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Inleiding
Droge perioden in de zomer en ook in het voorjaar
resulteren in uitdroging van de kades en leiden 
regelmatig tot scheurvorming in de waterkering
(zie figuur 1). Vermoed wordt dat deze scheuren
een negatief effect hebben op de dijkveiligheid,
vooral bij hevige regenval na een periode van
droogte. Het Hoogheemraadschap van Delfland
maakt scheurvorming in dijken bij voorkeur onge-
daan door herprofilering met gebiedseigen grond.
Dit is een arbeidsintensieve werkwijze en niet in
alle gevallen mogelijk. Daarom wordt in urgente
gevallen ervoor gekozen om grote droogtescheu-
ren af te dichten met zwelklei. De zwelklei wordt
handmatig in de vorm van korrels of pallets aan-
gebracht (zie figuur 2). De scheuren verdwijnen
hierdoor uit het zicht en de dijk oogt hierdoor 
stabieler. Deze methode kent echter geen dege-
lijke wetenschappelijke onderbouwing. Daarom
heeft het Hoogheemraadschap samen met Fugro
de afgelopen jaren onderzocht in hoeverre het 
opvullen van de droogtescheuren met zwelklei
daadwerkelijk een geschikt alternatief is, dat leidt
tot een veiligere dijk. De focus van het onderzoek
lag op typische regionale kades in het beheerge-
bied Delfland, ofwel kleikades op een veenonder-

grond. Er is vooral gekeken naar de beïnvloeding
van de macrostabiliteit, overige risico’s zoals 
erosie en uitspoeling zijn slechts zijdelings be-
schouwd.
In eerste instantie is een literatuurstudie uitge-
voerd, waarbij ook is gekeken naar de ervaringen
met droogtescheuren in het buitenland. Vervol-
gens zijn drie locaties geohydrologisch beschouwd
en zijn stabiliteitsberekeningen uitgevoerd. In een
vervolgstap zijn de eigenschappen van de diverse
typen toegepaste zwelklei, zowel in het veld als in
het laboratorium door middel van proeven in kaart
gebracht. De beïnvloeding van de freatische lijn in
de dijk door toevoeging van zwelklei is bepaald
met Hydrus 2D-modelsimulaties, die zijn vergele-
ken met waterspanningsmetingen. Het onderzoek
heeft een verkennend karakter. Het aantal proeven
en metingen is te beperkt om alle variaties in kaart
te brengen.

Droogtescheuren in kleidijken
De mate van droogte wordt bepaald via droogte-
indicatoren zoals het neerslagtekort of de SPEI.
Deze indicatoren geven een maat voor de ver-
droging van de grond op basis van neerslag- en 
verdampingsgegevens. De indicatoren worden 

gebruikt om het ontstaan van droogtescheuren 
in dijken te voorspellen. Door droogte neemt het
watergehalte in dijkenklei af. Dit leidt tot volume-
afname, ofwel krimp. Deze volume-afname leidt
tot trekspanningen in de grond. Bij overschrijding
van de maximale treksterkte van de grond ontstaan
er scheuren.

Droogtescheuren worden voornamelijk geassoci-
eerd met veendijken. Ze komen echter ook voor in
kleikades op een veenondergrond, veel regionale
waterkeringen in Delfland zijn zo opgebouwd. Het
probleem komt ook in het buitenland voor. Tien
procent van de dijken in het Verenigd Koninkrijk
vertoont droogtescheuren, vooral in gebieden met
van nature sterk plastische klei. Overmatige
scheurvorming heeft een belangrijke rol gespeeld
bij diverse dijkdoorbraken, bijvoorbeeld langs de
Engelse oostkust in 1953 en langs de Mississippi in
1994.

De gevoeligheid voor scheurvorming hangt af van
diverse factoren. De samenstelling van klei is 
belangrijk. Slecht verdichte en natte klei zal bij
droog weer relatief snel scheuren. Na langdurige
droogte kan echter zelfs kwalitatief hoogwaardige
klei onder een goede grasmat gaan scheuren.
Bomen op dijken zorgen bij droog weer tot meer
verdamping en bevorderen scheurvorming. Weste-
lijk gelegen dijktaluds waarbij de wind vrij spel
heeft, zijn ook droogtegevoelig.

