van toepassing is.  

12.4.2  Schematisering van een nagel  

Nu duidelijk is dat de optredende krachten in de nagels afhankelijk zijn van de relatieve 

verplaatsingen en de hoek tussen de nagel en het glijvlak, kan de grote van deze krachten 

bepaald worden. Om de optredende krachten te bepalen is het nodig de nagel te schematiseren 

en de omliggende grond te modelleren. In Fig. 12.4.2.1 is een nagel schematisch weergegeven 

waar bij de punten A en A’ de locatie van het maximale moment weergeven. Het punt O geeft 

de maximale dwarskracht weer en dus tevens het punt van het minimale moment. Uit het 

figuur valt ook op te maken dat de vervorming symmetrisch is waardoor de optredende 

krachten aan beide kanten van de nagel gelijk zijn. Uit het figuur valt ook op te maken dat er 

een lichte buiging ter plaatse van A en A’ plaats vind. Deze verplaatsing is evenals de 

afstanden weergegeven in figuur Fig. 12.4.2.1.   



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

72 

 

  

 
Fig. 12.4.2.1 schematisatie van een vervormde nagel 

 

De vervorming van de nagel en de grond is te vergelijken met een elastisch ondersteunde 

ligger zodat de modellering van een elastische ondersteunde ligger op de nagel toegepast kan 

worden. Als evenwichtsvergelijking kan geschreven worden: 

 

�� ������ � �� � 
 0 

   

EI Buigstijfheid van de nagel  

  Es Elasticiteitsmodules van de grond 

 

Bij het oplossen van de vergelijking wordt er gebruik gemaakt van de overdrachtslengte Lo of 

de parameter β: 

 

� 
 �4���� 
 1��
 

 

Vanwege de symmetrie in de nagel is het voldoende om de helft van de nagel te beschouwen. 

Er wordt gekozen om de nagel in positieve richting te modelleren waarbij de dwarskracht Fd 

evenwijdig aan zowel het glijvlak als aan de y as loopt. Fig. 12.4.2.2 
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Fig. 12.4.2.2 modellering in positieve x richting  

 

 

De randvoorwaarde die gelden zijn: 

 

Met deze randvoorwaarden is de evenwichtsvergelijking op te stellen. Het resultaat van deze 

berekening geeft de verplaatsing y, de dwarskracht in de nagel D en het moment in de nagel 

M.   

 

 

Fig. 12.4.2.3 geeft het verloop van de verplaatsing, het moment en de dwarskracht in een hele 

nagel weer. Dit komt overeen met de schematische weergave in Fig. 12.4.2.1. Er valt op te 

maken dat er een buiging optreedt in punt A en A’. Deze buiging is het gevolg van de 

interactie tussen de grond en de nagel. Een nagel die niet in de grond is geplaatst zal deze 

vervorming niet aan nemen. De vervorming is nagenoeg hetzelfde als die van een stalen 

damwand als deze in een grondlichaam is geplaatst met als verschil dat de afstanden een stuk 

groter is. En een damwand is in grotere mate bestand tegen het opnemen van momenten dan 

een nagel.  
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Fig. 12.4.2.3 verplaatsing, moment en dwarskracht in de nagel 

 

12.4.3 Bepalen nagelkrachten 

Het doel van vernageling is het verhogen van de macrostabiliteit van een het talud of bij 

dijkvernageling van een dijktalud. Bij het berekenen van de stabiliteit van een  talud wordt 

gerekend met de bezwijktoestand. Dit omdat een nagel een passief element is. Dit houdt in dat 

de nagel de maximale krachten pas opneemt op het moment dat de dijk gaat afglijden. Door te 

rekenen met de maximaal opneembare krachten kan een veiligheidsfactor van boven de 1 

behaald worden.  
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In de voorgaande paragrafen  is beschreven dat de nagelkrachten afhangen van de hoek tussen 

de nagel en het glijvlak. Met behulp van de modellering is er een verband tussen de 

verplaatsing en de optredende dwarskrachten en het moment beschreven. Dit alles afhankelijk 

van de nagel en grond eigenschappen.  

De gevonden krachten zijn echter niet toereikend om de maximale krachten op het moment 

van bezwijken te bepalen. De methode die deze maximale krachten wel kunnen bepalen 

bestaat uit een aantal criteria waarbij wordt bepaald wat de maximale krachten zijn die 

kunnen optreden voordat de constructie bezwijkt. De constructie kan bezwijken doordat de 

interactie tussen de nagel en de grond faalt of doordat de nagels zelf bezwijkt. Het falen 

tussen de grond en de nagel kan optreden door een tekort aan wrijving tussen de grond en de 

nagel of doordat de nagel een te grote druk op de grond uitoefent (laterale richting). De nagel 

zelf kan ook op dwarskracht en op moment bezwijken. Er kunnen zo vier criteria worden 

opgesteld voor de maximale krachten in de nagel voordat de nagel bezwijkt.  

 

C1: Uittrekken van de nagel, slipcriterium 
Het slipcriterium geeft de maximale haalbare trekkracht in de nagels op basis van een 

wrijvingsoverdracht tussen grond en nagel. De trekkracht wordt behaald uit de wrijving (Τmax) 

tussen het betonniet en de aangrenzende grond.  

 

C2 Bezwijken op laterale gronddruk 

In het actieve deel van de glijcirkel wordt de belasting van de grond op de nagel 

overgedragen. De reactiekrachten vanuit de nagel zijn de normaalkracht Fn en de dwarskracht 

Fd. De toelaatbare laterale druk van de nagel op de grond wordt bepaald door de maximaal  

opneembare laterale druk van de grond (Pu). Dit principe berust op het grondmechanisch 

bezwijken van de grond door de optredende druk van de grondnagel.  

 

C3 Plastisch vervormen op dwarskracht 

Op de potentiële faalzone (punt O), het glijvlak, treedt de maximale dwarskracht in de nagel 

op. Ter plaatse van dit punt is het moment nul. Omdat het moment op deze plaats nul is, is de 

maximale optredende dwarskracht gelijk aan Fd.  

 

C4 Plastisch vervorming op moment 
De nagel zal bezwijken als het optredende moment groter is dan het maximaal opneembare 

moment. Het maximale moment treed op in punt A en A’ aan weerzijde van het glijvlak.  

 

Deze criteria geven een maximale waarde voor de draagkracht van een nagel in dwars,- axiale 

(lengterichting) richting van de nagel of een verband tussen de draagkracht in dwars,- axiale 

richting. Deze criteria kunnen in een Fn-Fd-vlak worden uitgezet waardoor het verband of de 

begrenzing visueel wordt gemaakt. Door de vier criteria te combineren en uit te zetten in één 

Fn-Fd-vlak ontstaat er een zogenaamd veiligheidsdomein. Elke willekeurig punt binnen dit 

gebied staat voor een dwars en trekkracht die opkunnen treden zonder dat de constructie 

bezwijkt. Omdat er gezocht wordt naar de maximale krachten (bezwijkkrachten) moet hieruit 

het maximale resultaat gevonden worden.  
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Voor dat dit van toepassing is zullen eerst de vier criteria afzonderlijk worden bepaald en deze 

zullen worden ingevoerd in het Fn-Fd-vlak. Er zal blijken dat een aantal criteria op 

verschillende manieren bepaald kunnen worden.  

 

Fig. 12.4.3.1 Fn-Fd-vlak 

12.4.3.1 Criterium 1: Bezwijken op wrijving tussen grond en nagel 

Het criterium  bezwijken op wrijving tussen de grond en de nagel beschrijft de maximale 

trekkracht die kan worden uitgeoefend op de nagel voordat hij uit de grond getrokken wordt. 

Dit kan beschreven worden uit de uittrekkracht. De meest nauwkeurige manier om dit te 

bepalen is door het plaatsen van test nagels en te meten bij welke kracht de nagels uit de 

grond getrokken worden. Over  deze test resultaten is bij dit project niet de beschikking dus 

zal deze zo goed mogelijk worden aangenomen.  

Dit criterium wordt beschreven als: �� � ��,��� 

Waarbij FN, max; ��,��� 
 � · � · �� · ���� 

 

  Fn,max draagkracht in axiale richting (uitrekkracht) 

  D  diameter groutlichaam 

Lo met facing: lengte van de nagel aan de passieve zijde naast het 

glijvlak (Fig. 12.4.3.2)   

 zonder facing: kortste lengte aan weerzijden van het glijvlak zie 

Fig. 12.4.3.2 

Τmax gemiddelde schachtwrijving per mm
2 
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Fig. 12.4.3.2 Fn-Fd-vlak 

De parameter Τmax een parameter die de uittrekkracht beschrijft per eenheid van het 

oppervlakte. Deze parameter kan worden bepaald door middel van grafieken die zijn 

ontwikkeld bij het project Clouterre of volgens de trekpalen methode. Het project Clouterre is 

in de jaren 70 uitgevoerd in Frankrijk. Hier zijn verschillende nagels in verschillende 

grondsamenstellingen uit de grond getrokken om zo de maximale uittrekkracht te bepalen. 

Het is echter niet optimaal om op deze manier de maximale schachtwrijving te bepalen omdat 

deze grafieken zijn gemaakt op basis van proeven die in Frankrijk zijn uitgevoerd. De 

Nederlandse grondeigenschappen wijkt in veel gevallen te veel af van de Franse waardoor de 

schachtwrijving ook anders zal zijn. Verstandiger is om te deze te bepalen aan de hand van de 

trekpalen methode. 

 

De maximale schachtwrijving van dijknagels is te vergelijken met die van trekpalen. Voor 

trekpalen bestaat een methode (CUR 2001-4) om met behulp van de conusweerstand de 

maximale schachtwrijving te bepalen. De waarde Τmax wordt bepaald volgens: 

  ��� 
 !" · #$;& 

 

Τmax  maximale schachtwrijving 

qc;z  conusweerstand op diepte z 

αt factor waarmee de methode van inbrengen en de eigenschappen 

van grond in rekening worden gebracht. 

 

n de CUR 2001-4 zijn verschillende waarden gegeven voor αt afhankelijk van de methode van 

het inbrengen van de paal. De gunstigste waarde in zand is 1,2%, voor een in grond gevormde 

paal. Bij vernageling wordt het grout onder druk in het dijklichaam geplaatst. Er wordt 

aangenomen dat dit een minstens zo goede aanhecht geeft als een in de grond gevormde paal. 

Een aanname van 1,2% is daarom een realistische aanname.  

 

Voor trekpalen in klei geeft dezelfde CUR de waarde voor αt zoals gegeven in tabel . Deze 

waardes zijn afkomstig uit literatuur en niet uit proefbelastingen.  
 

Tabel. 12.4.3.1 at factor 

 

De uit trekkracht is dus afhankelijk van de hoeveelheid oppervlakte wat zich achter de 

glijcirkel bevindt (met facing). Zonder facing heeft het geen zin om een langere nagel te 

gebruiken dan het deel wat binnen de glijcirkel valt. Bij het gebruik van een facing is dit wel 

het geval omdat de grip van de nagel op het afschuivende deel wordt vergroot door een 

facing. Deze facing zal hier dan wel op gedimensioneerd moeten worden.  

De draagkracht in axiale richting is onafhankelijk van de optredende dwarskracht in de nagel 

(Fd). Dit criterium heeft resulteert in een verticale lijk in het Fn-Fd-vlak. Grafiek 12.4.3.1 

geeft criterium 1 weer in het Fn-Fd-vlak in de in dit project toegepaste situatie. Voor de 

berekening wordt verwezen naar bijlage 5.1. 
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Grafiek 12.4.3.1 Grafiek C1 in het Fn-Fd-vlak 

12.4.3.2 Criterium 2: Bezwijken op maximale gronddruk  

Het criterium waarbij het falen van de constructie optreed doordat de druk op de grond zo 

groot wordt dat de grond plastisch gaat vervormen, wordt beschreven door: 

 �' � �',��� 

 

De druk op de grond kan worden overschreden op het moment dat één punt de maximale 

gronddruk overschrijdt of dat dit gebeurd over een bepaalde lengte. De conservatieve en 

meest simpele benadering is die waarbij één punt de maximale gronddruk overschrijdt. Hier 

voor is dan ook gekozen: 

�'��� 
 () ��*2  

 

Pu staat voor de limietdruk van de grond. De berekeningsmethodes komen oorspronkelijk uit 

Frankrijk. Men is hier gewend grondonderzoek uit te voeren volgens de Ménard-

pressiometerproef. Een pressiometerproef levert een Em , de elatiteitsmodules van de grond 

(de m staat voor intermezzo Ménard-pressiometerproef) en een PI, de limietdruk van de grond. 

Deze parameter wordt niet bepaald bij een gebruikelijk grondonderzoek in Nederland. De 

waarde van pu kan dan ook niet rechtstreeks worden afgeleid. Wel is de limietdruk 

vergelijkbaar met de in Nederland gehanteerde maximale gronddruk pu. Uit onderzoek is 

gebleken dat er empirische relaties bestaan tussen de maximale gronddruk en bekende 

grondparameters.  

Om de maximale gronddruk te bepalen kan gekozen worden tussen twee methodes. Er kan 

gebruik worden gemaakt door een vergelijking te maken met horizontaal belaste palen en 

door gebruik te maken van de empirische relatie met de conusweerstand. In het kader van dit 

project is gekozen om gebruikt te maken van de conusweerstand omdat een sondering op een 

kleine afstand van het dijktraject beschikbaar is.  

