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Inleiding
Het Hoogheemraadschap van Delfland beheert 
ruim 700 km waterkeringen. In het beheer 
speelt de beoordeling van de macrostabiliteit 
een grote rol. In de analyse van de stabiliteit van 
de waterkeringen zijn de sterkteparameters één 
van de belangrijkste factoren. 

Sinds 1997 maakt Delfland gebruik van een 
proevenverzameling [6] voor deze sterktepa-
rameters. Dit heeft gezorgd voor een uniforme 
werkwijze en een kostenbesparing door het 
voorkomen van een directe noodzaak voor uit-
gebreid (laboratorium)onderzoek per project. 
 
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat 
de oude proevenverzameling op basis van cel-
proeven gedateerd is door veranderde inzichten 
in het gebruik van materiaalmodellen en veilig-
heidsfactoren. Ook is het inzicht in de waarde 
van celproeven veranderd. Delfland voert in 
2015 een aantal kadeverbeteringen uit en wil dat 
de kadeverbeteringen aan de nieuwste inzichten 
voldoen. Daarom  is in 2014 gestart met het op-
zetten van de nieuwe verzameling op basis van 
triaxiaal- en DSS-proeven. Vanwege het grote 
belang voor het beheer is nadrukkelijk aandacht 
gegeven aan de kwaliteit en vastlegging van de 
hele onderzoeksketen om te komen tot pragma-
tische en veilige grondparameters. Hierbij faci-
liteert de nieuwe verzameling meerdere reken-
technieken/modellen (robuustheid).

In dit artikel worden enkele onderdelen van de 
totstandkoming van deze proevenverzameling 
belicht en  brengt het de ervaringen onder de 
aandacht. Het beschrijft tevens de door Delf-
land gehanteerde werkwijze voor de statistische 
bepaling van groepen en grondparameters per 
onderscheiden groep. Dit maakt een praktische 
toepassing mogelijk.

Onderzoekslocaties en veldwerk
Om kwalitatief hoogwaardige monsters te krij-

Figuur 1 - Opstelling Direct Simple Shearproef.
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Samenvatting
Delfland heeft een nieuwe proevenverzameling voor de sterkteparame-
ters voor grond opgebouwd. Dit is nodig om de stabiliteit van waterke-
ringen efficiënt en veilig te kunnen blijven bepalen. Hierbij heeft Delfland 
als eerste waterschap grootschalig de nieuwe STOWA protocollen voor 
grondonderzoek toegepast in combinatie met een bestaande statistische 
methode. Bij de totstandkoming heeft de nadruk gelegen op het gebruik 
van het critical state soil mechanics model. Het project heeft voor ver-
schillende groepen grond onder meer ongedraineerde schuifsterkte ra-
tio’s opgeleverd voor 6 statistisch te onderscheiden groepen. In de analyse 
is een vergelijk gemaakt tussen het gebruik van samendrukkingsproeven 
en triaxiaalproeven voor de bepaling van de invloed van overconsolidatie 

op de sterkte. Hierbij leidt het gebruik van de triaxiaalsterktes tot een vei-
lige benadering. Ook is een beeld geschetst van de uitkomsten van een 
tweetal bekende belastingsprocedures. De SHANSEP procedure lijkt hier-
bij de kleinste spreiding te laten zien. Delflands proevenverzameling heeft 
geleid tot een dataset waarmee het grondgedrag in beeld is gebracht. Uit 
de analyse is duidelijk geworden dat het aantal uitgevoerde proeven een 
grote rol speelt. Vooral bij grondsoorten met sterker variërende eigen-
schappen. Om  de stabiliteit van dijken te bepalen kan de proevenverza-
meling op basis van eenvoudige kenmerken van de ondergrond worden 
toegepast. Het is wenselijk om data aan te vullen en te delen om inzichten 
aan te scherpen.

gen is in het beheergebied gezocht naar onder-
zoekslocaties zonder dijkbebouwing en andere 
verstorende invloeden zoals recent uitgevoerd 
onderhoud, verbetering of sterk afwijkende 
geometrieën. Uiteindelijk is op 11 geschikte 
locaties, verspreid over het gebied, uitgebreid 
onderzoek uitgevoerd in en naast regionale ke-
ringen, polderkaden en primaire waterkerin-
gen. Het grond- en laboratoriumonderzoek is 
uitgevoerd door Raadgevend ingenieursbureau 
Wiertsema & Partners, Inpijn-Blokpoel ingeni-
eursbureau en Fugro GeoSevices B.V.

