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Samenvatting rapport

Als beheerder van primaire waterkeringen dient het Waterschap de
Brielse Dijkring te beschikken over een adequate dijkbeveiliging,
teneinde bij dreigend of optredend hoogwater of bij calamiteiten de
veiligheid van de waterkeringen te waarborgen en derhalve
overstromingen te voorkomen.

Op grond van de uitgevoerde detail- hoofd- en geavanceerde
onderzoeken voor dijkring Voorne Putten en Rozenburg is voor een
aantal trajecten geconcludeerd dat niet aan de gewenste norm
veiligheid conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid wordt voldaan.
Hoewel het toetsingsonderzoek nog niet helemaal is afgerond, dient
er vooralsnog van te worden uitgegaan dat de dijk bij deze zwakke
plekken tijdens een EHW (Extra Hoog Water) kan falen. Een
waterstand dus die lager is dan MHW.

Omdat versterking niet binnen een paar jaar gereed kan zijn, zijn
voor deze plekken maatregelen nodig als de verwachtte
buitenwaterstand daar aanleiding toe geeft. Dit teneinde calamiteuze
situaties zo veel mogelijk te voorkomen

Aangezien de reactietijd voor de Brielse Dijkring minimaal is dienen
deze maatregelen vooraf bekend te zijn. Alleen voor de
bezwijkmechanismen piping en macro-stabiliteit van het binnentalud
zijn maatregelen ontworpen. Deze maatregelen zijn in paragraaf 6.4
aangegeven.

In paragraaf 6.5 is aangegeven bij welke buitenwaterstanden
(alarmpeilen) de noodmaatregelen dienen te zijn toegepast.

Voor de overige relevante bezwijkmechanismen is volstaan met het
aangeven van principe maatregelen die bij een dreigende calamiteuze
situatie kunnen worden getroffen. Dit is in hoofdstuk 7 aangegeven.
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1 Inleiding

Als beheerder van primaire waterkeringen dient het Waterschap de Brielse Dijkring te
beschikken over een adequate dijkbeveiliging, teneinde bij dreigend of optredend hoogwater of
bij calamiteiten de veiligheid van de waterkeringen te waarborgen en derhalve overstromingen
te voorkomen.

In het kader van de Wet op de Waterkering dient de beheerder de veiligheid van de dijk te
toetsen. In de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW [2002]) is omschreven hoe deze
veiligheidsbeoordeling kan plaatsvinden. Een groot gedeelte van de dijken van Voorne-Putten
en Rozenburg is inmiddels getoetst. Op grond van de uitgevoerde detail- hoofd- en
geavanceerde onderzoeken voor dijkring Voorne Putten en Rozenburg (zie figuur 1.1) is voor
een aantal locaties / trajecten geconcludeerd dat niet aan de gewenste veiligheid wordt voldaan.
In het vervolg worden dit zwakke plekken in de dijkring genoemd.

Figuur 1.1 Situatie dijkring Voome-Putten en Rozenburg

Hoewel het toetsingsonderzoek nog niet helemaal is afgerond (detailonderzoek voor Tranche-4
en geavanceerd onderzoek voor Tranche-5 volgen nog), dient er vooralsnog van te worden
uitgegaan dat de dijk bij deze zwakke plekken tijdens een EHW (Extra Hoog Water) kan falen.
Een waterstand dus die lager is dan MHW.

Omdat versterking niet binnen een paar jaar gereed kan zijn, dienen in opdracht van het
Waterschap de Brielse dijkring voor deze plekken maatregelen te worden aangegeven die
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kunnen worden getroffen als de verwachtte buitenwaterstand daar aanleiding toe geeft. Dit
teneinde calamiteuze situaties zo veel mogelijk te voorkomen.

Aangezien de reactietijd voor de Brielse Dijkring minimaal is (dit in afwijking van bijvoorbeeld het
bovenrivierengebied) dienen deze maatregelen (de locatie en de dimensies) vooraf bekend te
zijn.

De onderhavige dijken van Voorne-Putten en Rozenburg zijn primaire waterkeringen van
categorie 1 die vallen onder dijkringgebied nr. 20, Voorne-Putten en dijkringgebied nr. 19,
Rozenburg zoals weergegeven in de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW, definitief
eindconcept [2002]). De hydraulische randvoorwaarden zijn weergegeven in paragraaf 3.1.19
en 3.1.20 van Hydraulische randvoorwaarden voor primaire keringen (RWS [2002]).
Waterkerende kunstwerken zijn in onderhavig rapport niet beschouwd.

Verder wordt opgemerkt dat onlangs de eerste fase van een studie is gestart Onderzoeks
voorstel voor BOS calamiteitenplan die er uiteindelijk toe zal leiden dat in 2003 kan worden
beschikt over een eerste generatie calamiteitenplan.

De opbouw van dit calamiteitenplan voor dijkring Voorne-Putten en Rozenburg is als volgt. Na
het beschrijven van de gebruikte informatie in hoofdstuk 2, worden in hoofdstuk 3 de
verschillende fasen van het onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk 4 worden vervolgens de
zwakke plekken in de dijkring geselecteerd waarbij gebruik gemaakt wordt van de resultaten
van de meest recente toetsingsonderzoeken. Daarna wordt in hoofdstuk 5 de achtergrond
beschreven van de norm die gehanteerd moet worden voor eventueel te treffen
(nood)maatregelen. De noodmaatregelen en de bijbehorende alarmpeilen voor de
bezwijkmechanismen piping en macro-stabiliteit van het binnentalud zijn verder uitgewerkt in
hoofdstuk 6. Voor alle andere relevante bezwijkmechanismen worden in hoofdstuk 7 principe -
maatregelen gegeven. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies van dit
calamiteitenplan kort herhaald.

Het verschil van versie 5 van het calamiteitenplan t.o.v. de eerder verschenen versies is
onderzoeksfase 4. In deze fase zijn de resultaten van de detail- en geavanceerde onderzoeken
voor de Brielse Dijkring onderzocht en in het calamiteitenplan verwerkt (zie ook paragraaf 3.4).
Er is onder andere onderzocht of de in het hoofdonderzoek afgekeurde profielen in het
geavanceerde onderzoek alsnog zijn goedgekeurd. Conclusie is onder andere dat de
(nood)maatregelen voor de Plattendijk, Schuddebeursedijk traject Km 19.700 - Km 20.300 en
de gehele Dijkring Rozenburg zijn komen te vervallen. Op dit moment moeten er in geval van
een kritieke buitenwaterstand voor 5 trajecten (nood)maatregelen getroffen worden.
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2 Beschikbare informatie

2.1 GeoDe1ft rapporten

)

2.1.1 Onderzoek tranche-1 (langs het Spui)

• Globale Veiligheidsbeoordeling 8rielse dijkring, gedeelte Schuddebeursedijk (km 19.70 tim
km 20.70), (CO-352240/22 [februari 1995]).

• Het in het kader van dit proefproject uitgevoerde terrein- en laboratoriumonderzoek is
gerapporteerd onder Rapportage veldonderzoek veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring (ons
CO-352240/23 [januari 1995]).

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Hoofdonderzoek gedeelte-1, Factual report (CO-
357330/41 [juli 1996]). Hierin is het resultaat van het, in het kader van het hoofdonderzoek,
uitgevoerdeveldonderzoek weergegeven. De resultaten van het aanvullende onderzoek ter
plaatse van de Schuddebeursedijk (km 19.70 tot 20.70) zijn hierin tevens weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Hoofdonderzoek gedeelte-1 (CO-357330/48
[augustus 1996]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde hoofdonderzoek weergegeven. De resultaten van het aanvullende onderzoek
ter plaatse van de Schuddebeursedijk (km 19.70 tot 20.70) zijn hierin tevens weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Detailonderzoek gedeelte-1, Factual report (CO-
370740/27 [mei 1997]). Hierin is het resultaat van het, in het kader van het detailonderzoek,
uitgevoerdeveldonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Detailonderzoek tranche-t (CO-370740/35
[november 1997]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde detailonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Geavanceerd onderzoek tranche-t (CO-370740/59
[november 1997]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen betreffende de
technische en economische haalbaarheid van een belastinggeschiedenis-onderzoek
weergegeven.

• Geavanceerd onderzoek van de 8rielse Dijkring, tranches 1, 2 en 3 (CO-399840/48
[september 2003]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde geavanceerde onderzoek weergegeven.

2.1.2 Onderzoek tranche-2 (langs het Haringvliet)

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Hoofdonderzoek gedeelte-2 (CO-369540/71 [januari
1997]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het uitgevoerde
hoofdonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Hoofdonderzoek gedeelte-2, Factual report (CO-
369540/72 [januari 1997]). Hierin is het resultaat van het uitgevoerde veldonderzoek
weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling 8rielse Dijkring, Detailonderzoek tranche-2, Factual report
(CO-381740 [mei 1999]). Hierin is het resultaat van het uitgevoerde veldonderzoek
weergegeven.
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• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Detailonderzoek tranche-2 (CO-381740/41 [mei
1999]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het uitgevoerde
detailonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Hoofdonderzoek tranche-2 (CO-377500/62
[september 1998]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde hoofdonderzoek weergegeven.

• Geavanceerd onderzoek van de Brielse Dijkring, tranches 1,2 en 3 (CO-399840/48
[september 2003]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde geavanceerde onderzoek weergegeven.

• Fietspad op de dijk Rondje Voorne (CO-391971/0100 [december 2002]). Hierin is onder
andere de Muraltmuur op de Oudenhoornse Zeedijk getoetst.

2.1.3 Onderzoek tranche-3 (Vestingwal te Hellevoetsluis. langs de Oude Maas.
gedeelte Hartelkanaal. Brielse Maasdam)

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Hoofdonderzoek gedeelte-3 (CO-377500/62
[september 1998]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde hoofdonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Hoofdonderzoek Tranche-3, Factual report
(GeoDe1ftkenmerk CO-377500 [september 1998]). Hierin is het resultaat van het
uitgevoerdeveldonderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Detailonderzoek tranche-2, Factual report
(CO-386090 [juli 1999]). Hierin is het resultaat van het uitgevoerde veldonderzoek
weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Detailonderzoek tranche-3 (CO-386090/30
[augustus 1999]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerdedetailonderzoek weergegeven.

• Geavanceerd onderzoek van de Brielse Dijkring, tranches 1, 2 en 3 (CO-399840/48
[september 2003]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde geavanceerde onderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Geavanceerd onderzoek Vestingwal te
Hellevoetsluis (CO-386101/36 [november 2002]).

• Aanvullend pipingonderzoek D-T-2 Plattendijk (CO-381741/0005 [augustus 2003]).

2.1.4 Onderzoek Brielse Maasdijk

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Hoofdonderzoek Tranche-4 (CO-377510/10
[augustus 1998]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde hoofdonderzoek weergegeven.

2.1.5 Onderzoek dijkring Rozenburg:

• VeiligheidsbeoordelingBrielse Dijkring, Hoofdonderzoek Tranche-5, Factual report (CO-
383710/17 [april 1999]). Hierin is het resultaat van het uitgevoerde veldonderzoek
weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Hoofdonderzoek Tranche-5 (GeoDe1ftkenmerk
CO-383710/23 [mei 1999]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van
het uitgevoerde hoofdonderzoek weergegeven.

• Detailonderzoek tranche-5, Rozenburg (CO-406790/5 [november 2002]).
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2.2 Gegevens opdrachtgever
Door de opdrachtgever zijn ten behoeve van de uitvoering van de in paragraaf 2.1 weergegeven
hoofd- detail- en geavanceerde onderzoeken zeer veel gegevens ter beschikking gesteld. Voor
een opsomming hiervan wordt verwezen naar de desbetreffende rapporten.
Specifiek ten behoeve van het onderhavige onderzoek zijn de volgende gegevens gebruikt:

• Draaiboek dijkbeveiliging 1999-2000.
• Situatietekeningen, dwarsprofielen (onderdeel van legger PrimaireWaterkering).
• Historisch opgetreden buitenwaterstanden in periode 1953-1976.

)
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3 Aanpak van het onderzoek
Het onderzoek naar de maatregelen is gefaseerd uitgevoerd. In een eerste fase zijn alle zwakke
plekken geïnventariseerd en is onderzocht in hoeverre het noodzakelijk is hiervoor bij een
dreigende calamiteit maatregelen te treffen. De voorlopige resultaten van deze fase zijn
gerapporteerd in het GeoDe1ftrapport CO-392850/6 [mei 2000]. In fase twee is, voor de
overgebleven zwakke plekken een maatregelontworpen. De resultatenvan deze fase zijn
gerapporteerd in het GeoDe1ftrapport CO-392850/19 [september 2000]. Naar aanleiding van de
resultaten van fase-2 is aanvullende onderzoek verricht (fase-3) voor een deeltraject (km

. 21.400 tot 22.000). In Fase-4 is het calamiteitenplan up-to-date gebracht door de resultaten van
de meest recente toetsingsonderzoeken met betrekking tot de Brielse Dijkring in het plan te
verwerken. Dit is gerapporteerd in onderhavige rapportage. Navolgendzijn deze fasen nader
omschreven.

3.1 Fase-1
)

• Selecteren van alle zwakke plekken in de dijkring Voorne Putten en Rozenburg. Een
zwakke plek is een locatie of een dijktraject waar niet aan de gewenste normveiligheid
conform de leidraden wordt voldaan. In eerste instantie wordt een vakindeling op basis van
de toetsingsresultaten gemaakt die later wordt aangevuld met de ervaringen van de
beheerder. Elk bezwijkmechanisme wordt beschouwd. Hierbij valt ook te denken aan het
botsen van een ongeladen schip op een zanddijk als inleidendmechanisme voor een
zettingsvloeiing van het voorland. In het kader van de toetsing is zettingsvloeiing reeds
onderzocht. De invloed van scheepsstoten op een kleidijk is enigszins bekend (Zeeuws
Vlaanderen). Navraag heeft echter uitgewezendat, voor het botsen van schepen op
zanddijken in relatie met zettingsvloeiing, geen onderzoek bekend is. In het kader van
onderhavige opdracht is dit mechanisme vooralsnog niet beschouwd.

)

• Bepalen voor welke zwakke plekken op basis van andere overwegingen, dan het al dan niet
voldoen aan de norm voor een bepaald bezwijkmechanisme, met voldoende zekerheid kan
worden geconcludeerd dat van inundatiegeen sprake zal zijn:
• Door een grote voorlandbreedte van voldoende hoogte kan onder bepaalde

voorwaarden van inundatie geen sprake zijn.
• De stabiliteit buitenwaarts is wellicht minder relevant als de kans op herhaling van een

hoogwater binnen een bepaalde tijd nihil is.

• Onderzoeken welke belasting (hoogwater) de overgebleven zwakke plekken reeds zonder
problemen hebben gekeerd en in welke vorm. Bij een reeds (zonder problemen) gekeerde
waterstand (met bepaalde tijdsduur) hoger dan MHW kan wellicht worden gesteld dat
hiervoor geen maatregelen behoeven te worden genomen. Hiervoor dienen
geohydrologische berekeningen te worden uitgevoerd.

• Aangeven welke maatregelen voor de overgebleven zwakke plekken op technische
gronden mogelijk zijn (alleen kwalitatief).
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3.2 Fase-2
Op basis van de resultaten van het onderzoek van fase-1 is in overleg met de opdrachtgever
bepaald voor welke zwakke plekken welke maatregel in principe geschikt is. Dit is namelijk van
veel meer factoren afhankelijk dan de in tase-t weergegeven technische factoren (bijvoorbeeld
mogelijkheden en middelen). Voor de overgebleven zwakke plekken zal per faalmechanisme
een maatregel worden ontworpen. De te nemen maatregel is afhankelijk van het
faalmechanisme en de hoogte van de buitenwaterstand. In dit onderzoek is er vanuit gegaan
dat alleen een maatregel dient te worden ontworpen voor de faalmechanismen hoogte, macro
stabiliteit van het binnentalud en piping. Hierbij zijn de volgende punten van belang:

• Onderzocht zal worden welke veiligheidsnorm bij de dreigende calamiteit acceptabel is, met
name met betrekking tot de macro-stabiliteit van het binnentalud, waarbij rekening wordt
gehouden met reeds zonder problemen gekeerde hoogwaterstanden. Voor ontwerp en
toetsing gelden voor dijkring Voorne Putten een stabiliteits-eis (schadefactar) van 1,19 en
1,11 (wél respectievelijk niét gecorreleerd met het optreden van hoogwater).
Onderzocht zal worden of voor de maatregelen, die in het kader van een dreigende
calamiteit worden genomen, een lagere eis (norm) kan worden afgeleid.

• Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek in fase-1 voor wat betreft de invloed van het
botsen van een schip op een zanddijk als inleidend mechanisme voor een zettingsvloeiing,
kan het wenselijk zijn dit nader te onderzoeken.

• Daarnaast zal voor alle relevante bezwijkmechanismen, anders dan piping en macro
stabiliteit van het binnentalud, een principe maatregel worden aangegeven zoals in de twee
rapporten van TAW-DWW, Veilig de winter in (TAW-DWW [1995]) en Dijkbeoordeling bij
hoogwater (TAW-DWW [1996]), is weergegeven.