Niet alle droogtescheuren hebben een nadelig 
effect op de dijkveiligheid. Kleine, gelijkmatige
scheuren (craquelé) zijn bijvoorbeeld niet risicovol.
Droogtescheuren in de langsrichting in het binnen-
talud, dieper dan 0,5 m, zijn echter mogelijk 
gevaarlijk, omdat zij een nadelig effect kunnen
hebben op de macrostabiliteit van een dijk. Dit
komt doordat zo’n scheur kan vollopen met water
en vervolgens een druk op het glijvlak kan uitoefe-
nen. Daarnaast kan een scheur leiden tot een voor
de stabiliteit minder gunstige ligging van de 
freatische lijn door infiltratie van water of door 
verandering van de doorlatendheid van het dijk-
materiaal. 

Degeneratie van grond door uitdroging kan leiden
tot een afname van de grondsterkte door perma-
nent verlies van organische stof en verlies van 
contact tussen structuurelementen. In dit artikel
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DROOGTESCHEUREN IN DIJKEN AFDICHTEN 
MET ZWELKLEI – NUT EN NOODZAAK

Figuur 1 – Dijk in Delfland met droogtescheuren 
(bron: Hoogheemraadschap van Delfland).
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wordt de effectiviteit van het vullen van scheuren
met zwelklei beschouwd. De focus ligt op deze
maatregel, omdat deze relatief eenvoudig en snel
inpasbaar is. Er zijn meerdere manieren om droog-
tescheuren in dijken te voorkomen of verhelpen.
Voorbeelden zijn het vervangen van slechte klei-
lagen door beter materiaal, taludverflauwing of
toepassing van geotextiel. Hier wordt nu niet op
ingegaan.

Effecten van zwelklei als 
scheuropvulling op het dijkgedrag
Zwelklei is een algemene benaming voor kleisoor-
ten of kleimengsels met een groot zwelvermogen.
Deze bestaat overwegend uit het kleimineraal
montmorilloniet. Het volume van zwelklei neemt
sterk toe bij toename van het watergehalte. De 
bekendste soort zwelklei is bentoniet. Dit ontstaat
door geologische en chemische processen op 
afzettingen van vulkanische asregens in zoute bin-
nenmeren. De naam bentoniet is gebaseerd op de
eerste winplaats: Fort Benton in de Amerikaanse
staat Wyoming. 

Zwelklei wordt veel gebruikt bij het afdichten van
sondeer- en boorgaten en (water)bronnen. Daarbij
zijn vooral de waterdichtheid en het zwelvermogen
van belang. Over deze eigenschappen is dan ook
veel bekend. Voor de dijkveiligheid zijn echter ook
andere grondparameters van belang zoals het 
volumiek gewicht, de sterkte en de erosiebesten-
digheid. Daarom zijn enkele laboratoriumproeven
uitgevoerd op de zwelkleiproducten Mikolit en 
Cebogel. Het volumiek gewicht is bepaald op 
ongeroerde monsters uit zwelklei in droogtescheu-
ren (zie figuur 3). De overige eigenschappen zijn
bepaald op in het laboratorium geprepareerde
monsters van hetzelfde type materiaal met een-
zelfde dichtheid, omdat er in het veld onvoldoende
zwelklei kon worden verzameld (zie tabel 1). Zwel-
klei is door haar specifieke eigenschappen een 
lastig te beproeven materiaal. Het is bijvoorbeeld
niet mogelijk om er Proctorproeven op uit te 
voeren. Er is veel water nodig om de monsters 
voldoende te verzadigen voor triaxiaalproeven 
en samendrukkingsproeven. De eigenschappen
blijken afhankelijk van het type zwelklei. Globaal
kan worden gesteld dat de sterkte en samendruk-
baarheid van de onderzochte zwelklei in dezelfde
orde van grootte liggen als natuurlijke (humeuze)
klei.

Het vullen van een droogtescheur met zwelklei
voorkomt dat er waterdrukken ontstaan. Daar
staat tegenover dat het zwellen van klei juist tot
extra druk leidt. Door de zwelklei verdwijnen 
de droogtescheuren in het dijklichaam en wordt 
de samenhang verhoogd. De hechting tussen het
scheuroppervlak en het opvulmateriaal is echter
doorgaans slecht. Bij een dreigende afschuiving
kunnen er door spanningsherverdeling trekscheu-
ren ontstaan, die alsnog de samenhang verkleinen.
Bovenstaande fenomenen zijn in Plaxis gemodel-
leerd (zie figuur 4). Daaruit blijkt dat er door toe-
voeging van zwelklei netto geen directe,
significante stabiliteitsverandering optreedt. 
Op lange termijn kan het wel een positief effect
hebben. De geleidelijke degeneratie van uitge-
droogde grond door oxidatie door blootstelling
aan de buitenlucht via de scheuren wordt namelijk
gestopt.

