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Inleiding
Aan de stabiliteit van Nederlandse dijken 
worden  hoge eisen gesteld. Deze hoge ei-
sen bepalen zowel de maatgevende belas-
ting als de maatgevende sterkte voor de dijk 
en de ondergrond. In veel gevallen leveren 
de maatgevende ontwerpcondities een situ-
atie op die buiten ons ervaringsgebied valt. 
Daarom is het belangrijk dat waar mogelijk 
ontwerpuitgangspunten worden gevalideerd 
met veldwaarnemingen. 

In de voorbereiding van de versterking van 
de Markermeerdijk tussen Hoorn en Am-
sterdam bleek dat de onzekerheid in de 
sterkte van veen een grote invloed heeft op 
het ontwerp van de versterking. Om deze 
onzekerheid te verkleinen zijn, op initiatief 
van Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier, vijf grootschalige 
veldproeven uitgevoerd. Na de afronding van 
de veldproeven is de opgedane ervaring ge-
schikt gemaakt voor het ontwerpproces van 
de dijkversterking. Dit bleek een inspanning 
die minstens zo groot was als het uitvoeren 
van de veldproeven zelf en heeft uiteindelijk 
de werkwijze Dijken op Veen opgeleverd. 

De werkwijze Dijken op Veen beschrijft het 
hele ontwerptraject, van parameterbepaling 
tot aan het opstellen van het dijkverster-
kingsontwerp. Het gaat te ver om in dit arti-
kel het complete verhaal van de veldproeven 
en daaruit afgeleide werkwijze toe te lichten. 
In plaats daarvan richten we ons op één van 
de belangrijkste aspecten, de parameterbe-
paling. De ontwikkelde werkwijze gaat uit van 
het gebruik van veldsondemetingen, zoals 
sonderingen of bolsondemetingen, om voor 
elk te berekenen dwarsprofiel de ongedrai-
neerde sterkte van de afzonderlijke lagen 
vast te stellen. 

Dit artikel laat zien hoe de sterkte parame-
ters, bepaald met behulp van correlaties met 
veldsondemetingen, aansluiten bij de uitge-
voerde veldproeven en geeft daarmee de on-

derbouwing voor het gebruik van correlaties 
met veldsondemetingen in de ontwikkelde 
werkwijze. De complete werkwijze is be-
schreven in Zwanenburg(2014). 

Grootschalige veldproeven
In totaal zijn er 5 grootschalige veldproeven 

uitgevoerd nabij het Noord-Hollandse Uit-
dam. Voor een beschrijving van de proeven en 
de bijbehorende analyse wordt verwezen naar 
Zwanenburg(2013), Zwanenburg & Van(2013), 
Zwanenburg & Jardine(2015). In dit artikel 
wordt een korte samenvatting van de proeven 
en de resultaten gegeven. 

Figuur 1 - Proefopzet.

Tabel 1 - Samenvatting operationele schuifweerstand bepaald uit numerieke analyse.

Analyse su [kN/m2] Opmerkingen

Proef 1 7,4 onbelaste operationele sterkte

Proef 2 7,3 proef 2 identiek aan proef 1

Proef 4 
Container 3 13,2

Bezwijken ter plaatse van container 3 wijkt af van ove-
rige containers; De overige containers zijn
 vergelijkbaar met resultaat van proef 5.

Proef 5 
Container 4 8,5 Bezwijken container 4 van proef 5 is representatief 

verondersteld voor de proeven 4 en 5.  

Proef 6
Uniforme condities 8,9 Aanname uniforme su 

Proef 6
Onderscheid onder en naast 
voorbelasting

5,5
12,6

Aanname in gebied OCR>1 (buiten voorbelasting)
Aanname in NC gebied (onder de voorbelasting)
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Samenvatting
Het onderzoeksproject Dijken op Veen heeft geleidt tot een werkmetho-
diek voor het ontwerpen van dijken op een veenondergrond. Centraal in 
de methodiek staat het gebruik van sonderingen en bolsondemetingen 
om met behulp van correlaties de sterkte van dijklichaam en ondergrond 

te bepalen. De methodiek is ontwikkeld na het uitvoeren van enkele veld-
proeven. Dit artikel laat zien hoe de correlaties met de sonderingen en 
bolsondemetingen aansluiten op de resultaten van de veldproeven. 