• Verder zal worden aangegeven wanneer een maatregel moet worden getroffen (beslispunt).

3.3 Fase-3
Uit het onderzoek van fase-2 (zie GeoDe1ftrapport CO-392850/19 [september 2000]) volgde dat
voor 4 trajecten een maatregel noodzakelijk was ter verhoging van de stabiliteit van het
binnentalud. Voor drie van deze trajecten betreft het een noodmaatregel. Voor het traject van
km 21.400 tot 22.000 is een voorlopige voorziening voorgesteld bestaande uit een
bermverbreding van 10 m. Het aanbrengen van de bermverbreding is op korte termijn om een
aantal redenen niet mogelijk /wenselijk:

• Het zal geruime tijd vergen om genoemde berm over een lengte van 600 m aan te brengen.
Daarna is minimaal een ligtijd van minimaal 2 tot 3 maanden noodzakelijk om door deze
ophoging ontstane wateroverspanningen in de ondergrond tijd te geven af te kunnen
stromen. Pas na 2 tot 3 maanden is de stabiliteit van het binnentalud voldoende teneinde bij
hoge buitenwaterstanden dijkdoorbraak te voorkomen. Voor het komende stormseizoen is
dit derhalve geen oplossing.

• In het onderhavige dijktraject is binnendijks op enkele locaties bebouwing aanwezig en
wordt de dijk gekruist door een leiding hetgeen het aanbrengen van een berm bemoeilijkt.
Tevens is ter plaatse van circa km 21.400 een hoogspanningsmast aanwezig op relatief
geringe afstand uit de binnenteen van de dijk.
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)

)

• Er is onderzoek verricht naar de aanpassing van het rekenmodel ter bepaling van de
stabiliteit bij oprijven (drukstaafmodel; computerprogramma Mlift). Het nieuwe rekenmodel
(methode LiftVan) kan voor de adviespraktijk worden ingezet.

Voorgesteld werd aanvullend lokaalonderzoek op dit traject uit te laten voeren teneinde een
aantalonzekerheden te verkleinen en daarmee hopelijk een gunstiger resultaat te bereiken
(geringe maatregel). Dit onderzoek heeft bestaan uit het plaatsen van 5 peilbuizen en het
uitvoeren van zogenaamde divermetingen ter nadere bepaling van de stijghoogte in de onder de
dijk liggende zandlagen.Tevens zijn divermetingen uitgevoerd op een peilbuis die in het kader
van het detailonderzoek reeds is geplaatst. Op drie locaties waar peilbuizenworden geplaatst is
de exacte grondopbouw onvoldoende bekend en is meer informatie verkregen door het
uitvoeren van sonderingen.

In het kader van het uitgevoerde onderzoek in fase-2 zijn stabiliteitsanalyses in één dwarsprofiel
uitgevoerd. Ter optimalisatie zijn berekeningen in meerdere dwarsprofielen uitgevoerd. Bij het
ontwerp van de maatregel (noodmaatregel of voorlopige voorziening) is in principe rekening
gehouden met de leidingkruising, de binnendijks aanwezige bebouwing en de
hoogspanningsmast. Het bepalen van de invloeden van de maatregel hierop is niet in
onderhavig onderzoek beschouwd. Uit de analyses kan volgen dat een noodmaatregel
onvoldoende is en dat derhalve een voorlopige voorziening in de vorm van bijvoorbeeld een
berm nodig is. Voor trajecten waar deze voorlopige voorziening zeer onwenselijk is, is een
maatregel uitgewerkt, conform de bevindingen voor Lekdijk-West van de Krimpenerwaard. Dit is
geen maatreqel orn afschuiven te voorkómen. Het afschuiven wordt echter geaccepteerd, maar
met de maatregel wordt doorbraak voorkomen, als tenminste voldoende kruinbreedte overblijft.

3.4 Fase-4
In het kader van onderhavige opdracht is in Fase-4 het calamiteitenplan up-to-date gebracht
door de resultaten van de meest recente toetsingsonderzoeken met betrekking tot de Brielse
Dijkring in het plan te verwerken. De volgende onderzoeken zijn verwerkt:

• Geavanceerd onderzoek van de Brielse Dijkring, tranches 1, 2 en 3 (CO-399840/48
[september 2003]). Hierin zijn de berekeningen, conclusies en aanbevelingen van het
uitgevoerde geavanceerde onderzoek weergegeven.

• Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring, Geavanceerd onderzoek Vestingwal te
Hellevoetsluis (CO-386101/36 [november 2002]).

• Aanvullend pipingonderzoek D-T-2 Plattendijk (CO-381741/0005 [augustus 2003]).
• Detailonderzoek tranche-S, Rozenburg (CO-406790/5 [november 2002]).
• Fietspad op de dijk Rondje Voorne (CO-391971/0100 [december 2002]). Hierin is onder

andere de Muraltmuur op de Oudenhoornse Zeedijk getoetst.
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4 Selectie zwakke plekken dijkring Voorne-Putten
en Rozenburg

4.1 Zwakke plekken alle bezwijkmechanismen
op grond van de uitgevoerde detail- hoofd- en geavanceerde onderzoekenvoor dijkring Voorne
Putten en Rozenburg is voor een aantal locaties / trajecten geconcludeerd dat niet aan de
gewenste veiligheid wordt voldaan. Deze zogenaamde 'zwakke plekken' in de dijkring
betreffende de mechanismen piping, micro-stabiliteit, macro-stabiliteit binnen- en buitentalud,
zettingsvloeiing en afschuiving vooroever zijn in de bijlagen 6-1 tot en met 6-27 weergegeven.
Elk bezwijkmechanisme is hierin per dijk beschouwd. Daar waar een score onvoldoende of
twijfelachtig is aangegeven wordt van een zwakke plek gesproken.

4.2 Noodzaak maatregel

4.2.1 Algemeen per bezwijkmechanisme

• Hoogte
Onvoldoende hoogte kan inundatie tot gevolg hebben. Het toepassen van een maatregel is
noodzakelijk. Het ontwerpen van een maatregel vooraf wordt nodig geacht omdat de
belasting ten gevolge van het verhogen van de kruin een nadelige invloed op de macro
stabiliteit van het binnentalud heeft.

• Opdrijven
Opdrijven op zich is niet een bezwijkmechanisme voor dijken. Opdrijven heeft wel
consequenties voor de macro-stabiliteit van het binnentalud en piping. Voor opdrijven op
zich is het niet nodig een maatregel toe te passen. De relatie met macro-stabiliteit van het
binnentalud en piping dient bij deze bezwijkmechanismen echter wel te worden beschouwd.

• Piping
) Tijdens hoogwater kan een dijk als gevolg van piping bezwijken hetgeen inundatie tot

gevolg kan hebben. Het ontwerpen en toepassen van een maatregel voor dit
bezwijkmechanisme is noodzakelijk.

• Micro-stabiliteit
Micro-instabiliteit is een proces dat zich vrij langzaam afspeelt. Hoewel dit uiteindelijk zou
kunnen leiden tot het bezwijken van het binnentalud van de waterkering komt dit proces
vaak in evenwicht en zal de kans op inundatie doorgaans klein zijn. Na signalering is er
doorgaans voldoende tijd maatregelen te treffen. Het ontwerpen van een maatregel vooraf
wordt niet nodig geacht. In hoofdstuk 7 is een principe maatregel aangegeven.
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• Macro-stabiliteit binnentalud
Tijdens hoogwater zal een dijk als gevolg van macro-instabiliteit kunnen bezwijken hetgeen
inundatie tot gevolg kan hebben. Het ontwerpen en toepassen van een maatregel voor dit
bezwijkmechanisme is noodzakelijk.

• Macro-stabiliteit buitentalud
Als gevolg van macro-instabiliteit kan een dijk bezwijken. Maatgevende situatie voor dit
mechanisme is echter een 'plotselinge' val van een hoogwaterstand. Van inundatie is op dat
moment geen sprake. Indien ervan wordt uitgegaan dat de kans op herhaling van een
hoogwater, na het bezwijken van de waterkering terwijl de dijk nog niet is hersteld,
voldoende klein is, is inundatie niet mogelijk en is het derhalve niet noodzakelijk hiervoor
een maatregel te ontwerpen. Voor onderhavig calamiteitenplan wordt hiervan uitgegaan.

• Zettingsvloeiing en afschuiving vooroever
Zettingsvloeiing is een relevant bezwijkmechanisme waarvoor een maatregel wenselijk is.
Aangezien het bezwijkmechanisme vrij omvangrijk is zal het toepassen van een maatregel
in de praktijk erg ingrijpend zijn. In het kader van de uitgevoerde hoofd- en
detailonderzoeken is het mechanisme zettingvloeiing globaal beoordeeld. Nader onderzoek
naar dit fenomeen is nodig. Hoewel relevant is het ontwerpen van maatregelen vooraf
nauwelijks mogelijk

• Erosie kruin en binnentalud
Als gevolg van te veeloverslag kan een dijk bezwijken. Voor onderhavige dijken kan echter
worden geconcludeerd dat het overslagdebiet, bij MHW, dermate klein is « 0,1 I/s/m) dat
erosie van de kruin en het binnentalud nihil zal zijn.

Conclusies

Uit bovenstaande volgt dat wordt geadviseerd alleen voor de bezwijkmechanismen hoogte,
piping en macro-stabiliteit van het binnentalud vooraf een maatregel te ontwerpen. De zwakke
plekken zijn in tabel 4.1 weergegeven. Voor de overige relevante bezwijkmechanismen kan
worden volstaan met het aangeven van principe maatregelen die bij een dreigende calamiteuze
situatie kunnen worden getroffen.

In vergelijking met het vorige calamiteitenplan is hier een kolom aan tabel 4.1 toegevoegd met
daarin de opmerking of een bepaald traject na het detail- danwel geavanceerd onderzoek wel of
niet alsnog goedgekeurd is. In alle overige tabellen zijn deze alsnog goedgekeurde trajecten
weggelaten, omdat er voor die trajecten in ieder geval geen noodmaatregelen getroffen hoeven
te worden.
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Dijk Traject Bezwijk- Goedkeuring
[km] mechanisme in 2003

Schenkeldijk 0.000 - 0.240 stabiliteit ja 1)
0.240 - 0.280 stabiliteit ja 1)

Zuiddijk 0.280 - 0.800 stabiliteit
0.800 - 0.950 stabiliteit

Vestingwal te 2.340 - 3.640 stabiliteit ja 2)
Hellevoetsluis 3.640 - 3.980 stabiliteit

3.980 - 4.230 stabiliteit ja 2)
4.280 - 4.330 stabiliteit

Plattendijk (Lapdijk) 6.300 - 6.400 piping ja 3)
Oudenhoornse 7.090 - 7.190 hoogte ja 5)
Zeedijk 7.190 - 9.040 hoogte ja 5)
Krommendijk 15.600 - 15.800 piping

16.530 - 16.850 stabiliteit ja 1)
16.850 - 17.050 stabiliteit ja 1)

Schuddebeursedijk 18.650 - 18.850 stabiliteit ja 1)
19.200 -19.500 stabiliteit en piping

c:: 19.500 - 19.700 stabiliteit ja 1)Q)
:j::

19.700 - 20.150 stabiliteit ja 1)::J
o,

20.150 - 20.300 stabiliteitQ)

E 21.400 - 22.000 stabiliteit0
0 Aaldijk 22.500 - 22.540 stabiliteit>

22.540 - 22.740 stabiliteit
22.740 - 22.820 stabiliteit
22.930 - 23.480 stabiliteit ja 1)
23.480 - 23.550 stabiliteit ja 1)
23.640 - 23.850 stabiliteit ja 1)
24.100 - 24.270 stabiliteit
24.270 - 24.500 stabiliteit ja 1)
24.650 - 24.750 piping
24.750 - 24.850 piping

Wolvendijk 26.000 - 26.150 stabiliteit
26.350 - 26.600 stabiliteit
26.600 - 26.700 stabiliteit
26.700 - 26.750 stabiliteit

Papendijk 26.750 - 26.950 stabiliteit
26.950 - 27.300 stabiliteit
27.300 - 27.450 stabiliteit

i:: Botlekdijk 3.400 - 3.600 stabiliteit ja 4)::J
.0 Europadijk 3.940 - 4.450 stabiliteit ja 4)c::
Q)

5.300 - 6.260 stabiliteit ja 4)N
0
0:: Calanddijk 6.250 - 7.700 piping ja 4) 6)

1) Geavanceerd onderzoek van de Brielse Dijkring / (tranches 1, 2 en 3)
2) Veiligheidsbeoordeling Brielse Dijkring / Geavanceerd onderzoek Vesting-

wal te Hellevoetsluis
3) Aanvullend pipingonderzoek D-T-2 Plattendijk
4) Detailonderzoek tranche 5 / Rozenburg
5) Fietspad op de dijk Randje Voorne
6) Voldoet niet aan ets voor buitenwaarste stabiliteit; voor calamiteitenplan is

maatregel niet noodzakelijk; nader onderzoek wordt verricht.

TabeI4.1: Zwakke plekken hoogte, piping en macro-stabiliteit binnentalud

4.2.2 Hoogte

Uit tabel 4.1 volgt dat voor een gedeelte van de Oudenhoornse Zeedijk de kruin niet hoog
genoeg is. Hierbij is echter geen rekening gehouden met het keermuurtje op de kruin (zie figuur
4.1). Uit het hoofdonderzoek volgt een muurhoogte van circa NAP + 5,90 m. De muur is
aanwezig van Km 6.930 tot Km 7.160 en van Km 7.300 tot Km 9.040. In het tussenliggende
gedeelte is de dijk hoog genoeg (NAP + 5,70 m à NAP + 5,80 m). De dijk zonder keermuurtje is
0,00 m tot 0,50 m te laag is. Het keermuurtje heeft een hoogte van circa 0,70 m. In het kader
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van het onderzoek Fietspad op de dijk Rondje Voorne (CO-391971/0100 [december 2002]) is
onderzocht of de Muraltmuur wel volledig voldoet (sterkte). De conclusie is dat het keermuurtje
voldoet aan de sterkte-eis en dat er, door hiermee rekening te houden, geen aanvullende
maatregel nodig is.

Figuur4.1 Keermuurop de OudenhoornseZeedijk

4.2.3 Invloed hoog voorland (geometrie) op stabiliteit binnentalud

In deze paragraaf wordt elke zwakke plek betreffende stabiliteit beschouwd, teneinde te kunnen
vaststellen in hoeverre het daadwerkelijk bezwijken van de waterkering door macro-instabiliteit
van het binnentalud daar inundatie tot gevolg zal hebben. Hierbij wordt uitgegaan van een
pessimistische ligging van het1TIaatgevende glijvlak (zie figuur 4.2) waarbij na optreden van
additionele glijvlakken (1:4 in zand en 1:2 in klei) nog voldoende restbreedte (hoger dan MHW)
over is teneinde inundatie te voorkomen. Indien voldoende aannemelijk kan worden gemaakt
dat inundatie is uit te sluiten, wordt het niet noodzakelijk geacht een maatregel te ontwerpen.

3m
zanddijk:2H
kleidijk H

RIVIERZIJDE POLDERZIJDE

Figuur4.2 Invloedvoldoende hoog voorland

In tabel 4.2 zijn alleen de zwakke plekken betreffende het bezwijkmechanisme macro-stabiliteit
van het binnentalud weergegeven waar een hoog voorland aanwezig is. Voor het mechanisme
stabiliteit is aangegeven of het voorland of de kruin voldoende breed en hoog is.

"CGeoDelft..-•
Rapportnummer
392851-0005 v05 Concept

Datum
oktober 2003

Pagina
14 van
53



TabeI4.2: Invloed voldoende hoog voorland

Hieruit volgt dat het voorland ter plaatse van de Vestingwal te Hellevoetsluis over het algemeen
vrij breed is en hoger is dan DTH. Op een aantallocaties is voorland aanwezig dat weliswaar
hoger ligt dan MHW maar lager dan DTH. Gezien de breedte en hoogte van het voorland ter
plaatse van de Vestingwal te Hellevoetsluis zal de inundatiekans na bezwijken van het
binnentalud bij MHW erg klein zijn.

) Het voorland ter plaatse van de zwakke plekken in de Wolven- en Papendijk is circa 2 m hoger
dan DTH terwijl de breedte aanzienlijk is.

4.2.4 Invloed buitenwaterstand op stabiliteit binnentalud

Onderzocht is of de mate van stabiliteit van het binnentalud wordt beïnvloed door het
buitenwater.

Indien sprake is van een dijklichaam opgebouwd uit relatief ondoorlatende klei, zal het freatisch
vlak en de waterspanningen in dit dijklichaam, ten gevolge van de hoogwaterbelastingop het
buitentalud, slechts minimaal worden beïnvloed. De sterkte langs het maatgevende glijvlak ter
plaatse van het binnentalud wordt hierdoor dan ook minimaal beïnvloed (zie figuur 4.3).

