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S HIELDS- DARCY MODEL: GRONDWATER-

STROMINGSMODEL BEREKENT KRITISCH VERVAL
BIJ PIPING VOOR PRAKTIJKCONDITIES
Inleiding
Het faalmechanisme piping wordt gedefinieerd
als de ontwikkeling van geultjes onder dijken als
gevolg van de geleidelijke verwijdering van zandig
materiaal door stromend grondwater. Hoewel de
grondwaterstroming de drijvende kracht is van
erosie in geultjes, vindt transport van korrels
plaats, indien de zogenaamde wandschuifkrachten
hun kritische waarden overschrijden. Daarom
bepalen zowel de aandrijf- als weerstandskrachten
de erosie en het sedimenttransport in de geultjes
en daarmee piping. Hierin zijn drie fasen karakteristiek: Fase 1 kenmerkt het kwelproces (geen
erosie); Fase 2 vertegenwoordigt de terugschrijdende erosie waarin zandmeevoerende wellen
optreden; en in fase 3 overschrijden de afmetingen
van de geultjes hun kritische waarden, resulterend
in het bezwijken van de dijk (of dam).
Het voorgestelde piping-model, Shields-Darcy
(hierna SD-model genoemd), benadert de 2Dgrondwaterstroming naar de geultjes voor een
homogene en isotrope zandlaag. Op basis van de
afvoer- of debietverdeling in de zandlaag wordt
een weerstandsvergelijking afgeleid voor het

voorspellen van het (toelaatbare) verhang over de
dijk. Deze vergelijking bestaat uit twee termen:
de Shields-term en de Darcy-term.
Het kritieke stadium van erosie wordt beschreven
met het uitgebreide Shields-diagram voor laminaire stroming. De spreiding van de gegevens
tussen de boven- en ondergrens is voornamelijk
toe te schrijven aan verschillende definities van het
begin van bewegen. Hier wordt de bovengrens
of de opmars van de korrels gesimuleerd, waarbij
de niet-uniformiteit van zand met een probabilistische erosiebenadering wordt gemodelleerd.
Voor praktijkcondities kan de voorgestelde weerstandsvergelijking tot de Shields-term worden
vereenvoudigd; met andere woorden, de Darcyterm kan voor grote afmetingen van de zandlaag
worden verwaarloosd. In dergelijke gevallen hangt
het toelaatbare verhang voornamelijk af van de
intrinsieke bodemeigenschappen en is dus vergelijkbaar met de rekenregel van Bligh. Dit artikel
is een reflectie van het manuscript ‘Influence of
erosion on piping in terms of field conditions’
gepubliceerd in de Journal of Hydraulic Research,
https://doi.org/10.1080/00221686.2020.1786741.

Figuur 1 –
Uitgebreide
Shields-diagram.