Figuur 1 schetst de opzet van de vijf uitge-
voerde proeven. Opgemerkt wordt dat proef 3 
voortijdig is bezweken en daarom niet in be-
schouwing is genomen. De eerste kolom in fi-
guur 1 geeft de drie fasen waarin de proeven 
1 en 2 zijn uitgevoerd. De proeven 1 en 2 zijn 
in duplo uitgevoerd en bestaan uit een contai-
nerrij die op het onbelaste veen is geplaatst. 
Vervolgens is op 1 m afstand van de contai-
nerrij een sloot gegraven en zijn de containers 
stapsgewijs gevuld met water. In de laatste 
stap is de waterstand in de sloot stapsgewijs 
verlaagd tot bezwijken optrad. De proeven 1 
en 2 zijn representatief voor de situatie ter 
plaatse van het achterland van een dijk. De 
tweede kolom in figuur 1 schetst de proeven 4 
en 5. Deze proeven zijn eveneens in duplo uit-
gevoerd. In deze proeven is voorafgaand aan 
de proefuitvoering een voorbelasting door het 
plaatsen van 2 rijen betonplaten, totaal 23,5 
kN/m2 stapsgewijs in 1 maand aangebracht en 
vervolgens 2 maanden aangehouden. Daarna 
zijn extra betonplaten en containers aange-
bracht. De containers zijn stapsgewijs gevuld 
en het waterpeil is in de sloot stapsgewijs ver-
laagd tot bezwijken optrad. De proeven 4 en 
5 modelleren de situatie onder de berm van 
een dijk. De derde kolom in figuur 1 geeft de 
drie belangrijkste fasen uit proef 6. Bij proef 6 
is een voorbelasting 33,6 kN/m2, gedurende 6 
maanden aangebracht door het plaatsen van 
drie rijen betonplaten. Er is geen ontgraving 
toegepast. Na de wachttijd zijn extra betonpla-
ten, circa 33 kN/m2, op de middenraai gelegd, 
gevolgd door de containers. Wederom zijn de 
containers stapsgewijs gevuld tot bezwijken 
optrad. Proef 6 modelleert de situatie onder 
een dijk. Kort na de uitvoering is bij elke proef 
door middel van het graven van proefsleuven 
de vorm en ligging van het bezwijkmechanis-
me vastgesteld. De resultaten zijn weergege-
ven in figuur 2. 

Tabel 1 geeft een samenvatting van de analy-
ses die op basis van eindige elementen bere-
keningen zijn uitgevoerd. De proefresultaten 
zijn zeer geschikt voor validatie van complexe 
materiaalmodellen. Echter om aan te sluiten 
bij het gebruik van glijvlakmodellen in het 
toetsen van de stabiliteit van waterkeringen en 

het gebruik van correlaties met veldsondeme-
tingen is in deze fase gekozen voor een relatief 
eenvoudige numerieke analyse. In de bereke-
ningen is de geometrie en belasting die kort 
voor het bezwijken aanwezig waren gesche-
matiseerd. Het grondgedrag is gesimuleerd 
met een Tresca model. De berekeningen zijn 
uitgevoerd met PLAXIS (v. 2012.01), zie Zwa-
nenburg & Jardine (2015) voor meer details. 

De resultaten voor de proeven 1 en 2 uit ta-

bel 1, sluiten goed aan bij de analyse die op 
basis van de glijvlakmodellen zijn uitgevoerd, 
su = 6,95 – 8,00 kN/m2 (Zwanenburg, 2013). In 
de proeven 4 en 5 trad per container bezwij-
ken van de ondergrond op. De ondergrond ter 
plaatse van de derde container in de vierde 
proef bezweek pas na het aanbrengen van 
aanzienlijk hogere belastingen dan nodig 
voor de andere containers. Deze situatie is 
dan ook apart in beschouwing genomen. Voor 
het resterende deel van proef 4 en voor proef 

Figuur 2 - Waargenomen faalmechanismen.
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5 is de situatie rondom de 4e container van 
proef 5 representatief. Voor proef 6 zijn twee 
analyses uitgevoerd. In de eerste analyse 
is er geen onderscheid gemaakt tussen het 
gedeelte van de ondergrond dat is beïnvloed 
door de voorbelasting. In deze analyse is de 
gemiddelde gemobiliseerde weerstand langs 
het glijvlak bepaald. In de tweede analyse is 
dit onderscheid wel gemaakt. De sterkte van 
de niet voorbelaste grond is bepaald aan de 
hand van de uitgevoerde sonderingen. Opge-
merkt wordt dat de sonderingen laten zien 
dat de initiële sterkte ter plaatse van proef 6 
iets geringer is dan de sterkte ter plaatse van 
de proeven 1 en 2. De grens van de zone in 
de ondergrond die is beïnvloed door de voor-
belasting is geschematiseerd aan de hand de 
berekende spanningstoename bij het active-
ren van de voorbelasting. De grens is gelegd 
op de lijn waar de spanningstoename zoda-
nig is dat de oorspronkelijke grensspanning 
wordt overschreden.