Per locatie zijn op de kruin en nabij de bin-
nenteen van de waterkering mechanische bo-
ringen gezet (Ackermann continue steekboring 
ø67mm) en klasse 1 sonderingen uitgevoerd 
(met meting van helling, kleef en waterspan-
ning).  Als basis voor het veldonderzoek is het 
protocol voor monstername en beproeving van 
de Stowa gebruikt [1], [2], [3]. Vanwege de be-
hoefte om de kwaliteit te verhogen zijn aanvul-
lende eisen gesteld aan de monstername, de 
monsterbehandeling en de beproevingsproce-
dures. Zo zijn alle bussen gedrukt gestoken en 
waren deze zo goed als nieuwe bussen voorzien 
van scherpe snijranden. Gekozen is voor Acker-
mann vanwege de ruime beschikbaarheid op de 
markt en het niet beschikbaar zijn van nieuwe 
inzichten uit landelijk onderzoek aangaande 
monsterkwaliteit. Tevens zijn de gestoken bus-
sen met bijzondere aandacht vervoerd en ge-
conditioneerd om monsterverstoringseffecten 
zo klein mogelijk te houden. 

Laboratoriumwerkzaamheden
De geconditioneerde monsters zijn in de drie 
laboratoria beproefd volgens de laboratorium-
procedures zoals beschreven in de protocol-
len [1], [2], [3]. Om de kwaliteit te verhogen zijn 
grote monsterdiameters gebruikt (ø65mm). 
Dit verkleint monsterverstoringseffecten door 

trimwerkzaamheden en verbetert de nauwkeu-
righeid van de spanningsmetingen in de labo-
ratoriumtesten. Alle traditionele samendruk-
kingsproeven (OED), samendrukkingsproeven 
met constant rate of strain (CRS) en triaxiaal-
proeven (TA_CU) zijn bij deze diameters uitge-
voerd. De direct simple shearproeven op veen 
zijn met een diameter van 50 mm uitgevoerd. Om 
ook deze proeven op grotere diameter uit te voe-
ren vereiste (helaas) een te grote ombouw van 
de opstellingen. Alle triaxiaal- en direct simple 
shearproeven zijn gecorrigeerd voor membraan 
en wrijvingsinvloeden. Zie figuur 1.

In het protocol [1] zijn twee werkwijzen voorge-
steld om het sterktegedrag van grond in kaart te 
brengen. In de eerste procedure wordt het mon-
ster geconsolideerd bij de effectieve verticale 
terreinspanning en vervolgens ongedraineerd 
afgeschoven (Norwegian methode). De mate 
van overconsolidatie wordt bepaald aan de hand 
van de effectieve terreinspanning en de grens-
spanning uit een samendrukkingsproef. Deze 
schuifsterkte beoogt de sterkte in het veld te 
weerspiegelen. Nadeel van deze werkwijze is 
dat monsterverstoring de sterkte negatief kan 
beïnvloeden en bij de interpretatie van de meet-
gegevens onzekerheden in terreinspanning en 
grensspanning mee zullen wegen. De Norwe-
gian methode genereert daarom naar verwach-
ting meer spreiding in de uiteindelijke sterkte-
parameters. 