Aan de onderzijde van het onder en naast de dijk (binnendijks) gelegen slappe lagenpakket
zullen de waterspanningen, als gevolg van een hoge stijghoogte in het watervoerend
zandpakket eronder, toenemen. De zone waarin deze waterspanningen toenemen is echter
beperkt van dikte. Voor de onderhavige situatie is deze indringingsdiepte beperkt van 0,5 m tot
1,0 m. Maatgevende glijcirkels die boven deze zone liggen, worden derhalve niet beïnvloed door
de hogere waterspanningen hieronder.

Voor situaties waar sprake is van een relatief dik pakket slappe lagen onder en naast de dijk,
een veiligheid tegen opdrijven groter dan 1,20 en waar maatgevende glijcirkels niet diep gaan
wordt de sterkte langs het maatgevende glijvlak ter plaatse van het binnentalud niet beïnvloed
door deze hoge waterspanningen (zie ook figuur 4.3). Voor deze gevallen wordt het niet
noodzakelijk geacht maatregelen te ontwerpen aangezien de stabiliteit van het binnentalud
tijdens MHW en tijdens dagelijkse omstandigheden nagenoeg gelijk is. De resultaten zijn in
tabel 4.3 weergegeven.
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Buitendijks Buitenberm Kruin Binnenberm Achterland

= Freatische lijn onder dagelijkse omstandigheden

= Freatische lijn tijdens MHWof HW
= Potentiaal in zandlaag onder dagelijkse omstandigheden
= Potentiaal in zandlaag tijdens MHW of HW
= Principe gebied waarin maatgevende cirkels niet worden beinvloed door MHWof HW

Figuur4.3 Gebiedwaarin glijvlakken niet worden beïnvloed door MHW of HW

Voor gevallen waar onder dagelijkse omstandigheden reeds sprake is van volledig opdrijven
(veiligheid tegen opdrijven < 1,00) wordt in de watervoerende zandlaag ter plaatse van de
binnenteen van de dijk derhalve de grenspotentiaal bereikt. Tijdens een hoogwater zal deze
grenspotentiaal in de binnenteen niet toenemen. Onder de dijk zullen de waterspanningen
echter wel toenemen waardoor het waterspanningsbeeld hier nadelig wordt beïnvloed. Voor
deze gevallen zal de stabiliteit van het binnentalud derhalve kunnen verslechteren indien diepe
glijcirkels maatgevend zijn. Echter, de omvang van de maatregel voor dit effect zal
waarschijnlijk beperkt blijven. In tabel 4.3 zijn de betreffende dijktrajecten aangegeven.

ja
21.400 - 22.000 stabiliteit

(]) Aaldijk 22.500 - 22.540 stabiliteit nee ja 3)E
0 22.540 - 22.650 stabiliteit nee ja 3)0> 22.650 - 22.740 stabiliteit ja ja

22.740 - 22.820 stabiliteit ja ja
23.640 - 23.850 stabiliteit ja ja
24.100 - 24.270 stabiliteit ja ja
24.650 - 24.750 piping ja n.v.t.

nee n.v.t.

TabeI4.3: Stabiliteit al dan niet afhankelijk van MHW
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Uit tabel 4.3 volgt dat voor één traject (Km 0.800 - Km 0.950), waar de stabiliteit niet aan de
norm voldoet, geen sprake is van opdrijven (opdrijfveiligheid groter dan 1,20) en dat de stabiliteit
niet wordt beïnvloed door hoge buitenwaterstanden. Er zijn twee trajecten (Km 22.500 - Km
22.650) waar de veiligheid tegen opdrijven groter is dan 1,20 maar waar de stabiliteit wél wordt
beïnvloed door hoge buitenwaterstanden. Maatgevende cirkels raken de onder de dijk liggende
watervoerende zandlaag. Door de hoge potentiaal in dit zand wordt de stabiliteit nadelig
beïnvloed. De mate van stabiliteit is derhalve wel afhankelijk van MHW.

4.2.5 Invloed historische hoogwaterstanden op stabiliteit binnentalud

Van de overgebleven zwakke plekken is navolgend onderzochtwelke belasting de dijk reeds
zonder problemen (geen pipingverschijnselen en geen instabiliteitenvan het binnentalud) heeft
gekeerd en in welke vorm. Bij een reeds (zonder problemen) gekeerdewaterstand (met
bepaalde tijdsduur) hoger dan het MHW (of de te beschouwen hoogwaterstand) wordt
verondersteld dat de actuele sterkte van het dijklichaam en de ondergrond is onderschat.
Middels deze methode (actuele sterkte-onderzoek) kan in een aantal gevallen worden
voorkomen dat maatregelen moeten worden genomen. Voorwaarde is evenwel dat het
belastingeffect van het historisch hoogwater (HHW) vergelijkbaar is met MHW en de situatie
van destijds en de huidig situatie (geometrie en overige belastingen) in beschouwing wordt
genomen. Het blijkt namelijk dat in de tachtiger jaren polderpeil verlagingen hebben
plaatsgevondenwaarbij tevens de slootprofielen zijn aangepast. Bij deze methode wordt de
actuele sterkte van de dijk benut.

In tabel 4.4 zijn voor de diverse meetstations de historische hoogwaterstandenweergegeven.
Tevens zijn in de tabel dezewaterstanden vergeleken met het MHW en is gekeken of de
tijdsduur van het HW groter of kleiner is dan het MHW. Voor de waterstandsverlooplijn van de
MHW-golf is hierbij uitgegaan van de door Provincie Zuid-Holland geleverde voorlopige
waarden (d.d. 2-02-1998) voor de Schuddebeursedijk (zie bijlage 2). In deze
waterstandsverlooplijn is uitgegaan van een realistische inschatting van de rivierafvoer
component. In het vervolg wordt dit MHW-nieuw genoemd. In de waterstandsverlooplijn
conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid (in vervolg MHW-oud genoemd) is ten onrechte niet
met dit effect rekening gehouden. In dit calamiteitenplan is uitgegaan van MHW-nieuw. Voor
vergelijking van de waterstands-verlooplijnen zijn de historische hoogwaterstanden van de
meetstations te Hellevoetsluis en Zuidland grafisch weergegeven op bijlagen 4 en 5.

)
Geconcludeerd kan worden dat de tijdsduur van alle HW-standen na 1953 (tot en met 1966)
korter zijn dan het MHW verloop volgens de Provincie (MHW-nieuw). In tabel 4.5 zijn deze
resultaten vertaald naar de zwakke plekken.
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(2,80) 22-12-1954 <
(3,40) 23-12-1954 <
(2,80) 16-02-1962 <
(2,70) 30-11-1965 <
(3,00) 10-12-1965 <
(3,10) 16-11-1966 <
1 <

2,55 >
2,80 22-12-1954 <
3,45 23-12-1954 <
2,82 16-02-1962 <
2,75 30-11-1965 <
3,00 10-12-1965 <
3,12 16-11-1966 <

(ca.1,50) 03-01-1976 <
>

2,80 22-12-1954 <
3,62 23-12-1954 <
2,97 16-02-1962 <
3,03 30-11-1965 <
3,09 10-12-1965 <
3,21 16-11-1966 <
1,65 03-01-1976 <

>
3,05 16-02-1962 <
3,16 30-11-1965 <
3,15 10-12-1965 <
3,07 16-11-1966 <

Spijkenisse 3,70 01-02-1953 ca.3.10 >
2,55 22-12-1954 <
3,20 23-12-1954 <
2,83 16-02-1962 <
2,85 30-11-1965 <
2,88 10-12-1965 <
2,87 16-11-1966 <
66 03-01-1976 <

Rozenburg onbekend 01-02-1953 6,30 onbekend
(Galandkanaal?) 2,55 22-12-1954 <

3,10 23-12-1954 <
onbekend 16-02-1962 onbekend
onbekend 30-11-1965 onbekend
onbekend 10-12-1965 onbekend
onbekend 16-11-1966 onbekend
onbekend 03-01-1976 onbekend

Spuisluis onbekend 01-02-1953 ca.5.15 onbekend
(Hartelkanaal onbekend 22-12-1954 onbekend

ca.Hrrp 51.000 ?) onbekend 23-12-1954 onbekend
onbekend 16-02-1962 onbekend

2,57 30-11-1965 <
onbekend 10-12-1965 onbekend
onbekend 16-11-1966 onbekend
onbekend 03-01-1976 onbekend

TabeI4.4:Historischehoogwaterstanden
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nee
stabiliteit nee
stabiliteit nee
stabiliteit 2.78 nee

2.79 nee
2.80 nee
2.80 nee

TabeI4.5: Invloed historischehoogwaterstanden en MHW zwakke plekken

Als de historische HHW-stand hoger maar qua tijdsduur korter is dan MHW, kan door het
uitvoeren van geohydrologische berekeningen worden onderzocht in hoeverre de stijghoogte in
het zand voor beide situaties vergelijkbaar zijn (vergelijkbaar belastingeffect). In tabel 4.6 zijn
voor de zwakke plekken de berekende stijghoogten voor het oude en het nieuwe MHW alsmede
voor het historische HHW weergegeven. Tevens is de HW-stand, met een waterstandsverloop
in de tijd conform MHW-nieuw uitgerekend waarbij de stijghoogte binnendijks gelijk is aan de
stijghoogte tijdens HHW66. Dit is middels lineaire interpolatie en extrapolatie berekend, volgens:

HW =MHW _(lpMHWn -lpHHW66 J.(MHW -GG)ace n n
lp MHWn - lp DAG

waarin:
• HWacc HW-stand, met een verloop in de tijd conform MHW-nieuw (Provincie Z-H)

waarbij de stijghoogte binnendijks gelijk is aan de stijghoogte tijdens HHW-66
(gelijk belastingeffect)

• MHWn = MHW-nieuw (Provincie Z-H)

) • GG = Gemiddeld Getij tijdens de peilbuismetingen

• «lMHWn = Stijghoogte in zand binnendijks ten gevolge van MHW-nieuw (Provincie Z-H)

• «lHHW66 = Stijghoogte in zand binnendijks ten gevolge van HHW66

• «lDAG = Stijghoogte in zand binnendijks tijdens de peilbuismetingen

Voor twee locaties, km 16.600 ter plaatse van de Krommendijk en voor de Vestingwal te
Hellevoetsluis, zijn de drie waterstandsverlooplijnen weergegeven op bijlage 4. De
hydrologische berekeningen zijn echter alleen mogelijk op locaties waar peilbuismetingen zijn
verricht en waar op basis van deze peilbuismetingen een voldoende betrouwbare extrapolatie
naar MHW mogelijk was.

Voor de Vestingwal te Hellevoetsluis is in tabel 4.4 geconcludeerd dat het HHW hoger was
maar ook langer duurde dan het huidige MHW waardoor van een gunstige invloed van het
HHW kan worden uitgegaan.
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20.150 - 20.300 -0.90 -0.70 2.73
21.400 - 22.000 -1.00 -0.50 -0.53 nee 2.50
22.500 - 22.540 -1.37 -0.50 0.25 ja 2) 4) 2.84
22.540 - 22.650 -1.37 -0.50 0.20 0.25 ja 2) 4) 2.84
22.650 - 22.740 -0.46 0.48 0.54 0.56 ja 2.83
22.740 - 22.820 -0.46 0.48 0.54 0.56 ja 2.83
24.100 - 24.270 -0.20 0.58 0.74 0.62 nee 2.49

0.86 1.03 0.94 2.59
van en zijn hier geen grondwaterstromingsberekeningen

waardoor niet een voldoende betrouwbare uitspraak over de invloed van HW mogelijk is.
Geen peilbuismetingen beschikbaar
HW-stand (met verloop conform MHW-nieuw) waarbij stijghoogte binnendijks gelijk is aan stijghoogte tijdens HHW66
Berekend in het kader van het onderzoek

TabeI4.6: Berekendestijghoogten MHW en HHW1966

Op vier locaties waren geen peilbuismetingen voorhanden. Op basis van metingen aan
weerszijden van deze locaties konden hiervoor in het detail- en geavanceerd onderzoek
stijghoogten tijdens MHW worden afgeleid. Uit de resultaten van tabel4.6 volgt dat in alle
gevallen de stijghoogte in het zand binnendijks tijdens HHW66 hoger is dan tijdens het oude
MHW.

Voor de Krommendijk (Km 15.600 - 15.800) is een verhoging van de stijghoogte met 35%, van
het verschil tussen MHW en gemiddeld getij, een veilige aanname. Op basis van dit verschil is
middels lineaire interpolatie en extrapolatie een veilige (hoge) stijghoogte in het zand berekend
tijdens MHW-nieuw. Tevens is op deze wijze de hoogwaterstand bepaald (met verloop conform
MHW-nieuw) waarbij de stijghoogte binnendijks gelijk is aan de stijghoogte tijdens HHW66
(gelijk belastingeffect). Het resultaat is in tabel 4.7 weergegeven.

TabeI4.7: Veilige schatting stijghoogten MHW en HHW66

Geconcludeerd wordt dat voor vijf trajecten de berekende stijghoogte in het zand, als gevolg
van HHW66, groter is dan de stijghoogte tijdens MHW (zie tabel 4.6).

4.2.6 Invloed peilverlaging 1984:

In circa 1984 zijn in een aantal polders langs het Spui en het Haringvliet polderpeilverlagingen
doorgevoerd waarbij de binnendijkse sloten zijn aangepast. De sloten zijn uitgediept, in een
enkel geval is ook de slootbodem verbreed. De sloten zijn in principe meer landinwaarts
verlegd. Dat wil zeggen dat de insteek van het sloottalud aan de landzijde tot enkele meters
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landwaarts is verplaatst. Voor met name de Aaldijk levert dit in het algemeen een gunstiger
situatie op met betrekking tot de stabiliteit van het binnentalud. Voor met name de
Schuddebeursedijk is de sloot fors uitgediept (de slootbodem is in het algemeen niet verplaatst)
en om enigszins ruimte te besparen, is het talud aan de dijkzijde veelal iets steiler opgezet. Dit
levert in het algemeen een ongunstiger situatie op met betrekking tot de stabiliteit van het
binnentalud. De volgende polderpeilverlagingen zijn doorgevoerd:

• Zuiddijk: slechts 0,05 m.
• Krommendijk: 0,20 m.
• Schuddebeursedijk Km 19.200 - Km 21.400: 0,30 m
• Schuddebeursedijk Km 21.400 - Km 22.000: 0,20 m
• Aaldijk (22.500 - 23.600): circa 0.25 m
• Aaldijk ( > 23.600): 0.30 m.

Voor vergelijking van het belastingeffect van de situatie tijdens HHW66 met die van de huidige
situatie tijdens MHW is het derhalve van belang de invloed van deze peilverlagingen en
slootaanpassingen te beschouwen. Alleen op basis van de geohydrologische berekeningen is
geen uitspraak over de invloed van de historisch opgetreden hoogwaterstand van 1966 te doen.
Het is derhalve voor dit actuele sterkte-onderzoek nodig stabiliteitsanalyses uit te voeren.

De resultaten van de vergelijkende stabiliteitsanalyses zijn weergegeven in tabel 4.8. Voor meer
uitgebreide berekeningsresultaten wordt verwezen naar bijlage 9. De berekeningen zijn alleen
uitgevoerd voor de zwakke plekken waar voor de situatie tijdens MHW-nieuw niet aan de
gestelde eisen wordt voldaan.

nee
21.400 - 22.000 nee

nee
) 22.500 - 22.540 ja

22.540 - 22.650 ja
22.650 - 22.740 ja

ja
nee

Oude berekening met oude zonering (CO-392850)
Nieuwe (geavanceerde) berekening met oude zonering (CO-399840)
Nieuwe (geavanceerde) berekening met nieuwe zonering (CO-399840)
Stabiliteit niet afhankelijk van MHW
Reeds op basis geohydrologische analyses te concluderen dat invloed HHW66 gunstig is.
Profiel met sloot

TabeI4.8: Resultatenmacro-stabiliteit binnentalud huidige situatie en situatie 1966
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Conclusies

• Voor de zwakke plek in de Zuiddijk is nauwelijks tot geen peilverlaging doorgevoerd. Voor
deze plek kan op basis van de constatering dat de stijghoogte tijdens HHW66 hoger was
dan tijdens MHW mag worden verwacht, worden geconcludeerd dat de stabiliteit destijds
slechter moet zijn geweest.

• Voor het traject van 0.800 tot 0.950 van de Zuiddijk was reeds geconcludeerd dat de
stabiliteit niet afhankelijk is van de buitenwaterstand waardoor een maatregel niet nodig is.

• Voor de Vestingwal te Hellevoetsluis was reeds geconcludeerd dat een maatregel niet nodig
is.

• Uit de berekeningsresultaten volgt dat de mate van stabiliteit tijdens HHW66 voor de
dwarsprofielen 22.600, 22,770 en 24.200 van de Aaldijk lager was dan tijdens MHW-nieuw.
Ook hieruit volgt derhalve dat de stabiliteit destijds slechter moet zijn geweest. Aangezien
de dijk de waterstand van destijds zonder problemen heeft weerstaan kan middels dit
actuele sterkte-onderzoek wordt geconcludeerd dat de stabiliteit tijdens MHW goed is. Voor
deze profielen, en derhalve het traject waar deze voor representatief zijn, kan worden
gesteld dat geen maatregel (noodmaatregel of voorlopige voorziening) noodzakelijk is.