De resultaten van de analyse, samengevat in 
tabel 1, zijn vergeleken met de veldsondeme-
tingen. In het onderzoek zijn verschillende 
veldsondes toegepast. Omdat de ontwikkelde 
werkwijze gebruik maakt van bolsonde me-
tingen in het achterland en sonderingen op 
de overige locaties in het dwarsprofiel zijn 
hier alleen de resultaten van deze twee type 
sondes besproken. Uit de eerste analyse van 
de proefresultaten bleek dat de DSS proefre-
sultaten goed aansloten bij de veldproefre-
sultaten, (Zwanenburg, 2013). De gehan-
teerde correlatie tussen de DSS proeven en 
de veldsondemetingen is, conform Lunne et 
al. (1997):

 (1)

Waarin:
Su  = ongedraineerde schuifweerstand
qnet = gecorrigeerde conusweerstand
Nkt  = correlatie factor
qc  = gemeten sondeerweerstand
a   = netto conusoppervlak
u2  =  waterspanningen gemeten direct bo-

ven de conus
σv0  = gronddruk
qbol = gemeten bolweerstand
Nb  = correlatiefactor
 
Tabel 2 geeft de waarden voor Nkt en Nb. De 

correlatie met de Nkt waarde is gebaseerd op 
6 DSS proeven die bij de terreinspanning zijn 
geconsolideerd en vervolgens ongedraineerd 
afgeschoven. De monsters zijn verdeeld over 
het proefterrein geselecteerd. Hierbij geldt 
dat voor elk monster op een afstand van 0,5 m 
een sondering is uitgevoerd zodat elk proef-
resultaat is gecorreleerd aan nabij gemeten 

Figuur 3a - Vergelijking interpretatie 
bolsonde metingen en veldproefresultaten.

Figuur 3b - Vergelijking veldsondemetingen met proef 4 en 5, 
links bolsonde meting, rechts sondering.

Figuur 3c - Interpretatie veldsondemetingen voorafgaand aan de opbouw van de 
proefopstelling en aan het einde van de voorbelastperiode, 16 januari 2013, proef. 

6, 
Links de bolsondemetingen;  rechts de sonderingen

Tabel 2  - Bepaling Nkt en Nb

Nkt Nb

gemiddelde 14,0 17,9

variatiecoëfficiënt 0,2 0,06
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sondeerweerstanden. De correlatie voor de 
bolsonde is op vergelijkbare wijze uitgewerkt, 
echter deze is gebaseerd op 4 DSS proeven. 

De waarden uit tabel 2 zijn gebruikt voor de 
analyse van de sonderingen, zie figuur 3a, 3b 
en 3c. Hier is voor elke proef een maatgevende 
veldsondemeting vergeleken met de sterkte 
die, conform tabel 1, uit de analyse volgde. 
Voor de proeven 1 en 2 is alleen de vergelij-
king met de bolsonde gepresenteerd, vanwege 
de aansluiting met de opgestelde werkwijze 
waarin voor het onbelaste veen met de bols-
onde wordt gewerkt. Voor de proeven 4, 5 en 
6 zijn zowel de bolsonderesultaten als de son-
deerresultaten gegeven. 

Aan het einde van de voorbelastfase van de 
proeven 4, 5 en 6 zijn velsondemetingen ter 
plaatse van de voorbelasting, tussen de beton-
platen, uitgevoerd. Dit geeft een goed beeld 
van de actuele sterkte kort voor de proef tot 
bezwijken wordt doorbelast. Figuur 3b geeft 
het resultaat van de proeven 4 en 5, figuur 
3c van proef 6. Er wordt een goede overeen-
komst gevonden tussen de sterkte die met be-
hulp van de correlaties uit veldsondemetingen 
wordt bepaald en de waarde die uit de analyse 
van de proefresultaten volgt. 