In de tweede procedure wordt het monster 
eerst in normaal geconsolideerde toestand ge-
bracht waarna het monster wordt ontlast tot 
de effectieve terreinspanning (SHANSEP me-
thode). Voordeel hiervan is dat de invloed van 
monsterverstoring wordt beperkt en de mate 
van overconsolidatie nauwkeurig bekend is 
(omdat deze wordt opgelegd). Onzekerheden 
ten aanzien van terreinspanning en grens-

spanning hebben dan ook geen invloed op het 
grondgedrag. 

Delfland heeft de SHANSEP procedure toe-
gepast waarbij de mate van OCR is opgelegd 
(tussen 1 en 4). Het bepalen van de sterktes bij 
overconsolidatie met CSSM principes is daarbij 
mogelijk. Het opleggen van de OCR is gedaan 
door de monsters eerst te consolideren tot 1,5 à 
2 maal de grensspanning en vervolgens tot ver-
schillende spanningsniveaus te ontlasten tot de 
effectieve verticale terreinspanning, doorgaans 
een vrij lage effectieve spanning. Hierbij was de 
laagst opgelegde effectieve spanning 10 kPa. 

In een aanvullend onderzoek is ook een serie 
proeven uitgevoerd met de Norwegian metho-
de om zo een vergelijk te kunnen maken. Deze 
werkwijze is voor zowel de triaxiaalproeven als 
de DSS-proeven gevolgd.

De sterkteparameters uit de afzonderlijke tri-
axiaal- en DSS-proeven zijn opgenomen in een 
grote verzameling met data inclusief de classifi-
catieproeven. Deze verzameling vormt  de basis 
voor de proevenverzameling van Delfland.

Kenmerken proevenverzameling
Delfland heeft gekozen om met een objectieve 
en pragmatische insteek een onderbouwde 
proevenverzameling te maken. In het verleden 
zijn de regionale proevenverzamelingen van de 
waterschappen tot stand gekomen door statis-
tische analyse van groepen grondsoorten. Toen 
nog op basis van kenmerken als afzettingsge-
schiedenis (geologie),  grondsoort en lokale 
kenmerken, zoals de locatie ten opzichte van 
de dijk. Deze kenmerken werden vervolgens 
als ingang gebruikt voor de selectie van de 
grondparameters. De selectie vond plaats op 
basis van expert judgement, eventueel in com-
binatie met eenvoudig grondonderzoek. 
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In de nieuwe proevenverzameling van Delfland 
is wederom gekozen voor het koppelen van de 
kenmerken van de grond aan de sterkte. Als ba-
sis hiervoor zijn vrij eenvoudig toegankelijke pa-
rameters gebruikt, zoals grondsoort (hoofdbe-
standdeel), nat volume gewicht en watergehalte. 
De koppeling tussen de proevenverzameling en 
de samenstelling van de ondergrond is daarmee 
vooral geotechnisch ingestoken. 

Statistische bepaling groepen
Om te komen tot sterkteparameters zijn eerst 
groepen gemaakt op basis van de proefuitkom-
sten. Meerdere steekproeven uit de gehele po-
pulatie zijn statistisch in een iteratief proces met 
elkaar vergeleken. Hierbij is aangesloten bij de 
methode Wilcoxon, zoals beschreven in [4]. De 

methode Wilcoxon beoordeelt of een nulhypo-
these ‘steekproeven behoren tot dezelfde popu-
latie’ verworpen wordt of niet. Indien de hypo-
these verworpen wordt, is sprake van een aparte 
groep. De steekproeven zijn tot stand gekomen 
door keuzes in watergehalte of nat volume ge-
wicht. Gezocht is naar zoveel mogelijk groepen 
in het iteratieproces. Vervolgens zijn kleine opti-
malisaties uitgevoerd door groepsgrenzen licht 
aan te passen zodat de mate van onderschei-
dend vermogen tussen de groepen toenam. Voor 
de Wilcoxon toets is gekozen omdat die geschikt 
is bij onduidelijkheden over verschillen tussen 
type kansverdelingen en spreidingsverschillen 
tussen de steekproef. Het maakt het een ro-
buuste methode om data te vergelijken. De aan-
pak vraagt wel om een aanzienlijke dataomvang. 

