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Het uitvoeren van geotechnische experimenten op
grote schaal mag zich de laatste jaren in een onge-
kende populariteit verheugen. Bij de IJkdijk in
Oost-Groningen worden complete dijklichamen
gebouwd van ware afmetingen en tot bezwijken
gebracht door ze te belasten met containers op de
dijk, met hoog water tegen de dijk en met erode-
rend zand onder de dijk. Spectaculair en tegelijk
informatief om te bezien of en waar er verborgen
veiligheid in een dijkontwerp zit. Ook een gewel-
dige kans voor innovatieve bedrijfjes en bedrijven
om te laten zien wat hun bijzondere meetinstru-
menten kunnen betekenen voor het monitoren van
de dijk. Maar grootschalige experimenten zijn niet
goedkoop. Wat maakt ze dan toch zo populair bij
beleidsmakers en financiers? 

Grootschalige veldproeven zijn bedoeld om meer
te weten te komen over het gedrag van grond. Of
van een constructie in de grond – meestal de wis-
selwerking tussen grond en een constructie: een

hard, betonnen of stalen object, soms ook een soft
element zoals een geotextiel. In 100 jaar grond-
mechanica is natuurlijk al een hoop bedacht en in
theorieën en ontwerpformules neergelegd. Maar
grond is weerbarstig en laat zich niet zo gemakke-
lijk in formules vangen. Als materiaal is grond niet
lineair – twee maal zoveel druk geeft niet twee
maal zoveel vervorming – en niet elastisch – als je
de druk wegneemt veert het materiaal niet terug
– en reageert traag – nú de druk verhogen geeft
jarenlang vervorming. En als verschijnsel in de on-
dergrond is grond heterogeen, ruwweg opge-
bouwd in lagen maar ook in de horizontale richting
allesbehalve constant van eigenschappen. 

Wat kunnen we nu leren van een veldproef? Laten
we allereerst aannemen dat de proeflocatie goed
geïnstrumenteerd is. Dat is niet vanzelfsprekend
en ook niet triviaal. Sinds de Bergambachtproef in
2001 hebben we daar de nodige ervaring mee op-
gedaan. Bergambacht was de eerste keer dat de

instrumentatie van een veldproef expliciet risico-
gestuurd werd ontworpen met behulp van de in
Delft Cluster ontwikkelde Hermes-systematiek.
Dat hield in het systematisch inventariseren van de
mogelijke faalmechanismen, van de dijk, maar ook
van de meetopzet en de instrumentatie zelf. Die
systematische aanpak had een grote overtuigings-
kracht naar de opdrachtgever: het oorspronkelijk
begrote monitoringbudget werd meer dan ver-
dubbeld omdat de analyse bespreekbaar maakte
wat de consequenties waren van te weinig meten
bij zo’n kostbare onderneming. 

De IJkdijk heeft een wat ander karakter. Het is
geen bestaande situatie zoals bij de Bergambacht-
proef of meer recent de Markermeerdijkproef,
maar het is een echte modelproef, op schaal 1:1.
Er wordt een geïdealiseerde dijk aangelegd, die is
gericht op het onderzoeken van een bepaald me-
chanisme: om bijvoorbeeld piping te onderzoeken
heb je wel een zandlaag onder dijk nodig. Als we
een specifiek mechanisme willen onderzoeken
bij een natuurlijke dijk wordt er dus nog wat meer
creativiteit gevraagd, want daar hebben we
grondomstandigheden niet in de hand. Bij de
Bergam bachtproef was een reëel risico dat  de dijk
buitenwaarts zou afschuiven in plaats van binnen-
waarts en daar moest met de belasting dus reke-
ning mee worden gehouden.  

De voorgaande alinea’s schetsen meteen wat be-
perkingen. In de natuur gaat de dijk onderuit door
het mechanisme dat het eerst optreedt. Als de dijk
te laag is loopt het water er overheen en is macro-
stabiliteit geen issue. De erosiebestendigheid wel,
natuurlijk. In een veldproef willen we iets leren
over een mechanisme. Eén mechanisme. Dat
vraagt idealisatie bij het opbouwen van de model-
dijk en creativiteit bij het definieren van je test-
programma. In de macro-stabiliteitsproef bij de
IJkdijk bestond de bezwijkbelasting op het dijkli-
chaam uit het snel vullen van de zandkern van de
dijk, nauwelijks een realistische weergave van de
situatie van hoog water tegen de dijk. Toch maakt
het doorrekenen van deze proefopstelling de
meetresultaten zinvol voor de studie van het feno-
meen macro-stabiliteit. 
Een beperking van een veldproef is ook dat je ex-
treme situaties niet kunt nabootsen. Hoog water
tegen een dijk is nog redelijk te creëren met een
damwand die als zwembad tegen de dijk aanstaat.Markermeerdijkproef naar in-situ sterkte van veen.



Maar golfklappen van een storm met windkracht
9 daar overheen, dat is wat veel gevraagd voor een
veldproefopzet. Het effect van overslaand water
is dan wel weer te beproeven door grote bakken
met water over het binnentalud uit te storten.
Kortom, je moet deelmechanismen identificeren
en die zo zuiver mogelijk proberen te meten.     

Hoewel het vullen van een dijk nauwelijks een rea-
listische weergave van een natuurlijke belasting is,
blijkt zo’n grootschalige proef toch een hoog ge-
loofwaardigheidsgehalte te hebben, veel meer
dan een proef in het laboratorium hoewel elke we-
tenschapper zal zeggen dat daar de omstandighe-
den optimaal zijn, het model gecontroleerd kan
worden opgebouwd, en er een veel grotere varië-
tiet van proeven kan worden uitgevoerd voor het-
zelfde geld. Voor een wetenschappelijk verant-
woord experiment is het de kunst om het onder-
zoekgebied tot één fenomeen te beperken, ofte-
wel het fenomeen dat je wilt bestuderen te
isoleren. Die beperking is nodig omdat je anders
door de bomen het bos niet meer ziet. Vanuit dat
oogpunt is een veldproef maar matig informatief.

Backcasting – achteraf voorspellen, terugrekenen
–  kan altijd, maar het resultaat van een proef is de
resultante van vele oorzaken die tot één gevolg
leiden en je kan net zolang met parameters spelen
tot het model de metingen volgt maar de vraag is
wat je daar – wetenschappelijk gezien – van leert.
Juist de combinatie van laboratoriumproeven en
veldproeven is daarom sterk.  

Er is een groot verschil tussen een overtuigende
proef en een wetenschappelijk gefundeerde
proef, dat blijkt. Het overtuigingspotentieel van
grootschalige proeven is een gouden kans voor de
geo-engineering. Beleidsmakers, financiers en het
publiek zijn ermee te overtuigen en enthousiast te
maken voor het vakgebied, voor het doen van on-
derzoek en voor het concept ‘meten is weten’. Aan
de geo-engineers de uitdaging om ondanks alle
mitsen en maren die aan grootschalige veldproe-
ven kleven dit enthousiasme te voeden en tegelijk
het maximum aan relevante informatie uit de
proefopzet te halen. En dat is heel wat, in deze
 wereld van fact free politics waar zelfs de cijfers
van het CPB ‘ook maar een mening’ zijn. !
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