 

Tussen de conusweerstand en de maximale gronddruk die door middel van een 

pressiometerpoef uitgevoerd wordt, bestaat een empirische relatie. Via deze relatie kan de 

maximale gronddruk worden bepaald; 
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() 
 (, 
 #$�  

β  3 voor klei  

β  6 voor silt 

β  9 voor zand 

qc  conusweerstand  

 

Tussen de ongedraineerde schuifsterkte en de conusweerstand bestaat een relatie van qc #$ - 15á20 · 0). Gecombineerd met de vorige formule krijgt men voor klei: 

 

() 
 (, 
 #$3 
 15 á 203 · 0) 
 5á7 · 0) 

 

 

Het tweede criterium stelt dat de druk niet groter mag worden dan limietdruk van de grond. 

De druk op de grond wordt veroorzaakt door de dwarskracht die optreed in de nagel, deze 

kracht wordt overgebracht over een oppervlakte D x Lo. De parameter D kan vergroot worden 

door een grotere diameter van het grout toe te passen en Lo kan worden vergroot door een 

nagel met een hogere buigstijfheid te plaatsen. In grafiek 12.4.3.2  is de begrenzing van 

criterium twee weergegeven in het Fn-Fd-vlak. De berekening hiervan is te vinden in bijlage 

5.1. 

 

 
Grafiek 12.4.3.2 Grafiek C2 in het Fn-Fd-vlak 

12.4.3.3 Criterium 3: Bezwijken van de nagel op dwarskracht 

Criterium 3 en 4 beschrijven de maximale krachten die de nagel op kunnen nemen voordat hij 

bezwijkt. Dit zal optreden in het punt O Fig. 12.4.2.1 Voor deze berekening wordt 

aangenomen dat de trekkracht in de nagel niet varieert in de zone rond het glijvlak. In 

werkelijkheid zal deze iets aan trekkracht afnemen naarmate meer in de negatieve x richting 

wordt gekeken. Deze verschillen zijn verwaarloosbaar en worden niet meegenomen.  

Voor de sterkte van de nagel wordt het criterium van Anthoine toegepast: 

 

3��4�5
6 � 3�'4'5

6 � 3 77���5
6 � 1 

 



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

80 

 

  

 

 

 

 

 FN  optredende trekkracht  

 RN  maximaal opneembare trekkracht 

 FD  optredende dwarskracht 

 RD  maximaal opneembare dwarskracht  

 M   optredende moment  

 Mmax(0)  maximaal opneembaar moment bij een zuivere buiging (FN = 0) 

 

 

 

De nagel zal bezwijken op het punt waar de nagel het glijvlak snijd. Ter plaatse van dit punt 

(punt O) is het moment gelijk aan nul. Zodat geldt: 

 

3��4�5
6 � 3�'4'5

6 � 1 

 

Met 4' 
 896  kan het derde criterium geschreven worden als: 

 

�',��� 
 12:;4�6 < ��6= 
 

Ook voor dit criterium geld �' � �',��� . In tegenstelling tot de eerste twee criteria heeft dit 

criterium wel een verband met de optredende trekkracht FN en levert daardoor geen rechte lijn 

op in het Fn-Fd-vlak. Grafiek 12.4.3.3 geeft het resultaat weer zoals deze is bepaald voor dit 

project, in bijlage 5.1 is de berekening uitgevoerd.  

 

 
Grafiek 12.4.3.3 Grafiek C3 in het Fn-Fd-vlak 
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12.4.3.4 Criterium 4: Bezwijken van de nagel op moment 

Zoals eerder vermeld treed het maximale moment op in punt A en A’. In deze punten is de 

dwarskracht gelijk aan nul zodat het maximale moment met behulp van het criterium van 

Anthoine geschreven kan worden als: 

7��� 
 7>?@ ;A= B1 < 3��4�5
6C 

 

Het optredende moment in de nagel wordt bepaald door: 

 7 
 �'�DEFG� sin K� 
 

In de eerste benadering wordt verondersteld dat het systeem bezwijkt als de nagel gaat 

plastificeren in de punten waar  het maximale moment optreed. Dit vind als eerste plaats in de 

punten  A en A’ op een afstand �L 
 M� �, ook  te schrijven als � 
 M� �. Worden deze 

criteria gecombineerd wordt het volgende verkregen.  

 

�',��� 
 1EFG� sin K� · 7���� 
 3.17����  

 

Plastisch vervormen in punt A en A’ zal meestal niet direct leiden tot het bezwijken van de 

nagel wanneer de nageleigenschappen enige vorm van plastische vervorming toelaten. Bij een 

benadering van twee plastische schanieren zal de grond onder de nagel vervormen nadat de 

nagel verder vervormt. Bezwijken zal pas optreden nadat de grond onder de nagel ook 

plastisch is vervormt. Vanwege de reactiekracht van de grond zal de nagel bij een hogere 

dwarskracht (FD,max) bezwijken. 

�' � �',��� 

 

 

�',��� 
 1.627>?@ ;A=� � 0.24()�� 

 

Deze formule gecombineerd met de formule van Anthoine: 

  
�',��� 
 1.627>?@ ;A=� B1 < 3��4�5

6C � 0.24()�� 

 

 D  diameter groutlichaam  

 Lo  overdrachtslengte  

 Mmax(0)  bezwijkmoment, nagel eigenschap  

 FN  optredende trekkracht(horizontale as Fn-Fd-vlak)  

 RN  maximaal opneembare dwarskracht  

 PU  limietdruk van de grond  
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Ook dit criterium geeft een verband aan tussen de optredende trekkracht en de dwarskracht. 

Het vierde criterium is een combinatie van sterkte van de nagel en sterkte van de grond. In 

Fig.12.4.3.3 is weergegeven hoe de dwarskracht in het punt O zich ontwikkeld als functie van 

y, afhankelijk van de sterkte van de nagel.  

Er valt uit het figuur op te maken dat bij een nagel met en geringe sterkte de nagels eerste gaat 

plastisch gaat vervormen en daarna pas de grond. (C4) 

In het geval van de sterke nagel zal er eerst plastische vervorming van de grond over een 

bepaalde lengte optreden en bij een grotere waarde van y (verplaatsing) zal de nagel 

plastische gaan vervormen. Echter geld in criterium 2 dat de constructie bezwijkt als de 

limietdruk van de grond wordt overschreden. Met deze aanname is de dwarskracht bij nagels 

met hoge strekte alleen afhankelijk van de grond eigenschappen. 

 

 

Fig.12.4.3.3 De verplaatsing als functie van de dwarskracht 

 

 

 Grafiek 12.4.3.3  geeft het verloop van criterium in het Fn-Fd-vlak weer. In bijlage 5.1 zijn de 

uitwerkingen te vinden. 
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12.4.3.5 Combinatie criteria  

Voor alle vier criteria is nu een formule bekend voor de draagkracht in axiale en laterale  

richting van de nagel of een verband hiertussen. In Tabel 12.4.3.5 zijn de 4 criterium 

samengevat, voor elk criteria geld:  

 

 �' � �',���     *P      �� � ��,��� 

 

Criterium  ��,��� 
 � · � · �� · Q��� 

 

�'��� 
 () ��*2  

 

�',��� 
 12:;4�6 < ��6= 
 

�',��� 
 1.627>?@ ;A=� B1 < 3��4�5
6C � 0.24()�� 

Tabel 12.4.3.5 combinatie criteria  

 

In grafiek 12.4.3.5 zijn de 4 criteria in een grafiek weergegeven. Van Criterium 3 is een groot 

deel weggelaten omdat deze bij lage trekspanningen een erg hoge dwarskracht aan kan. Dit 

zal de schaal van de grafiek erg klein worden waardoor den andere criteria slecht zichtbaar 

zouden zijn.   

 
Grafiek 12.4.3.5 combinatie criteria  

 

Het vak dat vanaf gezien vanaf 0,0(omgrenst door gele lijnen) heet het veiligheidsdomein. 

Namelijk zolang de optredende krachten Fn en FD binnen deze lijnen blijven worden de vier 

criteria niet overschreden.  

De ligging van deze lijnen zijn pers situatie anders, men kan hier wel invloed op hebben door 

de nageleigenschappen te verhogen of door de nagel langer te maken. In het geval van de 

Markermeerdijk blijkt de gronddruk en de schachtwrijving maatgevend te zijn. Door 
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bijvoorbeeld de nagels te verlengen of de diameter te vergroten zou deze lijn (C1) meer 

opschuiven richting C3. 

 

12.4.3.6 Principe van maximale arbeid  

In de vorige paragraaf is beschreven hoe de draagkrachten worden berekend voordat de 

constructie bezwijkt. Het resultaat hiervan is een domein dat aangeeft welke combinatie van 

trek- en drukkracht mogelijk zijn zonder dat de nagel bezwijkt. Bij een talud 

stabiliteitsberekening wordt altijd gerekend met de bezwijksituatie. Dat betekend dat de 

combinatie van dwars,- en trekkrachten op de omhullende (gele) lijn van de grafiek ligt.  

  
Fig. 12.4.3.6.1 Hoek tussen nagel en raaklijn 

 

Bij de methode die gehanteerd wordt om te bepalen welke precieze combinatie meegenomen 

dient te worden in de berekening wordt het principe van maximale arbeid toegepast. Het 

beschouwde punt in de nagel is het snijpunt tussen de nagel en het glijvlak, punt O Fig. 

12.4.3.6. Op het moment van bezwijken is de relatieve verplaatsing (δ) gelijk aan de richting 

van het raakvlak aan de glijcirkel. Deze richting staat loodrecht op de straal van de glijcirkel 

door het punt O. Op het moment van bezwijken representeert het punt P (Grafiek 12.4.33.6.1) 

de combinatie van de optredende dwarskracht FD,max en trekkracht Fn in de nagel en Fnagel de 

optredende resultante van deze krachten.   

 

 
Grafiek 12.4.33.6.1 punt P in Fn-Fd-vlak 
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Omdat δ loodrecht op de straal van het glijvlak staat, is F δR de bijdrage van Fnagel aan de 

stabiliteit van het talud. Bij het principe van maximale arbeid wordt er dus gezocht naar de 

kracht die de grootste bijdrage levert aan de stabiliteit van het talud.  

 

Wordt δ uitgezet in een FN-FD-vlak dan is het mogelijk F te ontbinden in een kracht FD,δ 

evenwijdig aan δ en een kracht FN,δ . De arm van de kracht die loodrecht op δ (ten opzichte 

van het middelpunt van de glijcirkel) is gelijk aan nul, de kracht licht in het verlengde van de 

van de straal van de cirkel waardoor er geen bijdrage geleverd wordt aan de stabiliteit. De arm 

van de kracht evenwijdig aan δ is gelijk aan de straal van de glijcirkel (R), deze kracht staat 

loodrecht op de straal van de cirkel. De ontbonden krachten FD,δ draagt dus bij aan de 

taludstabiliteit. In deze situatie heeft de kracht FN,δ geen invloed op de taludstabiliteit.  

 

 
Fig. 12.4.3.6.2 krachten in Fn-Fd-vlak 

 

 
Fig. 12.4.3.6.4 krachten in Fn-Fd-vlak met berekende waardes  
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12.4.3.7 Rotatie van de nagel 

Uit proeven is gebleken dat de in de vorige paragraaf beschreven methode niet helemaal 

aansluit op de resultaten. Doordat de hoek θ door de buiging van de nagel wordt beïnvloed. 

Door de verschuiving langs het δ vlak zal deze hoe kleiner worden, hierdoor zullen de 

krachten FN,δ en FD,δ dus wat kleiner worden. De nieuw ontstaande hoek wordt θmob genoemd 

en is te bebalen op de volgende manier: 

 

 θ�DG 
 θSTU < θVD"  
 

Hier voor is θrot nodige en die kan op de volgende manier bepaald worden; 

 �20� W tan θVD" W 1.5 �20�  

 

 
Fig. 12.4.3.7.1 mobilisatiehoek 

 

Deze methode gaat alleen op als θint tussen zijn extremen waarde in valt. Dit betekend als de 

hoek erg klein is zal de nagel allen op trekkracht werken en omgekeerd, als de hoek erg groot 

is zal de nagel alleen op dwarskracht werken. Dit betekend dat er aangenomen wordt dat de 

nagels zo geplaatst worden dat deze waardes niet gehaald worden. De voorwaarde waar θint 

aan moet voldoen zijn:  

 
 

12.4.3.8 Macrostabiliteit 

Nu de nagelkrachten bekend zijn, is het mogelijk deze aan de formule van Bishop toe te 

voegen. Zoals eerder uitgelegd beschouwd de methode van Bishop een talud als een 

momenten evenwicht. Dit wil zeggen dat alleen krachten die een arm ten opzichte van het 
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middelpunt van de glijcirkel effect hebben op het momentenevenwicht. Om de stabiliteit van 

het vernagelde talud te bepalen, zal het moment dat geleverd kan worden door de kracht in de 

nagel, toegevoegd moeten worden aan het weerstandbiedend moment dat de grond zelf kan 

leveren. In de vorige paragraaf is beschreven hoe vanuit Fnagel de ontbonden krachten FN,δ en 

FD,δ te bepalen zijn. De momenten die deze krachten teweeg brengen zijn als volgt te bepalen:  

 
Fig. 12.4.3.7.1 ontbonden krachten  

 

   7Z,[�\]^ 
 �'_4 � ��_ `�a b4 

 

MF,nagel    Totaal aan weerstandbiedendmoment door 1 nagel 

FDδR    Moment ten gevolgen van  FD,δ 

FNδtanφR    Moment ten gevolgen van  FN,δ  

 

 

