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Welke signalen kreeg LCW

• Veenkades
• Zanddijken met grasbekleding
• Scheurvorming in kleidijken
• Kunstwerken
• Negatieve piping

https://www.youtube.com/watch?v=JvSb19ck4M8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=JvSb19ck4M8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JvSb19ck4M8&feature=youtu.be
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Inspecties: totaal 2367 km
Noorderzijlvest 6
Hunze en Aa's 29
Fryslan 600
WDOD 65
HHNK 500
Rijnland 875
Delfland 65
HHSK 90
HDSR 60
Hollandse Delta 39
RWS WNN (Marken) 8
RWS MN (ARK) 24
Aa en Maas 15
Rivierenland ?
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Droogteinspecties

Dit is een landelijk 
criterium (De Bilt). 

Waterbeheerders 
hebben vaak eigen, 
meer specifieke, 
criteria
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Hoe beïnvloedt droogte de veendijken

• 3000 km van de 10.000 km regionale keringen zijn veenkeringen. 
• Deze komen vooral voor in West- en Noord-Nederland
• Effect droogte op veendijken

– In tijden van droogte verdampt water uit de veenkade, 
– Daardoor verlaagt de grondwaterstand droogt de dijk uit.
– Dit leidt tot volumekrimp van het veen en droogte-scheuren. 
– Het totale gewicht van het dijklichaam neemt af
– De dijk wordt minder sterk. 
– Om dit te compenseren zal de dijk meer schuifsterkte moeten opnemen. 
– Dit kan ook leiden tot hydraulische grondbreuk leiden, de zandlaag komt 

in contact kan komen te staan met het boezempeil. 
– Deze hoge waterdruk kan leiden het opdrijven en falen van de dijk
– De kruin van de dijk kan eveneens inzakken door verdwijnen van 

materiaal uit de dijk
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HH Rijnland
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Veenkades
• Door kaderverbeteringswerken veel veendijken afgedekt met klei
• Succesvolle maatregel
• Lagere prioriteit polderkades bij kaderverbeteringswerken
• Veel schade beelden bij polderkades
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Scheurvorming klei: 3 december brief aan 
beheerders (en Tweede Kamer)
Aandachtspunten bij snel toenemende waterstand:
• Deklaag (zichtbaar) en kern (onzichtbaar)
• Afname van de stabiliteit, met name door hogere 

waterspanningen als gevolg van toename infiltratie van regen- en/of 
rivierwater via deze scheuren.

• Afname erosiebestendigheid door aantasting gras en –wortels, en 
verandering structuur kleigrond deklaag. 

• Gevaar voor microstabiliteit: bij doorgaande scheuren is lekkage 
door de dijk denkbaar. Als de scheuren in verbinding staan met de 
zandkern kan dat mogelijk tot uitspoeling van kernmateriaal leiden

• Bij overgangen kan door de krimp de aansluiting van het 
grondlichaam op de harde constructie verloren gaan. Dit zijn de 
eerste plekken waar bij een hoog water situatie de erosie van de 
dijkbekleding kan gaan starten
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mechanisme

13 januari 2020

Droogte leidt tot krimp van klei, waardoor scheuren in dijken 
kunnen ontstaan (ergo: alleen in cohesieve grond)
Scheuren hebben invloed op diverse faalmechanismen.
Waaronder macrostabiliteit: 
• diverse onderzoeken tonen aan dat scheuren de 

macrostabiliteit negatief beïnvloeden;
• in bijv. de Verenigde Staten en Frankrijk wordt rekening 

gehouden met scheuren in de stabiliteitsanalyse.
Nadelige invloed:
• Direct: reductie schuifweerstand in afschuifoppervlak glijcirkel 

m.n. indien scheur nabij intredepunt glijvlak ligt (= binnenkruin
of bovenzijde talud)

• indirect: door toename verzadiging als gevolg van hogere 
infiltratie van neerslag en overslaand water



11

Effect op stabiliteit

13 januari 2020

Macrostabiliteit analyses:
• Primaire keringen – 2 profielen rivierdijk:

• afname stabiliteitsfactor tussen 1 en 2,5%;
• indien de scheuren vollopen met water: tot 4%;

• Regionale keringen (veen- en kleikade):
• invloed eveneens gering (< circa 5%); 
• indien de scheuren vollopen met water: tot circa 15%. 

Beeld:
• geringe invloed op berekende stabiliteitsfactor (maar niet altijd 

verwaarloosbaar); 
• voor grote dijken (= grote glijvlakken) lijkt de invloed van 

scheuren kleiner dan bij kleine dijken (= kleine glijvlakken)
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Consequenties

13 januari 2020

Let wel:
• berekende invloed scheur is afhankelijk van locatie in profiel, 

intensiteit (doorgaand over gehele breedte potentieel glijvlak), 
diepte, etc.).

Ten aanzien van stabiliteit analyses:
• scheuren ontstaan niet ‘spontaan’ tijdens hoogwater;
• al aanwezige scheuren (bijv. door krimp ten gevolge van droogte) 

zullen wel blijven bestaan tijdens hoogwater, inclusief negatieve 
invloed

Dus: niet standaard met scheuren rekening houden, maar alleen indien 
daadwerkelijk aanwezig.

Indien in potentie significante invloed van scheuren: aanbeveling tijdig 
maatregelen te nemen. 
Maatregel: vullen met soortgelijk materiaal (om onregelmatigheden in 
het profiel te voorkomen).
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Waterkering langs Amsterdam Rijnkanaal

• Bericht 13 mei 2019 inspectieronde 
• scheuren nog steeds onvoldoende hersteld 

Lokaal door prestatieaannemer scheuren 
laten vullen en inzaaien, maar door gebrek 
aan regenwater lijkt dit herstel nihil.

conclusie vanuit de inspecteur (Arcadis);
• de dijk is erg droog, oude scheuren zijn 

(deels) hersteld zijn, maar plaatselijk ook 
alweer zichtbaar geworden.

• De verwachting is dat bij deze 
aanhoudende droogte de scheuren van 
2018 weer snel zichtbaar worden.
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Oostvaardersdijk Markermeer



15

Scheurvorming Hollandse IJsselkering
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Omgekeerde piping
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Omgekeerde piping
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Kunstwerken: stuw De Haandrik
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Hoogwaterpiekje op de Maas: extra aandacht 
voor locaties met droogte-effecten op 
keringen
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