• Voor de overige profielen volgt uit de berekeningsresultaten dat de stabiliteit van de situatie
in 1966 béter was dan de huidige situatie tijdens MHW. Hoewel de dijk de waterstand van
destijds zonder problemen heeft weerstaan, kan middels dit actuele sterkte-onderzoek niet
worden geconcludeerd dat de stabiliteit tijdens MHW goed is. Voor deze profielen, en
derhalve het traject waar deze voor representatief zijn, kan worden gesteld dat, afhankelijk
van de normstelling, een maatregel noodzakelijk zal zijn.

Opmerkingen

• In 1953 is een extreem hoge buitenwaterstand opgetreden. Een groot aantal polders ten
Zuidoosten van het Kanaal door Voorne is geïnundeerd. Echter, vanaf Km 18.650 zijn de
Polder Oud Schuddebeurs en de Polder de oude en nieuwe uitslag van Putten niet
geïnundeerd. Deze informatie is eveneens afkomstig uit de eerder genoemde verslagen
over de stormvloed. Aangezien de opgetreden waterstand in 1953 (NAP + 3,70 m tot + 4,10
m langs het Spui) aanzienlijk hoger ligt dan het huidige MHW (circa NAP + 2,80 m langs het
Spui) zou de noodzaak voor het treffen van maatregelen voor waterstanden tot MHW in
twijfel kunnen worden getrokken. Te meer daar het profiel van de dijk na 1953 aanzienlijk is
aangepast, hetgeen waarschijnlijk een gunstig uitgangspunt betekent voor bezwijk
mechanismen als macrostabiliteit van het binnentalud. Teneinde hierover een uitspraak te
kunnen doen, is het actuele sterkte-onderzoek voor Tranche-t uitgevoerd. Uit de resultaten
volgt echter dat een aantal trajecten met de actuele sterkte methode niet kan worden
goedgekeurd.

• Naast de grootte van stijghoogte in de onder de dijk aanwezige watervoerende zandlaag
moet in principe ook de tijdsduur worden beschouwd waarbij de waterspanning in de slappe
laag dringt. Een langere tijdsduur heeft een grotere indringingsdiepte in de slappe laag tot
gevolg. Ondanks een zelfde stijghoogte in het zand tijdens MHW zou dit een ongunstiger
uitgangspunt voor stabiliteit kunnen betekenen dan tijdens HHW66. Voor gevallen waarbij
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de berekende stijghoogten tijdens MHW en HHW nagenoeg gelijk zijn, dient hiermee
derhalve in principe rekening te worden gehouden. Uit consolidatieberekeningen (elastische
berging) voor onderhavige dijken volgt dat de indringingsdiepte slechts met 0,1 m tot 0,2 m
toeneemt en dat de waterspanningen ter hoogte van deze indringingsdiepte niet meer dan
0,05 m tot maximaaiO,13 m toenemen. Gezien dit geringe verschil in stijghoogte en
indringingsdiepte,alsmede het feit dat voor alle gevallen waar een maatregel voor stabiliteit
moet worden ontworpen het drukstaafmechanisme maatgevend is, wordt het onnodig
geacht hiermee rekening te houden.

4.2.7 Invloed historische hoogwaterstanden op piping

In de huidige pipingformules volgens Sellmeyer wordt geen rekening gehouden met de tijdsduur
van de belasting. Een langduriger belasting is echter ongunstiger. Zoals in de vorige sub
paragrafen is aangegeven, was de historische HW-stand van 1966 hoger dan MHW maar de
tijdsduur aanmerkelijk korter. De invloed van deze tijdsduur zou in principe met tijdsafhankelijke
pipingberekeningen volgens Sellmeyer kunnen worden onderzocht. Deze methode is echter
(nog) niet beschikbaar.

4.3 Samenvatting en conclusies resterende zwakke plekken
In paragraaf 4.2.1 zijn alle zwakke plekken aangegeven betreffende de mechanismen hoogte,
piping en macro-stabiliteit van het binnentalud die niet voldoen aan de gestelde normveiligheid
voor toetsing. In de paragraven 4.2.2 tot en met 4.2.7 zijn deze zwakke plekken nader
beschouwd teneinde vast te kunnen stellen in hoeverre daadwerkelijk en maatregel nodig is:

• Voor de hoogte is de invloed van een keermuurtje op de kruin van de Oudenhoornse
Zeedijk beschouwd.

• De invloed van de geometrie van de dijk en het voorland is beschouwd
• Voor de stabiliteit van het binnentalud is onderzocht of deze wel wordt beïnvloeddoor het

buitenwater.
• Tevens is de invloed van historisch opgetreden hoogwaterstanden in beschouwing

genomen.

Voor een aantal trajecten is op deze wijze voldoende aannemelijk gemaakt dat inundatie is uit te
) sluiten en dat het derhalve niet noodzakelijk wordt geacht een maatregel te ontwerpenvoor

buitenwaterstanden tot en met MHW. De resterende zwakke plekken die ook niet aan de
normveiligheid voor toetsing voldoen zijn in tabel 4.9 weergegeven.
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20.150 - 20.300 ja nee
21.400 - 22.000 stabiliteit nee nee
22.500 - 22.540 stabiliteit nee ja 2) ja nee
22.540 - 22.650 stabiliteit nee ja 2) ja nee
22.650 - 22.740 stabiliteit nee ja ja nee
22.740 - 22.820 stabiliteit nee ja ja nee
24.100 - 24.270 stabiliteit nee ja nee ja
24.650 - 24.750 piping n.v.t. n.v.t. ja
24.750 - 24.850 n.v.t. n.v.t.
26.000 - 26.100 stabiliteit ja nee
26.100 - 26.150 stabiliteit ja nee
26.350 - 26.500 stabiliteit ja nee
26.500 - 26.600 stabiliteit ja nee
26.600 - 26.700 stabiliteit ja nee
26.700 - 26.750 stabiliteit nee
26.750 - 26.950 stabiliteit ja nee

nee
nee

Tabel 4.9: Resterendezwakke plekken in de dijkring

··(GeoDelft.~.0

Rapportnummer
392851-0002 v05 Concept

Datum
oktober 2003

Pagina
24van
53



5 Noodzaak van maatregelen en veiligheidseisen

5.1 Inleiding
Uitgangspunt bij de toetsing van geotechnische mechanismen, in het kader van periodieke
veiligheidstoetsing, is dat voldaan moet worden aan norm-veiligheid.Voor de toetsing op macro
stabiliteit van het binnentalud betekent dit bijvoorbeeld dat de berekende stabiliteitsfactoren
(schadefactoren) moeten voldoen aan de schadefactor-criteria volgens de Leidraad Toetsen op
Veiligheid (de norm-veiligheid conform deze Leidraad is rechtstreeks overgenomen uit de
Leidraad voor het ontwerpen van Rivierdijken / Deel 2 (TAW [1989]). Voor de Brielse Dijkring
zijn de schadefactor-criteria:

• 'Yn :2: 1,19 voor glijcirkels / glijvlakken in zone 1, wanneer direct verband bestaat tussen
instabiliteit en de (hoge) waterstand (zie figuur 5.1).

• 'Yn :2: 1,11 voor glijcirkels in zone 2, of glijcirkels in zone 1wanneer geen direct verband
bestaat tussen instabiliteit en de waterstand (zie figuur 5.1).

RIVIERZIJDE
l2Z2:;l = zone 1

1\"lf,!li1i!1 = zone 2

r=J e zone â

KLEI

SLAPPE
LAGEN

ZONE1 ZONE2 ZONE3

Figuur 5.1 Differentiatie van de schadefactor (zonering)

)

Voor het aanvullende onderzoek van fase-3 is indien nodig tevens een nieuwe
zoneringsmethode gehanteerd. In het kader van de detailonderzoekenwas reeds
geconstateerd dat de bestaande zoneringsmethode voor met name de dijken van de hier
beschouwde dijkring onbevredigende resultaten leverde. Eind 2000 is in opdracht van Provincie
Zuid-Holland gestart met een onderzoek naar een nieuwe zoneringsmethode. Het onderzoek is
nagenoeg afgerond (zie concept rapport met GeoDe1ftkenmerk CO-390110/24 [apriI2001]).
Hoewel de nieuwe zoneringsmethode nog niet door TAW is geaccordeerd, achten wij deze
methode voldoende onderbouwd om in het kader van onderhavig calamiteitenplan toe te
passen. Onderscheid wordt gemaakt in 3 zones waarvoor verschillende schadefactoren gelden
(zie ook figuur 5.2):

• 'Yn :2: 1,19 voor glijcirkels / glijvlakken in zone 1A en 1B, wanneer het stabiliteitverlies optreed
tijdens hoogwater.

• 'Yn :2: 1,11 voor glijcirkels / glijvlakken in zone 1A en 1B, wanneer het stabiliteitverlies een
andere oorzaak dan hoogwater heeft (b.v. extreme neerslag).

• 'Yn :2: 1,00 of geen verslechtering voor glijcirkels/glijvlakken in zone 2A en 2B, indien het
restprofiel intact blijft (het glijvlak mag het restprofiel wel doorsnijden.

• 'Yn :2: 0,90 voor glijcirkels/glijvlakken in zone 3, indien de dijk zijn verkeersfunctie verliest.
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3m

invloedsgebied
hoogwater

zone 1A, 16,
2Aen 26

aanvullende eis
verkeersfunctie:
zone 3A en 36

Figuur 5.2 Nieuwe differentiatie van de schadefactor (nieuwe zonering)

Men moet zich realiseren dat met deze schadefactor-criteria wordt beoogd de kans op een
instabiliteit gedurende de referentieperiode voor toetsing aanvaardbaar klein te laten zijn. Op de
grootte van die kans wordt later nader ingegaan.

Indien niet aan deze criteria wordt voldaan biedt mogelijk het bewezen sterkte-concept uitkomst.
Opgemerkt wordt dat uit het voorlopige onderzoek naar de actuele sterkte voor Tranche-t (zie
GeoDe1ftrapport CO-370740/59 [maart 1999]) volgt dat op basis van deze normstelling
aanzienlijke maatregelen ter versterking van de dijken nodig zijn.

Indien in het verleden een hogere waterstand is gekeerd dan de MHW waarop wordt getoetst
en waarbij tevens de condities met betrekking tot stabiliteit van het binnentalud niet gunstiger
waren dan voor toetsing van de huidige situatie moeten worden verondersteld, kan gevoeglijk
worden aangenomen dat standzekerheid van het binnentalud bij MHW voldoende is bewezen.
Discussie is nog mogelijk over de vraag hoeveel hoger de historische waterstand moet zijn
geweest om te waarborgen dat de kans op instabiliteit (ook bij eventuele waterstanden die
hoger zijn dan MHW) aanvaardbaar klein is. Rekenvoorschriften hiervoor zijn in (in een ver
gevorderd stadium van) ontwikkeling.

Een en ander betekent dat op enig ogenblik geconstateerd kan worden dat een dijkstrekking
niet voldoet aan de vigerende veiligheidseisen en dat een dijkversterking noodzakelijk is. In het
algemeen zal de periode tussen constateren dat dijkversterking noodzakelijk is en het realiseren
van die versterking enige jaren in beslag nemen. Daarbij kan men zich de vraag stellen of in de
tussentijd noodmaatregelen of voorlopige voorzieningen nodig zijn om in ieder geval een
minimale veiligheid tegen overstroming te bieden. Het laten voortbestaan van een eventuele
evident onveilige situatie totdat de dijkversterking is gerealiseerd, wordt (terecht) als ongewenst
gezien. De vragen die daarbij rijzen zijn:

• Wanneer is de situatie (blijkens de toetsing) zo onveilig dat het nemen van directe
veiligheidsvergrotendemaatregelen gewenst is?
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• Indien directe maatregelen worden genomen, aan welke veiligheidseisen dienen die dan te
worden getoetst?

Gedacht wordt aan twee typen directe maatregelen:

• Noodmaatregelen bij hoog water
Hieronderworden verstaan maatregelen in de sfeer van te ondernemen (beheers)acties
wanneer een bepaalde waterstand naar verwachting zal worden overschreden. Voorbeeld:
wanneer een buitenwaterstand wordt verwacht waarbij de veiligheid tegen onderloopsheid
onvoldoende is, worden waterstanden in watergangen achter de dijk opgezet om het verval
te reduceren. De te nemen acties en mogelijke scenario's worden vastgelegd in een
draaiboek. De acties starten zodra een bepaald, nog nader vast te stellen, alarmpeilwordt
overschreden (zie paragraaf 6.5). Op zich is een dergelijke maatregel geen directe
maatregel, immers de acties worden pas daadwerkelijk ondernomen wanneer het alarmpeil
is overschreden. Het directe karakter bestaat daaruit dat nu voor alsdan een draaiboek
wordt samengesteld.

• Voorlopigevoorzieningen
Hieronderworden verstaan maatregelen met een permanent karakter (tot realiseringvan de
dijkversterking), die ervoor moeten zorgen dat een evident onveilige situatie wordt
opgeheven. Hierbij kan men denken aan beheersmaatregelen (bijvoorbeeld opzetten of juist
verlagen van een slootpeil), constructieve maatregelen (bijvoorbeeld aanbrengen van een
voorlopige aanberming), of een combinatie van beide.

5.2 Wanneer directe veiligheid vergrotende maatregelen
De veiligheidscriteria conform de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW [2002]) vormen een
veilig uitgangspunt. Deze criteria corresponderen met lage geaccepteerde faalkansen, die in
relatie staan tot de gebiedsveiligheid (kans van 1/1250, 1/2000, 1/4000 of 1/10000 per jaar op
overschrijding van de MHW; zie ook paragraaf 6.4). De veiligheid voor de huidige situatie is
lager dan bovengenoemde veiligheidscriteria. Het feit dat de actuele faalkansen dus groter zijn
dan de geaccepteerde faalkansen betekent niet noodzakelijk dat een acuut gevaarlijke situatie
bestaat. Bij welke faalkans dit wel het geval is, is niet objectief vast te stellen.

) Gesteld kan worden dat wanneer de actuele faalkansbijdrage (door een of ander
bezwijkmechanisme) groter wordt dan de faalkans die correspondeert met de
gebiedsveiligheidseis, er een situatie ontstaat waarbij ingrijpen met directe maatregelen
gewenst is. Hoewelook bij dit faalkansniveau het nog niet direct hoeft te gaan om een acute
bedreiging (wel afschuiven van het talud maar nog geen inundatie), wordt voorgesteld deze
grens aan te houden.

Voor de beoordeling van de macro-stabiliteit van het binnentalud betekent dit praktisch dat bij
de toetsing gevonden schadefactoren tussen 1,0 en 1,19 (voor zone 1 glijcirkels) en
schadefactoren tussen 0,93 en 1,10 (voor zone 2 glijcirkels; factor 10 grotere toelaatbare
faalkans) geen noodmaatregelen of voorlopige voorzieningen behoeven te worden overwogen.
Wanneer bij de toetsing lagere stabiliteitsfactoren worden gevonden, moeten directe
maatregelen worden genomen. Voor de beoordeling van andere geotechnische mechanismen
kunnen analoge criteria worden afgeleid.
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5.3 Welke maatregelen en welke veiligheidseisen

5.3.1 Uitgangspunten

In dit hoofdstuk wordt nagegaanwelke veiligheidseisen moeten worden gesteld aan voorlopige
voorzieningen en noodmaatregelen. In de TAW-Leidraden zijn geen veiligheidseisen met
betrekking tot deze situaties opgenomen. Het omgaan met veiligheid in die situaties moet
derhalve worden afgeleid uit de basisveiligheidsfilosofie en basisveiligheidseisen die gelden
voor het ontwerpen of toetsen van primaire waterkeringen..

De basisveiligheidseisen met betrekking tot faalmechanismen zoals afschuiven van het
binnentalud of piping zijn vastgelegd in de TAW-Leidraden voor het ontwerpen en het toetsen
van waterkeringen, en overgenomen in de Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW [2002]), en
worden uitgedrukt in termen van benodigde partiële veiligheidsfactoren bij maatgevende
belastingen. De achterliggende filosofie is dat de kans op het optreden van een afschuiving van
het binnentalud (een dijkdoorbraak ten gevolge hebbend) of de kans op piping (met als gevolg
dijkdoorbraak), voldoende klein dient te zijn in relatie tot de gebiedsbeveiligingseis.

Hoewel strikt genomen door de TAW geen specifieke eisen in termen van toelaatbare kansen
op het ontstaan van een overstroming als gevolg van geotechnisch falen of bezwijken zijn
vastgesteld, tekent zich aan de hand van de TAW-Marsroute studies (Marsroute: van huidige
deterministische dijkvak benadering naar een probabilistische dijkringbenadering) geleidelijk
een beeld af van de naar alle aannemelijkheid te stellen veiligheidseisen in termen van
toelaatbare bijdragen aan de overstromingskans als gevolg van geotechnisch bezwijken
(afschuiving, piping enz.) en dus van de toelaatbare kansen op het optreden van deze
mechanismen. Ruwweg komt het er op neer dat de toelaatbare kans op afschuiven of piping,
leidend tot een dijkdoorbraak, per dijkvak in de orde van 1 à 10 procent bedraagt van de kans
per jaar op overschrijding van de maatgevende hoogwaterstand; deze laatste kans wordt vaak
aangeduid als de gebiedsnorm.