Zoals nu duidelijk is geworden zijn de afmetingen en de hoek van de nagel van groot belang 

op de uiteindelijke sterkte. Om de Markermeerdijk stabiel te krijgen is deze berekening op 

twee manieren uitgevoerd. Eerst is er een hoek bepaald die praktisch uitvoerbaar en zodat er 

voldoende grond boven de nagel aanwezig is. In tekening nummer 3 is te zien hoe deze nagels 

geplaatst zijn en bijlage 5.3 geeft aan welke gegevens gebruikt zijn voor de berekening. Er is 

gekozen om de nagels in lengterichting op 1 meter afstand van elkaar te plaatsen. De nagels 

zitten op 1.2 meter boven elkaar. Om de berekening niet vaak achter elkaar te herhalen zijn er 

in de uitgangsituatie 4 nagels geplaatst, dit levert het volgende reusltaat: 

 

Nagelkrachten  Nagel 1 Nagel 2 Nagel 3 Nagel 4 

FN δ (trekkracht) 73 79 85 89 

Fd δ (dwarskracht) 69 63 54 48 

Moment ten gevolgen van FN δ 296 319 344 358 

Moment ten gevolgen van Fd δ 888 803 693 616 

Weerstandbiedendmoment per nagel 1184 1122 1037 974 

tabel. 12.4.3.8.1 Krachten ten gevolgen van de nagel 

 

In de tabel 12.4.3.8.1 zijn de krachten die optreden in elke nagel weergegeven en de bijdrage 

per nagel aan het weerstandbiedend moment. Er valt op te merken dat trekkracht FN,δ hoger is 

als de dwarskracht maar dat de dwarskracht toch een grotere invloed heeft op het 

weerstandbiedend moment. De rede dat  FD,δ een grotere invloed heeft op de stabiliteit is dat 

deze haaks op de straal van de cirkel staat. Hierdoor krijgt FN,δ een grotere arm waardoor de 

bijdrage aan het weerstandbiedendmoment een stuk hoger is. 
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In tabel. 12.4.3.8.2 staan de bijdrage aan de Sf vermeld. Per nagel is berekend wat de bijdrage 

is aan de veiligheidsfactor. In de linker kolom is met de hand de taludstabiliteit van de niet 

vernagelde dijk bepaald. In de rechter kolom is het weerstandbiedend moment van het 

originele talud berekend met Mstab. Hier tussen zit een verschil van 500 kN, dit resulteert in 

een verschil van 0.06 in de veiligheidsfactor. Het verschil tussen bij een vernageld talud 

bedraagt 0.13 in de SF. Waar dit verschil vandaan komt is niet helemaal duidelijk, het zou 

kunnen komen door de verschillende stukken die aangenomen zijn bij de Bishop berekening.  

 

 

Taludstabiliteit  

Aandrijvendmoment zonder nagel Ma kNm 4116 4116 

Weerstandbiedendmoment zonder nagel  Mw kNm 2201 2741 

F nagel    kN 101 101 

Veiligheidsfactor zonder nagel  SFonv   0.53 0.53 

Veiligheidsfactor met 1 nagel  SFvern   0.82 0.95 

Veiligheidsfactor met 2 nagel  SFvern   1.09 1.23 

Veiligheidsfactor met 3 nagel  SFvern   1.35 1.48 

Veiligheidsfactor met 4 nagel  SFvern   1.58 1.71 

tabel. 12.4.3.8.2 bijdrage aan stabiliteit talud  

 

Om te voldoen aan de gestelde Hydraulische randvoorwaarden 2006 is het nodig om 

minimaal een veiligheidsfactor van 1.17 te verkrijgen. Om dit te bereiken zijn minimaal 3 

nagels nodig met een lengte van minimaal 14 meter. Er zijn talloze andere combinaties 

mogelijk om te voldoen aan de eis van macrostabiliteit. Er zouden langere nagels geplaatst 

kunnen worden, nagels met een grotere straal, dunner en langer, meerdere kleine nagels, of 

onder een andere hoek. Het zou zeer arbeidintensief zijn om alle mogelijke varianten te testen 

om zo te bepalen wat de minst kostbare variant zal zijn. Tevens zijn de exacte kosten niet 

bekend in Nederland omdat dit afhankelijk is van het aantal en de afmetingen. Voor de 

Markermeerdijk is gekozen voor 3 niet al te lange (14 meter) en wat dikke (0.36 meter) 

nagels. Dit type nagels is al eerder, bij wijze van proef, in een dijkvernageling  toegepast en is 

dus leverbaar in Nederland. 

 

12.5 Validatie met MStab 9.10 

Nu de uitkomsten van de handberekening bekend zijn is het een logische stap deze te 

vergelijken met een gelijke berekening met MStab. Zoals eerder verteld is dit programma nog 

niet uitgekomen en is er gebruik gemaakt van deze tool op het kantoor van Deltares. Voor de 

geometrie, de nagel,- en grond eigenschappen zijn dezelfde waardes gebruikt als in de 

handberekeningen. De waarde van de limietdruk van grond (Pu) en de maximale 

schachtwrijving τmax zijn op de zelfde manier bepaald als die van de handberekening. 

Om een goede vergelijking te behalen met de handberekening is de maatgevende cirkel 

bepaald voor dat er nagels zijn geplaatst en is deze daarna vastgezet. Wordt dit niet gedaan 

dan zal MStab vanwege de nagels een nieuwe maatgevende glijcirkel zoeken, hier houdt de 

handberekening geen rekening mee waardoor de vergelijking niet mogelijk zal zijn. De nagels 

werden als volgt in MStab geplaatst.  
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Fig. 12.5.1 overzicht geometrie met nagels 

 

Het complete outputfile is opgenomen in de bijlage 5.5. Er valt op te maken dat de door 

MStab bepaalde veiligheidsfactor redelijk in de buurt ligt dan die door de handberekening 

verkregen waarde. Als er 3 nagels geplaatst zijn berekend MStab een veiligheidsfactor van 

1.51 tegenover 1.48 (of 1.35) die uit de handberekeningen gekomen zijn. Dit verschil is 

dusdanig klein dat er kan worden aangenomen dat de berekening goed overeen komt. Een 

verschil zou kunnen komen door de hoek die de nagel maakt met het glijvlak. Bij de 

handberekening is deze gemeten vanuit het tekenprogramma programma Autocad (tekening 

nummer 3). Dit programma is echter niet in staat om een raaklijn van een cirkel te 

produceren. Deze raaklijn is zo nauwkeurig mogelijk getekend maar dit kan een afwijking 

hebben.  

Worden de optredende nagelkrachten met elkaar vergeleken dan blijken de waardes dichter 

bij elkaar te liggen. Mstab komt op een door de nagels toegevoegd weerstandbiedend moment 

van 3353 kNm (per strekkende meter dijk) waar de handberekening op 3343 kNm (per 

strekkende meter dijk) uitkomt. Hoewel er kan worden opgemaakt dat er een verschil zit 

tussen deze waardes zijn ook deze niet van dusdanige grote dat om te zodat er twijfel op zou 

kunnen treden.  De sheet is tevens gecontroleerd met een al eerder uitgevoerde 

dijkvernageling, hier bleken de verschillen nog kleiner te zijn. Wel is het vreemd at de 

momenten dicht bij elkaar liggen maar dit een groter effect heeft op de veiligheidsfactor. Hier 

is geen verklaring  voor gevonden. 

 

12.6 Uitvoering  

Hoewel dit project niet op de uitvoering ingaat, worden wel een aantal aanbevelingen gedaan 

om de gemaakte keuze te onderbouwen.  

Zoals met alle kleidijken waar grondwater aanwezig is, is het niet mogelijk om een verhoging 

in een korte termijn aan te brengen vanwege hoog oplopende waterspanningen. De bepalingen 

van de slagen en op welke termijn deze geplaatst kunnen worden is buitenbeschouwing 

gebleven in dit rapport. De zettingen op lange termijn zijn echter wel meegerekend maar de 
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zettingen tijdens de uitvoering niet. Deze zettingen bij uitvoering zal moeten worden bekeken 

evenals de slagen waarmee de klei moet worden aangebracht. 

Het is gebruikelijk om ankers van boven af te plaatsen en waarna een slag afgegraven kan 

worden, bij dijknagels is dit niet het geval. Hierbij is het mogelijk om een eerste slag te 

plaatsen en daarna de nagel te installeren zie figuur Fig.12.6.1 . Dit is van belang omdat de 

dijk met ophoging en zonder nagels een zeer grote kans heeft op afglijden. Deze kans wordt 

vergroot doordat de ophoging een (tijdelijke) verhoogde waterspanning veroorzaakt waardoor 

de korrelspanning afneemt en daarmee ook de schuifspanning. Fig.12.6.1.  illustreert globaal 

de manier stappen van ophogen van de dijk. Uitvoeringtechnisch moet onderzocht worden 

wat de grote van de slagen kunnen zijn.  

 

 
Fig.12.6.1  dijknagels stappen  
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Tijdens de uitvoering loopt de dijk altijd een verhoogde kans op falen vanwege de extra grond 

op de dijk en eventuele kranen. Zoals gebruikelijk wordt het afgeraden om de dijk te 

versterken in het stormseizoen (half september tm april).  

Ook de kraan verhoogt tijdens de uitvoering de kans op falen. Het is gebruikelijk om 

dijknagels vanaf de kruin van de dijk aan te brengen. Deze methode brengt een aantal nadelen 

met zich mee: de kraan staat in het aandrijvend moment van de glijcirkel waardoor de Sf 

afneemt door het gewicht van de kraan, dit extra gewicht brengt een nog groter waterspanning 

in de dijk met zich mee waardoor de kan op afglijden sterk wordt vergroot. Er zal gekeken 

moeten worden naar kleine machines met een gering gewicht om dit probleem te voorkomen.  

 

12.7 Aanbevelingen  

Op een aantal vragen zal dit rapport geen antwoord geven. De oorzaak hiertoe is het 

tijdsbestek waarin dit project uitgevoerd moet worden en het ontbreken van testresultaten. 

Voordat het project uitgevoerd kan worden zullen er nog een aantal aspecten bekeken moeten 

worden.  

 

Micro stabiliteit 
Binnen dit project is er geen onderzoek gedaan naar microstabiliteit. Vanwege de steile 

helling van 1 op 1 bestaat er een kans dat het talud niet aan de eis van microstabiliteit voldoet. 

Vanwege de toepassing van kopplaten en eventueel geogrid (bijlage 5.5) wordt dit risico klein 

geacht maar niet uitgesloten. Er dan ook aanbevolen om dit nader te onderzoeken.   

 

Wegspoelen binnentalud 

Conform de Hydraulische randvoorwaarde 2006 is deze dijk gedimensioneerd. Deze 

randvoorwaarden staan een overslagdebiet van 0.1 l/m/s toe. Deze waardes zijn bepaald aan 

de hand van een standaard dijk. Omdat de nieuwe dijk een talud helling van 1 op 1 heeft is het 

aannemelijk dat dit overslag debiet grotere schade toebrengt dan bij een dijk met een 

gebruikelijke helling. Hoewel een geo-grid het talud voorziet van hogere sterkte 

eigenschappen wordt aanbevolen hier extra onderzoek naar te doen. 

 

Kopplaat  
Binnen dit project is geen berekening uitgevoerd ten aanzien van de kopplaat toegepast op de 

dijknagels. Deze kopplaat hoeft niet extreem groot te zijn omdat de nagels niet worden 

voorgespannen en een groot deel van de trekkracht door het groutlichaam wordt 

overgedragen. Het restant zal echter wel door een kopplaat worden opgenomen. Het wordt 

wel aanbevolen om deze op de maximale trekkracht te dimensioneren. 

 
 

12.8 Conclusie  

Duidelijk is geworden dat dijknagels zeker niet het zelfde zijn als grondankers. De 

berekeningsmethode en de principewerking zijn verschillend. Wel is een vergelijking met soil 

nails mogelijk. Er bleken wel een aantal haken en ogen aan de methode van soil nails te zitten 

maar deze zijn opgelost in de aangepaste vorm die tijdens het INSIDE project (CUR 219) zijn 

ontwikkeld. Zoals eerder werd vermeld is de meest volledige manier om dijknagels te 

berekening een 3D model te maken in Plaxis 3D. De verschillen zijn niet dusdanig groot  
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zodat de uitkomsten onbetrouwbaar zijn en het zou binnen het kader van het afstuderen te veel 

tijd kosten om dit te realiseren. 

De berekening in de voorafgaande paragraven hebben aangetoond dat het technisch haalbaar 

is om het binnentalud te versterken met dijknagels. Zelfs bij toepassing van een helling van 1 

op 1 zou de Macrostabiliteit niet in gevaar komen.  

Ook het financiële plaatje ziet er positief uit voor dijknagels. Ik vergelijking met het slopen 

van de bestaande bebouwing is een flinke kostenbesparing (bijlage 10) te behalen. Dit 

voordeel wordt voornamelijk behaald herplaatsen van de bebouwing. Kostentechnisch wordt 

het voordeel behaald bij plaatselijke toepassing.  

 

De onderzoeksvraag van dit project was: 

Is het technisch en financieel haalbaar om een innovatieve dijkversterkingmethode toe te 

passen met behoud van de LNC waarden van het gebied?  

 

Deze vraag kan wat betreft dijknagels positief worden beantwoord: Ja 
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13  Ontwerp Dijkdeuvels 

13.1 Principe werking 

Dijkdeuvels zijn elementen die geschoord, vanaf de kruin door het binnentalud in de dijk 

worden ingebracht. Ze dienen te worden ingebracht tot aan lagen welke voldoende 

draagkracht bezitten ofwel tot aan de pleistocene zandlaag. Krachtenafdracht uit het 

grondmassief naar de deuvel vindt plaats via sterk samenhangend materiaal uitgeperst binnen 

de expander. De schuifsterkte van de deuvel vergroot op effectieve wijze de weerstand van 

het afschuifvlak en daarmee de sterkte van de dijk. Dijkdeuvels liggen geheel binnen het 

bestaande dijkprofiel. 