Pas recent zijn in Nederland de mogelijkheden 
van het critical state model (CSSM) bij dijkont-
werp onderzocht. In het model wordt aangeno-
men dat ieder monster bij doorgaand vervor-
men/belasten in een toestand komt waarbij de 
verhouding tussen de aangebrachte schuifspan-
ning en isotrope spanning (q/p’ = Μ) niet meer 
verandert: de critical state. Deze verhouding is 
– net zoals φ‘ – een materiaaleigenschap, dus 
voor iedere monstersamenstelling (grondsoort) 
uniek. Voor zowel monsters met een normaal 
geconsolideerde als overgeconsolideerde toe-
stand. De mogelijkheid om alle normaal ge-
consolideerde en overgeconsolideerde data te 
bundelen en hier vervolgens groepen mee te 
maken is erg waardevol omdat bij het maken 
van schattingen de aantallen een grote invloed 
hebben op de spreiding. Het opbossen vergroot 
de omvang van de database en zorgt voor een 
reductie van de spreiding in de schatting van de 
verwachtingswaarde van de grondparameters 
(S, m). Bij het bepalen van de parameter voor 
het CSSM-model is het van belang de eindwaar-
des van de sterktes te gebruiken om monsters 
in de ‘critical state’ met elkaar te kunnen ver-
gelijken. Voor triaxiaalproeven bij grote rekken; 
rekniveau’s van 20-25% of meer. Of de monsters 
werkelijk de critical state hebben bereikt blijft 
een aanname. Bij dergelijke rekniveau’s wordt 
de spanningbepaling ook minder betrouwbaar 
door vervormingsmodus van het monster.

In de figuren 2 en 3 is een selectie van de proef-

Tabel 1 - Verwachtingswaarden triaxiaalsterkte klei bij grote vervormingen, 
5% ondergrenswaarden en 5% bovengrenswaarden ().

Volumiek gewicht S nnc;eind m noc;eind φcs’

[kN/m3] [kN/m3] [-] [-] [-] [-] [0]

van tot

Groep 1 < 13,5 0,21 (0,68) 3 -0,51 (0,33) 12 45,0

Groep 2 13,5 15,5 0,27 (0,30) 18 0,69 (1,23) 30 40,7

Groep 3 15,5 16,5 0,24 (0,34) 5 0,40 (0,97) 16 37,2

Groep 4 16,5 21 0,33 (0,47) 10 0,69 (1,10) 14 27,2

Figuur 2 - q vs p’ voor alle normaal en 
overgeconsolideerde triaxiaalmonsters.

Figuur 3 - Μ  (= q/p’) vs γn klei.
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data weergegeven met alle eindtoestanden van 
de ongedraineerde triaxiaalproeven op klei. De 
helling van de verbindingslijn tussen de pun-
ten en de oorsprong geeft voor iedere proef (en 
monster) de waarde van M. In ongedraineerde 
triaxiaalproeven kunnen, vooral bij lage span-
ningen en organische grondsoorten, de effec-
tieve horizontale spanningen in de afschuiffase 
naar 0 reduceren. Feitelijk worden dan (radiale 
en tangentiële) trekspanningen opgewekt. De 
rode streepjeslijn – de tension cut off – in figuur 
2 geeft deze spanningscondities weer. Trek-
spanningen kunnen niet gemeten worden in de 
triaxiaalproef waardoor gemeten spanningstoe-
standen boven deze lijn onbetrouwbaar en dus 
niet bruikbaar zijn. Van belang hierbij is dat wel 
eerst voor membraaninvloeden wordt gecorri-
geerd. Dit zorgt doorgaans voor een verlaging 
van het spanningspunt.