Modelaannames
Deze paragraaf bespreekt de uitgangspunten
voor het opstellen van de weerstandsvergelijking.
De stroming in de zandlaag en in de geultjes wordt
geschematiseerd, waarbij aandacht aan 2D- en 3Deffecten wordt besteed. Het begin van bewegen
treedt op, indien de aandrijfkracht de kritische
waarde overschrijdt en wordt hier met het uitgebreide Shields-diagram gemodelleerd.
Verschillende onderzoekers hebben in het laboratorium zogenaamde ‘hole-type’ testen uitgevoerd.
Hierin is de zandlaag met een plaat afgedekt. In
deze afdekplaat zelf bevindt zich een kunstmatig
gat, dat varieert van 1 cm tot 10 cm. Indien het
verhang een kritische waarde overschrijdt, dan
komt hier een zandwatermengsel uit. Het blijkt,
dat het gemeten kritische verhang ongeveer 2/3
van het kritisch verhang zonder gat is. Daarom
strekt het tot de aanbeveling om de verschillen
tussen enerzijds ‘hole-type’ testen en anderzijds
‘area-type’, ‘ditch-type’ en ‘slope-type’ testen
nader te onderzoeken. Hier beschouwen we het
faalmechanisme piping zonder vooraf gemaakte
verticale gaten.
Indien de grenspotentiaal wordt overschreden,
barst de deklaag van klei op. Omdat de gevormde
verticale scheurtjes of opbarstkanaaltjes aanzienlijk kleiner zijn dan de hierboven beschreven
verticale gaten, heerst in de kleilaag een hydrostatische drukverdeling. Ofschoon de wateroverdruk
in het bovenste deel van de zandlaag door het
opbarsten is afgenomen, is ze onvoldoende groot.
De verticale omhooggestuwde waterstroom verzamelt zich dan tussen de zand- en de kleilaag,
waardoor de kleilaag op het scheidingsvlak gaat
drijven.
Berekeningsresultaten van bijv. DGeoFlow laten
zien, dat bij kleinschalige testen het lokale verhang
bij de kop van de geultjes sterk gekromd is en
op die locatie het grootst is. Dit betekent, dat
per eenheid van lengte de intreepunten van de
geultjes meer water aantrekken dan het middendeel van de geultjes. Dit is toe te schrijven aan 3Deffecten in de stromingsrichting. Zij zijn relevant,
omdat ze lokaal de geultjessnelheid verhogen en
dus het erosieproces versnellen, echter de kritische
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SAM E N VAT T I N G
Voor het voorspellen van filtersnelheden in een complexe ondergrond van
zandlagen wordt meestal de Laplace-vergelijking toegepast. In bijvoorbeeld het
model DGeoFlow wordt naast de grondwaterstroming, ook de geultjesstroming
direct onder de ondoordringbare dijk berekend. Bij het faalmechanisme piping
bereiken de geultjes boven in de zandlaag hun kritische afmetingen en groeien
daarna in de lengte- en dwarsrichting naar de rivieroever. Wanneer het
uitruimingsproces start, zal de dijk of dam binnen enkele uren bezwijken. Deze

publicatie beschrijft het piping-model Shields-Darcy voor een watervoerende
laag, waarin de gemiddelde korrelgrootte varieert van 0,1 mm tot 0,3 mm.
De hierin geschematiseerde afvoeren aan de rivierzijde, aan de landzijde en in
de ondergrond worden met Ohm’s wet en de continuïteitsvergelijking bepaald.
Voor veldomstandigheden leidt de verkregen weerstandsvergelijking tot
een analytische formule, die met Bligh’s rekenregel vergelijkbaar is.

Figuur 2 –
Schematisering
van grondwaterstroming in
twee zones

Figuur 3 –
Schematisering van de
weerstanden
in de zandlaag
en in de geultjes.

geultjesafvoer nabij de uitstroming (zie vgl. (14)
bepaalt uiteindelijk piping. Omdat deze afvoer
met goottesten is geijkt, is de invloed van 3Dstroming indirect in het SD-model verdisconteerd
(zie ook de Reynoldscoëfficiënt in vgl. (16).
Laboratoriumexperimenten toonden ook aan, dat
het lokale verhang nabij de uittreepunten van de
geultjes sterk gebogen is. Dit duidt erop, dat de
verticale instroming hier net zoals bij de kop van
de geultjes relatief groot is en dus zijn de stroomsnelheden nabij de uitstroming ook hoger. Hoewel
dit leidt tot een lokaal snellere erosie, zijn 3Dinvloeden zoals eerder opgemerkt in de Reynoldscoëfficiënt verwerkt.
De instroming van het grondwater vanuit de
zandlaag naar de geultjes langs de gehele 3Domtrek van de geultjes draagt bij aan het erosiemechanisme. De breedte van het 3D-invloedsgebied loodrecht op de stromingsrichting blijkt
op basis van experimenteel onderzoek 0,3 m of
300 keer de geultjeshoogte te zijn. De invloed van
deze transversale 3D-effecten zijn in de onbekende
coëfficiënten van het SD-model gekalibreerd en
gevalideerd. Evenzo wordt opgemerkt, dat de
bijdrage van meanderende en vlechtende geultjes
met inbegrip van de intree- en uittreeverliezen
indirect in de modellering zit.
Sedimenttransport vertegenwoordigt de hoeveelheid bewegende zandkorrels, meestal als gevolg
van de trekkende waterstroom in de geultjes. Het
Shields-diagram illustreert hoe de dimensieloze
kritische bodem- of wandschuifspanning of de