De tekort aan schuifweerstand bepaald de benodigde hoeveelheid deuvels voor het halen van 

de benodigde veiligheidsfactor van 1,17 (zie schadefactor). Het aantal deuvels volgt uit het 

ontwerp en is afhankelijk van de benodigde marge verhoging en de draagkracht per deuvel. 

Men moet denken aan 50…300 stuks per 100 m dijk. 

  
 

figuur 13.1.1. dijkdeuvels in dijklichaam 

 

De werking van dijkdeuvels berust of twee princiepen: 

- Het overbrengen van een deel van het dijkgewicht naar de ondergrond. Door axiale 

drukkracht in de expander worden de krachten afgedragen aan de ‘Shear Key’; 

- Capaciteit van de ‘Shear Key’ om een horizontale schuifkracht te kunnen overbrengen 

(deuvelwerking), gecombineerd met de capaciteit om knikkracht (buigend moment) op 

te nemen; 

 

De dijkdeuvel bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

De Expander 

Dit is kous welke wordt volgeperst met cement-bentoniet waardoor deze gaat uitzetten. Na 

verharding is de expander instaat om een deel van het dijkgewicht over te brengen naar de 

Shear Key 

 

 

De Shear Key 

Dit is de zogehete “hak” van de dijkdeuvel welke in staat moet zijn om een horizontale 

afschuifkracht over te kunnen brengen naar de draagkrachtige laag. Daarnaast brengt deze een 

deel van het dijkgewicht over naar deze laag. 
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13.2 Ontwerp 

 

Gehanteerde ontwerprichtlijn 

De versterkingsmethode met dijkdeuvels maakt deel uit van één van de INSIDE technieken 

en is binnen een consortia onderzocht en uitgewerkt. Officiële richtlijnen en 

ontwerpprocedures voor deze techniek zijn op dit moment van schrijven nog niet openbaar of 

uitgebreid beschikbaar. Het ontwerp van de dijkdeuvels voor dijkversterking Hoorn-Edam is 

daarom gebaseerd op de door de student opgezette ontwerprichtlijn.  

De berekeningen en het ontwerp zijn uitgevoerd op basis van de technische kennis van de 

student en vergelijkbare situaties.  

 
figuur 13.2.1. Boomdiagram van gehanteerde ontwerprichtlijn 



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

95 

 

  

13.3 Uitgangspunten 

 

13.3.1 Gewijzigde geometrie en kritische glijcirkel 

 

Ondiepe glijvlak 

Aangenomen is een helling van 1:1 voor de benodigde ophoging voor een planperiode van 

100 jaar. Deze helling is in de bepaling van de kritische glijcirkel aangenomen om zoveel 

mogelijk ruimte en LNC-waarden te besparen. Daarnaast is met deze aanname getracht het 

tracé van de bestaande weg te behouden. 

    
  figuur 13.3.1.1.  helling 1:1          helling 1:1,5 

 

Uit opvolgende stabiliteitsberekeningen is gebleken dat de 1:1 helling met het geadviseerde 

ophoogmateriaal door Fugro, leidt tot ondiepe glijcirkels. Een geforceerde zoekactie met 

stabiliteitsprogramma SLIDE heeft aangetoond dat de 1:1 helling leidt tot een kritische 

glijcirkel met een diepte van 1,80m. Met SLIDE is dezelfde stabiliteitsmethode Bishop 

gehanteerd zoals deze in MStab van toepassing is. Het programma is alleen gebruikt om de 

geforceerde zoekactie uit te voeren en het weergeven van andere gevonden glijcirkels. 

Gevonden wordt dat de helling niet praktisch is voor de aanleg en voor de stabiliteit op een 

langer termijn. 

 

 

Risico 

Het wordt niet effectief gevonden om de dijkdeuvel met de expander binnen deze steile en  

ondiepe glijvlak te laten werken. De dijkdeuvel dient dan zo te worden aangebracht dat deze 

zich met de schouder en de expander binnen de zone van de afschuivende grondmassa 

bevindt, wil deze dan enig effect hebben. Het risico wordt vergroot, omdat het element zich 

dan binnen de invloedszone van de vorst zal bevinden. Er dient rekening te worden gehouden 

met mogelijke beschadigingen welke kunnen optreden door de vorst gevoeligheid van de 

elementen wanneer deze zich dicht tegen het oppervlak van het maaiveld bevinden. Gekozen 

is daarom voor een flauwere taludhelling van 1:1,5 om veiligheidsfactor van de ondiepe 

glijcirkels ter plaatse van de ophoging te voorkomen. 

Mogelijk zou een taludhelling van 1:1 kunnen worden waargemaakt met behulp van geogrid 

of geosynthetische doeken. Deze mogelijke maatregel is niet nader onderzocht. 
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Oplossing ‘ondiepe glijvlak’ 

Berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende hellingen. Gevonden wordt dat een helling 

1:1,5 voldoende stabiliteit biedt en een beperkte ruimte vraagt. Dit zal resulteren in het 

verplaatsen van de bestaande weg aangezien de ophoging met de 1:1,5 helling deels de ruimte 

van de bestaande weg vraagt. Het tracé van de weg dient hierbij ongeveer 2,50m te worden 

verschoven.  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 
 

Figuur 13.3.1.2.  situatie met verplaatste weg en sloot     situatie met verplaatste weg tot aan sloot 

 

Gekeken is naar de macrostabiliteit bij een verschuiving van het wegtracé en de sloot. Hierbij 

is uitgegaan van een totale verschuiving van 2,50m om ruimte te bieden voor de 1:1,5 helling, 

zie figuur 3.3.1.2.  

Vervolgens is gekeken naar de mogelijkheid om de locatie van de sloot te behouden door de 

taludhelling langs de weg, af te laten lopen naar de sloot onder een helling van 1:2. Hierbij is 

gebleken dat de omvang van de kritische glijcirkel nauwelijks verandert. Wel is geconstateerd 

dat de talud 1:2 helling langs de weg onvoldoende stabiliteit heeft. Maatregelen dienen te 

worden genomen om deze helling te stabiliseren. Stabilisatie van deze helling kan plaats 

vinden met behulp van het plaatsen van een schot of gebruik maken van ander vulmateriaal 

met hogere schuifsterkte eigenschappen. Het verbeteren van deze helling is binnen dit 

afstudeerproject niet verder onderzocht. 

Deze situatie is aangenomen als uitgangspunt om het feit dat de 1:1 helling van de ophoging 

geen voldoende stabiliteit biedt tegen ‘ondiepe’ afschuivingen.  

 

13.3.2 Invloed dijkdeuvels op kritische cirkels 

 

Uitvoeringstechnisch 

Tijdens het ontwerpproces  is gebleken dat de huidige situatie eerst dient te worden versterkt 

voordat een ophoging kan plaatsvinden. Een ophoging op de onversterkte situatie zou het 

aandrijvende moment vergroten en dus hierbij ook het risico. 

Gekozen is om de huidige situatie eerst te versterken met dijkdeuvels om vervolgens de 

ophoging te kunnen laten plaatsvinden.  

De eindsituatie na de ophoging dient te worden versterkt met additionele dijkdeuvels. De rede 

hiervoor is dat de reeds geïnstalleerde deuvels zich dan buiten de zone van de verschoven 

nieuwe glijcirkel bevinden welke is berekend voor de eindsituatie. Zie figuur 13.4.4.4. en 

13.4.4.5. 
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13.3.3 Gehanteerde geometrie en grondparameters 

 

figuur 13.3.3.1.  geometrie dijklichaam met aangepaste talud 1:1.5 voor de ophoging en  

                       wegverplaatsing. 

 

Nr. Grondlaag γ’ 

[kN/m
3
] 

γsat 

[kN/m
3
] 

φ' 

[deg] 

c’ 

[kN/m
2
] 

1 Zand – pleistosceen  17,00 20,00 32,40 0,00 

2 Veen – hollandsveen b 10,59 10,59 13,60 0,33 

3 Veen – hollandsveen k 10,11 10,11 17,09 3,51 

4 Klei – calais k 14,12 14,12 22,96 2,46 

5 Klei – antropogeen 14,87 14,87 18,26 3,36 

6 Klei – ophoog materiaal 16,50 16,50 23,26 3,00 

7 Zand – wegverharding 17,00 20,00 32,40 0,00 

8 Veen – hollandsveen b 10,59 10,59 13,60 0,33 

9 Klei – calais b 14,11 14,11 22,96 2,46 

10 Klei – calais v-a 13,83 13,83 22,96 2,46 

11 Klei – calais v-a 14,12 14,12 22,96 2,46 

          Tabel  13.3.3.1. Grondparameters 

 

Deze grondparameters zijn gemiddelde waarden van de grondparameters uit de “Sigma-Tau 

curve” welke afkomstig zijn uit de proevenverzameling uit het onderzoeksrapport van Fugro. 

De grondparameters zijn gemiddeld genomen aangezien deze gebruikt zijn voor de 

handberekeningen. 

De berekeningen, voor het ontwerp van de dijkversterking met dijkdeuvels, zijn uitgevoerd 

met de hierboven genoemde gegevens en uitgangspunten.  
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13.4 Berekening 

13.4.1 Gewichtsafdracht Expanders 

 

Principe 
Een deel van de bijdrage aan macrostabiliteit door de dijkdeuvel wordt geleverd door het 

draagvermogen van de deuvel. De deuvel klemt zich vast in de grondmassa door het uitzetten 

van de expanders. De expander forceert de omhullende grond om een tegenwerkend 

horizontale kracht te leveren op de deuvel wat resulteert in een inklemming van het element 

binnen de grondmassa. Door het uitzetten van de expander wordt het grond rond om de 

expander plastisch vervormd. Verondersteld wordt dat grond aan de dijkdeuvel gaat hangen 

door de inklemming. Dit verlaagt het aandrijvende moment van de gevonden glijcirkel, omdat 

een deel van het dijkgewicht wordt overgebracht naar de pleistoscene zandlaag via de 

dijkdeuvel.  

De mate van gewichtsoverdracht en de hoeveelheid belasting dienen te worden berekend om 

vast te kunnen stellen in welke mate deze de veiligheidsfactor verhogen. Ook is deze van 

belang om de onderlinge afstand tussen de deuvels te bepalen. De onderlinge afstand is 

afhankelijk van het draagvermogen van de deuvel en de hoeveelheid gewichtsafdracht. Een 

evenwicht tussen draagvermogen, belasting aan de paal in vorm van negatievekleef en 

verhoging van de macrostabiliteit is bepalend voor de uiteindelijke hoeveelheid benodigde 

deuvels. 

 

 
figuur 13.4.1.1. Beschouwde invloedszone betreft de hoeveelheid negatieve kleef 

 

De hoeveelheid negatieve kleef per dijkdeuvel is berekend met behulp van de Methode van 

“Zeevaert – De Beer”. De hoeveelheid negatieve kleef per deuvel is onderzocht voor 

verschillende afstanden tussen de deuvels. Uiteindelijk is een praktische tussenafstand van 

2,00m aangehouden. 

 

Zeevaert – De Beer Methode 

Met deze methode wordt de som van de effectieve verticale spanning t.g.v. de bovenbelasting, 

minus de waarde van de effectieve verticale spanning welke meewerkt aan de draagkracht van 

de paal, vermenigvuldigt met het oppervlak van de invloedszone voor het bepalen van de 

hoeveelheid negatieve kleef. 

Er wordt uitgegaan van een paalgroep formatie, aangezien de deuvels in rijen worden 

aangebracht met tussen afstanden kleiner dan 5,00m. Afwijkend van de theorie voor een 

paalgroep formatie, is de aanname van de invloedzone, welke geschematiseerd is als de 
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tussenafstand tussen de palen, even groot is in de richting van de dijknormaal. Er wordt dus 

aangenomen dat de reikwijdte van de invloedszone gelijk is aan de tussenafstand tussen de 

palen. Voor het ontwerp van de dijkversterking middels dijkdeuvels is gerekend met een 

tussen afstand van 2,00m
1 

 wat resulteert in een oppervlakte voor de invloedszone van 3,14m
2
. 

De methode gaat er vanuit dat de verticale effectieve spanning wordt verminderd met de 

afgedragen kleef. Hieruit valt op te maken dat de korrelspanning met de diepte afneemt met 

de afgedragen negatieve kleef. Dit heeft gevolgen voor de bijdrage van de hoek van 

inwendige wrijving aan de schuifsterkte welke afhankelijk is van de effectieve 

korrelspanning. Dit verschijnsel wordt vervolgens in bepaalde mate gecompenseerd doordat 

de expander de grond “wegdrukt” en hiermee dus weer de effectieve korrelspanning verhoogt. 

De mate van compensatie of verhoging van de korrelspanning door het uitzetten van de 

expander is binnen dit afstudeerproject niet nader onderzocht. 

