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Waterhuishouding & Waterbouw

rende pakket. Het verval (H) en de fictieve 
kwelweglengte (L) bepalen het verhang onder 
en de piping gevoeligheid van de dijk. 
In tegenstelling tot eerdere richtlijnen staat in 
de huidige Schematiseringshandleiding Piping 
dat het - zonder nadere onderbouwing - niet is 
toegestaan om meer voorland mee te nemen 
dan één keer dijkbasis (afstand buitenteen-bin-
nenteen). Dit heeft ten doel te voorkomen dat 
een pipe onder het voorland kan groeien. 
Immers, een pipe die onder het voorland groeit 
kan bijvoorbeeld via een graafgang, scheur in 
de klei of een dunne deklaag doorbreken en 
kortsluiting maken met het buitenwater. 
Uiteraard kan kortsluiting ook plaatsvinden bij 
pipes onder het buitentalud, maar hier is de 
klei overwegend dikker wat de kans op 
kortsluiting kleiner maakt.

Vreemde situaties
De keuze voor één keer dijkbasis leidt 
regelmatig tot bijzondere situaties. Als 
voorbeeldsituatie: een dijk met 5 m verval, een 
dijkbasis van 50 m breed, een voorland van 
300 m breed met een gemiddelde kleilaag 
dikte van 4 meter. De kleilaag is dermate 
ondoorlatend dat 250 m uiterwaard meegeno-
men kan worden in de kwelweglengte (L). 
Daarmee wordt L=300 m lang. Echter, de 
dijkbasis is maar 50 m. Daarom zal geen 250 
m, maar slechts 50 m voorland in rekening 
worden gebracht. Hiermee wordt de sterkte 
van de dijk met grofweg een factor 3 
onderschat. Het afkappen van de kwelweg-
lengte en daarmee niet benutten van het 
voorland is gek genoeg gangbare praktijk. 
Daarnaast is het de vraag of kortsluiting met 
het voorland ontstaat door een kleilaag van 2 
m dik. 
Om deze reden is een onderzoek opgestart 
door Waterschap Rivierenland en het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma vanuit 

dijkversterking Wolferen Sprok. Het eerste 
vraagstuk van het onderzoek: Bij welke 
eigenschappen van voorland (lengte, dikte en 
doorlatendheid) groeit de pijp daadwerkelijk 
tot voorbij de buitenteen en dus onder het 
voorland? De tweede vraag gaat nog wat 
verder; stel, we laten de pipe wel onder het 
voorland groeien: Wanneer ontstaat bij 
pipegroei onder het voorland kortsluiting?

Inzet DGeo-Flow 
Met enkele honderden DGeo-Flow analyses 
voor dijkdoorsneden bij WOS en 3 andere 
cases langs onder meer de kust en het 
getijdegebied is bepaald bij welke breedte van 
het voorland de pipe onder het voorland gaat 
groeien. DGeo-Flow is een nieuw eindige 
elementen grondwatermodel waarin de 
methode Sellmeijer is geïntegreerd. Het betreft 
hier de methode, niet te verwarren met de 
(vereenvoudigde) rekenregel die in bijvoor-
beeld het WBI wordt toegepast. DGeo-Flow is 
een nieuw en nog niet volledig gevalideerd 
model. Hierom zijn de specialisten van Deltares 
betrokken in het onderzoek om veiligheidstoe-
slagen te bepalen. 

Kortsluiting pipe 
Het ontstaan van kortsluiting met het voorland 
is vanuit meerdere aspecten beschouwd: 
geologisch (geen kleilaag), grondmechanisch 
(kleilaag bezwijkt) en via flora (wortel door 
kleilaag) of fauna (graverij door kleilaag). Voor 
dit doel is onder meer een bestaand grondme-
chanisch model toegepast dat wordt gebruikt 
voor het ontwerpen van paalmatrassen. 
Daarnaast is geïnventariseerd onder welke 
omstandigheden welke diersoorten hoe diep 
en ver kunnen graven. Dit is gecombineerd 
met resultaten van Hole Erosion Tests op 
verschillende soorten klei: een meettechniek 
waarmee bepaald wordt bij welke belasting 
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‘Sterkere’ dijk door benutten 
voorland
Keer op keer worden in de 
beoordeling (WBI) grote 
delen van het dijktraject 
afgekeurd op het faalmecha-
nisme piping en heave, 
resulterend in een forse 
versterkingsopgave. Vaak 
komt dit door extreem veili-
ge uitgangspunten. Veruit de 
grootste slag is te slaan door 
het voorland beter te benut-
ten in plaats van deze te 
maximeren op één keer 
dijkbasis.