Bij het opstellen van de Leidraad voor Rivierdijken / Deel2 (TAW [1989]) is een voorschot
genomen op de ontwikkelingen in TAW-verband. Er is toen uitgegaanvan een toelaatbare kans
per jaar op afschuiven van het binnentalud (met dijkdoorbraak als gevolg) gelijk aan 10 procent
van de MHW-overschrijdingskans per jaar. Deze kans geldt voor de gehele dijkring. Op basis
van deze eis zijn de in de Leidraad genoemde vereiste partiële veiligheidsfactoren m.b.t. macro
stabiliteit afgeleid. De toelaatbare faalkansen die als uitgangspunt zijn gehanteerd ten tijde van
het opstellen van de Leidraad Rivierdijken / Deel2 (TAW [1989)) komen dus grosso modo
overeen met de toelaatbare faalkansen die zich aftekenen in de loop van de TAW-Marsroute
studies.

Voor het afleiden van aangepaste veiligheidsnormstelling met betrekking tot geotechnische
mechanismen bij voorlopige voorzieningen en noodmaatregelen wordt uitgegaan van de
hierboven genoemde toelaatbare faalkansen.

5.3.2 Noodmaatregelenbij een (dreigende) hoge waterstand

Onder een noodmaatregel wordt verstaan een maatregel die wordt uitgevoerd op het ogenblik
dat zich een hoogwatersituatievoordoet of dreigt voor te doen. Het verschil met een voorlopige
voorziening is derhalve dat de hoogwatersituatie een onontkoombaar gegeven is.
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n Vragen met betrekking tot het veiligheidsaspect zijn:

• Bij welke hoogwaterstand dient de maatregel te worden (of beter: te zijn) geëffectueerd en
tot welk veiligheidsniveau moet de noodmaatregel leiden?

De hoogwaterstandwaarbij de noodmaatregel geëffectueerd moet zijn, is gelijk aan de
waterstand (mogelijk in combinatie met een waterstandsduur) waarbij volgens de berekeningen
nog net aan de in paragraaf 5.2 weergegeven minimale schadefactoren wordt voldaan (voor
zone-1 geldt 'Yn= 1,00 en voor zone-2 geldt 'Yn = 0,93; zie ook het stroomschema op bijlage 7).
Wanneer dit een waterstand of waterstand/waterstandsduur-combinatie is, welke lager
respectievelijk gunstiger is dan eerder werkelijk opgetreden waterstanden of
waterstand/waterstandsduur-combinaties, kan de maximaalopgetreden (overleefde) waterstand
of de ongunstigste opgetreden (overleefde) combinatie als uitgangspuntworden gekozen.
Voorwaarde is dan wel dat zich na het tijdstip waarop die historische belasting heeft
plaatsgevonden geen veranderingen aan de dijk of de omgeving, die in ongunstige zin de
veiligheid beïnvloeden, hebben voorgedaan tenzij hiermee rekening wordt gehouden. Het
veiligheidsniveauwaartoe de maatregel moet leiden is gelijk aan de reeds gegeven
schadefactoren (voor zone-1 'Yn= 1,00 en voor zone-2 'î« = 0,93).

5.3.3 Voorlopige voorzieningen
Onder een voorlopige voorziening wordt verstaan een voorziening in de vorm van een semi
permanente constructieve of beheersmaatregel die getroffen wordt, omdat de
veiligheidstoetsing uitwijst dat de waterkering met betrekking tot een of ander potentieel
faalmechanisme onvoldoende veilig scoort. Normaliter betekent dit dat een aanpassing van de
waterkering nodig is om het predikaat goed te verkrijgen. Een dergelijke aanpassing kan
onderdeel zijn van een compleet dijkverbeteringsproject, waarbij de werkzaamheden aan de
afgekeurde locatie vanwege de projectplanning nog betrekkelijk lange tijd in het verschiet ligt.
De Leidraad Toetsen op Veiligheid (TAW [2002]) stelt in beginsel geen eisen aan de periode na
toetsing, waarbinnen de dijkverbetering moet zijn gerealiseerd. Toch kan het resultaat van de
toetsing aanleiding zijn om, vooruitlopend op de definitieve dijkverbetering, voorlopige
voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen. De centrale vraag daarbij is welke
keuze voor een na te streven (voorlopig) veiligheidsniveau rationeel is.

5.3.4 Economisch beslismodel:

In een economisch beslismodel zal de keuze voor een bepaalde maatregel (die uiteraard
binnen bepaalde randvoorwaarden van tijd en budget uitvoerbaar moet zijn) afhangen van het
rendement van de investering voor die maatregel, in termen van reductie van de
overstromingskans (en daardoor van het overstromingsrisico). Wanneer er verschillende
denkbare maatregelen mogelijk zijn om overstromingsrisico's voorlopig te reduceren en dus
verschillende beslissingsalternatieven (inclusief niets doen), zal gekozen worden voor die
maatregel waarbij de som van kosten van de maatregel, vermeerderd met het overstromings
risico ( = overstromingskans x gevolg van overstroming) minimaal is. Dit beslismodel is analoog
aan en geïnspireerd door het beslismodel, waarvan de Delta Commissie zich bediend heeft om
te komen tot de huidige vigerende veiligheidseisen, maar is toegespitst op de specifieke situatie
bij voorlopige voorzieningen na afkeuren van een waterkering bij de veiligheidstoetsing. In
bijlage 12 is dit beslismodel aan de hand van een rekenvoorbeeld toegelicht. Opgemerkt wordt
dat op termijn definitieve versterking zal moeten worden uitgevoerd.
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5.4 Conclusies
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk aangegeven zijn twee typen maatregelen denkbaar,
noodmaatregelen en voorlopige voorzieningen. Leidraad bij de keuze voor een van de twee
typen en binnen deze typen de keuze uit verschillende scenario's is een kosten/baten
overweging. De baten zijn daarbij uit te drukken in risico-reductie (zie paragraaf 5.3 en bijlage
12). De veiligheidsrandvoorwaarde bij deze exercitie is dat met de maatregel minimaal de
veiligheid dient te worden gerealiseerd die in de voorgaande paragraaf is genoemd, waarbij nog
net geen directe maatregel noodzakelijk is.

In het algemeen zal een noodmaatregel (in de vorm van een eenvoudige beheersmaatregel) bij
het ontstaan van een hoge waterstandsituatie het meest kostenefficiënt zijn, mits het mogelijk is
om daarbij het minimaal vereiste veiligheidniveau te realiseren. Indien dat niet lukt, zullen
ingrijpender noodmaatregelen moeten worden beschouwd. Het is dan echter al de vraag of een
(permanente) voorlopige voorziening, met een gelijk gerealiseerd veiligheidsniveau, niet
voordeliger kan uitpakken.

Dit betekent dat bij de beslissing over te nemen maatregelen verschillende scenario's op een rij
gezet moeten worden. Stapsgewijs ziet de beslissingsprocedure er als volgt uit:

1. Inventariseer de mogelijke te nemen noodmaatregelen wanneer zich een hoge waterstand
voordoet (dat wil zeggen een waterstand waarbij niet voldaan wordt aan de ondergrens
m.b.t. het veiligheidsniveau).

2. Controleer of met die maatregelen een veiligheid wordt gerealiseerd die minimaal gelijk is
aan de ondergrens voor het veiligheidsniveau, ervan uitgaande dat de waterstand tot MHW
kan toenemen. Maatregelen waarmee niet het vereiste veiligheidsniveau gerealiseerd
kunnen worden, vallen in beginsel af. Van de overige maatregelen worden de kosten
geïnventariseerd; de maatregel(en) met de laagste kosten wordt (worden) in principe
geselecteerd.

3. Inventariseer de mogelijke te nemen maatregelen in de sfeer van voorlopige voorzieningen.
Ook hier vallen de maatregelen af waarmee niet het minimaal vereiste veiligheidsniveau
wordt gerealiseerd.

4. De kostenniveau's van de overgebleven voorlopige voorzieningen worden vergeleken met
het kostenniveau van de noodmaatregelen die geselecteerd zijn. In de kostenvergelijking
moet in beginsel de frequentie van het nemen van die noodmaatregelen, gedurende de tijd
tot de dijkversterking wordt gerealiseerd, worden meegenomen. Die frequentie is gelijk aan
de overschrijdingsfrequentie gedurende die periode van het alarmpeil.

5. Uit de kostenvergelijking volgt of de aangewezen'maatregel een noodmaatregel moet zijn of
een voorlopige voorziening. In het laatste geval kan ook een keuze uit meerdere voorlopige
voorzieningen gemaakt worden op basis van optimalisatie, zoals aangegeven in paragraaf
6.4. Zoals in die paragraaf aangegeven is kan bij de analyse van de kosten van voorlopige
voorzieningen worden meegeteld of dit bij de uiteindelijke uitvoering van de dijkversterking
leidt tot extra kosten of juist wellicht tot besparingen.

6. Indien blijkt dat geen van de denkbare noodmaatregelen of voorlopige voorzieningen leidt
tot het gewenste minimale veiligheidsniveau, moet overwogen worden de dijkversterking in
de tijd naar voren te halen.

Op bijlage 7 is dit beslisschema weergegeven. Opgemerkt wordt dat op termijn definitieve
versterking zal moeten worden uitgevoerd.

··CGeoDelft.~.'
Rapportnummer

392851-0002 v05 Concept
Datum

oktober 2003
Pagina

30van
53



6 Keuze en ontwerp maatregelen

6.1 Algemeen
De te nemen maatregel (noodmaatregel of voorlopige voorziening) is afhankelijk van het
faalmechanisme en de hoogte van de buitenwaterstand. In dit hoofdruk zijn in eerste instantie
de technische mogelijkheden aangegeven waarna in overleg met de opdrachtgever een keuze
is gemaakt van de meest voor de hand liggende principe maatregel (zie paragraaf 6.2 en 6.3).
Vervolgens zijn de maatregelen ontworpen voor de faalmechanismen macro-stabiliteit van het
binnentalud en piping voor MHW (paragraaf 6.4). Indien de dijk heeft bewezen een
buitenwaterstand lager dan MHW zonder problemen te hebben gekeerd is bij verwachtte
buitenwaterstanden onder dit niveau geen maatregel. Deze buitenwaterstanden zijn in tabel 6.2
weergegeven

Voor de overgebleven zwakke plekken (zie tabel 4.9) dient per faalmechanisme een
noodmaatregel of tijdelijke voorziening te worden aangegeven die op technische gronden
mogelijk is.

6.2 Noodmaatregelen (tijdens of vlak vóór optreden HW)

6.2.1 Stabiliteit binnentalud

)

• Slootpeil opzetten (of sloot tijdelijk dempen)
Door het opzetten van het slootpeil wordt extra tegenwerkend moment geleverd hetgeen
gunstig is voor de mate van stabiliteit. Nadeel is dat door het veranderde
waterspanningsbeeld (een hogere freatische lijn ter plaatse van de binnenberm en het
binnentalud en wateroverspanningen) de korrelspanningen en daarmee de sterkte kan
afnemen hetgeen weer ongunstig is voor de stabiliteit. Berekeningen zullen dan e.e.a.
moeten uitwijzen. Door niet het slootpeil op te zetten maar de sloot tijdelijk te dempen,
wordt dit laatstgenoemde nadelige effect deels voorkomen. Het oorspronkelijke waterpeil ter
plaatse van de gedempte sloot dient dan te worden gehandhaafd. Voor volledige
opdrijfsituaties (dat wil zeggen de grenspotentiaal wordt tijdens HW bereikt) zal het opzetten
van het slootpeil de grenspotentiaal ook verhogen. De stijghoogte van het grondwater in de
onder de dijk gelegen watervoerende zandlaag kan dan hoger worden. Ook hiervoor geldt
dat door verhoogde waterspanningen de korrelspanningen en daarmee ook de sterkte
kunnen afnemen. Wederom zullen berekeningen dan e.e.a. moeten uitwijzen. Het
polderwaarts verplaatsen van de sloot zou de stabiliteit voor deze gevallen weer extra
kunnen verhogen.

• Bestaande binnenberm verbreden
Gezien de korte reactietijd in relatie met de niet geringe inspanning die moet worden
geleverd om de veiligheid op deze wijze te verhogen, kan dit niet vanzelfsprekend als een
noodmaatregel worden gebruikt. Door het aanbrengen van de berm worden, naast
eventueel extra tegenwerkend moment, wateroverspanningen in de ondergrond
gegenereerd. Aangezien deze wateroverspanningen nauwelijks tijd krijgen te dissiperen (af
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te stromen), zal in dit geval de korrelspanning en daarmee de sterkte nauwelijks toenemen.
Alleen het eventueel extra tegenwerkend moment kan de stabiliteit verhogen.

Indien de hierboven beschreven noodmaatregelen of de navolgende beschreven voorlopige
voorzieningen niet kunnen worden toegepast, wordt de volgende noodmaatregel aanbevolen:

• Noodmaatregel met zandzakken en geotextiel
Deze voorlopige maatregel is geen rnaatreqel orn afschuiven te voorkómen. Het afschuiven
wordt namelijk geaccepteerd, maar met de maatregel wordt wél doorbraak voorkomen, als
tenminste voldoende kruinbreedte overblijft. De dijk is ruim hoog genoeg om een
maatgevend hoog waterstand te kunnen keren. De kruin van de dijk is in het algemeen niet
erg breed hoewel plaatselijk tot 10 m kruinbreedte aanwezig is. Aangezien de dijk ruim
hoog genoeg is betekent dit dat als een afschuiving aan de binnenkant van de dijk zal
plaatsvinden, er altijd een restant van de kruin aanwezig zal blijven (zie figuur 6.1). Dit
restant van de kruin zal voldoende omvangrijk zijn om de waterstand tegen te kunnen
houden.

CO-3Se670
FH ..FT.1Ü'9

Figuur6.1 Potentiëleafschuivingvan de dijk

doorlatend doek
(geotextlel)

zandzakken

.. ....._,11' ...

Figuur6.2 Te treffen noodmaatregelenbij het afschuivenvan de dijk

De ervaring leert dat bij een binnenwaartse afschuiving de kruin zal zakken tot maximaal de
helft van het hoogteverschil tussen het polderniveau en het kruinniveau. Daarnaast zal het
maaiveld achter de dijk omhoog komen (zie figuur 6.1). Het binnentalud van het restant van de
dijk zal vrij steil zijn, waardoor het van groot belang is dat noodvoorzieningen worden
aangebracht in de vorm van een doorlatend doek (geotextiel) met zandzakken erop, zoals in
figuur 6.2 is weergegeven.
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Door het aanbrengen van deze voorzieningen kan het eroderen van het materiaal van het
restant van de dijk door neerslag en/of eventueel rivierwater dat door de kruin doordringt,
worden voorkomen.

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat bij het optreden van een afschuiving van de
dijk de mogelijkheid bestaat dat in de binnenteen van de dijk aanwezige panden onherstelbare
schade kan oplopen.

6.2.2 Piping

Door de volgende maatregelen wordt de benodigde kwellengte vergroot:

• Kleiafdekking op voorland
Aanbrengen van een voldoende kleiafdekking op voorland of buitenberm of het tijdelijk
dempen van de buitendijkse sloot met klei indien aanwezig en het intredepunt voor piping
vormt.

• Slootpeil opzetten
Het tijdelijk opzetten van het binnendijkse slootpeil. Aangezien deze maatregel nadelige
gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van het binnentalud dient dit te worden onderzocht.

6.3 Voorlopige voorzieningen (vooraf)

6.3.1 Stabiliteit binnentalud

• Slootpeil opzetten
Hiervoor geldt hetzelfde als bij noodmaatregel is aangegeven.

)

• 8innenberm aanbrengen of binnenberm verhogen
Door het aanbrengen van de berm worden, naast eventueel extra tegenwerkend moment,
wateroverspannigen in de ondergrond gegenereerd. Aangezien deze wateroverspanningen
een bepaalde tijd krijgen af te stromen (voor het eerste stormseizoen zal dit mogelijk gering
zijn) zal in dit geval de korrelspanning en daarmee de sterkte in de tijd toenemen waarmee
de stabiliteit wordt verhoogd.

• Landwaarts verplaatsen van de binnendijkse sloot
Door het landwaarts verplaatsen van de sloot wordt de stabiliteit gunstig beïnvloed.

6.3.2 Piping

Door de volgende maatregelen wordt de benodigde kwellengte vergroot:

• Landwaarts verplaatsen van de binnendijkse sloot

• Aanbrengen kleiafdekking op voorland
Aanbrengen van een voldoende kleiafdekking op voorland of buitenberm of het rivierwaarts
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verplaatsen van de buitendijkse sloot indien aanwezig en het intredepunt voor piping vormt.
De oude sloot dient met klei te worden gedempt.