kritische Shields-parameter, een functie is van een
dimensieloze diameter van de zandkorrel. Deze
schuifspanning is vereist voor het begin van bewegen.
Figuur 1 toont het uitgebreide Shields-diagram
voor zowel laminaire als turbulente stromingen.
Bij de huidige modellering van piping, zoals bijvoorbeeld in DGeoFlow, is geen aandacht besteed
aan het brede bereik tussen de onder- en bovengrenzen van de kritische wandschuifspanning (zie
ook de streeplijn en de getrokken lijn in figuur 1),
die af en toe deeltjesbewegingen vertegenwoordigen op respectievelijk sommige locaties en de
opmars van zandkorrels. Verschillende onderzoekers
hebben proeven uitgevoerd, waarbij erosie werd
onderzocht in water onder invloed van laminaire
stroming. Deze experimenten toonden een redelijke overeenkomst met de hier toegepaste bovengrens.

Weerstandsmodellering
Deze paragraaf beschrijft een gelineariseerde
2D-weerstandsvergelijking, die de basis van het
SD-model vormt. Meestal wordt de grondwaterstroming in watervoerende lagen met Darcy’s
wet berekend. Volgens zijn hypothese is de filtersnelheid (uf) in een permeabele laag gelijk aan
het product van de doorlatendheid (K) en de
gradiënt (S) (Darcy: uf = KS en de afvoer is: Q =
BDKS). Het omgekeerde van het product van de
doorlatendheid en het bevochtigde gebied (BD)
wordt hier gedefinieerd als de kwelweerstand
{! = (BDK)-1} analoog aan de elektrische weerstand in de wet van Ohm.
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In de zandlaag worden twee zones gedefinieerd
(Figuur 2): één dicht bij de geultjes (zone A waar
ter hoogte van de geulintreepunten een knik in de
hydraulische gradiënt is) en één ver weg van de
geultjes (zone B waar de hydraulische gradiënt
geen knik heeft). Daarom wordt in zone B aangenomen dat de stroomlijnen horizontaal zijn,
terwijl ze in zone A gekromd zijn, wat zowel een
horizontale als een verticale gradiënt genereert.
Hier zijn deze verhangen lineair. De hydraulische
dijkgradiënt (Sdike) is onderverdeeld in twee rechten: de gemiddelde hydraulische gradiënt in de
geultjes, of de hydraulische geultjesgradiënt
(Spipe) en de gemiddelde hydraulische gradiënt
stroomopwaarts van de geultjes, of de hydraulische zandgradiënt (Ssand). De gradiënt Sdike wordt
met ℓ als geultjeslengte en L als kwelweglengte
gegeven als (figuur 3):
(1)
De grondwaterstroom stroomopwaarts van de
geultjes wordt aangenomen horizontaal te zijn en
daarom is de hydraulische zandgradiënt constant.
In het invloedsgebied van de geultjes (zone A,
onder de geultjes) berekenen we de grondwaterstroming naar de geultjes, uitgaande van een
lineair verhang in de geultjes. Dit houdt in dat er

geen grondwater in zone A naar buiten stroomt.
Omdat vanuit zone B geen grondwater naar de
geultjes toestroomt, beïnvloedt deze stroming
het mechanisme piping niet, dus voor piping is
uitsluitend zone A relevant. In de volgende paragraaf wordt vergelijking (1) besproken in relatie tot
de afvoerverdeling in de zandlaag.

(6)
Beschouwen we de afvoerverdeling in zone A, dan
kan Qp,m ook worden gegeven door:
(7)
Op basis van de continuïteitsvergelijking is de
geultjesafvoer:

Afvoerverdeling in het
Shields–Darcy model
Onder de dijk is de druk in de geultjes kleiner dan
onder homogene omstandigheden, wanneer er
een lineair drukverloop is tussen de rivier en het
achterland. Daarom zal een bepaalde hoeveelheid
water de geultjes binnendringen als gevolg van
horizontale stroming van stroomopwaarts en
verticale stroming van onder de geultjes. In de
zandlaag zijn de volgende afvoeren te onderscheiden (zie ook figuur 3):
– Horizontale grondwaterafvoer (Q1 = Q1,A + Q1,B)
aan de rivierzijde;
– Horizontale grondwaterafvoer (Q2) aan de landzijde;
– Geultjesafvoer (Qp,h) nabij de intreepunten;
– Horizontale grondwaterafvoer (Qs,h) in zone A;
– Verticale grondwaterafvoer (Qs,v) in zone A; en
– Geultjesafvoer (Qp,m) aan de landzijde.
De grondwaterstroming in de zandlaag en de
stroming in de geultjes zijn hier beide laminair.
Meestal wordt bij het modelleren van de grondwaterstroming de wet van Darcy en de continuïteitsvergelijking opgelost, wat bekend staat als
de oplossing van de Laplace-vergelijking. Voor het
beschrijven van de grondwaterafvoer in zandlagen
wordt hier de wet van Ohm gebruikt en wordt
geschreven in termen van afvoer (Q), gradiënt (S)
en weerstand (!), of met de vergelijking Q = S/!.
Daarom zijn de afvoeren Q1 en Q2:
(2)

(8)
Fysisch gezien is zone B irrelevant voor het voorspellen van piping, omdat de afvoeren Q1,B of Q2
niet bijdragen aan de grootte van het toelaatbare
verhang. Daarom kunnen de afvoeren Q1 en Q2
herschreven worden met Q1,*, Q2,* en Q* als hypothetische afvoeren:
(9)

De horizontale kwelweerstand in zone A (!s,A) en
in zone B (!s,B) zijn:

(14)
Hierin wordt de overall kwelweerstand !s geschreven als (Figuur 4):
(15)
Vergelijking (14) beschrijft de hydraulische dijkgradiënt op een conceptuele manier: Sdike kan
namelijk nog steeds niet worden berekend in
termen van intrinsieke bodemeigenschappen en/of
afmetingen van de zandlaag. De introductie van de

en

hypothetische afvoeren leidt tot weerstandsver(10)

gelijking (15), waarin de grootte van de transmissiviteit (= BDK) voor twee uiterste gevallen

en dus de geultjesafvoer is:
(11)
Ofschoon deze vooraf gemaakte hypothese de
afvoeren Q1, Q2 en Qp,m niet veranderen, moet het
gevolg plausibel zijn. In de wiskunde wordt deze
redeneertrand vaak toegepast. Analoog aan vergelijkingen 2, 3, 6 en 7 kunnen de hypothetische afvoeren worden geschreven als:
(12)

hieronder wordt besproken.
Voor kleinschalige proeven is de grondwaterafvoer
aan de rivierzijde ongeveer gelijk aan de geultjesafvoer aan de landzijde (of Q2 → 0). Daarom is de
referentiedikte ongeveer gelijk aan de zandlaagdikte (Dref → D) en draagt de kwelweerstand in
de zandlaag dus volledig bij aan de kritische dijkgradiënt (!s,A ! !s; zie ook figuur 4) en als gevolg
daarvan zijn de termen aan de rechterkant van
vergelijking (14) beide relevant voor de grootte

en
(13)
Hoewel de elliptische geultjes vlechtend en/of
meanderend zijn, kunnen ze schematisch worden
weergegeven als een breed rechthoekig geultje
analoog aan het wiskundige piping model van
Sellmeijer. Dit is een realistische aanname, omdat

en
(3)

het verschil tussen de hydraulische stralen (R) voor
beide configuraties marginaal is. Merk op dat voor
een rechthoek geldt R =1/2 ℓp en voor een ellips:
R!⅜ℓp waarin ℓp de hoogte van de geultjes
vertegenwoordigt. Vandaar dat vergelijking (1) kan
worden weergegeven door het volgende, met qp,m
(= Qp,m/B) als geultjesafvoer per eenheid van
breedte:

Figuur 4 –
Kenmerkende
weerstanden
als functie van
de zandlaagdikte.