 

De formule van  “Zeevaert – De Beer Methode” voor het bepalen van de hoeveelheid 

negatieve kleef is: 

 

Fs;nk  = A x Σ (σo’;h -1 + σ’m;h) 

 

met: 

σ’o;h  = σm’;h;rep – ( h x γ’;rep) 

σm’;h  = bovenbelasting (bovenliggende grondlagen) 

σ’m;h  = γ’ x (1-e
 – m x h

) + σo’;h -1(e
 –m

 
x h

)  

     m 

 

m = Os x Ko x tanδ  

        A 

 

Fs;nk  = representatieve waarde van de wrijvingskracht t.g.v. negatieve kleef; 

A  = oppervlakte van invloedszone t.p.v. de expander 

σ’o;h = representatieve waarde van de effectieve verticale spanning t.g.v. de      

                           bovenbelasting ( grondlichaam boven schouder van de expander) 

σ’m;h  = representatieve waarde van effectieve verticale spanning die meewerkt aan     

                           de draagkracht van de expander in de betreffende grondlaag 

m  = factor 

δ  = representatieve waarde van de wrijvingshoek tussen expander en grond in de  

                betreffende grondlaag 

Os  = Omtrek van de dwarsdoorsnede van de expander 

φ'  = representatieve waarde van de hoek van inwendige wrijving van de grond   

     naast de expander 

 

De negatieve kleef is berekend tot en met een diepte van NAP -9,00m voor de beschouwing  

van de totale belasting aan de deuvel. Daarnaast is de hoeveelheid gewicht welke binnen de 

glijcirkel aan de dijkdeuvel wordt afgedragen apart berekend voor het toevoegen van een 

reactiekracht in de Versimpelde Bishop Methode, zie hoofdstuk 3.4.4. 
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Belastingssituaties 

Zoals bij de uitgangspunten is vermeld, wordt er van uitgegaan dat dijkdeuvels worden 

toegepast voor het stabiliseren van de huidige situatie voordat de ophoging kan plaatsvinden. 

Na de versterking van de huidige situatie en na de ophoging, worden additionele dijkdeuvels 

toegevoegd voor het stabiliseren van de eindsituatie. 

De negatieve kleef is voor alle situaties berekend voor het bepalen van de belasting. Bij elke 

belasting is gecontroleerd of de draagkracht niet wordt overschreden (zie draagkracht Shear 

Key).  

Als bovenbelasting is de hoeveelheid grond boven op de expander gehanteerd. Bij situatie 

waarin de ophoging plaatsvindt is de extra over hoogte meegerekend als belasting boven op 

de expander. Voor de volledige berekening van de bepaling van de hoeveelheid negatieve 

kleef, wordt verwezen naar de bijlage hoofdstuk 6.1. De resultaten van de berekening zijn 

hieronder in een tabel verzameld. 

 

 

Situatie Fs;nk totaal Fs;nk  binnen glijcirkel 

1
e
 deuvel huidige situatie 561,30 kN 201,01 kN 

1
e
 deuvel toekomstige situatie 656,18 kN - 

2
e
 deuvel toekomstige situatie 600,08 kN 237,81 kN 

Tabel 13.4.1.1. resultaten negatieve kleef berekening(en) 
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13.4.2 Draagkracht Shear Key 

 

Principe 

De draagcapaciteit van de Shear Key bepaald mede de afstand tussen de dijkdeuvels. 

Wanneer de afstand wordt vergroot, neemt de hoeveelheid negatieve kleef toe. De belasting 

welke via de Shear Key over wordt gedragen aan de daadkrachtigere zandlaag mag de 

draagcapaciteit van de dijkdeuvel niet overschrijden. De draagcapaciteit van de Shear Key is 

benaderd als de draagcapaciteit van een drukpaal. Gebruik is gemaakt van de 

berekeningsmethode voor funderingen op drukpalen voor het bepalen van de draagcapaciteit.   

Het bepalen van de draagvermogen van de Shear Key uit de conusweerstand van een 

sondering is gedaan met de Methode Koppejan. Gebruik is gemaakt van sondering DKM23-

86KR.  Deze sondering is op  de kortste afstand genomen vanaf traject 23-7 en fungeert als 

uitgangspunt voor het bepalen van de draagcapaciteit. 

 

De maximale draagkracht van een deuvel wordt berekend met de volgende formule: 

 

Fr;max = Fr;max;punt + Fr;max;schacht 

 

Fr;max;  = maximale draagkracht van de Shear Key bij een sondering 

Fr;max;punt;  = maximale draagkracht van de punt bij een sondering 

Fr;max;schacht;  = maximale schachtwrijvingskracht bij een sondering. 

 

 

Bepaling puntdraagvermogen van “Shear Key”  

De formule voor de bepaling van de maximale puntweerstand is; 

 

Pr;max;punt = 0,5 x αp x β x  s ( qc;I;gem + qc;II;gem + qc;III;gem ) 
                  2   

 

αp = paalklassefactor, afhankelijk van de wijze van inbrengen van de paal. αp = 0,9  

  voor een in grondgevormde geschroefde paal. 

β = invloedsfactor paalvoetvorm. β = 1 er is geen vergrote voet t.p.v. de punt van  

toepassing. 

s = invloedsfactor van de vorm van de dwarsdoorsnede van de paalvoet. s = 1 er is  

geen afwijkende puntvorm van toepassing. 

 

Waarbij gemiddelde conusweerstand per traject als volgt dienen te worden bepaald: 

   

qc;I;gem 

Gemiddelde conusweerstand over traject I, welke loopt van af het puntniveau tot ten hoogste 

4Deq. 

 

qc;II;gem 

Gemiddelde conusweerstand over traject II, welke loopt van de onderkant van traject I naar 

het puntniveau. Conusweerstand mag nooit hoger zijn dan de daaronder liggende waarde. 
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qc;III;gem 

Gemiddelde conusweerstand over traject III, welke loopt van beneden naar boven wordt 

doorlopen van het puntniveau tot een hoogte van 8Deq . De conusweerstand mag niet als bij 

traject II  hoger zijn dan de daaronder liggende waarde, te beginnen met de waarde van de 

conusweerstand waar traject II is geëindigd.  

 

 

 

 
figuur 13.4.2.1. Sondering en schematisering trajecten 

 

 

De Shear Key wordt + 2,50m diep in de pleistoscene zandlaag aangebracht dat het puntniveau 

op een diepte brengt van NAP –19,50m.   

 

De formule voor het bepalen van de maximale puntdraagkracht is; 

 

Fr;max;punt = 0,5 x  Pr;max;punt x Apunt  

 

 

Apunt = oppervlakte van de punt. 

 

Hiermee wordt de maximale puntdraagkracht  Fr;max;punt
 
 = 466,30 kN 
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Bepaling positieve schachtwrijving “Shear Key” 

Aangenomen wordt dat de schachtwrijving werkt binnen de zandlaag. De schachtwrijving 

werkt over een lengte van 2,50m op de Shear Key binnen het pleistosceen. De formule voor 

de maximale schachtwrijving is: 

 

Pr;max;schacht = Ks x σv’ x tan δ 

  

Ks = horizontale gronddruk coëfficiënt, na het installeren van de deuvel 

σv’ = gemiddelde effectieve verticale spanning over de laag waarvoor de schacht wrijving  

   wordt berekend 

δ = wrijvingshoek tussen schacht en grond 

 

Ks coëfficiënt is gelijk aan 2, omdat het gaat over een in grond gevormde paal. De 

wrijvingshoek δ is gelijk gesteld aan de hoek van inwendige wrijving aangezien de wrijving 

plaats vindt tussen grond en een in grond gevormde paal.  

 

Ingevuld in de formule wordt de schachtwrijving: 

 

Pr;max;schacht = 196,24 kN/m
2
 

 

De formule voor het bepalen van de maximale schachtwrijving is: 

 

Fr;max;schacht = Op x ∆L x Pr;max;schacht 

 

Pr;max;schacht = waarde voor de schachtwrijving 

Op  = omtrek van de zone waar schachtwrijving optreedt 

∆L  = lengte waarover de schachtwrijving werkt 

 

 

Deze formule ingevuld levert een waarde voor de maximale schachtwrijving van: 

 

Fr;max;schacht = 308,26 kN 

 

Hiermee wordt de maximale draagcapaciteit van de Shear Key  

 

Fr;max = Fr;max;punt  + Fr;max;schacht 

 = 466,39 kN + 308,26 kN 

 = 774,65 kN 
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Toetsing draagkracht aan belasting(en)  

Gecontroleerd moet worden of de draagcapaciteit niet wordt overschreden door de belasting.   

Aangenomen wordt dat een index < 1 duidt op een overschrijding van de draagcapaciteit. Dus 

hierbij dient de Shear Key te voldoen aan de volgende eis: 

 

Fr;max    >1     

 Fs;nk     

 

Scenario Fs;nk Fr;max index 

1
e
 deuvel huidige situatie 561,30 kN 774,65 kN 1,38 > 1 

1
e
 deuvel toekomstige situatie 656,18 kN 774,65 kN 1,18 > 1 

2
e
 deuvel toekomstige situatie 600,08 kN 774,65 kN 1,29 >1 

Tabel 13.4.2.1.  resultaten controle draagkracht 

 

 

De draagcapaciteit wordt bij geen van de geïnstalleerde dijkdeuvels overschreden. De laagste 

factor wordt gevonden bij de eerst geïnstalleerde deuvel welke extra belast wordt door de 

toekomstige ophoging. Deze deuvel heeft alleen een functie voor het versterken van de 

huidige situatie. In de eindsituatie wordt de meeste veiligheid geleverd door de extra 

geïnstalleerde dijkdeuvel. 
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13.4.3 Stabiliteit Deuvel Element 

 

Principe 

De dijkdeuvel dient voldoende stabiliteit te bezitten wil deze de functie binnen het 

dijklichaam kunnen blijven uitoefenen. De dijkdeuvel wordt voornamelijk belast door een 

axiale drukkracht welke voortkomt uit het overbrengen van krachten naar de draagkrachtige 

zandlaag. De axiale drukkracht kan resulteren in het bezwijken van de dijkdeuvel. Op basis 

van de optredende axiale drukkracht, zijn de stalenbuis van de dijkdeuvel en de Shear Key, 

getoetst op het opnemen van de drukkracht en op de weerstandsbiedende capaciteit tegen het 

optreden van een knikkracht.  

 

Toetsing Euler knikkracht (buigend moment) 

De stalenbuis wordt belast door een axiale drukkracht. De stalenbuis vertoont imperfecties 

waardoor deze ondergeven wordt door een knikkracht. Imperfecties welke verantwoordelijk 

zijn voor het op kunnen treden van een knikkracht zijn; 

 

- In de doorsnede zijn restspanningen aanwezig; 

- De stalen staaf is niet zuiver; 

- De belasting grijpt meestal niet precies aan op die plaatsen waar dat theoretisch is 

bedoeld; 

- De vorm van de doorsnede vertoont afwijkingen ten opzichte van de gewenste vorm; 

 

Door deze imperfecties vallen de zwaartepunten van de profieldoorsneden niet overal samen 

met de werklijn van de drukkracht en ontstaat buiging (moment ) in de staaf. Bij toename van 

de drukkracht kan dit leiden tot het bezwijken van de staaf door instabiliteit, ook wel knikken 

genaamd. Bij het dimensioneren van de staaf moet worden aangetoond dat de staaf niet 

bezwijkt door knikinstabiliteit . 

 

De staaf is knikstabiel als aan de toetsingscriteria wordt voldaan. Voor de toetsingscriteria 

geldt dat de waarde van de drukkracht ten gevolge van de belasting niet groter is dan de 

capaciteit van het profiel. 

 

 
 

Nc;s = waarde van de drukkracht t.g.v. de belasting 

Nc;u = waarde van de uiterst opneembare drukkracht voor de gegeven doorsnede 

ϖbuc = knikfactor is een maat voor gevoeligheid voor knik- instabiliteit om een as 

 

De capaciteit voor de uiterst opneembare drukkracht volgt uit de dwarsdoorsnede en de 

staalkwaliteit welke bepaald is met de volgende formule: 
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Nc;u = Fy x Ap 

  

Fy= staalkwaliteit welke van toepassing is voor het gekozen profiel 

Ap = oppervlak van dwarsdoorsnede van gekozen profiel 

  

Gekozen is voor het hanteren van stalen holle buis met een diameter van 0,20m
1

 en een 

wanddikte van 0,060m
1
. Staalkwaliteit S690 QL warmgewalst met een vloeigrens van 

690N/mm
2
 is gekozen voor behalen van de benodigde sterkte. De holle buis beschikt over een 

kwadratische oppervlakte moment (ook wel second moment of area) welke is bepaald met de 

volgende formule: 

 

I =   π    x (Dbuiten
4
 – Dbinnen

4
) 

       64 

 

Hiermee wordt het traagheidsmoment voor dit dwarsprofiel 7653x10
4
 mm

4
 

 

Voor de lengte van de stalenbuis is een Eulerse knikkracht van toepassing welke berekend is 

met de formule: 

 

Fk =  π2
 x E x I        

      lbuc
2
              

 

E  = Elasticiteitsmodule van staal. Gebruikelijk is deze waarde 2,1x10
6
 N/mm

2
 

I   = Kwadratische oppervlakte moment welke afhankelijk is van de van de vorm en  

oppervlak van de dwarsdoorsnede van het gekozen profiel. 

lbuc = De lengte van de stalen buis 

 

Met de waarden van de opneembare drukkracht en de Eurler knikkracht kan de relatieve 

slankheid van de stalen buis worden bepaald met de formule: 

 

        
 

 

Met de berekende relatieve slankheid voor de stalenbuis met een lengte van 19,00m
1
 , kan de 

knikfactor worden berekend met een empirische formule. In deze benadering zijn de effecten 

van restspanningen en overige imperfecties verwerkt. Afhankelijk van het gekozen profiel, 

dient volgens deze benadering een instabiliteitkromme te worden gekozen. Warmgewalste 

buisprofielen vallen onder instabiliteitskromme a. 
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De empirische formule voor het bepalen van de knikfactor: 

 

 
 

De knikfactor ϖbuc is een maat voor de gevoeligheid voor knik- instabiliteit om de 

respectievelijke as. Deze factor is afhankelijk van de relatieve slankheid van de stalen buis. 

Met de berekende waarden kan de stalenbuis getoetst worden op knik- instabiliteit. 