• Permanent verhogen van het binnendijkse slootpeil
Aangezien deze maatregel nadelige gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van het
binnentalud dient dit te worden onderzocht.

In bijlage 7 zijn deze principemaatregelen per zwakke plek weergegeven alsmede de in overleg
met de opdrachtgever bepaalde voorgestelde maatregelen. Dit is namelijk niet alleen van
technische factoren afhankelijk, maar ook van bijvoorbeeld mogelijkheden en middelen.

6,4 Ontwerpmaatregelen piping en macro-stabiliteit binnentalud
In tabel 4.9 van paragraaf 4.3 zijn alle resterende zwakke plekken aangegeven, die niet voldoen
aan de huidige norm-veiligheid voor toetsing. Navolgend is in eerste instantie onderzocht, door
het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen, of de macro-stabiliteit van het binnentalud tijdens
MHW voldoet aan de aan de in paragraaf 5.2 afgeleide minimale schadefactoren. Voor zone-1
geldt 'Yn = 1,00 en voor zone-2 geldt 'Yn = 0,93 (zie ook het stroomschema op bijlage 7).

In het kader van het onderzoek naar de invloed van de historische waterstanden is in paragraaf
4.2.5 reeds onderzocht dat volgens het bewezen sterkte concept voor een paar dijktrajecten
een maatregel niet noodzakelijk is (zie tabel 4.8). Vervolgens zijn voor de resterende
dijktrajecten noodmaatregelen geïnventariseerd. De resultaten zijn in tabel 6.1 weergegeven.
Voor de uitgebreide berekeningsresultaten wordt verwezen naar bijlage 9. Op bijlage 1b zijn de
resterende zwakke plekken waarvoor een maatregel noodzakelijk is een situatietekening
weergegeven.
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piping n.v.t. /1,618

1,100/1,140 ja 5)

1,100/1,110 ja

1,090 ja geen

geen noodzaak

geen noodzaak

1,050 3) nee geen noodzaak

stabiliteit 0,860 3) nee 3)

1,050/1,160 ja

naar
.Voor zone-l is de norm 1,00 en voor zone-2 is de norm 0,93
Berekende profiel 21.500 zonder sloot
Berekeningsresultaat met nieuwe zonering (zie paragraaf 5.1)
Berekende profiel 21.690 zonder sloot

TabeI6.1:Maatregelenpipingenmacro-stabiliteitbinnentalud

)
6.4.1 Krommendijk traject km 15.600tot km 15.800

Op basis van de bestekstekeningen uit 1955 kan worden geconcludeerd dat een kleiafdekking
op het voorland aanwezig is. Op basis van pipinganalysesmet methode Sellmeyer wordt
geconcludeerd dat tijdens MHW 7 m kwellengte te kort aanwezig is (zie detailonderzoek
tranche-t, rapport CO-370740/35 blz. 36). Op een afstand van circa 25 m uit de buitenteen van
de dijk is een sloot aanwezig die het intredepunt voor piping vormt. Door het meer dan 7 m
rivierwaarts verplaatsen of het dempen van deze sloot (voorlopige voorziening) wordt aan de
piping-eis voldaan. Tevens kan door het tijdelijk verhogen van het slootpeil (noodmaatregel) van
NAP -2,00 m naar NAP -1,50 m aan de piping-eis worden voldaan. Op basis van
stabiliteitsanalyses in de overige trajecten kan met voldoende zekerheid worden aangenomen
dat de stabiliteit van het binnentalud verzekerd is.

6.4.2 Schuddebeursedijk traject km 19.200tot km 19.500

Op basis van, in het kader van het detailonderzoek, uitgevoerd grondonderzoek kan worden
geconcludeerd dat voldoende kleiafdekking op het voorland aanwezig is. Op basis van
pipinganalyses met methode Sellmeyer wordt geconcludeerd dat tijdens MHW tot 10m
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kwellengte te kort aanwezig is (zie detailonderzoek tranche-t, rapport CO-370740/35 blz. 36).
Door het tijdelijk verhogen van het slootpeil (noodmaatregel) van NAP - 3,00 m naar NAP -2.20
m wordt aan de piping-eis voldaan. Uit stabiliteitsanalyses volgt dat bij verhoging van dit
slootpeil aan de norm (voor zone-t geldt ¥n = 1,00 en voor zone-2 geldt ¥n = 0,97) wordt voldaan.
Er wordt zelfs bijna aan de veiligheidsnorm voor toetsing en ontwerp voldaan (voor zone-t geldt
¥n = 1,19 en voor zone-2 geldt 't« = 1,11)

6.4.3 Schuddebeursedijk traject km 21.400 tot km 22.000

In het kader van het onderzoek in fase-2 was de stabiliteit geanalyseerd in het profiel ter plaatse
van hm 21.690. De stabiliteit van het huidige binnentalud tijdens MHW was hier vrij slecht
(berekende stabiliteitfactor 0,84 voor zone-t) Dit gold ook voor de locaties in dit traject waar de
sloot ontbreekt. Daar waar een sloot aanwezig is, bood het verhogen van het slootpeil of het
dempen van de sloot onvoldoende veiligheid. Het verbreden van de bestaande berm met 10m
als noodmaatregel gaf zelfs geen enkele verbetering van de stabiliteit, aangezien gegenereerde
wateroverspanningen in de ondergrond geen gelegenheid krijgen te dissiperen (af te stromen)
waardoor de sterkte niet toeneemt (zie ook resultaten op bijlage 9). Het verbreden van de
bestaande berm met 10m als voorlopige voorziening gaf echter wel een dermate verbetering
van de stabiliteit dat aan de norm wordt voldaan (voor zone-t geldt ¥n = 1,00 en voor zone-2
geldt 't« = 0,93).

In het kader van onderhavig onderzoek (fase-3 ) is aanvullend lokaalonderzoek op dit traject
uitgevoerd teneinde een aantalonzekerheden te verkleinen en daarmee naar verwachting een
gunstiger resultaat te bereiken. Dit onderzoek heeft bestaan uit het plaatsen van 5 peilbuizen en
waterspanningsmeters en ter nadere bepaling van de stijghoogte in de onder de dijk liggende
zandlagen en het actuele waterspanningsbeeld in het dijklichaam (onder andere hoogte
freatische lijn). Voor de resultaten van het waterspanningsonderzoek wordt verwezen naar
bijlage W1 tot en met W6). Daarnaast zijn enkele sonderingen uitgevoerd teneinde de lokale
grondopbouw beter in kaart te kunnen brengen (zie bijlagen C5, C6 en C9). Tevens zijn door de
opdrachtgever extra dwarsprofielen ingemeten.

Vervolgens zijn aanvullende stabiliteitsanalyses uitgevoerd met het nieuwe rekenmodel LiftVan
(zie resultaten in tabel 6.1) waarbij indien nodig gebruik is gemaakt van de nieuwe
zoneringsmethode (zie paragraaf 5.1). Uit de aanvullende berekeningsresultaten volgt dat de
berekende stabiliteitfactoren, voor het traject van km 21.400 tot 21.820, voldoen aan de
gestelde norm (tijdelijke norm voor dit calamiteitenplan). Voor het traject van km 21.820 tot
22.000 volgt dat de berekende stabiliteitfactoren niet voldoen aan de gestelde norm. Op basis
van het onderzoek van fase-2 (CO-392850/19 [september 2000]) kan worden geconcludeerd
dat het verbreden van de bestaande berm als noodmaatregel geen enkele verbetering van de
stabiliteit geeft, aangezien gegenereerde wateroverspanningen in de ondergrond geen
gelegenheid krijgen te dissiperen (af te stromen) waardoor de sterkte niet toeneemt.

Het verbreden van de bestaande berm met 15 m als voorlopige voorziening (zie bijlage 10)
geeft echter wel een dermate verbetering van de stabiliteit dat aan de norm wordt voldaan (voor
zone-t 'î«= 1,00 en voor zone-2 ¥n = 0,93). Hierbij is er echter vanuit gegaan dat door de
ophoging (berm) gegenereerde wateroverspanningen 2 tot 3 maanden de tijd krijgen af te
stromen. Voor het komende stormseizoen betekent dit dat onvoldoende veiligheid zou worden
bereikt. Daarnaast kan deze berm niet zonder meer worden aangelegd in verband met de
leidingkruising ter plaatse van circa km 21.900. Voorgesteld wordt dan ook geen uitgebreide
noodvoorziening vooraf aan te brengen / uit te voeren, omdat dit zalleiden totveel overlast en
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schade. Dit is dan ook de reden dat wordt voorgesteld om op dit traject een noodmaatregel toe
te passen, bestaande uit zandzakken en geotextiel, zoals in paragraaf 6.2 is weergegeven. Ook
wordt geadviseerd om bij waterstanden hoger dan het alarmpeil (zie paragraaf 6.5) het slootpeil
op te zetten daar dit enige verbetering van de stabiliteit geeft.

6.4.4 Aaldijk traject km 24.650 tot km 24.750 en km 24.750 tot km 24.850

Op basis van de bestekstekeningen betreffende de verbetering van de Aaldijk uit 1958 kan
worden geconcludeerd dat een kleiafdekking op het voorland aanwezig is. Uit pipinganalyses
met methode Sellmeyer wordt geconcludeerd dat tijdens MHW 4 m en 25 m kwellengte te kort
aanwezig is voor het eerste respectievelijk het tweede genoemde traject (zie detailonderzoek
tranche-3, rapport CO-386090/30 blz. 48). Door voor het traject van km 24.650 tot km 24.750
het slootpeil tijdelijk te verhogen (noodmaatregel) van NAP -1,90 m naar NAP -1,70 m wordt
aan de piping-eis voldaan. Voor het traject van km 24.750 tot km 24.850 dient het slootpeil
tijdelijk te worden verhoogd (noodmaatregel) van NAP -1,90 m naar NAP -0,50 m. Uit
stabiliteitsanalysesvolgt dat de stabiliteit van het binnentalud is verzekerd.

6.5 Beslispunt aanleg maatregel
In deze paragraaf is aangegeven wanneer de in paragraaf 6.4 aangegevenmaatregel moet
worden aangebracht.

6.5.1 Piping
De in paragraaf 6.4 weergegeven pipingmaatregelen dienen te worden gerealiseerd bij
buitenwaterstanden (alarmpeil) waarbij de huidige situatie nog net voldoet aan de gestelde
piping criteria. Wanneer dit een waterstand of waterstand / waterstandsduur-combinatie is,
welke lager of gunstiger is dan eerder werkelijk opgetreden waterstanden of waterstand /
waterstandsduur-combinaties, kan de maximaalopgetreden (overleefde)waterstand of de
ongunstigste opgetreden (overleefde) combinatie als uitgangspunt worden gekozen.
Voorwaarde is dan wel dat zich na het tijdstip waarop die historische belasting heeft
plaatsgevonden geen veranderingen aan de dijk of de omgeving hebben voorgedaan, die in
ongunstige zin de veiligheid beïnvloeden.

Dit betekent dat hiervoor de buitenwaterstand kan worden genomen die met regelmaat (stel
meer dan 1 maal per 5 jaar) is overschreden in de periode na de afsluiting van het Haringvliet
en polderpeilverlaging in 1984 tot heden. Van deze waterstanden kan worden aangenomen dat
de waterstandsverlooplijn, afgezien van de hoogte, ongeveer overeenkomt met het huidige
MHW. Uit gegevens van het Waterschap blijkt vooralsnog dat dit voor het Spui waterstanden
zijn met een hoogte van circa NAP + 2,00 m. Dit dient echter door het Waterschap te worden
geverifieerd. De alarmpeilen zijn in tabel 6.2 weergegeven. Voor het traject van km 19.200 tot
19.500 is de maatregel tevens noodzakelijk ter verbetering van de stabiliteit van het
binnentalud. Het alarmpeil is de laagste buitenwaterstand van beide bezwijkmechanismen.

6.5.2 Macro-stabiliteit binnentalud
In paragraaf 5.3.3 is aangegeven dat de hoogwaterstand waarbij de noodmaatregel
geëffectueerd moet zijn gelijk is aan de waterstand (mogelijk in combinatie met een
waterstandsduur) waarbij volgens de berekeningen nog net aan de in paragraaf 5.2
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weergegeven minimale schadefactoren wordt voldaan (voor zone-t geldt 'Yn = 1,00 en voor
zone-2 geldt 'Yn = 0,93).

Evenals bij de pipingmaatregel geldt dat wanneer dit een waterstand of waterstand /
waterstandsduur-combinatie is, welke lager of gunstiger is dan eerder werkelijk opgetreden
waterstanden of waterstand / waterstandsduur-combinaties, dan kan de maximaalopgetreden
(overleefde)waterstand of de ongunstigste opgetreden (overleefde) combinatie als
uitgangspuntworden gekozen. Voorwaarde is dan wel dat zich na het tijdstip waarop die
historische belasting heeft plaatsgevonden, geen veranderingen aan de dijk of de omgeving
hebben voorgedaan, die in ongunstige zin de veiligheid beïnvloeden, tenzij hiermee rekening
wordt gehouden. In eerste instantie kan hiervoor ook de buitenwaterstand worden genomen die
met regelmaat (meer dan 1 maal per 5 jaar) is overschreden in de periode na de afsluiting van
het Haringvliet en de polderpeilverlaging in 1984 tot heden zoals op bijlage 15 is weergegeven.

Voor het traject van km 21.820 tot 22.000 wordt geadviseerd om naast dijkbewaking, al bij een
waterstand van circa NAP + 2,15 m, extra alert te zijn op eventuele problemen. Bij waterstanden
hoger dan NAP + 2,15 m wordt geadviseerd het slootpeil op te zetten voor de trajecten waar
een sloot aanwezig is. Bij afschuiving, vervormingen of scheuren in de kruin tijdens HW dient
de voorgestelde noodmaatregel (zie figuur 6.2) te worden geëffectueerd. Hiervoor is het
derhalve noodzakelijk dat doek, zand en zandzakken in depot zijn aangebracht in de directe
nabijheid van de dijk.

19.200 - 19.500

21.820 - 22.000

en
dempen sloot buitendijks

of meer dan 7m

1,92 2,15

2,15 2) slootpeil opzetten
bij 2,15

en
noodmaatregel

uit geotextiel en
zandzakken

zandzakken en
geotextiel bij

24.650 - 24.750 piping slootpeil van NAP-1,90m
naar NAP-170m

24.750 - 24.850 piping slootpeil van NAP-1,90m
naar NAP-O,50m

2,60 2,30

2,301,40

norm 1,00 en voor zone-z is de norm 0,97

TabeI6.2:Alarmpeilenvoor noodmaatregelen

6.6 Benodigde materialen traject km 21.820 - 22.000
In paragraaf 6.3 is voor het traject van km 21.820 tot 22.000 aangegeven dat er alleen
handelend moet worden opgetreden als er daadwerkelijk een afschuiving van het binnentalud
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plaatsvindt. De maatregel die dan vervolgens genomen moet worden, bestaat uit het afdekken
van het afschuivingvlak met een geotextiel waarop zandzakken worden aangebracht.

6.6.1 Lengte I aantal afschuivingen

In theorie zou het probleem zich over de volledige lengte (dus 180 m) kunnen voordoen.
De lengte van het dijktraject waarover één enkele afschuiving zou kunnen plaatsvinden (waarbij
opdrijven van het pakket slappe lagen meespeelt), bedraagt naar schatting 30 tot 50 m. De
kans dat zich tijdens een extreme hoogwatersituatieslechts één afschuiving voordoet is naar
verwachting erg groot. Daarentegen is de kans dat het volledige traject (180 m) zou afschuiven
erg klein.

Analoog aan de beredeneerde toelaatbare bezwijkkansenvoor onderhavig project is navolgend
getracht het aantal afschuivingen in te schatten tijdens een extreme hoogwatersituatie (tot
MHW). In bijlage 12 is de veiligheidsnorm voor de macro-stabiliteit van het binnentalud bepaald
voor onderhavig calamiteitenplan. In het denkmodel wordt er van uit gegaan dat bij
normveiligheid (voor de stabiliteitfactor) de faalkans, Pnorm overeenkomt met de 10% van de
MHW-overschrijdingskans per jaar, dat is dus 10% van 1/4000= 2,5 *10.5 per jaar.

Het aantal afschuivingen van de dijk met een kans van voorkomen van 2,5 *10.5 (per jaar) kan
worden becijferd. Cruciaal in deze analyse is de bezwijkkans per doorsnede bij extreem hoge
waterstanden tot MHW. Uit analyses van profiel 19,500 volgt dat deze circa 3 * 10-5is bij een
berekende stabiliteitfactor van 1,052 (drukstaafmodel uitgaande van pseudo-karakteristieke
waarden van de sterkte). De berekende stabiliteitsfactor van profieI21.890, zijnde het
maatgevende profiel in het te beschouwen traject, is circa 0,83 hetgeen naar verwachting een
bezwijkkans zal geven van circa 0,05.

