
Inleiding 
Opdrijven, opbollen, en opbarsten; deze Neder-
landse termen staan alle drie voor uplift. Uplift is
een fenomeen dat kan optreden in het achterland
van dijken bij een (langdurige) hoge buitenwater-
stand in met name het rivierengebied. Er wordt in
dit artikel gefocust op het rivierengebied, omdat
langs de kust en de meren uplift minder relevant 
is, onder andere vanwege de kortdurende hoge 
waterstanden. Een typische grondopbouw in het 
rivierengebied is weergegeven in figuur 1. Het 
achterland bestaat uit een watervoerende zandlaag
met daar bovenop een deklaag opgebouwd uit
veelal klei- en veenlagen. Wanneer de rivierwater-
stand stijgt, zullen ook de waterdrukken in de zand-
laag stijgen, omdat deze een hoge waterdoor-
latendheid heeft en er zich een intredepunt op 
de rivierbodem of in de uiterwaard bevindt. De 
cohesieve deklaag heeft juist een lage waterdoor-
latendheid en zal de hoge druk in de zandlaag 
voelen. Wanneer de druk in de zandlaag te ver 
oploopt, kan de deklaag opdrijven, en kan tegelijker-
tijd gaan vervormen en scheuren. Het gedrag van
de deklaag tijdens uplift condities is complex,
omdat er niet sprake is van één bezwijkmechanisme
maar meerdere opeenvolgende deelmechanismen.
De huidige methodiek conform het WBI2017, 
die slechts één deelmechanisme beschouwt voor
het bepalen van de sterkte van de deklaag, geeft
aanleiding tot verbetering. 

In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste 
resultaten van een afstudeeronderzoek aan de 
TU Delft, faculteit Civiele Techniek en Aardweten-
schappen, sectie Hydraulic Structures & Flood Risk,
in opdracht van Arcadis. Hier stond het verbeteren
van het model voor uplift centraal. Eerst wordt 
ingegaan op de invloed van uplift op faalmechanis-
men van dijken. Daarna wordt de probleemstelling
besproken, alsmede de methodiek van het afstu-
deeronderzoek. Ten slotte wordt toegewerkt naar
het voorstel om opbarsten, welke het tweede 
deelmechanisme is, te beoordelen. 

Uplift in de context van dijktoetsingen 
Het onderzoek heeft zich toegespitst op uplift 
als inleidend mechanisme van het faalmechanisme
interne erosie. Interne erosie bestaat uit drie 
successievelijke deelmechanismes: uplift, heave en
piping. Tijdens uplift gaat de deklaag opdrijven,
doordat de waterdruk aan de bovenzijde van de
zandlaag groter wordt dan het eigen gewicht van
de deklaag. Voor interne erosie wordt aangenomen
dat tijdens het opdrijven de deklaag ook gaat
scheuren. Er ontstaat een zogenoemd uittrede-
punt, waardoor de hoge waterdruk in de zandlaag
afneemt. Vervolgens kan heave optreden; dit 
betekent dat er verticaal zandkorrels getrans-
porteerd worden vanuit het watervoerend pakket,
door het uittredepunt, naar het maaiveld. In de
praktijk worden dan kleine zandmeevoerende 
wellen waargenomen. Ten slotte houdt piping in

dat er door een grondwaterstroom van de rivier
richting het achterland zand erodeert, waardoor
een pijp onder het dijklichaam ontstaat. Wanneer
deze pijp in direct contact komt met de rivier, zal
deze groeien in diameter en kan de dijk instorten
door interne erosie. Samenvattend is uplift het 
eerste deelmechanisme van interne erosie. Als
uplift niet plaatsvindt, zal de dijk ook niet kunnen
falen ten gevolge van interne erosie. 

Overigens speelt uplift ook een rol in het kader van
het faalmechanisme macro-stabiliteit. Of uplift al
dan niet kan optreden, heeft invloed op de model-
keuze; voor uplift-gevoelige dijksecties wordt het
Uplift-Van model gekozen. Daarnaast heeft het 
al dan niet scheuren van de deklaag invloed op de
keuze van de sterkteparameters van de deklaag
tijdens de uplift condities. 