Invloed belasting
De uitgebreide metingen rondom de uitvoe-
ring van proef 6 geeft de mogelijkheid om de 
invloed van een spanningsverandering op het 
sondeerbeeld en daarmee op de sterkte van 
de ondergrond nader te bekijken. In figuur 3c 
is de sondering en bolsondemeting die vooraf-
gaand aan de opbouw van de proefopstelling 
vergeleken met de meting die aan het einde 
van de voorbelastperiode is uitgevoerd. De 
voorbelasting bestaat uit 33 kN/m2 die gedu-
rende 6 maanden aanwezig is geweest. In deze 
periode is ongeveer 1,5 m zetting opgetreden. 
De sonderingen laten zien dat onder de veen-
laag nauwelijks vervorming van grondlagen is 
opgetreden. Dit houdt in dat de aangebrachte 
belasting heeft geleid tot circa 30% verticale 
rek in de veenlaag. Figuur 3c laat zien dat de 
aangebrachte belasting en de daardoor opge-
treden samendrukking ongeveer een verdub-
beling van de ongedraineerde schuifweer-
stand tot gevolg heeft gehad. 

De orde grootte van de sterkte toename past 
bij de laboratoriumproefresultaten. Figuur 5 
herhaalt enige DSS proefresultaten uit Zwa-
nenburg & Jardine (2015). Uit de analyse 
van deze proeven volgt een ongedraineerde 

schuifsterkteratio S = 0,48. Rekening houdend 
met spanningsspreiding reduceert de voorbe-
lasting (33 kN/m2) tot een spanningsverhoging 
halverwege de veenlaag van 26,4 kN/m2. Als 
de initiële verticale effectieve terreinspanning 
wordt verwaarloosd volgt su = S ! σ’v = 0,48 
!27,5 = 12,7 kN/m2. Opgemerkt wordt dat de 
ontstane zettingstrog met behulp van pompen 
is droog gehouden. Hiermee is voorkomen 
dat de belasting onderwater zakte met een 
reductie van de daadwerkelijk op de onder-
grond aangebrachte belasting tot gevolg. De 
geschatte sterkte toename sluit goed aan bij 
de bolsondemetingen in figuur 3c en de ana-
lyse uit tabel 1, maar lijkt de sterkte die met 

de sondering aan het einde van de voorbelast-
periode wordt bereikt te overschatten. 

Invloed OCR
De belastingsgeschiedenis speelt een be-
langrijke rol bij het vaststellen van de actuele 
waarde van de ongedraineerde schuifweer-
stand, conform Ladd (1991):
    
 (2)

Waarin:
S   = su-ratio; su/σ’vy
σ’vy = grensspanning
σ’vi = verticale effectieve terreinspanning

DE PRAKTISCHE TOEPASSING VAN VELDPROEFRESULTATEN UIT HET DIJKEN OP VEEN ONDERZOEK

Figuur 4 - Analyse veldsondemetingen proef 6 voor en na verwijderen 
belasting, links bolsondemetingen; rechts sonderingen

Figuur 5 - DSS proefresultaten
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Vergelijking (2) heeft gevolgen voor het gebruik 
van sonderingen voor de bepaling van de onge-
draineerde schuifweerstand voor de stabiliteits-
analyses van dijken. Immers de schematisatie 
van de maatgevende situatie voor een stabili-
teitsberekening leidt vaak tot verhoging van de 
freatische lijn in het dijklichaam. Ook wordt een 
verhoging van de waterspanning aan de onder-
zijde van de het slappe lagen pakket gevonden 
door het indringen van water uit de onderliggen-
de zandlaag. Hierdoor neemt de effectieve span-
ning op deze locaties in het dwarsprofiel af. Door 
het verschil in spanningscondities tussen het 
moment waarop de sondering is uitgevoerd en 
de maatgevende omstandigheden waarvoor de 
stabiliteitsberekening wordt uitgevoerd dient er 
een correctie conform vergelijking (2) te worden 
uitgevoerd. De grootte van de correctie is afhan-
kelijk van de macht m uit vergelijking (2). Wroth 
(1984) legt een verband tussen m en de stijfhe-
den uit het modified cam-clay model. Een veral-
gemenisering naar 1D condities geeft de relatie 
tussen m en samendrukkingseigenschappen; m 
= (CR –RR)/CR. Uit 90 samendrukkingsproeven 
van veenmonsters die zowel uit de proeflocatie 
als uit andere locaties langs de Markermeerdijk 
volgt m = 0,79, met standaard deviatie, SD = 0,04. 