Hieruit volgt dat met bovengenoemde uitgangspunten rekening moet worden gehouden met 2
afschuivingen tijdens een MHW-situatie. Indien enige variatie in de uitgangspuntenwordt
gehanteerd varieert het aantal afschuivingen tussen 2 en 3. Veiligheidshalvewordt voorgesteld
uit te gaan van 3 afschuivingen.

)

6.6.2 Benodigde materialen

Een afschuifvlak geeft maximaal een kruindaling van 0,5 maal het hoogte verschil tussen kruin
en binnendijks maaiveld. In veel gevallen mag worden verwacht dat de kruindaling minder zal
zijn. Als maatvoering van het afschuifvlak in het dwarsprofiel wordt uitgegaan van een
gemiddelde kruindaling van 2 m met een basisbreedte van 6 m. De benodigde breedte van het
geotextiel is dan 2 m + 6 m + (2 * 1 m) = 10 m. De trajectlengte is het aantal afschuivingen maal
50 m = 3 * 50 m = 150 m.

Het oppervlak geotextiel is dan 10 * 150 = 1.500 rn", De hoeveelheid zandzakken dat in het
afschuifvlak kan als volgt worden bepaald. 2 m hoogte * 1,5 m breedte (talud circa 3:2) / 2 =1,5
m3/m1.Uitgaande van een afschuiflengte van 150 m levert dit 1,5 m3/m1*150 m = 225 m",
Aangezien de inhoud van 1 zandzak ongeveer 18 liter is, geeft dit een hoeveelheid zandzakken
van 225 m3/ 0,018 m3/zandzak = 12.500 stuks.

--(GeoDe1ft
.*.0

Rapportnummer

392851-0002 v05 Concept
Datum

oktober 2003
Pagina

39van
53



6.6.3 Conclusies

Geconcludeerd wordt dat voor 180 m de bezwijkkans ontoelaatbaar is. Het aantal afschuivingen
van de Schuddebeursedijk met een kans van voorkomen van 2,5*10-5 (per jaar) is becijferd op 3
stuks. Hiervan uitgaande zou voor een dijklengte van 150 m noodmaatregelen achter de hand
moeten zijn teneinde aan de normveiligheid (in kader calamiteitenplan) te kunnen voldoen. De
noodmaterialen, bestaande uit 1.500 m2 geotextiel en 12.500 zandzakken, dienen in de directe
nabijheid van de dijk in depot moeten worden gebracht ten behoeve van eventueel te treffen
noodmaatregelen tijdens een hoge buitenwaterstand.
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7 Principemaatregelen relevante
bezwijkmechanismen

In dit hoofdstuk zijn voor alle relevante bezwijkmechanismen principemaatregelenaangegeven
ter verbetering van de stabiliteit en ter voorkoming van inundatie, zoals in de twee rapporten van
TAW-DWW, Veilig de winter in (TAW, DWW [1995]) en Dijkbeoordeling bij hoogwater (TAW,
DWW [1996]), zijn weergegeven.

De relevante bezwijkmechanismen zijn in paragraaf 4.2.1 reeds aangegeven. Het betreft hier
hoogte (golfoverslag en overloop), piping, micro-stabiliteit, macro-stabiliteit binnen- en
buitentalud, zettingsvloeiing, afschuiving vooroever en erosie van kruin en binnentalud.

Voor instabiliteit van het binnentalud en piping is een noodmaatregelontworpen voor
waterstanden tot en met MHW. Uit de resultaten van paragraaf 4.2.1. volgt dat de dijk hoog
genoeg is om zonder problemen waterstanden te keren tot en met MHW. Aangezien altijd de
mogelijkheid bestaat dat extreme waterstanden MHW te boven gaan, is navolgend ook voor de
bezwijkmechanismen macro-stabiliteit van het binnentalud, piping en hoogte (golfover-slag en
overloop) een principemaatregel aangegeven.

In Dijkbeoordeling bij hoogwater (TAW, DWW [1996]) is in hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 tim 4.11
aangegeven welke actie moet worden ondernomen als een bepaald fenomeen wordt
waargenomen. Waarnemingen en/of acties en eventuele noodmaatregelen zijn aangegeven.
Tevens is aangegeven of advies van een waterbouwkundig of geotechnisch adviseur
noodzakelijk is. In de hoofdstukken 6 tot en met 12 van eerdergenoemd rapport zijn
noodmaatregelen weergegeven voor de diverse bezwijkmechanismen. Navolgendworden
relevante zaken aangehaald en aangevuld voor zover dit specifieke zaken voor de Brielse
Dijkring betreft. Er wordt alleen ingegaan op de te treffen noodmaatregelen.

)

7.1 Golfoverslagen overloop (hoogte)
Door golfoverslag of overloop kan aantasting van de kruin en het binnentalud door erosie of
verweking optreden. De hoogte van de dijk en de erosiebestendigheid en
verwekinggevoeligheid van het binnentalud (bekleding en taludhelling) spelen hierbij een
belangrijke rol. De dijken van de onderhavige dijkring zijn hoog genoeg om met voldoende
veiligheid waterstanden te keren tot en met een hoogte van MHW. Voor verwachtte hogere
buitenwaterstanden dienen noodmaatregelen in een vroeg stadium te worden genomen. Als
water reeds over de dijk stroomt, kan het faalmechanisme snel verlopen waardoor maatregelen
nauwelijks meer mogelijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn het ophogen van de kruin en
beschermen van het binnentalud en kruin.

7.1.1 Ophoging van de kruin

Na het aanbrengen van een ophoging mag er geen verkeer meer over de kruin van de dijk
rijden. Omdat het extra gewicht van de ophoging de dijk instabiel kan maken (zowel het binnen
als het buitentalud), moet per geval worden bekeken hoe de ophoging het best kan worden
uitgevoerd. Voor toetsing van de macro-stabiliteit van de onderhavige dijken is rekening
gehouden met verkeersbelasting Het extra gewicht komt overeen met een laag zand met een
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dikte van 0,75 m over een breedte van 2,5 m. Voor buitenwaterstanden tot en met MHW
zouden de onderhavige dijken, waar geen stabiliteitsproblemen van binnen en/of buitentalud
worden verwacht (zie GeoDe1ft adviezen), zonder veel problemen met maximaal 0,75 m zand
worden verhoogd. Indien wordt getwijfeld aan de stabiliteit van het binnentalud, bijvoorbeeld als
buitenwaterstanden hoger dan MHW worden verwacht, dan dient de stabiliteit van het
binnentalud te worden verhoogd (zie macro-stabiliteit binnentalud). Hierover dient advies te
worden ingewonnen.

Bij een smalle, steile dijk kunnen beter strobalen worden gebruikt waardoor de belasting op de
kruin minder is dan bij toepassing van zand. Aanbevolen wordt strobalen alleen toe te passen in
gevallen van overslag. Bij een bredere dijk kunnen meestal zwaardere materialen worden
gebruikt om een noodkade te maken. Deze kan bestaan uit zandzakken, eventueel ingepakt in
een folie. Bij een ophoging van meer dan 0,4 m verdienen geobags de voorkeur. De ophoging
dient zodanig geplaatst worden dat de doorgang vrij blijft. Teneinde de belasting op het
binnentalud te minimaliseren, dient de noodkade zo ver mogelijk van het binnentalud verwijderd
te zijn. Echter, ook weer niet direct tegen de buitenkruinlijn om afschuiven van het buitentalud te
voorkomen. Nogmaals wordt opgemerkt dat hierover advies ingewonnen dient te worden.

7.1.2 Bescherming van het binnentalud en de kruin

Als een verhoging van de kruin niet mogelijk is, kunnen maatregelen om de kruin en het
binnentalud te beschermen worden toegepast. Om erosie tegen te gaan wordt geotextiel of folie
op het binnentalud aangebracht. Folie verdient te voorkeur, omdat hiermee voorkomen wordt
dat het water in het talud infiltreert. Het geotextiel of folie dient op de kruin en bij de binnenteen
te worden geballast om wegspoelen tegen te gaan en om te voorkomen dat er water onder het
folie gaat stromen. Eventueel kan het folie met krammen op de kruin worden vastgezet, Dit
verdient echter niet de voorkeur, omdat het oppervlak hierdoor beschadigd.

7.1.3 Maatregelen tegen overloop

Mogelijke maatregelen tegen overloop zijn in principe dezelfde als hierboven aangegeven.
Lichte materialen zullen echter veelal de waterdruk niet kunnen weerstaan. Bij overloop zal
tevens meer aandacht moeten worden besteed aan de waterdichtheid van de noodkade.
Zandzakken kunnen bijvoorbeeld met een folie worden ingepakt. Bij verhogen van de dijk met
zware materialen dient de stabiliteit te worden gecontroleerd. Het is veelal verstandiger enige
overloop toe te staan dan de stabiliteit in gevaar te brengen. Verhoging van de stabiliteit van het
binnentalud is aan te bevelen.

Hierbij wordt opgemerkt dat, in afwijking van hetgeen in Veilig de winter in (TAW, DWW [1995])
is weergegeven, altijd wordt aangeraden advies in te winnen alvorens slootpeilen te verhogen of
te verlagen, aangezien dit zowel een negatieve als positieve invloed op de stabiliteit kan
hebben. Specifiek voor de situatie van de Brielse Dijkring kan worden aangenomen dat
verlaging van het slootpeil een ongunstig uitgangspunt voor bezwijkmechanismen betekent. De
prioriteit bij overloop ligt in het behouden van de dijk en pas is tweede instantie bij het
tegengaan van overloop. Indien een bres ontstaat, zal altijd veel meer en sneller water
binnenstromen. Bovendien zal het herstel van de situatie langer duren. Zodra de waterstand
gaat dalen, moet de ophoging zo snel mogelijk verwijderd worden om met name afschuiving
van het buitentalud te voorkomen.
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7.2 Macro-stabiliteit binnentalud
Door een toename van het aandrijvende gewicht, een afname van het tegenwerkende gewicht
of een afname van de schuifspanningen kan de macro-stabiliteit van het binnentalud in gevaar
komen.

De dijken van de onderhavige dijkring zijn, bij toepassing van de in hoofstuk 6 weergegeven
maatregelen, stabiel genoeg om met voldoende veiligheidwaterstanden te keren tot en met een
hoogte van MHW. Als er verweking van de grond (binnendijks) wordt geconstateerd, zijn nog
niet direct maatregelen nodig, maar is extra alertheidwel geboden. Als vervormingen van de
grond, hetzij binnendijks, in het talud of van de kruin, worden waargenomen, is de stabiliteit niet
meer voldoende gewaarborgd. Het eerste dat gedaan moet worden, is de vervormingen zo
goed mogelijk proberen te meten. In de kruin met behulp van spijkers in het asfalt, in het
achterland of het talud eventueel met behulp van piketten. De metingen moeten op geregelde
tijdstippen worden uitgevoerd, totdat de vervormingen niet meer toenemen.

Bij twijfelover de stabiliteit van het binnentalud kunnen berekeningen nadere informatie
verschaffen. Voor nauwkeurige berekeningen is inzicht in de afname van de sterkte van de

) ondergrond noodzakelijk. Dit kan met behulp van waterspanningsmeters worden verkregen.
Voor plaatsing van deze waterspanningsmeters dient advies te worden ingewonnen. Na
plaatsing dienen ze regelmatig te worden afgelezen, bijvoorbeeld twee maal per dag. Op een
aantal locaties zijn peilbuizenaanwezig. De gemeten stijghoogten in deze peilbuizen geven
vaak zinvolle informatie voor de stabiliteitsberekeningen. Aanbevolen wordt derhalve peilbuizen,
en de buitenwaterstand, regelmatig op te nemen tijdens een hoogwaterperiode, bijvoorbeeld om
het uur. Mogelijke maatregelen zijn het treffen van verkeersmaatregelen, het aanbrengen van
een steunberm en het verhogen van het slootpeil.

7.2.1 Verkeer op de dijk

De eerste maatregel die men dient te nemen bij twijfelover de stabiliteit is het weren van
vrachtverkeer op de dijk. Als het vrachtverkeer niet geheel te vermijden is, bijvoorbeeld omdat
noodmaatregelen worden genomen, dan is het verstandig om dit verkeer zo ver mogelijk van de
binnenkruinlijn te laten rijden, éénrichtingverkeer in te stellen en de asdrukken te beperken. Als
de waterstand daalt, moet het verkeer juist zo ver mogelijk van de buitenkruinlijn blijven, om de
stabiliteit van het buitentalud niet in gevaar te brengen. Verder moet voorkomen worden dat
auto's bumper aan bumper gaan rijden of blijven staan. Er moet altijd een ruime tussenafstand
tussen de (vracht)auto's blijven (stel 30 m). Daarnaast dient een aangepast rijsnelheid te
worden gehandhaafd.

7.2.2 Steunberm en/of verhogen slootpeil

Indien scheurvorming of andere vervormingen geconstateerd worden, die binnen een dag groter
worden, dan zijn maatregelen nodig om de stabiliteit te verbeteren. Verhoging van de stabiliteit
kan praktisch alleen verkregen worden door het tegenwerkend gewicht te vergroten. Dit wordt
bereikt door materiaal, meestal zand of zandzakken, op het maaiveld binnendijks te plaatsen.
De afmetingen en plaats van een dergelijke steunberm zijn afhankelijk van de situatie. Hierover
dient advies te worden ingewonnen:

• Bij een te grote en te snelle ophoging binnendijks kan de stabiliteit weer afnemen.
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• Het verzwaren van het binnentalud is zelden een effectieve maatregel. Dit komt omdat
hierdoor het aandrijvend gewicht van het glijvlak wordt vergroot, waardoor de stabiliteit
afneemt. Voor de onderhavige dijken is het veelal zelfs noodzakelijk dat een steunberm
enkele meters vanaf de binnenberm (richting polder) wordt aangebracht. Een korte
steunberm in de binnenteen zal het aandrijvende gewicht veelal vergroten.

• Het materiaal voor de steunberm dient bij voorkeur niet over de kruin van de dijk te worden
aangevoerd aangezien de stabiliteit hierdoor in gevaar kan komen en de kruin beschadigd
kan worden.

Het tegenwerkend gewicht kan ook worden vergroot door het slootpeil te verhogen. Alvorens
het peil te verhogen, dient hierover advies te worden ingewonnen aangezien dit zowel een
positieve als negatieve invloed op de stabiliteit kan hebben. Specifiek voor de Brielse Dijkring
kan echter worden geconcludeerd dan verhoging van het slootpeil in 9 van de 10 gevallen een
positieve invloed heeft.

7.3 Macro-stabiliteit buitentalud
Evenals bij de macro-stabiliteit van het binnentalud kan door een toename van het aandrijvende
gewicht, een afname van het tegenwerkende gewicht of een afname van de schuifspanningen
de macro-stabiliteit van het buitentalud in gevaar komen. In principe zijn er drie oorzaken
waardoor het buitentalud instabiel kan worden:

• Een snelle val van de buitenwaterstand
• Ontgronding van het voorland nabij de dijk (zettingsvloeiing, afschuiving vooroever)
• Erosie van het buitentalud.

Instabiliteit van het buitentalud kan zowel tijdens als na het hoogwater optreden. Het beoordelen
van de oorzaak en het bepalen van maatregelen hangt sterk samen met het moment waarop de
vervormingen optreden.

7.3.1 Maatregelen tijdens hoogwater

Omdat beoordeling van de toestand van het buitentalud en het voorland in deze fase beperkt of
niet mogelijk is, is het aan te bevelen om vervormingen en scheuren zo goed mogelijk te meten.
Indien de scheurvorming in de verharding op de kruin optreedt, kunnen scheurbreedte en
scheurlengte met behulp van spijkers in het asfalt worden gemeten. Buiten de verharding
kunnen hiervoor piketten worden gebruikt. De metingen dienen ieder uur te worden herhaald.

Als er tijdens hoogwater twijfel bestaat over de stabiliteit van het talud, doordat scheurvorming
optreedt of anderszins, is het weren van verkeer op de kruin de eerste maatregel die genomen
kan worden. Hierdoor wordt voorkomen dat het aandrijvende gewicht toeneemt (zie ook bij
paragraaf 7.2). Bij waarneembare sterke erosie van het buitentalud dienen maatregelen
genomen te worden. In paragraaf 7.5 wordt hier nader op ingegaan.

Bij sterke stroming nabij de dijk zal extra aandacht aan erosie van het talud, het
onderwatertalud of het voorland geschonken moeten worden. Dit geldt met name als bekend is
dat er geen harde verdediging aanwezig is. Bij scheurvorming nabij de buitenkruinlijn is het van
belang om de oorzaak te achterhalen:

• Zwellen van de grond doordat water opgenomen wordt.
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• Afschuiven van de bekleding:
• Een diepe afschuiving doordat in het voorland of in de rivierbodem voor de dijk een gat

is ontstaan door stroming, een zettingsvloeiing of afschuiving van de vooroever.
• Een diepe afschuiving van het binnentalud.