Beïnvloeding freatische lijn 
door scheurvulling
Het opvullen van een scheur met waterondoor-
latend materiaal als zwelklei vormt een barrière
voor grondwaterstromen die hierlangs komen.
Voor de beïnvloeding van de freatische lijn door
een slecht waterdoorlatende scheurvulling moet
allereerst de freatische lijn stijgen tot het niveau
waarop deze barrière zich bevindt. Het maakt ver-
volgens veel uit wat de oriëntatie en continuïteit
zijn van de barrière. We beperken ons hier tot
diepe langsscheuren langs de kruin in het binnen-
talud, zoals die zich voordoen in de kades in Delf-
land. In situaties zonder neerslag infiltreert water
uit de boezem in de kade en stroomt het bovenste
laagje freatisch water langs de freatische lijn 
richting de polder. 

In een met water verzadigde zone kan geen krimp
optreden. Daarom kunnen scheuren door uit-
droging niet tot onder het dan aanwezige niveau
van de freatische lijn komen. Alleen tijdens natte
perioden, na een stijging van het grondwaterpeil
door neerslag, zullen deze scheuren invloed uitoe-
fen op het verloop van de freatische lijn. Als een
scheur (met vulling) zich bij droogte uitstrekt tot in
de waterverzadigde zone kan die niet het gevolg
zijn van krimp door uitdroging van gerijpte klei,
maar alleen door hellingsprocessen in het talud
zoals kruip. Hierdoor kan een scheur ook ontstaan
in natte perioden en die kan zich dan ook uitstrek-

ken tot onder het laagste freatische niveau. Een
volledige scheurvulling kan in een dergelijk geval
dus gedurende het hele jaar invloed uitoefenen op
het verloop van de freatische lijn. Dit effect is ook
terug te zien in Hydrus 2D-simulaties.

De freatische lijn stijgt alleen door neerslagover-
schot. Het boezemniveau is immers altijd gelijk 
of zelfs lager in de periode met hogere grond-
waterstanden. Onderscheid wordt gemaakt tussen
neerslag met lage en hoge intensiteit. 

Lage intensiteit neerslag infiltreert alleen via de
korrelmatrix en de iets grotere bio-poriën (bij-
voorbeeld wortels en regenwormen). Het water
beweegt voornamelijk verticaal totdat de volcapil-
laire zone bereikt is of een omweg wordt gemaakt
rondom horizontale scheuren. Daarna volgt het de

Figuur 2 – Het vullen van een droogtescheur in een
dijk (bron: Hoogheemraadschap van Delfland). 

S A M E N V A T T I N G

9
G E O T E C H N I E K N O V E M B E R  2 0 1 9

Door droogte kunnen er scheuren ontstaan in een dijk. Extreme scheurvorming
is nadelig voor de waterkerende veiligheid. Daarom maakt het Hoogheemraad-
schap van Delfland grote droogtescheuren ongedaan door deze af te dichten.
De effectiviteit van het dichten van droogtescheuren met zwelklei is 
onderzocht, waarbij vooral is gekeken naar macrostabiliteit. Het blijkt nuttig

als overbruggingsmaatregel. Het afdichten van scheuren is effectief om verdere
uitdroging van een dijk te beperken, maar leidt niet direct tot een stabiliteits-
verbetering. Hoewel zwelklei weinig water doorlaat, leidt de aanwezigheid
ervan in de dijk niet tot een opstuwing van de freatische lijn.



drukgradiënt in de waterverzadigde zone, die sterk
afbuigt richting de polder. De slecht doorlatende
scheurvulling remt het water, waardoor de druk
bovenstrooms van de scheur stijgt. Beneden-
strooms van de scheurvulling daalt de waterstand
door de vertraagde aanvoer. Na bereiken van 
druk-stromingsevenwicht stroomt meer water
onder de scheur door en is sprake van een perma-
nent toegenomen verhang over de scheur. Bij 
openingen of aan het einde van de barrière wordt
er ook water door/omheen gedrukt. 