In figuur 3 is de uitkomst gepresenteerd van 
groepsbepalingen van klei op basis van volu-
megewicht met de beschreven statistische me-
thode. Per steekproef zijn het gemiddelde en 
de standaarddeviatie bepaald. Op basis hiervan 
zijn de 5% ondergrens en 5% bovengrens van de 
verwachtingswaarden van de populatie geschat 
(met een betrouwbaarheid van 90%). In totaal 
zijn binnen de proevenverzameling 4 groepen 
voor klei en 2 groepen voor veen onderscheiden. 
In tabel 1 zijn de kleigroepen weergegeven. Een-
zelfde analyse op basis van watergehaltes gaf 
vrijwel dezelfde groepsgrenzen.

Interessant is dat de groepsgrens bij een volu-
megewicht van 13,5 kN/m3 ligt. De grens is op 
statistische wijze aan de hand van de sterkte 
bepaald. In praktijk is 13,5 kN/m3 ook de grens 
is waarbij monsters van samenstelling verande-
ren van organisch naar een niet organische klei. 
Naast Μ is ook de effectieve hoek van inwendige 
wrijving (φcs’) afgeleid voor gedraineerde analy-
ses. 

De groepen zijn op basis van de Wilcoxon metho-
de vastgesteld waarna de statistische bewerking 
van de gemeten ongedraineerde schuifsterkte 
kon plaatsvinden. 

Uit de ondergrensschatting van de normaal ge-
consolideerde schuifsterkteratio (formule 2) 
blijkt dat de waarde ligt tussen de 0,21 en 0,33. 
De groepen 1 en 4 zijn relatief het sterkst. Dit 
zijn respectievelijk de organische kleien en de 
zandige kleisoorten. Beide groepen laten ook 
meer spreiding zien in de metingen, leidend 
tot grotere verschillen tussen boven en onder-
grensschattingen van de verwachtingswaarde. 
De relatieve spreiding kan voor die groepen naar 
verwachting worden gereduceerd door meer 
testen uit te voeren. Voor de organische klei 
zijn meer normaalgeconsolideerde monsters 
nodig. De weinig overgeconsolideerde zandige 
klei monsters in groep 4 laten regelmatig dila-
tant gedrag zien, leidend tot een relatief hoge 
sterkte. Met meer data kan de groep zandige 
kleisoorten mogelijk worden gesplitst. In de 

proevenverzameling zijn deze extreem sterke 
monsters uit de dataset van groep 4 verwijderd. 
Uit de tabel 1 volgt ook dat de hoek van inwen-
dige wrijving toeneemt bij de lichtere materialen 
(ook zichtbaar in figuur 3). Ook dit ligt in de lijn 
der verwachting. 

In de proevenverzameling zijn voor het afleiden 
van de sterkteparameters de eindrekken ge-
bruikt omdat deze corresponderen met de re-
latief grote vervormingen en ook lager zijn dan 
de piekwaarden; een conservatieve benadering. 
Piekwaarden zijn wel afgeleid maar het gebruik 
hiervan vraagt een betrouwbare analyse van 
vervormingen in de dijk omdat piekwaarden cor-
responderen met veel kleinere rekken. 

Volgens het SHANSEP principe wordt de relatie 
tussen de Su-ratio en de OCR door 2 parameters 
bepaald: S en m (formule 1,2 en 3). Theoretisch 
worden S en m daarom bepaald door een fit door 
2 punten. In werkelijkheid zijn zowel de S als de 

Figuur 4 - Schuifspanningsratio S vs. OCR, groep 2, eindwaarden rek.

Su;eind; oc  =  ongedraineerde schuifsterk-
te bij overgeconsolideerde 
condities en eindwaarden 
rek [kPa]

σvi’   =  effectieve verticale terrein-
spanning [kPa]

Su;eind; nc =  ongedraineerde schuif-
sterkte bij normaal gecon-
solideerde condities en 
eindwaarden rek [kPa]

σvc’  =  effectieve verticale consoli-
datiespanning (in het lab bij 
OCR=1) [kPa]

σvy’   =  effectieve verticale grens-
spanning (in het veld) [kPa]