Bij het zwellen van de grond zijn er geen andere symptomen dan de scheur. Het afschuiven van
de bekleding kan diverse oorzaken hebben. Nagegaan dient te worden of de bekleding
beschadigd is, of zou kunnen zijn. Als er een sterke stroming voor de dijk aanwezig is, kan het
raadzaam zijn peilingen uit te voeren. Als er een gat in de bodem geconstateerd wordt, dan is
de enige effectieve maatregel het dichten van het gat. Meestal kan dat echter niet tijdens het
hoogwater. Als duidelijk is dat de bekleding intact is en er geen sterke stroming voor de dijk
staat, dan blijven als oorzaken voor de scheur nog over het zwellen van de grond of een diepe
afschuiving van het binnentalud. Tevens kan de oorzaak worden gevonden in een opgetreden
zettingsvloeiing of afschuiving van de vooroever.

7.3.2 Maatregelen na hoogwater

) Indien scheurvorming wordt geconstateerd na een val van het buitenwater is het van belang om,
naast het meten van de optredende vervormingen, de waterstandvoorspellingen te volgen.
Directe maatregelen zijn alleen nodig bij een (voorspelde) stijgende waterstand als er een
afschuiving is opgetreden en het buitentalud niet meer erosiebestendig is. De meest voor de
hand liggendemaatregel is het aanbrengen van een geotextiel op het talud met voldoende
ballast bij de teen en op de kruin om het geotextiel vast te houden. Indien geen stijging van de
buitenwaterstandwordt verwacht kunnen tijdelijke maatregelen veelal achterwege blijven.

7,4 Kwel en piping
Tijdens hoogwater kan de druk van het water in de onder de dijk liggende zandlaag sterk
toenemen. Hierdoor kan opbarsten van het in de binnenteen gelegen klei-veenpakket optreden
waardoor het water naar boven kan stromen. In dergelijke situaties stroomt het water zeer
plaatselijk naar buiten, en er is sprake van wellen. Kwel of welvorming op zich hoeft geen
probleem te zijn voor de veiligheid. Er kan een probleem ontstaan als zand wordt meegevoerd
door het kwelwater. (Opgemerkt wordt dat er sprake is van micro-instabiliteit als het zand uit het
binnentaludwordt meegespoeld (zie paragraaf 7.6). Als dus in het achterland geconcentreerd

) zand wordt meegevoerd is er sprake van een zandmeevoerende wel en bestaat er de
mogelijkheid dat piping optreedt waardoor de stabiliteit van de dijk in gevaar kan komen. Bij de
dijken van de onderhavige dijkring is, bij toepassing van de in hoofstuk 6 weergegeven
maatregelen, geen gevaar voor piping bij buitenwaterstanden tot en met een hoogte van MHW.

Is er uitsluitend sprake van kwel of welvorming dan is er geen reden voor speciale aandacht. Bij
zandmeevoerende wellen is waakzaamheid geboden. Als binnen één of enkele uren de
hoeveelheid zand die meegevoerd wordt sterk toeneemt, dan zijn maatregelen nodig. Als de
hoeveelheid zand blijft toenemen, ook op langere termijn, dan zijn maatregelen eveneens aan
te bevelen. De maatregelen kunnen bestaan uit:

• Afdekken van de wel met geotextiel
Het geotextiel wordt geballast met zandzakken. Deze methode is effectief als er meerdere
wellen zijn, op korte afstand van elkaar. Het geotextiel moet voldoende waterdoorlatend zijn
en het moet het zand tegenhouden. Na aanleg moet worden gecontroleerd of er zand onder
het geotextiel vandaan komt.

··CGeoDelft.~.'
Rapportnummer
392851-0002 v05 Concept

Datum

oktober 2003
Pagina

45van
53



• Opkisten van de wel
De wel wordt afgedekt met een geotextiel dat goed waterdoorlatend is. Daarna wordt er
direct om de wel een kleine kade gemaakt van bijvoorbeeld zandzakken. De binnenkant
van de kade wordt bekleed met een folie. Na de aanleg van de kade dient gecontroleerd te
worden of er nog zand buiten de opkisting gespoeld wordt. De opkisting dient niet zo hoog
te worden gemaakt dat de hoeveelheidwater die uit de wel komt aanzienlijk afneemt. In dat
geval zou namelijk ergens anders een nieuwewel kunnen ontstaan.

• Verhogen van het waterpeil in sloten en zonodig op het maaiveld
Het nadeel van het verhogen van het waterpeil is dat de wel niet meer goed zichtbaar is.
Deze maatregel is niet altijd effectief. Intensieve controle blijft dan ook noodzakelijk. Hoewel
de stabiliteit van het binnentalud van de onderhavige dijken in de meeste gevallen zal
toenemen bij een verhoogd slootpeil dient de stabiliteit te worden gecontroleerd.

• Aanleggen van een kwelkade
Dit is een kade rond het gebied waar wellen voorkomen. De kade sluit aan op de dijk. Nadat
de kwelkade is aangelegd, wordt de waterstand binnen de kade verhoogd. Deze maatregel
is vrij rigoureus. Binnen de Brielse Dijkring zijn voor zover bekend geen kwelkaden
aanwezig. Controle op wellen blijft nodig, niet alleen in het gebied binnen de kade, maar ook
erbuiten.

• Aanleggen van een pipingberm
Dit wordt gedaan als er meerdere wellen vrij kort bij elkaar aanwezig zijn. Een pipingberm
sluit aan op het binnentalud. Na de aanleg dient de omgeving van de berm extra
gecontroleerdworden om na te gaan of er nieuwe wellen ontstaan.

7.5 Bekleding buitentalud
Door diverse oorzaken kan een bekleding beschadigen. Tijdens hoogwater kan een
beschadigingontstaan door:

• Grof drijfvuil zoals boomstammen, grote takken of losgeslagen bootjes.
• Dierlijke activiteiten (mollen, konijnen, dassen) waarbij vóór het hoogwater gaten en holen in

de grasmat zijn ontstaan.
• Erosie door golven en stroming, al dan niet na beschadiging door drijfvuil, dierlijke

activiteiten of andere oorzaken.

Tijdens snelle daling van de buitenwaterstand kan beschadiging ontstaan bij dijkconstructies
waarbij de kern van de dijk uit zand bestaat, met een slecht doorlatende bekleding
(grasbekledingof asfalt) doordat deze bekleding van het buitentalud wordt afgedrukt.

7.5.1 Maatregelen tijdens hoogwater

Een preventievemaatregel die tijdens hoogwater genomen kan worden is het verwijderen van
het drijfvuil. Vanzelfsprekend moet voorkomen worden dat het talud beschadigd wordt bij het
weghalen van dit vuil. Als dit met een hydraulische machine gebeurt dient de machine zo ver
mogelijk van de buitenkruin te blijven teneinde een kleine afschuiving van het buitentalud te
voorkomen.
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Als er alleen kleine beschadigingen in een grasmat zijn waargenomen dan zijn meestal geen
maatregelen nodig. Bij grote beschadigingen, waarbij de grasmat over een oppervlakte van
bijvoorbeeld een vierkante meter is verwijderd, is het aan te bevelen een bescherming op het
talud aan te brengen. Zeker als de omvang van de beschadiging blijft toenemen. De maatregel
kan bestaan uit een geotextiel of folie dat strak tegen het talud wordt gelegd en dat langs de
randen wordt geballast.

Bij beschadigingen van een harde bekleding geldt in principe hetzelfde als bij beschadiging van
een grasmat. Als één of enkele blokken verdwenen zijn, zijn niet altijd direct maatregelen nodig.
Alleen als het filtermateriaal onder de blokken verdwijnt of de bekleding over een groter
oppervlak is verdwenen, is bescherming van het talud noodzakelijk.
Diepe gaten in de bekleding kunnen worden gedicht met zandzakken. Regelmatige inspectie is
ook daarna nodig. Mocht de beschadiging groter worden dan dient alsnog een bescherming met
geballast folie of geotextiel te worden aangebracht.

)

7.5.2 Maatregelen na hoogwater

Als beschadiging van het buitentalud optreedt na of tijdens de val van de buitenwaterstand, is
het direct treffen van maatregelen in het algemeen niet nodig.Wel dienen de
waterstandvoorspellingen gevolgd te worden omdat herstel vóór een volgende
hoogwaterperiode moet zijn verricht.

7.6 Micro-stabiliteit
Door de hoge buitenwaterstand tegen het buitentalud kan water onderaan het binnentalud
uitstromen, waardoor erosie van de toplaag en vervolgens de dijkskern kan optreden. Dit
verschijnsel treedt vooral op bij dijken die overwegend uit zand bestaan met relatief steile
taluds.

)

Het stromen van water uit het binnentalud leidt op zichzelf niet tot het falen van de dijk. Om
stabiliteitsverlies op lokale schaal te veroorzaken, is zandtransport uit het dijklichaam nodig.
Omdat een gering transport van zand echter al aanleiding kan geven tot plaatselijke
afschuivingen bij de teen van het talud, is het raadzaam om al bij het vaststellen van
uitstromend water maatregelen te treffen. De maatregelen die getroffen kunnen worden zijn
afhankelijk van de aard van de uitstroming van het water uit het talud:

• Wanneer er sprake is van een uitstroming van water over een groot gedeelte van het
binnentalud, is het raadzaam de stroming van water door de dijk te beperken door een
waterdicht folie op het buitentalud aan te brengen dat met zandzakken is geballast.

• Indien er sprake is van lokale uitstroming van water uit het talud kunnen de plekken waar dit
gebeurt met (waterdoorlatend) geotextiel worden afgedekt (geballast met zandzakken).
Hierdoor wordt niet de uitstroming van water beperkt, maar wordt voorkomen dat met deze
stroming zand vanuit de dijk wordt meegevoerd.

• Als er sprake is van zandtransport, dienen de ontstane gaten eerst te worden opgevuld met
zandzakken voordat er geotextiel over wordt gelegd.

• Als het aanbrengen van een geotextiel niet mogelijk is kan een grofkorrelig filter van grind
worden aangebracht. Voordat hiertoe wordt besloten, dient te worden onderzocht of
hierdoor de stabiliteit van het binnentalud niet in gevaar komt. Het filter dient bij voorkeur
vanaf de teen van het binnentalud te worden aangebracht. Een laag van enkele decimeters
volstaat.
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De maatregelen aan het binnentalud zijn er dus op gericht om transport van dijkmateriaal te
voorkomen, zonder dat de hoeveelheid water die uitstroomt wordt beperkt. Men dient er wel op
bedacht te zijn dat bij een ongecontroleerde afvoer van water alsnog erosie van het
lagergelegen taludgedeelte of de berm kan optreden. In gevallen waar erosie van de teen of
berm denkbaar is, kan overwogen worden op deze plaatsen een filterlaag van grind aan te
brengen.

7.7 Kunstwerken
In de onderhavige dijken zijn een aantal kunstwerken die de dijk geheel of gedeeltelijk
vervangen, Hierbij wordt gedacht aan coupures, sluizen, keermuren, maar ook aan duikers. Met
een kunstwerk kan van alles misgaan tijdens hoogwater. Er kan lekkage optreden, er kan water
langs lopen, een deur kan open staan of de constructie kan bezwijken. Hier wordt alleen
ingegaan op deuren en schuiven en op lekkages langs het kunstwerk

7.7.1 Afsluiten tijdens hoogwater

Als een afsluiting niet tijdig gesloten is, moet vanzelfsprekend onmiddellijk geprobeerd worden
om dit alsnog te doen. De methode is afhankelijk van het soort kunstwerk:

• Sluis
Afhankelijk van de situatie, er zijn geen algemene maatregelen te geven.

• Duiker
Afhankelijk van de situatie. Indien er schotbalksponningen zijn, kan hiervan gebruik
gemaakt worden. Mogelijk kan geprobeerd worden de opening aan de rivierzijde te dichten
met zand of klei vanaf de kruin van de dijk met een kraan. Lukt het niet aan de rivierzijde,
dan kan geprobeerd worden om de opening aan de landzijde te dichten door een grote
hoeveelheid zand of klei te storten.

• Coupure
Als het niet meer lukt een schotbalkkering te maken kan de opening worden gedicht met
een grote hoeveelheid materiaal, bijvoorbeeld zand of klei die direct vanaf een vrachtwagen
wordt gestort. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van een container. Dit dient zo
mogelijk aan de rivierzijdevan de schotbalksponningen gebeuren, zodat de schotbalken
later alsnog geplaatst kunnen worden.

7.7.2 Vervormingen en uitspoelen van grond

Er dienen direct maatregelen te worden indien sprake is van de volgende situaties:

• Onderdelen van de constructie vervormen
Maatregelen bij vervormingen van (onderdelen van) kunstwerken zijn helemaal afhankelijk
van de lokale situatie. Er kunnen geen algemene maatregelen voor gegeven worden.

• Grond wordt uitgespoeld
Als er binnendijks naast of onder het kunstwerk grond uitspoelt, moet de grond worden
afgedekt met geotextiel dat met zandzakken op z'n plaats wordt gehouden. Regelmatige
controle blijft nodig om na te gaan of er geen zand onder het geotextiel uit komt. Als er
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alleen water naast het kunstwerk uit de grond komt, zijn niet altijd maatregelen nodig. Er
moet echter worden voorkomen dat er grond meegespoeld wordt. Bij grote hoeveelheden
lekwater wordt de grond met geotextiel afgedekt.

7.7.3 Lekkages van deuren en schotbalken

Bij lekkage van een deur of schotbalkkering kan geprobeerd worden de lekkage te stoppen.
Maatregelen zijn afhankelijk van de grootte van het gat. Mogelijkheden zijn:

• Aanbrengenvan een folie aan de rivierzijdebij een ernstige lekkage.
• Dichtenvan gaten en schotbalksponningen met PUR-schuim.
• Aanbrengenvan een kleikade binnendijks bij ernstige lekkage.

Bedacht moet worden dat een folie vaak geen goede aansluiting geeft op een constructie.
Lekkage tussen de folie en de constructie kan een probleem blijven. Klei geeft een betere
aansluiting maar is minder makkelijk aan te brengen en spoelt makkelijker weg. In plaatst van
klei wordt in schotbalkkeringen ook paardenmest, vermengd met stro, gebruikt. In klei blijven
vaak nog ruimten over na het aanbrengen, in paardenmest niet. Mest functioneert daarom beter
maar is niet altijd makkelijk verkrijgbaar. Een folie moet geballast worden om het op z'n plaats
te houden. Ballasten van een folie kan het beste met zand of zandzakken gebeuren.

)
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8 Conclusies

Op grond van de uitgevoerde hoofd-, detail- en geavanceerde onderzoeken voor dijkring Voorne
Putten en Rozenburg (zie figuur 1.1) is voor een aantallocaties / trajecten geconcludeerd dat
tijdens MHW niet aan de gewenste veiligheid wordt voldaan conform de Leidraad Toetsen
(TAW [2002]) op Veiligheid. Deze zwakke plekken in de dijkring betreffende de mechanismen
piping, micro-stabiliteit, macro-stabiliteit binnen- en buitentalud, zettingsvloeiing en afschuiving
vooroever zijn in de bijlagen 6-1 tot en met 6-27 weergegeven.

Hoewel het toetsingsonderzoek nog niet helemaal is afgerond (detailonderzoek voor Tranche-4
en geavanceerd onderzoek voor Tranche-5 volgen nog), dient er vooralsnog van te worden
uitgegaan dat de dijk bij deze zwakke plekken tijdens een EHW (Extra Hoog Water) kan falen.
Een waterstand dus die lager is dan MHW.

Î Omdat versterking niet binnen een paar jaar gereed kan zijn, zijn voor deze plekken
maatregelen nodig als de verwachtte buitenwaterstand daar aanleiding toe geeft. Dit teneinde
calamiteuze situaties zo veel mogelijk te voorkomen. De buitenwaterstandwaarbij maatregelen
nodig zijn, het alarmpeil, is weergegeven in paragraaf 6.5. Gesteld is dat wanneer de actuele
faalkansbijdrage (door een of ander mechanisme) groter wordt dan de faalkans die
correspondeert met de gebiedsveiligheidseis (1/4000 kans per jaar op overschrijding van de
MHW ) er een er een situatie ontstaat waarbij ingrijpen met directe maatregelen gewenst is.
Voor de beoordeling van de macro-stabiliteit van het binnentalud betekent dit praktisch dat bij
de toetsing gevonden schadefactoren kleiner dan 1,0 (voor zone 1 glijcirkels) en 0,93 (voor
zone 2 glijcirkels) maatregelen nodig zijn.

Aangezien de reactietijd voor de 8rielse Dijkring minimaal is, dienen deze maatregelen vooraf
bekend te zijn. Alleen voor de bezwijkmechanismen piping en macro-stabiliteit van het
binnentalud zijn maatregelen ontworpen. Voor golfoverslag en overloop (hoogte) bleek dit voor
de 8rielse Dijkring niet nodig. Deze maatregelen, noodmaatregelen of tijdelijke voorzieningen,
zijn in paragraaf 6.4 aangegeven.

) Voor de overige relevante bezwijkmechanismen kan worden volstaan met het aangeven van
principe maatregelen die bij een dreigende calamiteuze situatie kunnen worden getroffen. Dit is
in hoofdstuk 7 aangegeven.
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