 

Per meter diepte, wordt een hoeveelheid negatieve kleef via de expanders overgedragen op de 

stalenbuis. Dit betekend dat er over de gehele lengte van de stalen buis en belasting werkt, 

welke oploopt naar mate men de belasting dichter bij de Shear Key beschouwd. Dit betekend 

ook dat er knik- instabiliteit halverwege of over een willekeurige lengte van de stalen buis kan 

optreden naarmate de belasting toeneemt. Wel dient rekening te worden gehouden dat de 

knik- instabiliteit afneemt naarmate de beschouwde kniklengte afneemt. Voor deze rede is 

daarom de knikstabiliteit van de dijkdeuvel per grondlaag beschouwd. De berekening is 

uitgevoerd per situatie om de gevoeligheid van de knikstabiliteit te kunnen onderzoeken. 

Voor de volledige berekening wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 6.3. De resultaten zijn 

verzameld in een tabel hieronder. 

 

 
Tabel 13.4.3.1. controle berekening knikstabiliteit 1

e
 deuvel versterking - huidige situatie 

 

 
Tabel 13.4.3.2. controle berekening knikstabiliteit 1

e
 deuvel versterking - toekomstige situatie 

 

 Tabel 13.4.3.3. controle berekening knikstabiliteit 2
e
 deuvel versterking - toekomstige situatie 
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Uit de resultaten van de knikstabiliteitsberekeningen kan geconcludeerd worden dat de 

dijkdeuvels in alle situaties over voldoende weerstand beschikken tegen knik- instabiliteit. De 

laagste factor wordt gevonden bij de eerst geïnstalleerde deuvel welke extra belast wordt door 

de toekomstige ophoging. Deze deuvel heeft alleen een functie voor het versterken van de 

huidige situatie. In de eindsituatie wordt de meeste veiligheid geleverd door de extra 

geïnstalleerde dijkdeuvel. 

 

 

Toetsing drukkracht punt Shear Key 

De totale belasting als gevolg van krachtenoverdracht via de expanders naar de Shear Key, 

mag niet worden overschreden t.o.v. de drukcapaciteit van de Shear Key. Getoetst is de 

capaciteit van de punt van de stalen Shear Key voor het opnemen van de drukkracht.  

 

De toetsing is bepaald aan de hand van de NEN norm 6770. De Shear Key dient te voldoen 

aan de volgende toetsingscriteria; 

 

Nc;s < 1        

Nc;u  

 

Nc;s = belasting t.g.v. de afgedragen krachten via de expander naar de Shear Key 

Nc;u = drukcapaciteit van de dwarsdoorsnede van de stalenbuis 

 

N;cs bestaat uit het gewicht van de stalenbuis, de expander en afgedragen deel van het 

dijkgewicht. 

N;u wordt bepaald door de dwarsdoorsnede Ap en de staalkwaliteit Fy van de Shear Key. 

Gekozen is voor staalkwaliteit S690 QL met een vloeigrens 690 N/mm
2
 voor het behalen van 

de benodigde sterkte. 

 

Nc;u = Fy x Ap 

  

Fy= staalkwaliteit welke van toepassing is voor het gekozen profiel 

Ap = oppervlak van dwarsdoorsnede van gekozen profiel 

 

Als belasting is gerekend met het eigengewicht van de dijkdeuvel en de overgedragen 

hoeveelheid negatieve kleef.  

Het eigengewicht van de dijkdeuvel is onder verdeeld in het gewicht van de stalen buis en het 

gewicht van de kous welke bestaat uit een verhard mengsel van cement-bentoniet. 

Het gewicht t.g.v. negatieve kleef is berekend in hoofdstuk 13.4.1. Voor de volledige 

berekening wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 6.3. De resultaten zijn verzameld in een 

tabel hieronder. 

  

Scenario Nc;s Nc;u index 

1
e
 deuvel huidige situatie 735,35 kN 18216 kN 0,040 

1
e
 deuvel toekomstige situatie 830,23 kN 18216 kN 0,046 

2
e
 deuvel toekomstige situatie 781,19 kN 18216 kN 0,043 

Tabel 13.4.3.5. resultaten toetsing drukcapaciteit Shear Key 

 

Uit de resultaten valt te concluderen dat de Shear Key van de dijkdeuvels voor alle 

beschouwde situaties bezit over voldoende drukcapaciteit 
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13.4.4  Macrostabiliteit berekening 

 

Principe  

De bijdrage aan de verhoging de macrostabiliteit door de dijkdeuvel is berekend met een 

handberekening. De handberekening is een modificatie aan de Versimpelde Bishop Methode 

waarin een kracht is toegevoegd dat een bijdrage levert aan het momenten en verticale 

krachtenevenwicht.  

 
figuur 13.4.4.1.  FS =  0,59 huidige situatie  en  FS = 0,62 toekomstige situatie 

 

Uitgegaan wordt dat de huidige situatie versterkt wordt met dijkdeuvels maar dat er 

geanticipeerd wordt op een toekomstige ophoging. De toekomstige ophoging (zie paragraaf 

13.3.1.) zorgt voor een extra aandrijvendmoment en verlaagt de veiligheidsfactor. Als 

uitgangspunt is gesteld dat een talud van 1:1,5 voor de ophoging wordt gehanteerd. Dit vraagt 

een verplaatsing van het wegtracé. Het verleggen van het wegtracé en het talud naar de sloot 

zorgt voor een bijdrage aan het weerstandbiedende moment. De veiligheidsfactor en kritische 

glijcirkel voor de huidige en de toekomstige situatie zijn onderzocht. Geconstateerd is dat de 

stabiliteit van de huidige situatie een lagere en kritischere glijcirkel geeft dan de berekenende 

cirkel voor de toekomstige situatie.  

Een handberekening met de Versimpelde Methode Bishop van de gevonden kritische 

glijcirkel is gemaakt voor een vergelijking tussen de stabiliteit van de toekomstige situatie 

zonder versterking en met versterking. Voor deze berekening en bijbehorende dwarsprofiel,  

wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 6.4. 

 

Versimpelde Bishop Methode 

De Versimpelde Bishop methode is een veel gebruikte berekeningsmethode om de stabiliteit 

van een taludhelling te bepalen.  

In de Versimpelde Methode Bishop wordt aangenomen dat het aandrijvende moment wordt 

veroorzaakt door het gewicht van de grondmassa en de het weerstandsbiedende moment 

wordt geleverd door de schuifsterkte van de grondlagen. In de Versimpelde Methode Bishop 

kunnen externe krachten worden toegevoegd. De krachten kunnen de bovenbelasting van het 

verkeer zijn maar ook krachten die afkomstig zijn van een versterkingsmethode. 

Verondersteld wordt dat deze krachten bekend zijn. 
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De bekende krachten zijn gecombineerd in een enkele verticale kracht Fv. Positieve krachten 

werken opwaarts en negatieve krachten neerwaarts. 

De bekende krachten zijn ook gecombineerd in een term Mn  welke een moment voorstelt. 

De Versimpelde Bishop Methode beschouwt alleen verticale krachten en momenten 

evenwicht. Hierbij worden grotendeels de horizontale krachten verwaarloosd. Horizontale 

krachten zijn alleen indirect opgenomen in de momenten term Mn. 

 

Volgens De Derde wet van Newton:  levert elke actie altijd een evengrote, doch tegengesteld 

gerichte reactie op. Wederzijdse krachten die lichamen op elkaar uitoefenen zijn altijd gelijk, 

maar tegengesteld gericht. 

 

Door het overbrengen van een deel van het dijkgewicht naar het pleistosceen, wordt een 

wederzijdse kracht in tegenovergestelde richting via de deuvel uitgeoefend. Deze kracht zorgt 

voor evenwicht. Aangenomen wordt dat de tegenovergestelde kracht zorgt voor een bijdrage 

aan de macrostabiliteit.  

Om de marge te bepalen voor de bijdrage van deze kracht aan de stabiliteit, is deze kracht 

toegevoegd binnen De Versimpelde Bishop Methode. De tegenovergestelde kracht is hierbij 

toegevoegd in de vorm van een kracht Ti  en een moment Mn. De horizontale kracht is indirect 

opgenomen in de momenten term Mn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
figuur 13.4.4.3.  Schematisering van bijdrage deuvelkracht  aan macrostabiliteit 

 

 

De formule voor de veiligheidsfactor FS volgens de Versimpelde Bishop Methode is: 
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Met de toegevoegde deuvelkracht Ti wordt de veiligheidsfactor FS volgens de Versimpelde 

Bishop Methode: 

 

 
 

Met: 

         en      

 

De toegevoegde deuvelkracht Fv  werkt parallel aan het glijvlak. De toegevoegde kracht “T” 

dient daarom te worden vermenigvuldigt met Sinus uit de hoek ψ. De arm voor het momenten 

evenwicht, welke gelijk is aan de straal, is buiten beschouwing gelaten aangezien deze overal 

gelijk is. 

De kracht welke indirect is opgenomen  in de momenten term Mn komt voort uit een 

vermenigvuldiging van de kracht met de hoogte van het aangrijppunt op het glijvlak.  

Berekend in paragraaf  13.4.1 is de hoeveelheid negatieve kleef welke wordt overgedragen via 

de expanders naar de Shear Key. Zoals hierboven beschreven wordt een wederzijdse kracht in 

tegengestelde richting uitgeoefend via de deuvel op de afschuivende grondmoot. Deze kracht 

is gelijk gesteld aan de hoeveelheid afgedragen gewicht van het dijklichaam. 

 

 

Versterking huidige situatie 

De kritische cirkel die gevonden is voor de huidige situatie wordt als maatgevend beschouwd. 

De veiligheidsfactor voor deze situatie dient te worden verhoogd om te kunnen voldoen aan 

de stabiliteitseis. 

Uitgegaan wordt dat de huidige situatie eerst dient te worden versterkt voordat een 

toekomstige ophoging kan plaats vinden. Wordt er eerst opgehoogd op de onversterkte 

situatie, dan wordt het risico voor bezwijken van het grondlichaam vergroot. Daarom dienen 

na de toekomstige ophoging, additionele dijkdeuvels te worden geïnstalleerd om de 

eindsituatie te laten voldoen aan de stabiliteitseis. 

Berekend is voor de huidige situatie de hoeveelheid negatieve kleef welke wordt afgedragen 

aan de dijkdeuvel, wanneer een tussenafstand van 2,00m wordt gehanteerd. De dijkdeuvel 

dient te worden geïnstalleerd in het aandrijvende gedeelte van de afglijdende grondmassa. In 

de Versimpelde Bishop Methode is de hoeveelheid negatieve kleef welke binnen het actieve 

deel wordt afgedragen aan de deuvel, als reactiekracht toegevoegd. Met behulp van een 

spreadsheet is berekend dat de FS van de kritische cirkel wordt verhoogd van 0,59 naar een 

FS van 1,65. Voor de spreadsheet berekening wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 6.4. 

Volgens deze benadering voldoet de macrostabiliteit ruim aan de vereiste stabiliteitseis van 

1,17. 
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figuur 13.4.4.4. Dijkdeuvel geïnstalleerd in aandrijvende deel van actieve zone 

 

Versterking toekomstige situatie 

De kritische cirkel die gevonden is voor de toekomstige situatie wordt als maatgevend voor 

deze situatie beschouwd. Uit stabiliteitsberekeningen met MStab/SLIDE is gebleken dat de 

kritische cirkel welke gevonden is voor de toekomstige situatie, weinig verschilt van een 

kritische cirkel voor een toekomstige situatie met de eerst geïnstalleerde deuvel, welke 

gebruikt is voor de versterking van de huidige situatie. Zie figuur 13.4.4.1. voor het verschil 

in kritische glijcirkels. 

Na versterking van de huidige situatie kan een toekomstige ophoging plaatsvinden. Gevonden 

wordt dat de geïnstalleerde deuvel na ophoging, zich niet of nauwelijks nog binnen het bereik 

van de kritische cirkel bevindt. Aangenomen wordt dat de deuvel geen invloed heeft op de 

nieuw gevonden kritische glijcirkel, zie figuren 3.4.4.4. en 3.4.4.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figuur 13.4.4.5. Additionele dijkdeuvels nodig voor eindsituatie 

 

Om de eindsituatie te laten voldoen aan de vereist stabiliteitseis, dienen additionele 

dijkdeuvels te worden geïnstalleerd. De bijdrage van de voorheen geïnstalleerde dijkdeuvel, 

wordt buitenbeschouwing gelaten, aangezien deze zich niet of nauwelijks binnen de nieuw 

gevormde actieve zonde bevind. Aangenomen wordt de eerst geïnstalleerde deuvel geen 

“grip” en hiermee dus geen effect heeft op de verplaatste glijcirkel. 
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Met behulp van een spreadsheet is berekend dat de FS van de kritische cirkel wordt verhoogd 

van 0,62 naar een FS van 1,85. Voor de spreadsheet berekening wordt verwezen naar bijlage 

hoofdstuk 6.4. Volgens deze benadering voldoet de macrostabiliteit ruim aan de vereiste 

stabiliteitseis van 1,17. 

 

 

13.4.5     Deuvel in en PLAXIS  

 
Model opbouw 

De verbetering van de macrostabiliteit middels dijkdeuvels in het algemeen is getracht te 

benaderen met behulp van het eindige elementen model (EEM) PLAXIS. Uitgegaan is van 

een “versimpelde” geometrie. PLAXIS berekend te grote en onrealistische vervormingen 

wanneer “onstabiele” situaties worden geschematiseerd. PLAXIS geeft onrealistische 

waarden wanneer het model moet gaan rekenen aan een situatie wat meteen bezwijkt. Dit 

heeft te maken met een complexe geometrie, complexe laagopbouw en te zwakke sterkte 

parameters. Aangezien de huidige dijk op dit moment van schrijven er stabiel bij ligt, geeft dit 

aan dat in PLAXIS eerst een “stabiele” dijk dient te worden geschematiseerd. Binnen het 

afstudeerproject is getracht de het model stabiel te krijgen zodat de algemene werking van de 

dijkdeuvel hier in kon worden benadert. Echter binnen het tijdsbestek van het afstudeerproject 

is het niet gelukt het model op tijd stabiel te krijgen en zijn verdere pogingen met PLAXIS 

gestaakt. 