OCR  =  overconsolidatieratio (in het 
veld) [-]

m   = sterkte toename exponent 
[-]
S    =  normaal geconsolideerde 

ongedraineerde schuifspan-
ningsratio [-]
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m stochast en treedt variatie in de sterkteme-
tingen op. Het is dus van belang om de wijze van 
fitten nader te bepalen. De meest voor de hand 
liggende fit is een trendlijn door alle normaal 
en overgeconsolideerde data. De moeilijkheid is 
dan om een schatting te maken van zowel S als 
m. Omdat veel normaal geconsolideerde mon-
sters zijn beproefd en dus S relatief betrouw-
baar kon worden geschat, is ervoor gekozen 
om S statistisch te schatten bij een lage waarde 
van OCR (OCR<1,05) en vervolgens de overge-
consolideerde data (>1,05) te gebruiken om m 
te schatten. Deze laatste factor is geschat door 
voor ieder overgeconsolideerd monster de m 
separaat te bepalen uitgaande van de verwach-
tingswaarde van S. Uit het gemiddelde en stan-
daardeviatie van m is de verwachtingswaarde 
geschat met een betrouwbaarheid van 90%. Ver-
volgens zijn trendlines afgeleid voor onder- en 

bovengrenzen van de verwachtingswaarde. Dit 
is weergegeven in figuur 4 en 6 (zwarte lijnen). 

Uit de ondergrensschatting van de overgecon-
solideerde monsters blijkt dat de waarde van m 
ligt tussen de -0,51 en 0,69. De organische klei-
soorten laten een lage waarde van m zien. Door 
een relatief hoge waarde van de verwachtings-
waarde van S ten opzichte van de metingen en 
de spreiding in de metingen wordt m zelfs nega-
tief. Dit is niet in lijn met het beeld van de data en 
verwachting op basis van expert judgement. De 
werkwijze heeft hier dus duidelijk last van (te) 
beperkte data en de spreiding. Uit nadere ana-
lyse blijkt dat 3 extra datapunten van bruikbare 
Norwegian style uitgevoerde proeven al een veel 
hogere verwachtingswaarde van m laat zien 
(ondergrens -0,003 en bovengrens 0,67). Delf-
land kiest er voor om de 5% ondergrens aan te 

houden als veilige maat voor de verwachtings-
waarde waarbij voor organische monsters meer 
data zal worden verzameld.

Een tweede mogelijkheid om m te schatten is 
door dit te doen op basis van de resultaten van 
samendrukkingsproeven die uitgevoerd zijn op 
monsters uit de betreffende groep. De factor m 
is namelijk te bepalen uit de verhouding van de 
belast en herbelast stijfheid. De uitkomsten zijn 
gepresenteerd in tabel 2, en grafisch in figuur 4 
en 6 (rode lijnen). In figuur 5 zijn de ondergrens-
schattingen met beide methodes visueel met 
elkaar vergeleken.

Uit het vergelijk van beide methodes om m te 
schatten volgt dat de ondergrenswaarden van 
triaxiaalproeven onder die van samendruk-
kingsproefresultaten liggen. De keuze om on-
dergrenswaarden van triaxiaalsterktes aan 
te houden is dus aan de veilige kant. Naast de 
conservatieve insteek is een bijkomende over-
weging dat de vervormingsmodus van triaxiaal-
proeven (bij grote rek) beter overkomen met de 
vervormingsmodus van een afschuivende dijk 
in vergelijking met samendrukkingsproeven. 
Het uitvoeren van meer testen (of het delen van 
vergelijkbare testresultaten) geeft meer inzicht 
in de relatie en verhouding tussen beide metho-
den.

Overigens zou met een aanpassing van de pro-
cedure van de direct simple shearproef, door 
het introduceren van een ontlast en herbelast 
stap in de consolidatiefase, de parameter m 

Tabel 2 - Factor m uit samendrukkingsproeven, 5% ondergrenswaarden en 
5% bovengrenswaarden van de verwachtingswaarde ().