(4)
en
(5)
Hierin is B de breedte van de dijk dwars op de
doorsnede, Dref is de referentiedikte van zone A,
D is de zandlaagdikte en K is de doorlatendheid.
Het wederom toepassen van Ohm’s wet geeft voor
de geultjesafvoer (Qp,m) aan de landzijde met !p
als de overall geultjesweerstand:
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van Sdike.
Voor IJkdijk en veldwaarnemingen zijn de grondwaterafvoeren Q1 en Q2 echter vergelijkbaar (Qp,m
<< Q1 ! Q2), en een relatief klein deel van de
zandlaagdikte is dus belangrijk voor het erosieproces (Dref << D en dus !s,A ! !p; zie ook figuur 4).
Merk op dat voor praktijksituaties Sdike ! Ssand =

Qp,m (!s + !p) en Sdike ! Spipe = Qp,m •!p.
De introductie van hypothetische afvoeren en de
gehanteerde uitgangspunten hebben geleid tot
een weerstandsvergelijking met een verrassend
resultaat, omdat voor daadwerkelijke dijken de
afmetingen van de zandlaag irrelevant zijn voor
de grootte van het toelaatbare verhang. De dijkgradiënt wordt immers bij dit type dijk geheel door
de korreleigenschappen (Spipe) bepaald evenals
bij de rekenregel van Bligh.
Het wiskundig model DGeoFlow voorspelt een
licht gebogen zandgradiënt. Ssand neemt in de
stromingsrichting toe en bereikt een maximum
nabij de intreepunten. Dit betekent dat de berekende filtersnelheden in de zandlaag toenemen.
Recent onderzoek heeft aangetoond, dat voor
praktijkcondities de geultjesafvoer in DGeoFlow
veelal gelijk genomen wordt aan het intredende
grondwater, dus er stroomt nauwelijks grondwater
naar het achterland. Omdat de vigerende rekenregel voor piping hiermede op gebaseerd is,
wordt een irrealistisch beeld van de werkelijkheid
gegeven, immers tijdens hoogwater treden niet
alleen zandmeevoerende wellen op, maar inundeert ook het achterland of wordt nat door kwellend water.
Hoewel in bovenstaande analyse alle relevante
afvoeren in de zandlaag en in de geultjes zijn
beschreven met geaccepteerde kennis, raden we
aan om ze te controleren met berekeningsresultaten van DGeoFlow, maar dan wel met realistische
randvoorwaarden op verschillende tijdstappen,
wanneer de geultjes naar de rivier groeien. In de
volgende paragraaf wordt de erosie in de geultjes
besproken met Shields, het deel van het Shieldsdiagram dat de laminaire stroming beschrijft.

omstandigheden "c ongeveer twee keer groter
dan onder turbulente condities.
Figuur 1 toont de experimentele gegevens van
verschillende onderzoekers als functie van de
dimensieloze D* parameter. De experimentele
curve van Shields voor uiterst grof zand, zoals
d50 = 1,0 mm (of D* > 20), wordt ook getoond. De
bovengrens van het experimentele bereik in het
laminaire regime is de opmars van korrels of het
initiëren van rimpelpatronen nabij de bodem. De
spreiding van de gemeten Shields-parameter zoals
weergegeven in het uitgebreide Shields-diagram
is ongeveer een factor twee voor zowel laminaire
als turbulente stromingsomstandigheden.

Voor fijn zand, gegeven een gemiddelde korrelgrootte d50 = 0,1 mm (of D* !2,1), is de kritische
(dimensieloze) Shields-parameter "tur,c = 0,07 voor
turbulente stromingen. Door drukschommelingen
langs de wand bewegen korrels in de geultjes
gemakkelijker in turbulente stromingen dan in
laminaire stromingen. Aangezien deze turbulentieeffecten niet direct in het Shields-diagram zijn
opgenomen, is voor het begin van bewegen van
zandkorrels onder invloed van laminaire stromings-

waarbij cv,d (! 1 – d15/d50) de variatiecoëfficiënt
is, die is gedefinieerd als de verhouding tussen
& (standaardafwijking van korrelgrootte) en '
(gemiddelde korrelgrootte).
In het Nederlandse rivierengebied bestaat de
ondergrond uit twee typen zand. In het benedenrivierengebied is het zand geclassificeerd als fijn
tot matig fijn en in het bovenrivierengebied als
grof tot uiterst grof. In Zuid-Nederland (Limburg)
bevatten de watervoerende lagen grindhoudend
zand en fijn grind. Voor het kalibreren en valideren
van zowel SD- als Sellmeijer II-modellen is zand

In de waterbouwkunde wordt voor het ontwerpen
van bodembeschermingen bijvoorbeeld voor de
rivierbodem rondom brugpijlers en kribben, een
ondergrens van de kritische Shields-parameter
gekozen. Indien experimenten inzicht geven in de
ondergrens van erosie, kan de omvang van geutjeserosie worden bepaald en zo kunnen zandmeevoerende wellen worden voorspeld. In het uiterste
geval kan erosie zodanig worden beperkt dat er
geen zandmeevoerende wellen optreden.