 

13.5 Uitvoering 

 

Risico’s tijdens uitvoering 

Bestudeerd is de uitvoeringstechnische haalbaarheid voor het verbeteren van de 

macrostabiliteit door het installeren van dijkdeuvels. Tijdens het uitvoeren van de 

stabiliteitsanalyse is gebleken dat zelfs onder normale omstandigheden (nl. met winterpeil 

NAP –0,40m), een lage veiligheidsfactor wordt gevonden voor het ontstaan van een potentiële 

glijvlak. Theoretisch bezit het binnenwaartse talud over onvoldoende weerstand tegen 

afschuiven. Hoewel de dijk op dit moment van schrijven er goed bij ligt en in stabiele staat 

verkeert, wordt dat risico tijdens uitvoering vergroot. Echter vervult de dijk zijn belangrijke 

functie tijdens maatgevende situaties waardoor de stabiliteit tijdens uitvoering buiten de 

maatgevende perioden minder van belang is. 

 

13.5.1  Installeren vanaf de kruin 

De dijkdeuvel is bedoeld te worden geïnstalleerd vanaf de kruin van de dijk. Een schacht 

wordt geboord onder een hoek door het binnentalud tot aan een draagkrachtige laag. 

Vervolgens wordt deze schacht gevuld met steunvloeistof (cement-bentoniet mengsel) zodat 

deze niet inklapt. Daarna wordt de stalenbuis (dijkdeuvel) welke is voorzien van een kous, 

geïnstalleerd in de schacht tot aan de draagkrachtige laag. Na het installeren van de dijkdeuvel 

wordt de expander opgeperst onder hoge druk met een cement-bentoniet mengsel. Na 

verharding van de expander is de dijkdeuvel ingeklemd binnen het grondlichaam. 

De schachten  worden geboord met een machine die ook gebruikt wordt voor het installeren 

van groutankers; in de geotechniek gebruikelijk materieel.  
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Een boorvoertuig (in het duits ook wel bekend als een Bohrgeräte) is in staat om een schacht 

vanaf de kruin te boren en een stalenbuis te installeren. Een type boormachine weegt ongeveer 

tussen de 21 en 24 ton. Dit betekend dat tijdens de uitvoering vanaf de kruin, de boormachine 

zorgt voor extra belasting op de dijk. Elke belasting boven op de kruin vergroot theoretisch de 

aandrijvende krachten welke kunnen leiden tot het afglijden van het binnentalud. Uitvoering 

vanaf de kruin brengt dus een vergroot risico met zich mee. 

 

  
figuur 13.5.1.1.  boormachine (type -  KR) voor het boren van schachten en installeren van 

                                   groutankers 

13.5.2  Installeren vanaf bestaande steunberm 

Een alternatieve manier voor het versterken van de dijk met dijkdeuvels zou kunnen door 

vanaf de bestaande weg de dijkdeuvels te installeren. De weg ligt op een bestaande steunberm 

en ligt buiten de aandrijvende zone. Het installeren van de dijkdeuvels vanaf de aanwezige 

steunberm kan een oplossing zijn voor het vermijden van het risico dat genomen wordt als er 

vanaf de kruin wordt gewerkt.  

Om vanaf de steunberm een schacht te kunnen boren en een dijkdeuvel te kunnen installeren, 

moet een horizontale afstand van 11,00m
1
 en een hoogte van 5,00m

1
 worden overbrugd. Een 

zware type boormachine heeft ongeveer maximaal een reikwijdte van 8,50m
1
 en zal dus niet 

in staat zijn om vanaf de aanwezige steunberm installatie werkzaamheden te kunnen 

verrichten. 

 

  
figuur 13.5.2.1. boor- en installatie kopstuk gemonteerd aan rupskraan 

 

Een oplossing kan gevonden worden door de boor- en installatie kopstuk te monteren op een 

rupskraan met een grotere reikwijdte. Men moet denken aan een type long reach / semi reach 

rupskraan. Een rupskraan van dit formaat weegt al snel meer dan 50 ton. Toepassing van een 

rupskraan met een gemonteerde boorkop kan een oplossing zijn om buiten de aandrijvende 

zone van de glijcirkel de dijkdeuvels te installeren. 
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Door de dijkdeuvels te installeren middels een zware rupskraan vanaf de bestaande steunberm 

wordt echter het risico vergroot dat het talud van deze steunberm bezwijkt. Als de aanwezige 

steunberm bezwijkt t.g.v. het gewicht van de rupskraan, dan wordt de kans vergroot dat de 

diepe en grotere glijcirkel daarna bezwijkt. Het afglijden van de aanwezige steunberm kan 

gezien worden als een reductie van het weerstandsbiedende moment. Gekozen kan worden 

om eventueel gebruik te maken van drag-line schotten om de belasting te verspreiden. Dit 

verkleint het risico dat de steunberm kan gaan afglijden tijdens de uitvoering.  

 

13.5.3  Verhoging waterspanning 

Na het installeren van de dijkdeuvel dient de kous te worden volgeperst met een cement-

benoniet mengsel voor het behalen van een goede inklemming binnen het grondlichaam. 

Tijdens het expanderen van de kous zal het grond rond om de expander worden weggeperst 

en plastisch gaan vervormen. Het wegpersen van de grond heeft een comprimerend effect op 

het volume van de grond. Er treedt een consolidatie proces op. Een probleem ontstaat 

wanneer het aanwezige grondwater niet snel genoeg kan aanpassen aan deze reductie van het 

volume. Er ontstaan een verhoging van de waterspanning wat gepaard gaat met een verlaging 

van de effectieve korrelspanning. Een verlaging van de effectieve korrelspanning leidt tot een 

verlaging van de schuifweerstand. Aangezien deze deels volgens de theory van Mohr-

Coulomb; τ = c’ + σv’ x tanφ' afhankelijk is van de hoek van inwendige wrijving.  

Dit probleem is groter bij slecht tot niet doorlatende grondsoorten zoals klei en veen. Deze 

grondsoorten hebben een lage doorlatendheid waardoor het langer duurt voordat de 

wateroverspanning is weggedissipeerd. De dijk wordt tijdens dit proces tijdelijk verzwakt. 

     

 
figuur 13.5.3.1.  verhoging waterspanning tijdens het expanderen van de expander 
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Er dient daarom rekening te worden gehouden met de verhoging van de waterspanning. Het 

risico van worden verkleind door voor, tijdens en na de uitvoering de waterspanning te 

monitoren. De uitvoering dient dan plaats te vinden buiten perioden van hoogwater en 

extreme neerslag zodat de stabiliteit minder van belang is. 

 

Fase uitvoering risico oplossing 

Vanaf kruin installeren Verhoging aandrijvend 

moment 

Deuvels installeren vanaf 

aanwezige steunberm 

Vanaf steunberm 

installeren 

Belasting op steunberm door 

zware rupskraan 

Belasting verspreiden middels 

schotten 

Expander proces Verhoging van 

grondwaterspanning en dus 

reductie van schuifweerstand 

Monitoren grondwaterspanning 

en niet uitvoeren in perioden 

van hoogwater of extreme 

neerslag 

Tabel 13.5.3.1.  Risico’s en maatregelen  

 

 

13.6 Conclusie en aanbevelingen  

 

13.6.1 Conclusie versterking met dijkdeuvels 

 

Conclusie ontwerp 

Aan de hand van berekeningen is aangetoond dat de macrostabiliteit kan worden verbeterd 

met dijkdeuvels. Afhankelijk van de draagcapaciteit, sterkte van de deuvels en benodigde te 

halen veiligheidsmarge is een versterking van de huidige en toekomstige situatie mogelijke 

door dijkdeuvels met tussen afstanden van 2,00m
1
 aan te brengen. Wel dienen additionele 

dijkdeuvels te worden geïnstalleerd voor het versterken van de eindsituatie met ophoging. 

Tijdens het ontwerpproces is naar voren gekomen dat enige ruimte benodigd is voor een 

toekomstige ophoging wat als gevolg heeft dat de bestaande wegtracé dient te worden 

verschoven. Deze oplossing heeft verder geen gevolg voor het woon-, werk en leefgebied, 

omdat de wegverplaatsing beperkt blijft en niet verder gaat dan de aanwezige sloot. De sloot 

kan namelijk gezien worden als de grenslijn tussen de ruimte welke wordt gebruikt door de 

dijk en het wegtracé, en de ruimte welke wordt gebruikt door de bewoners en de natuur.   

Op basis van dit ontwerp met dijkdeuvels voor traject 23-7, kunnen de aanwezige woningen 

worden bespaard en de aanwezige braak met natuurgebied blijven behouden.  

Voor een overzichtstekeningen en dwarsdoorsnede van het ontwerp wordt verwezen naar 

bijlage hoofdstuk 13. 

 

Conclusie uitvoeringstechnisch 

Uitvoeringstechnisch dient er rekening te worden gehouden met de benoemde risico’s.  

Gekozen kan worden om de dijkdeuvel te installeren vanaf de kruin van de dijk buiten 

perioden van maatgevend hoogwater en extreme neerslag. 

Een afweging dient te worden gemaakt tussen de uitvoeringsmethode en de daarbij horende 

risico’s.  
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13.6.2 Aanbevelingen 

 

In dit afstudeerproject is een voorontwerp gemaakt voor een versterking van de 

Markermeerdijk binnen traject 23-7 met dijkdeuvels. Voor een verdere uitwerking van het 

ontwerp worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

 

- Enkel de bijdrage aan macrostabiliteit middels het overbrengen van een deel van het 

dijkgewicht is beschouwd. Naast deze bijdrage zorgt de dijkdeuvel voor het 

overbrengen van een horizontale schuifkracht welke wordt overgebracht via de Shear 

key. De draagcapaciteit van de Shear Key is wel beschouwd maar toetsing van de 

overdracht van de horizontale schuifkracht heeft binnen dit afstudeerproject niet 

plaatsgevonden.  

 

- Er is gerekend met een vaste diameter van de expander voor het bepalen van de 

hoeveelheid negatieve kleef. In werkelijk varieert de diameter van de expander per 

grondlaag. De diameter van de expander is namelijk afhankelijk van de weerstand van 

de beschouwde grondlaag. Dit kan invloed hebben op de hoeveelheid negatieve kleef. 

 

- Uit de knikstabiliteit berekening is berekend dat een dikwandige stalen buis nodig is 

met een hoogwaardige staalkwaliteit voor het bieden van genoeg weerstand tegen 

knikkrachten. In werkelijkheid is de stalenbuis omhuld door grond welke een druk een 

radiale spanning uitoefent. Wil de stalenbuis gaan knikken t.g.v. een te hoge belasting, 

dan moet deze eerst de omringde grond wegdrukken. De omringde grond biedt in 

werkelijkheid extra weerstand tegen het knikken van de dijkdeuvel, omdat deze eerst 

dient te worden verplaats.  

 

- Er kan niet met zekerheid worden aangetoond dat de expanders voor voldoende 

inklemming zorgen binnen het grondlichaam. Het grond rond om de expander wordt 

tijdens het uitzetten van de expander weggedrukt en plastisch vervormt. Er dient 

voldoende inklemming te zijn behaald wil de dijkdeuvel voldoende grip hebben op het 

afschuivende grondmassa. Binnen het afstudeerproject is niet gekeken of aangetoond 

of daadwerkelijk een volledige inklemming ontstaat. 

 

- Het ontwerp dient te worden getoetst op meer faalmechanismen. In het 

afstudeerproject zijn 4 van de 11 faalmechanismen beschouwd. Veel faalmechanismen 

zijn binnen het INSIDE project getoetst met het EEM programma PLAXIS. Een 

poging is gemaakt om de dijkdeuvel middels PLAXIS te toetsen. Wegens een 

onstabiel model en de benodigde tijd voor het modelleren met PLAXIS is deze actie 

gestaakt.  
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14 Kostenraming 

14.1.1  Opbouw 

Een kostenraming is opgesteld voor een vergelijking tussen de verschillende 

versterkingsmethoden. Per versterkingsmethoden zijn verschillende uitgangspunten 

gehanteerd. Dit voor het juist bepalen van de benodigde werkzaamheden en voor een eerlijke 

vergelijking.  

 

14.1.2  Uitgangspunten 

 

Steunberm 

Gekeken is naar een versterking met een grondoplossing de een planperiode van 100 jaar. 

Gehanteerd is de aangedragen steunberm van geotechnisch adviesbureau Fugro. Gebleken is 

dat de huidige situatie met een steunberm van + 30m
1
 breed voldoende stabiliteit biedt.  

Er is een nieuwe steunberm ontworpen met dezelfde lengte als dat gehanteerd was voor een 

planperiode van 50 jaar en er is rekening gehouden met een hogere ophoging voor een 

planperiode van 100 jaar. De nieuw ontworpen steunberm met ophoging biedt zelfs voor een 

plan planperiode van 100 jaar voldoende stabiliteit. Voor de geometrie van de ontworpen 

steunberm met ophoging, wordt verwezen naar hoofdstuk 13 van de bijlage. 

De vergelijking heeft plaats gevonden voor een planperiode van 100 jaar voor een eerlijke 

vergelijking tussen de versterkingsmethoden.  