Alleen bij hoge neerslagintensiteit is waargeno-
men dat infiltratie wordt gedomineerd door ma-
croporiënstroming en oppervlakkige afstroming.
Macroporiën zijn de kleine scheurtjes rondom

structuurelementen en die zijn vaak regelmatig
verdeeld in de onverzadigde zone. De grote 
scheuren zijn extreme macroporiën waarbij capil-
laire krachten geen rol spelen. De macroporiën zijn
over het algemeen groter dan de eerdergenoemde
bio-poriën en ze spelen alleen een rol bij de interne
afvoer van intensieve neerslag. Hoe hoger het 
freatische niveau hoe groter de fractie horizontale
afstroming, de berging is immers al vol. In die situ-
atie kan gedurende korte tijd horizontale stroming
plaatsvinden door scheuren met alle gevolgen van
dien. Daarbij is vooral de geometrie en connectivi-
teit van het macroporiënstelsel van belang. 

Uitgaande van een situatie na een natte herfst,
waarbij alle onregelmatig gevormde droogte-
scheuren (zie foto’s) dichtgezwollen zijn door 
herbevochtiging, is er alleen sprake van matrix-
stroming (capillair gebonden water) en stroming
door ronde bio-poriën. Immers alle scheuren zijn
dichtgezwollen. 

Scheuren die ook dan nog open staan moeten 
dan een andere oorzaak hebben. In een dijktalud
kunnen hellingprocessen niet worden uitgesloten.
Een andere verklaring kan zijn dat sprake is ge-
weest van irreversibele krimp zoals dat optreedt bij
rijping van onrijpe klei, en na extreme uitdroging
zoals dat in extreem droge zomers kan gebeuren.  

Waterspanningsmetingen rondom
met zwelklei gevulde scheur
In Delfland is één van de met zwelklei gevulde
scheuren voorzien van een waterspanningsmeter
(WSM) boven en een onder de scheur (zie figuur 5).
Daarnaast is een referentiesituatie zonder scheur
dichtbij op dezelfde manier ingericht. Gedurende
een winter en lente is bekeken of de scheurvulling
een zichtbare invloed heeft op het freatische 
niveau en verhang. Er is gekozen voor 4 water-
spanningsmeters, omdat die vrijwel direct in even-
wicht zijn met de drukveranderingen, beter zijn
afgeschermd van oppervlakkig afstromend water
en zeer lokaal meten. Ze kunnen alleen in de 
waterverzadigde zone worden geplaatst, omdat ze
anders kunnen leeglopen. Een voordeel van peil-
buizen is, dat ze een completer globaal beeld
geven van de vochttoestand in stationaire condi-
ties. Tensiometers (WSM’s voor de water-onverza-
digde zone) kunnen de meest extreme freatische
piek detecteren. Deze zouden een toevoeging 
kunnen zijn als de interesse ook uitgaat naar de
kortdurende extreem natte situatie na een droge
periode. 

In twee neerslagrijke periodes is inderdaad gedu-
rende korte tijd een toename waargenomen van
het stijghoogteverschil op korte afstand (zie figuur
6). Echter, in rustigere perioden was er “boven-
strooms van de scheur” een structureel lagere 
waterspanning dan benedenstrooms. Het verhang
is zeer onverwacht onregelmatig en suggereert
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Figuur 3 – Ongeroerde monsters uit met zwelklei 
opgevulde droogtescheuren in boezemkades 
(bron: Fugro).

Figuur 4 – Plaxissimulatie van effect droogtescheuren op macrostabiliteit (bron: Fugro).

Tabel 1 - In het laboratorium gemeten eigenschappen van twee soorten zwelklei 

Eigenschap Mikolit Cebogel Premium

Volumiek gewicht (in-situ)  [kN/m2] 14,9 à 18,5 13,2 à 16,7

Watergehalte (in-situ)  [%(m/m)] 26,7 à 45,8 46,1 à 87,1

Vloeigrens  [%(m/m)] 51 609

Uitrolgrens  [%(m/m)] 21 46

Plasticiteitsindex  [%(m/m)] 30 563

Consistentie-index  [-] 0,49 0,96

Zandgehalte  [%(m/m)] 3,0 1,1

Gehalte organisch stof  [%(m/m)] 1,6 0,0

Kalkgehalte  [%(m/m)] 3,0 0,9

Zoutgehalte in bodemvocht  [NaCl g/l] 6,7 2,0

Secant hoek van inwendige wrijving bij 2% rek !sec  [0] 25 à 27 31 à 39

Secant hoek van inwendige wrijving bij 25% rek !sec  [0] 17 à 18 20 à 31

Ongedraineerde schuifsterkteratio bij 25% rek S  [-] 0,31 0,65 à 1,49

Primaire samendrukkingscoëfficiënt na grensspanning C’p [-] 10,5 à 12,6 13,6

Secundaire samendrukkingscoëfficiënt na grensspanning C’s [-] 35,5 à 41,1 36,6 à 38,4