Het hoogwaterbeschermingsprogramma liet 
binnen de dijkversterking Wolferen-Sprok 
(WOS) langs de Waal uitzoeken hoeveel 
voorland in heel Nederland veilig mee te 
nemen is.
In Nederland wordt de benadering van 
Sellmeijer gebruikt voor het beschrijven van 
het pipingproces. Deze methode staat toe dat 
zandmeevoerende wellen en pipes ontstaan en 
zich ontwikkelen. Beoordeeld wordt of een 
pipe bij een bepaalde waterstand progressief 
gaat groeien. Conform de wettelijk richtlijn is 
de dijk bij progressieve groei bezweken. De 
pipegroei is afhankelijk van het verval over de 
dijk (H), de geometrie van de dijk en de 
eigenschappen van de ondergrond. De fictieve 
kwelweglengte L is de afstand tussen het 
uittredepunt (de wel) en het fictieve intrede-
punt wat op het voorland voor de dijk is 
gelegen. De ligging van het fictieve intrede-
punt is afhankelijk van de geohydrologische 
eigenschappen van de deklaag en watervoe-
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een bestaand kanaal in een kleilaag als gevolg 
van waterstroming kan gaan verbreden. 

Onderzoek lokale situatie
Om conclusies uit dit onderzoek te kunnen 
benutten moet het voorland in voldoende 
mate worden onderzocht. In de dijkversterking 
WOS zijn hiervoor traditionele onderzoeken 
uitgevoerd, zoals o.a. peilbuismeetnetten, 
geofysische metingen, handboringen, 
zevingen, volumegewichtsbepalingen, 
samendrukkings- en sterkteproeven. Om het 
watervoerend pakket realistisch mee te 
kunnen nemen zijn daarnaast metingen van de 
bodemdoorlatendheid van plassen en wielen 
en doorlatendheidssonderingen uitgevoerd.

Kwelweglengte 
De eerste conclusie was dat bij een groot 
gedeelte van de Nederlandse dijken pipegroei 

onder een waterremmend voorland (c ≥ 20 
dagen) pas optreedt bij een totale kwelweg-
lengte L van drie à vier keer de dijkbasis. Dit 
betreft dijken op een watervoerende zandlaag 
tot ca. 50 m dik en met een doorlatendheid tot 
ca. 60 m/d. Bij dikkere zandlagen en/of hogere 
doorlatendheden kan minder voorland worden 
meegenomen. Of omgekeerd: hoe dunner het 
watervoerend pakket, hoe gunstiger het effect. 
Er zijn dus uitschieters naar vijf à zes keer, 
afhankelijk van onder meer dikte en doorla-
tendheid van de deklaag en het watervoerend 
pakket. 
De hoeveelheid mee te nemen voorland is 
sowieso wel beperkt tot de spreidingslengte. 
Het meenemen van meer voorland dan de 
spreidingslengte voegt niets toe. Wanneer de 
pipe onder de dijk moet blijven kan daardoor 
meestal niet meer dan circa zes keer dijkbasis 
aan voorland meegenomen worden. 

Doorbraak in het voorland
Bij het onderzoek naar kortsluiting viel op dat 
bij relatief dunne kleilagen voldoende sterkte 
aanwezig is. Bij gunstige omstandigheden 
kan met minder dan 1 m deklaag worden 
volstaan. Ook bleek dat een kleine en 
ondiepe graverij niet tot een doorgaande 
erosie van de kleilaag leidt, maar wel de pipe 
zelf kan verbreden. De zone waar een pipe 
onder het voorland kan groeien dient een 
eigen beheerregime te hebben om ook 
overige oorzaken voor kortsluiting zoals 
omvallen van bomen, scheurvormingen en 
landgebruik te kunnen beheren. 
Wanneer we in Nederland een realistische 
inschatting van de overstromingskans ten 
gevolge van piping willen maken, is het zaak 
om pipegroei onder het voorland mee te 
nemen in de faalboom en probabilistische 
analyse. De grootste kans zit bij dikkere (>2 
m) deklagen die jaarrond in het grondwater 
staan. Dit betekent gericht onderzoek en 
beheer. Echter, nemen we dit mee dan kan in 
veel gevallen met een behoorlijke reductie op 
de versterkingsopgave worden behaald. 

Meer informatie
De bevindingen van het onderzoek staan in 
een achtergrondrapportage en een zes 
pagina’s tellende handreiking. De handrei-
king beschrijft stapsgewijs hoe het 
meenemen van meer voorland locatiespeci-
fiek onderbouwd kan worden. Wij roepen 
waterkerend Nederland op de mogelijkhe-
den die het voorland biedt (nog) beter te 
benutten. De handreiking is vrij opvraagbaar 
bij de auteurs.
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Ondergelopen voorland Wolferen-Sprok. (Foto: Waterschap Rivierenland)

De realiteit laat zien dat veel meer voorland kan worden meegenomen bij bepaling van de sterkte van een dijk.