Na afloop van proef 6 zijn, na het verwijderen 
van de belasting opnieuw sonderingen uitge-
voerd. De vergelijking van de sonderingen die 
na afloop zijn uitgevoerd en de sondering die in 
de eindfase van de voorbelastperiode zijn uit-
gevoerd geeft een indruk van de validiteit van 
het toepassen van vergelijking (2) voor veen. 
Herschrijven van vergelijking (1) en (2) levert 
op:

 (3)

Waarin suu de ongedraineerde schuifweer-
stand na de belasting verandering weergeeft 
en sui de initiële waarde. Vergelijking (3) geeft 
aan dat bij een spanningsverandering in de 
ondergrond de bijbehorende verandering in 
su bepaald wordt door de verhouding van de 
spanningen voor en na het verwijderen van de 
belasting en de waarde voor m. Het probleem 
is dat door het lage volumieke gewicht van het 
veen, de grootte van de effectieve spanning in 
de veenlaag in de onbelaste situatie niet goed 
te bepalen is. Daarnaast is na het afronden 
van de voorbelasting de belasting verhoogd tot 
bezwijken van de ondergrond optrad. Pas en-
kele dagen daarna is de belasting verwijderd 
en zijn sonderingen uitgevoerd. Waarschijnlijk 
is de sterkte van het veen dat na afloop is ge-
meten, beïnvloed door de extra belasting die 

nodig was om tot bezwijken te komen. 

Figuur 4 toont de su waarden die met verge-
lijking (1) zijn bepaald uit de sonderingen die 
aan het einde van de voorbelastfase en son-
deringen na het verwijderen van de belasting 
zijn gemaakt. In de sonderingen is duidelijk 
de harde toplaag, die op de veenlaag is gele-
gen zichtbaar. Als gevolg van de aangebrachte 
belasting om tot bezwijken te komen, is de lig-
ging van deze toplaag in de sonderingen die na 
afloop zijn uitgevoerd lager. Het globale beeld 
is dat de sonderingen die na het verwijderen 
van de belasting zijn uitgevoerd een hogere 
sterkte laten zien dan de sonderingen die tij-
dens de belaste situatie zijn uitgevoerd. Bij de 
bolsondemeting ligt de sterkte voor en na het 
verwijderen in dezelfde orde van grootte. Na 
het verwijderen van de totale belasting is de 
verticale spanning in het veen weer terug bij 
de lage waarde die alleen door het eigen ge-
wicht van het veen wordt bepaald. Het feit dat 
bij een dergelijke lage spanningen nog steeds 
een aanzienlijke sterkte wordt gevonden past 
bij vergelijking (3) indien geldt m ≈ 1. 

Indicaties dat m een dergelijke hoge waarde 
voor veen zou kunnen hebben volgt ook uit het 
laboratoriumonderzoek. Figuur 5 toont het 
resultaat van een serie DSS proeven op veen-
monsters van de proeflocatie. Elk van de mon-
sters zijn eerst geconsolideerd bij een verticale 
spanning van 50 kPa. Daarna zijn de monsters 
opnieuw zijn geconsolideerd bij een spanning 
van 40, 25, 10 en 5 kPa, OCR = 1,25, 2, 5 en 
10. Vervolgens zijn de monsters bij constante 
hoogte, ongedraineerd, afgeschoven. Uit de 
resultaten kunnen we parameters van vergelij-
king (2) rechtstreeks worden bepaald; S = 0,48 
en m = 0,95. Ook uit deze proeven volgt een re-
latief hoge waarde voor m.

Samenvatting
De uitgevoerde veldproeven laten zien dat met 
ongedraineerde sterkte eigenschappen de ge-
induceerde afschuivingen goed kunnen worden 
nagerekend. De analyse van de proeven laat 
zien dat gebruik van correlaties met sonderin-
gen leidt tot geschikte sterkte eigenschappen 
bij het analyseren van de proeven. Het voordeel 
van het gebruik van sonderingen is dat eenvou-
dig kan worden ingegaan op lokale variaties. 
Zo volgde uit het sondeerwerk dat de initiële 
sterkte ter plaatse van proef 6 iets lager is dat 
de initiële sterkte bij proef 1 en 2. 

De sonderingen die voorafgaand aan de proe-
fuitvoering, tijdens de aanwezigheid van de 

voorbelasting en na afloop van de proef zijn 
uitgevoerd geven de mogelijkheid de span-
ningsafhankelijkheid van de sterkte nader te 
beschouwen. De sterkte toename bij het aan-
brengen van de belasting is in de sonderingen 
duidelijk zichtbaar. De grootte van de sterkte 
toename sluit goed aan bij de laboratorium-
proefresultaten. Bij een belastingreductie lijkt 
de sterkte weinig af te nemen. Dit leidt tot een 
hoge waarde voor m uit vergelijking (2), m ≈ 1. 
Ook deze waarde sluit goed aan bij het labora-
toriumonderzoek. Het gebruik van samendruk-
kingsproeven om de waarde voor m te bepalen 
lijkt hier conservatief uit te pakken. 
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