Grensspanning "’p [kPa] 26 à 28 36

Consolidatiecoëfficiënt cv [m2/s] 1,9x10-8 à 5,5x10-8 Niet te bepalen

Eénpuntsproctordichtheid  [%] Niet te bepalen Niet te bepalen



zelfs dat sprake is van freatische stroming vanuit
het talud richting de boezem. Daarom werd er 
getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de water-
spanningsmeters en is het materiaal en het data-
verwerkingssysteem nagelopen om meetfouten uit
te sluiten. Alles bleek echter goed te werken. Na
terugwinning van de systemen is vastgesteld dat
ook de sensorkalibraties prima in orde waren. 

Doormeten in de droge lente leidde niet tot een
verandering van dit algemene beeld. Ook toen was
sprake van een opbolling onder de gevulde scheur.
Een fysische verklaring voor het stijghoogte-
verloop kan zijn dat het talud aan de polderzijde is
geconsolideerd. Daardoor zijn er boven de scheur
meer en grotere poriën dan onder de scheur. Het
is zuiver hypothetisch, dat er onder de scheur
sprake is van vertraagde verticale grondwater-
beweging. Om dit uit te sluiten, is een groter aan-
tal meetpunten nodig. Vooralsnog is echter aan-
getoond, dat er op die locatie alleen gedurende 
intensieve neerslagperioden sprake is van een 
relatieve versterking van het freatisch verhang in
de dijk. 

Conclusies en aanbevelingen
De conclusie is dat het afdichten van droogte-
scheuren in boezemkades in Delfland met zwelklei
effectief is om verdere uitdroging van de boezem-
kades te beperken, doordat de diepere bodem-
lagen beter worden beschermd tegen zon en wind.
Hierdoor wordt een versnelde achteruitgang van
de stabiliteit door structuurvorming, oxidatie van
organische stof tegengegaan en is er een verlaagde
kans op hydraulische kortsluiting en/of diergrave-
rijen. Het afdichten leidt echter niet direct tot een
significante verandering van de macrostabiliteit,
omdat de zwelklei de samenhang van het dijk-
lichaam niet beïnvloedt. 

Een zorgpunt was, dat de relatief waterondoor-
latende zwelklei zou leiden tot opstuwing van de
freatische lijn in het dijklichaam en daardoor tot
een lagere macrostabiliteit. Dit lijkt op basis van
boringen en waterspanningsmetingen echter niet
het geval, behalve tijdens korte perioden van 
intensieve neerslag. Het is daarentegen niet aan-
getoond dat dit ligt aan de vulling van de sleuf. 
Uit de waterspanningsmetingen lijkt wel sprake 
te zijn van een grotere invloed van verschillende
materiaaleigenschappen in de dijk op de vorm van
de verhanglijn. Dat benadrukt de noodzaak tot
goed toezicht op aangebracht materiaal tijdens de
uitvoering van dijkversterkingen. 

Het vullen van de scheuren met zwelklei is nuttig
als overbruggingsmaatregel. Het neemt echter
niet een belangrijke oorzaak van de droogtescheu-
ren weg, namelijk dat veel dijken in het verleden
zijn versterkt met ongerijpte en/of te natte klei.
Op lange termijn lijkt het effectiever om de 
deklaag van scheurgevoelige dijken te vervangen

door een kleilaag die beter bestand is tegen weer
en wind. De zwelklei voorkomt namelijk niet, dat
er nieuwe droogtescheuren ontstaan. Bovendien
kan niet worden uitgesloten dat macroporiën 
in kleilagen aan de onderkant van het dijktalud in
elkaar worden gedrukt en op termijn de freatische
lijn negatief beïnvloeden. Op de zwelklei in droog-
tescheuren lijkt zich geen goede grasmat te 
ontwikkelen. Dit zou kunnen worden voorkomen
door de zwelklei dieper weg te drukken en te ver-
dichten en de bovenkant van de scheur te vullen

met begroeibare grond of teelaarde. 
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Figuur 5 – Water-
spanningsmeters
rondom met zwel-
klei opgevulde
droogtescheur
(bron: Fugro).

Figuur 6 – Gemeten waterspanning uitgedrukt als stijghoogte met neerslagsom van het voorafgaande
etmaal gedurende de neerslagperioden rond de jaarwisseling van 2017-2018 en april 2018.