Veel Nederlandse rivierdijken ondergaan nu een
toetsing aan de wettelijk voorgeschreven veilig-
heidseisen. Een beter model voor uplift leidt tot
een scherpere beoordeling en mogelijk minder
maatregelen. Een typische maatregel om de veilig-
heid tegen interne erosie en macro-stabiliteit 
te verbeteren, is het aanleggen van een berm in 
het achterland of een stalen damwandscherm in de
binnenteen. Een scherpere beoordeling kan leiden
tot minder kosten qua materiaal en materieelinzet,
omgevingshinder en ruimtegebruik. 

Probleemstelling 
De huidige beoordelingsmethodiek van uplift geeft
reden tot verbetering. Het is gebaseerd op 1D 
verticaal evenwicht en beschrijft natuurkundig dat
de deklaag opdrijft. Bij uplift binnen interne erosie
wordt aangenomen dat er tegelijkertijd een uit-
tredepunt ontstaat door scheurvorming, dus dat de
deklaag opbarst. De scheurvorming is niet expliciet
opgenomen in het uplift model van het WBI2017,
waardoor het model in ieder geval te ver vereen-
voudigd is of zelfs incompleet is. Hieronder wordt
in detail de huidige beoordeling voor opdrijven 
benoemd, alsmede redenen uit literatuur om 
opbarsten als het tweede deelmechanisme toe te
voegen. 
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Figuur 1 – Typische dwarsdoorsnede van dijk met grondopbouw.
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OPDRIJVEN 
De huidige toetsing op uplift is op basis van een
eendimensionaal (1D) verticaal evenwicht (figuur 2).
Meestal wordt het verticaal evenwicht beschouwd
ter plaatse van de teen van de dijk, bij een sloot, of
op het laagste punt in het maaiveld. In vergelijking 1
is de probabilistische formule opgenomen. Tabel 1
geeft toelichting bij de symbolen. 

Hier hangt de sterkte van de deklaag alleen af van
gewicht, dat het product is van de dikte van de 
deklaag en het effectieve volume gewicht van de
grondsoort (’t Hart, 2018). 

OPBARSTEN 
Wanneer de deklaag is opgedreven, is dit soms
waar te nemen door zwakke golfbewegingen van
het maaiveld bij betreden (Calle, 2002; ’t Hart,

2018; Tissink, 2015). In deze conditie is de deklaag
vervormd, maar niet gescheurd en is er geen uit-
tredepunt gevormd, zie figuur 3. 

In figuur 4 is te zien wanneer de deklaag is opge-
barsten, dus gescheurd, en waar hierna heave en 
piping kunnen optreden. De sterkte van de deklaag
tegen scheuren hangt af van sterkte-eigenschappen,
zoals dikte en stijfheid (’t Hart, 2018). Verder worden
nog cohesieve krachten, spanningsspreiding, onge-
draineerde schuifsterkte en treksterkte genoemd
als sterkte componenten van de deklaag in de 
literatuur (Calle, 2002; Hoffman, 2019; van Hoven
et al., 2019). Deze parameters worden nu niet 
meegenomen in de sterkte berekeningen van
uplift, waardoor gesteld kan worden dat het 
huidige model incompleet en overconservatief is.

Het is van belang om een onderscheid te kunnen
maken tussen opbollen en opbarsten voor de 
beoordeling van dijken. 

Methode 
Tijdens het afstudeeronderzoek is een conceptueel
model ontwikkeld, waarbij het probleem is opge-
deeld in twee richtingen: water en grond. 