Volumiek gewicht m n

[kN/m3] [kN/m3] [-] [-]

van tot

Groep 1 < 13,5 0,81(0,87) 21

Groep 2 13,5 15,5 0,81(0,87) 16

Groep 3 15,5 16,5 0,83(0,89) 7

Groep 4 16,5 21 0,77(0,83) 6

Figuur 5 - schattingen ondergrens schuifsterkte ratio per 
groep op basis van triaxiaal en samendrukkingsproeven.

Figuur 6 - schuifspanningsratio S vs. OCR, groep 1, eindwaarden.
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ook kunnen worden afgeleid. Groot voordeel 
is dat de parameter m dan van hetzelfde mon-
ster afkomstig is waarvan later de normaal 
geconsolideerde sterkte wordt bepaald. Met 
die procedure kunnen uit de DSS-proef alle 
relevante sterkteparameters en samendruk-
kingsparameters van veen worden bepaald met 
mogelijk minder spreiding tot gevolg. Dit kan al-
leen voor de SHANSEP procedure. Het bepalen 
van de sterkte bij de terreinspanning is in deze 
procedure dan niet mogelijk. Voor triaxiaalproe-
ven en klei lijkt de aanpak minder haalbaar van-
wege de complexe sturing van de spanningen in 
de consolidatiefase. Ook is de verwachting dat 
de kleinere spreiding in kleisterktes het werken 
met meerdere nabijgelegen monsters beter mo-
gelijk maakt. 

Ongedraineeerde sterkte bij terreinspanning 
(Norwegian methode)
Bovenbeschreven zijn de resultaten voor de 
SHANSEP benadering (opgelegde consolidatie-
spanning). Naast de SHANSEP benadering zijn 
enkele proeven uitgevoerd bij terreinspanning, 
de Norwegian methode. De proefresultaten zijn 
in figuur 4 en 6 weergegeven met zwarte bol-
letjes. De mate van overconsolidatie is bepaald 
aan de hand van samendrukkingsproeven op na-
bij gelegen monsters (ter bepaling van de grens-
spanning) en de verwachte terreinspanning. 
Voor groep 3 (Figuur 4) liggen de datapunten 
net buiten de randen van de bandbreedte van de 
SHANSEP benadering. Het lijkt er dus op dat de 
spreiding groter is. De nieuwe datapunten voor 
groep 1 (figuur 6) liggen vooral lager. Een drietal 
monsters reageerden normaal geconsolideerd 
bij de aangehouden terreinspanning. Dit vormt 
een aanvulling op het beperkte aantal monsters 
bij deze groep bij OCR=1. De datapunten liggen 
in lijn met de verwachte ligging op basis van de 
overgeconsolideerde proefresultaten.

Opgemerkt wordt dat bij het hanteren van zowel 
de SHANSEP als de Norwegian methode, voor 
het berekenen van de stabiliteit, een inschatting 
gemaakt moeten worden van de OCR in het veld 
om de koppeling te maken met de werkelijke 
sterkte. Hier is in dit artikel geen nadere uitwer-
king aan gegeven. 

Gebruik proevenverzameling
Met dit onderzoek is het gedrag van enkele 
kenmerkende groepen in kaart gebracht. Voor 
het berekenen van de stabiliteit zijn verschil-
lende mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de 
benodigde diepgang/scherpte. De meest een-
voudige strategie is het in kaart brengen van de 
ondergrond met ondiepe boringen en/of sonde-

ringen en het koppelen van een veilige waarde 
van de ongedraineerde schuifsterkte aan de 
vastgestelde groepen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
uit worden gegaan van normaalgeconsolideerd 
gedrag in combinatie met een inschatting van 
de de terreinspanning (bij maatgevende condi-
ties). Volumieke gewichten, watergehaltes en 
gemeten stijghoogtes kunnen hierbij als aan-
vullende informatie worden gebruikt. Naarmate 
meer diepgang nodig is, kan het onderzoek wor-
den uitgebreid met samendrukkingsproeven of 
nauwkeurige(re) sonderingen om de mate van 
overconsolidatie te bepalen. Hiermee kan de on-
gedraineerde schuifsterkte worden verhoogd op 
basis van de kenmerken van de groep. Ook kan 
in dit stadium worden nagedacht over de moge-
lijkheden van de Norwegian methode in combi-
natie met sonderingen [5]. 