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de kosten voor de 

versterking middels een steunberm met ophoging: 

 

- Aanvoer grond via de bestaande wegen; 

- Inrichten van grond depots t.b.v. het rijpen van de klei; 

- Huur/aankoop terrein t.b.v. de depots; 

- Aankoop woningen inclusief grond; 

- Sloop van de woningen; 

- Grondaankoop natuurgebied en kosten t.b.v. natuurcompensatie 

- Aanwezige geulen en sloten worden gedempt; 

- Wegverharding wordt verwijderd en er wordt later een nieuwe terug gebracht; 

- Grond beschikbaar via lopende projecten binnen een straal van 50km; 

 

 

 

 

Dijknagels 

Gekeken is naar een versterking met dijknagels voor zowel de huidige situatie als de 

toekomstige situatie. In het ontwerp zijn de benodigde hoeveelheid dijknagels berekend met 

de daarbij behorende h.o.h. afstanden. Uitgegaan is dat de ophoging met een steil talud 1:1 

haalbaar is m.b.v. dijknagels.  

 

 

 

 



Innovatieve dijkversterking Hoorn-Edam 

juni 2008 Afstudeerproject – Civiele techniek  

 

  Pagina 

119 

 

  

 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de kosten voor de 

versterking met dijknagels: 

 

- Gehanteerde ophoging heeft een talud van 1:1; 

- De kosten van dijknagels bleken moeilijk te achterhalen. De fabrikanten konden geen 

exacte prijs geven voor een nagel met gekozen dimensies. De prijs van dijknagels 

zoals vermeld in de CUR 219 bedraagt tussen de 2500 en 3500 euro per meter. 

Volgens KWS en VWS zou de prijs bij de gehanteerde afmetingen tegen de 

ondergrens van 2500 euro per strekkende meter dijk bedragen. Deze prijs moet gezien 

worden als een prijs indicatie, tevens is deze schatting niet helemaal objectief 

vanwege de belangen die KWS en VWS hebben in dijknagels. Evengoed zal uit de 

kostenraming blijken dat ook op financieel oogpunt dijknagels een goed alternatief is 

voor een oplossing in grond (steunberm); 

- Aanvoer grond via de bestaande wegen; 

- Inrichten van grond depots t.b.v. het rijpen van de klei; 

- Huur/aankoop terrein t.b.v. de depots; 

- Grond beschikbaar via lopende projecten binnen een straal van 50km; 

 

 

 

Dijkdeuvels 

Gekeken is naar een versterking met dijkdeuvels voor zowel de huidige situatie als de 

toekomstige situatie. In het ontwerp zijn de benodigde hoeveelheid dijkdeuvels berekend met 

de daarbij behorende h.o.h. afstanden. Uitgegaan is dat de ophoging met een talud 1:1.5  

haalbaar is. Daarbij dient wel een verschuiving van het bestaande wegtracé plaats te vinden. 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd voor het bepalen van de kosten voor de 

versterking met dijknagels: 

 

- De ophoging met een talud helling van 1:1.5 vraagt extra ruimte wat ten koste gaat 

van de bestaande weg. Werkzaamheden t.b.v. de verplaatsing van de weg zijn in de 

kostenraming opgenomen; 

- Aanvoer grond via de bestaande wegen; 

- Inrichten van grond depots t.b.v. het rijpen van de klei; 

- Huur/aankoop terrein t.b.v. de depots; 

- Wegverharding wordt verwijderd en er wordt later een nieuwe terug gebracht; 

- Beperkte verflauwing/verlenging van aanwezige steunberm t.b.v. aanleg nieuwe 

wegverharding; 

- Grond beschikbaar via lopende projecten binnen een straal van 50km; 

- Productie snelheid voor aanbrengen dijkdeuvels = 5 dijkdeuvels per dag (vergelijkbaar 

met installeren van 20m
1
 lange groutankers) 

- Additionele dijkdeuvels worden geïnstalleerd t.b.v. stabilisatie van eindsituatie; 
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14.1.3  Varianten 

 

Een aantal varianten zijn opgesteld voor een kostenvergelijking tussen de verschillende 

versterkingsmethoden. Gekeken is bij welke variant de meeste kosten kunnen worden 

bespaard. Voor de vergelijking is per versterkingsmethode berekend wat de kosten zijn per 

m
1
. Per versterkingsmethode zijn specifieke uitgangspunten gehanteerd welke invloed hebben 

op de kosten per m
1
. Per versterkingsmethode is berekend wat de kosten zijn voor de 

versterking over 1,34km binnen traject 23-7. De totale kosten zijn vervolgens per categorie 

gedeeld door de daarbij behorende afstanden: 

 

categorie afstand binnen traject kosten binnen traject kosten per m
1
 

woningen 590 m
1 

€                12.400.620,- €               21.018,- 

landbouwgrond 540 m
1
 €                  1.706.400,- €                 3.160,- 

natuurgebied 210 m
1
 €                    7.27.650,- €                 3.465,- 

Tabel 14.7.3.1. grondoplossing t.p.v. verschillende categorieën  

 

Totaal bedrag voor toepassing met grondoplossing voor planperiode van 100 jaar binnen 

traject 23-7 is geraamd op €  14.834.670,- 

 

 
 

Methode afstand binnen traject kosten binnen traject kosten per m
1
 

Dijknagels 1340 m
1 

€                    4507760,- €                  3364,- 

Dijkdeuvels 1340 m
1
 €                    6405200,- €                  4780,- 

Tabel 14.7.3.2. Toepassing van innovatieve versterkingsmethoden 

 

Combinaties zijn berekend voor een goede vergelijking. Combinaties zijn gemaakt tussen 

grondoplossingen en de innovatieve versterkingsmethoden, omdat kosten maximaal zijn 

wanneer beiden methoden over de totale traject lengte worden toegepast. 
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Per combinatie is een bepaalde versterkingsmethode tegenover een bepaalde categorie 

gesteld. De resultaten staan hieronder vermeld. Voor een uitgebreide overzicht van de 

kostenraming wordt verwezen naar bijlage hoofdstuk 10. 

 
Tabel 14.7.3.3. Overzicht van kosten per combinatie 

 
 

14.1.4  Conclusie  

 

Uit het kostenoverzicht kan worden geconcludeerd dat de meeste kosten kunnen worden 

bespaard met een combinatie tussen de grondoplossing en innovatieve versterkingsmethode 

voor het besparen van de woningen. Verder kan geconcludeerd worden dat de dijknagels in 

deze situatie de goedkoopste oplossing zijn voor het versterken van de dijk en het besparen 

van het ruimtegebruik.  

 

Dijknagels zijn een goede oplossing voor het verbeteren van de macrostabiliteit en zijn 

geschikt voor het behalen van een steil talud voor de ophoging. De dijknagel zorgt voor een 

stabilisatie tegen ondiepe glijvlakken wat een steil talud voor de ophoging mogelijk maakt. 

 

Dijkdeuvels zijn goede oplossing voor het verbeteren van de macrostabiliteit maar de 

toekomstige ophoging vraagt een flauwer talud. Zoals verklaart in voorgaande hoofdstukken 

heeft dit te maken de “ondiepe” glijcirkel t.p.v. het binnentalud van de ophoging. De extra 

werkzaamheden welke hiermee gepaard gaan zorgen voor een verhoging van de kosten voor 

dijkdeuvels per m
1
. Verdere uitwerking van het voorontwerp zou de verhouding tussen de 

kosten kunnen doen verschuiven. 
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16 Lijst met symbolen 
 

Symbolen omschrijving        dimensies 
 

A  = oppervlakte        [m
2
] 

Ap   = oppervlak van dwarsdoorsnede van gekozen profiel  [mm
2
] 

Apunt  = oppervlakte punt van de Shear Key    [m
2
] 

b  = breedte van lamel in Methode Bishop    [m
1
] 

c’  = cohesie van grondsoort      [kN/m
2
] 

Dbinnen    = binnen diameter van holle buis     [m
1
] 

Dbuiten  = buiten diameter van holle buis     [m
1
] 

Dgrout  = diameter groutlichaam       [m] 

Dstaal  = diameter stalen kern van de nagel     [m] 

E  = Elasticiteitsmodule        [N/mm
2
] 

EA  = Rekstijfheid        [kN] 

EI  = Buigstijfheid        [kNm
2
] 

Es  = Elastiteitsmodules (van de grond)                [kN/m
2
] 

F  = veiligheidsfactor in Methode Bishop    [-] 

FD  = dwarskracht in de nagel       [kN] 

FD,max  = maximale draagkracht in laterale richting (dwarskracht)   [kN] 

FD δ  = dwarskracht die bijdraagt aan de stabiliteit van het talud   [kN] 

FN  = trekkracht in de nagel       [kN] 

FN,max  = maximale draagkracht in axiale richting (uitrekkracht)   [kN] 

FN δ   = trekkracht die bijdraagt aan de stabiliteit van het talud  [kN] 

Fk   = Eulerse knikkracht       [kN] 

Fr;max  = maximale draagcapaciteit Shear Key    [kN] 

Fr;max;punt = maximale draagkracht van de punt bij een sondering  [kN] 

FS  = veiligheidsfactor in Methode Bishop    [-] 

Fs;nk  = wrijvingskracht t.g.v. negatieve kleef    [kN] 

Fv  = verticale component van deuvelkracht    [kN] 

Fy  = vloeigrens corresponderend bij een type staalkwaliteit  [N/mm
2
] 

h  = waterhoogte        [m
1
] 

hi  = aangrijp hoogte van toegevoegde kracht    [m
1
] 

I  = kwadratisch oppervlakte moment     [mm
4
] 

Ks  = horizontale gronddruk coëfficiënt na installeren deuvel  [-]  

Ko  = neutrale gronddruk coëfficiënt     [-]  

lbuc  = Lengte m.b.t. knikstabiliteit     [m
1
] 

La  = met facing: lengte van de nagel aan de passieve zijde naast het  [m] 

   Glijvlak.  

  zonder facing: kortste lengte aan weerzijden van het glijvlak [m] 

Lo  =overdrachtslengte nagel                   [m] 

m  = constante        [-] 

Ma  = aandrijvende moment in Methode Bishop    [kNm] 

Md  = aandrijvende moment in Methode Bishop      [kNm] 

Mn  = moment met indirecte horizontale deuvelkracht   [kNm] 

MO  = Bezwijkmoment        [kNm] 

Mr  = weerstandsbiedende moment in Methode Bishop   [kNm] 
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N  = normaalkracht werkend loodrecht op glijvlak    [kN] 
Nc;s  = axiale drukbelasting      [kN] 
Nc;u  = drukcapaciteit van doorsnede     [kN] 
Op  = omtrek van de zone waar schachtwrijving optreedt  [m

1
] 

Os  = Omtrek van de dwarsdoorsnede van de expander   [m
1
] 

Pr;max;schach = maximale schachtwrijving      [kN/m
2
] 

Pr;max;punt = maximale puntweerstand      [kN/m
2
] 

Pu  = limietdruk van de grond                  [kN/m
2
] 

qc  = conusweerstand        [MPA] 

R  = straal van glijcirkel       [m
1
] 

RD  =Maximaal opneembare dwarskracht     [kN] 

RN  =maximaal opneembare trekkracht      [kN] 

S  = schuifspanning langs glijvlak     [kN/m
2
] 

s  = invloedsfactor dwarsdoorsnede van de paalvoet   [-] 

Sf   =veiligheidsfactor van een talud      [-] 

Sfvern  = veiligheidsfactor van een vernageld talud    [-] 

Ti  = toegevoegde deuvelkracht werkend op lamel i   [kN] 

u  = waterspanning       [kN/m
2
] 

W   = gewicht van een lamel      [kN] 

Wpl  =plastisch weerstandsmoment      [mm
3
] 

z  =minimale diepte nagel       [m] 

 
α  = hoek tussen glijvlak en horizontaal    [deg]  

αk  = profielfactor        [-] 

αp  = paalklassefactor       [-] 

αt  = factor t.b.v. bepalen schaftwrijving     [-] 

β  = invloedsfactor paalvoetvorm     [-] 

β  = klei factor         [-] 

∆L  = lengte waarover de schachtwrijving werkt    [m
1
] 

∆l  = lengte van lamel in Methode Bishop    [m
1
] 

δ  = wrijvingshoek tussen expander en grond    [deg] 

φ'  = hoek van inwendige wrijving binnen grondlaag   [deg] 

γ’  = volumieke gewicht van grondsoort     [kN/m
3
] 

γn,L  = lengte factor t.p.v. schadefactor     [-] 
γn;mhw  = schadefactor bij maatgevend hoogwater    [-] 
γn;regen  = schadefactor bij extreme neerslag     [-] 

γsat  = nat volumieke gewicht van grondsoort    [kN/m
3
] 

γw  = volumieke gewicht van water     [kN/m
3
] 

λrel  = relatieve slankheid       [-] 

λo  = profielfactor        [-] 

θint  =hoek tussen de nagel en de raaklijn met de glijcirkel   [°] 

θmob  =gemobiliseerde hoek tussen de nagel en raaklijn met de glijcirkel [°] 

σ’m;h  = verticale effectieve spanning      [kN/m
2
] 

σ’o;h  = verticale effectieve spanning t.g.v. bovenbelastig   [kN/m
2
] 

σv’  = verticale effectieve korrelspanning     [N/mm
2
] 

τ  = schuifspanning langs glijvlak     [kN/m
2
] 

τmax  =maximale schachtwrijving                  [kN/m
2 
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ϖbuc  = knikfactor        [-] 

ψ  = invalshoek Ti tussen glijvlak en horizontaal   [deg] 