Voor het eerste deel van het probleem is een 2D 
geohydrologisch model op basis van de eindige 
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Het fenomeen uplift vertaalt zich naar het Nederlands naar het opdrijven, 
opbollen en/of opbarsten van de deklaag achter een (rivier)dijk. Het bezwijken
van de deklaag door uplift kan als inleidend mechanisme voor piping en heave
leiden tot algeheel dijkfalen. Het gedrag van de deklaag tijdens deze conditie 
is complex. Uplift wordt nu getoetst aan de hand van het verticaal evenwicht en
bij het faalmechanisme interne erosie wordt aangenomen dat scheuren ontstaan

in de deklaag wanneer niet wordt voldaan aan het verticaal evenwicht. 
Dit artikel bevat een voorstel voor het verbeteren van de beoordeling van 
de sterkte van de deklaag. Uplift kan beter opgedeeld worden in twee delen: 
opdrijven en opbarsten. Opbarsten wordt dan beschreven door het bezwijken
op trek- of schuifscheuren.

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

Figuur 2 – Verticaal evenwicht bij de teen van de dijk.

Figuur 3 – Opgebolde deklaag.

Figuur 4 – Opgebarsten deklaag.

Vergelijking 1

Tabel 1 – Symbolen bij vergelijkingen.

Tabel 2 – Invoerparameters voor 
doorsnede van project WAM

- Effectieve trekcapaciteit of 
treksterkte aangenomen als 
de helft van de waarde voor 
de effectieve cohesie volgens 
Bagge (1985)
- Overige geotechnische 
parameters uit Hertogh 
et al. (2018) en 
Kwakman (2019)
- Dempingsfactor rexit berekend 
volgens de methode uit 
TRWD (TAW, 2004)



differentiemethode gebruikt. In dit stationaire
model zijn de rivierwaterstand en de waterstand 
in het verre achterland de randvoorwaarden. Het
veld van de doorlatendheid is gebaseerd op de 
geometrie van de dijk en de grondlaagopbouw. In
dit veld is een bepaalde lengte gekozen als opdrijf-
zone, in deze zone zit een waterlens tussen de 
deklaag en de watervoerende laag met een zeer
hoge doorlatendheid, zoals te zien in figuur 5. In dit
2D geohydrologisch model is de opdrijflengte 
gekozen, maar is in werkelijkheid afhankelijk van de
leklengte. In figuur 6 is het resultaat gevisualiseerd,
waarin de potentiaallijnen zijn weergegeven. In de
opdrijfzone is in de waterlens de druk constant.
Hoe langer de opdrijfzone gekozen is, hoe lager 
de druk in de opdrijfzone is. Via het model valt te
achterhalen welke druk er heerst in de waterlens en
dit geeft ons de belasting van het probleem. 

Voor het tweede deel van het probleem is gebruik
gemaakt van Plaxis 2D; een geotechnisch model 
gebaseerd op de eindige elementen methode. De
opgedreven deklaag is geschematiseerd als een 
ingeklemde balk, weergegeven in figuur 7. De 
inklemming is in Plaxis ingevoerd, waarbij bij de
verticale uiteindes verplaatsingen in x- en y-richting

niet toegestaan zijn. Met de druk gevonden 
bij het geohydrologisch probleem kan getoetst
worden welk gedrag de als balk geschematiseerde
deklaag vertoont, dat wil zeggen of en hoe de 
deklaag bezwijkt. Als voorbeeld is in figuur 8 de 
relatieve schuifsterkte op het moment van bezwijken
weergegeven. 

Scheurvorming 
Het bezwijken van de deklaag wordt gedefinieerd
als een doorgaande scheur, dit is het uittredepunt.
Deze scheurvorming is beoordeeld aan de hand van
de eerste twee breuk modi: breuk gebaseerd op
trek en op afschuiving. Hieronder zullen beide
typen scheuren worden toegelicht, zie ook figuur
9, evenals de gevonden bijbehorende criteria. 

TREKSCHEUREN 
Een trekscheur ontstaat doordat de trekcapaciteit
van het materiaal is bereikt. Bros gedrag ontstaat
bij bezwijken bij trekspanningen in cohesieve 
gronden onder een snelle belasting. Voor een 
deklaag is het bereiken van de trekcapaciteit pro-
blematisch, als dit aan de onderkant van de deklaag
ontstaat. Hier zijn de initiële spanningen relatief
hoog en een beginnende scheur zal zich vormen 

tot een doorgaande scheur. In het midden aan de
bovenkant van de deklaag kan overigens ook een
beginnende trekscheur ontstaan. Echter is deze
niet problematisch, omdat het onwaarschijnlijk 
is dat deze scheur tot een doorgaande scheur zal 
leiden, vanwege de lage initiële spanningen en 
de toenemende spanningen naarmate de scheur
vordert. 