Conclusies
Delfland heeft als eerste waterschap groot-
schalig een proevenverzameling opgezet aan de 
hand van de nieuwe STOWA richtlijnen en een 
bestaande statistische methode. Dit was nodig 
om de stabiliteit van waterkeringen efficiënt en 
veilig te kunnen blijven bepalen. Hierbij heeft de 
focus gelegen op het toepassen van het critical 
state soil mechanics model en SHANSEP me-
thode. De volgende conclusies kunnen worden 
getrokken:
•  Delfland heeft bijzondere aandacht gehad voor 

monstername en behandeling om monster-
verstoring zo veel mogelijk te beperken. Het 
beproeven van grote monsters (50/67 mm) is 
hierbij een belangrijk aspect. Tevens vergroot 
dit de nauwkeurigheid van de meting.

•  Bij de totstandkoming van de verzameling 
heeft Delfland gekozen om het grondgedrag 
in kaart te brengen en de OCR in de laborato-
riumprocedures op te leggen (SHANSEP me-
thode) in plaats van het beproeven bij enkel de 
terreinspanning (Norwegian methode). 

•  Bij de totstandkoming van de grondparame-
ters is gebruik gemaakt van een bestaande 
statistische methode. Door gebruik te maken 
van het critical state principe kon de dataom-
vang worden vergroot. Dit zorgt voor een re-
ductie van de spreiding in de schatting van de 
verwachtingswaarde van de grondparameters 
(S, m). Op deze wijze zijn 4 groepen voor klei en 
2 groepen voor veen afgeleid.

•  Delfland heeft gekozen om de grondparameter 
m te bepalen uit sterkte testen in plaats van 
uit samendrukkingsproeven omdat dit meer 
aansluit bij de vervormingsmodus van grond 
in een afschuiving. Meer data is nodig om hier 
definitieve conclusies aan te verbinden.

•  Voor organische kleisoorten en zandige klei-

soorten wordt relatief veel spreiding in de 
resultaten waargenomen. Bij organische klei-
soorten heeft het geringe aantal proeven een 
rol gespeeld bij de bepaling van de grondpa-
rameters. Bij zandige kleisoorten zorgt het 
waargenomen dilatant gedrag bij lage over-
consolidatieratio’s voor relatief hoge sterktes.

•  Delflands proevenverzameling heeft geleid tot 
een pragmatisch hanteerbaar instrument met 
de mogelijkheid om in de toekomst te worden 
aangevuld en verfijnd met aanvullende data. 

Aanbevelingen
Aanbevolen wordt om de SHANSEP methode te 
hanteren voor het bepalen van de grondpara-
meters S en m en de groepsindeling te analy-
seren middels de Wilcoxon methode. Dit vraagt 
om voldoende laboratorium testen (minimaal 
10-15 normaalgeconsolideerde proeven en mi-
nimaal 20 overgeconsolideerde proeven per te 
verwachten groep). Ook wordt aangeraden data 
met elkaar te delen volgens het door Stowa vast-
gestelde format. Interessant hierbij is te onder-
zoeken of data uit verschillende regio’s kunnen 
worden gecombineerd en in hoeverre andere 
kenmerken, zoals geologie, significant kunnen 
zijn op de invloed van de sterkteparameters. Ook 
lijkt het zinvol om te onderzoeken of door aan-
passing van de DSS beproevingsprocedure alle 
benodigde CSSM parameters voor veen kunnen 
worden afgeleid. Tenslotte zal nadere aandacht 
moeten worden geschonken aan de koppeling 
van het waargenomen grondgedrag met de con-
dities in het veld.
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