(16)
met
(17)

(18)

waarbij d15 de zandkorreldiameter is waarvoor
15% van de zandkorrels fijner is dan d15, g (= 9.81
m s-2) is de zwaartekracht, D* is de dimensieloze
korreldiameter, #Re,ℓ (= 6) is de Reynoldscoëfficiënt, $s/$ – 1 ! 1.65 met $ als de dichtheid van
water, $s is de dichtheid van het zand, % is de kinematische viscositeit en "ℓam,c is de kritische
Shields-parameter gerelateerd aan d50.
De onbekenden in vergelijking 14 of 16 zijn gekalibreerd met meer dan 50 testen, die in het laboratorium zijn uitgevoerd. Ongeveer 50 gootexperimenten en bepaalde veldomstandigheden zijn
gebruikt voor respectievelijk validatie en verificatie. Het combineren van vergelijkingen (16), (17)
en (18) met % = 1.33·10-6 m2 s-1 geeft:
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variërend van 0,1 mm tot 0,3 mm. Daarom zijn
vergelijkingen (16) en (19) geldig voor het bereik
van fijn tot matig fijn zand waarin cv,d < 0,5.
Deze analyse laat zien hoe voor praktijkomstandigheden de Shields-term zowel erosie als piping
regelt. Daarom is bij dijken het kritieke stadium
van piping vooral afhankelijk van de intrinsieke
bodemeigenschappen (gemiddelde korrelgrootte
tingen van de zandlaag van ondergeschikt belang.

Voor veldomstandigheden is de overall geultjesweerstand aanzienlijk groter dan de kwelweerstand !s << !p; zie ook figuur 4). Bijgevolg is
de kritische dijkgradiënt ongeveer gelijk aan de
kritische geultjesgradiënt (zie ook vergelijking
[14]):

en

gebruikt met een gemiddelde deeltjesgrootte

en de doorlatendheid via d15) en dus zijn de afme-

Modelleren van praktijkcondities

Shields benadering
Het Shields-diagram is uitgebreid toegepast voor
het bepalen van het begin van bewegen van niet
alleen zandkorrels maar ook van overige deeltjes
zoals bakeliet, bariet, polystyreen, ijzererts, enzovoorts. De drempel van korrelbeweging wordt
bepaald door een evenwicht tussen de aandrijfkracht en de weerstandskracht. De bewegingsinitiatie wordt eveneens beïnvloed door de vorm
van de korrel, zoals hoekig of afgerond. Deze
laatste effecten zijn echter niet specifiek in het
Shields-diagram verwerkt.

(19)

Conclusies
Deze publicatie beschrijft een weerstandsvergelijking voor het voorspellen van piping in relatie tot
bepaalde karakteristieke afvoeren in de zandlaag.
Voor kleinschalige proeven is de kritische dijkgradiënt gebaseerd op zowel de geultjes- als
kwelweerstand, en dus is deze gradiënt een functie
van verschillende parameters.
Voor veldomstandigheden hangt de kritische dijkgradiënt echter grotendeels af van de intrinsieke
bodemeigenschappen en dus is de grootte van
de geometrie van de zandlaag van ondergeschikt
belang voor het berekenen van piping. Voor deze
gevallen wordt geconcludeerd, dat de effecten van
de doorlatendheid gemodelleerd worden door
de kleinere korrelgrootte d15 of door de variatiecoëfficiënt. Evenzo is voor dit type condities het
SD model vergelijkbaar met de piping-rekenregel
van Bligh, omdat de Creep-factor omgekeerd
gerelateerd is aan de korrelgrootte.
Het lijkt erop dat de huidige rekenregel van
Sellmeijer geen realistisch toelaatbaar verhang
voor piping voorspelt, omdat al het intredend
grondwater vanuit de rivier naar de zandmeevoerende wel stroomt. Het is daarom zeer aanbevelingswaardig om het model DGeoFlow te
herijken met realistische randvoorwaarden en de
resultaten met het in de literatuur geaccepteerde
SD-model te vergelijken. !