Of de trekcapaciteit bereikt wordt aan de onder-
kant van de deklaag, kan nagegaan worden aan 
de hand van de spanningstoestand met Mohr-
Coulomb cirkels en spanningspaden, zie figuur 10.
Bij hogere belasting zullen de Mohr-Coulomb 
cirkels groter worden. Wanneer de cirkel de Mohr-
Coulomb omhullende raakt, zal de onderkant van
de deklaag de schuifcapaciteit bereiken. De trek-
capaciteit is bereikt als de kleine hoofdspanning
(!3) gelijk is aan de maximale treksterkte. 

Wanneer dit gebeurt aan de onderkant van de 
deklaag, zal de scheur doorgaan door de rest van de
deklaag. 

Een criterium voor de minimale dikte waarbij 
geen trekscheuren optreden is opgenomen in 
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Figuur 6 – Potentiaal lijnen als resultaat van het FD model.
De onderste figuur is een detail van het bovenste figuur.

Figuur 7 – Schematisatie opgedreven deklaag als ingeklemde balk. Figuur 8 – Relatieve schuifsterkte op het moment van falen.

Figuur 5 – Waterdoorlatendheidsveld en randvoorwaarden van
geohydrologisch FD model.



vergelijking 2. Deze is gevonden op basis van Mohr-
Coulomb, met de aanname dat de spanningspaden
verticaal lopen, omdat de deklaag licht overgecon-
solideerd zal reageren. Bij deze dikte van de dek-
laag zal precies de waarde van de kleine hoofd-
spanning (!3) de maximale treksterkte zijn. Bij een
grotere dikte van de deklaag dan de uitgerekende
Dcover zal de schuifsterkte eerder dan de treksterkte
worden bereikt, en zal in de deklaag geen door-
gaande trekscheuren optreden. 

Vergelijking 2

SCHUIFSCHEUREN
Een schuifscheur ontstaat als de afschuifcapaciteit
over de gehele dikte van de deklaag is bereikt. Deze
hangt af van de lengte van de opdrijfzone en de
overdruk in de waterlens. De lengte van de opdrijf-
zone is afhankelijk van de leklengte, en is op basis
van expert judgement aangenomen op een kwart
van de leklengte. De wateroverdruk is op basis 
van de 2D geohydrologische analyses aangenomen
als de gemiddelde druk over de lengte van de 
opdrijfzone onder niet-opgedreven condities. Deze
waarde is analytisch te achterhalen via de Dupuit-
vergelijkingen. De beoordeling op het ontstaan 
van schuifscheuren berust op een 2D verticaal 
evenwicht, die de schuifsterkte van de deklaag
meeneemt. Met een eerste inschatting dat de 
opdrijfzone ongeveer een kwart is van de leklengte
van het achterland, is een criterium voor de mini-
male dikte tegen schuifscheuren gevonden, zie 
vergelijking 3. Voor een uitgebreide toelichting van
de onderstaande vergelijkingen wordt verwezen
naar pagina 38 van de MSc thesis. 

Vanuit de theorie: Voorgesteld model 
In het afstudeeronderzoek wordt voorgesteld
uplift te splitsen in twee delen: het al bestaande
deel opdrijven en het aanvullende deel opbarsten.
De eerste stap, het opdrijven, is gebaseerd op het
verticaal evenwicht. Indien dit verticale evenwicht
niet voldoet, wordt opbarsten beoordeeld door te
toetsen of er trek- of schuifscheuren ontstaan.
Wanneer het ontstaan van scheuren met voldoende
zekerheid is uit te sluiten, zal de deklaag niet 
opbarsten, maar slechts opbollen. In dit geval kan
ondanks het opdrijven geen uittredepunt ontstaan.
Het optreden van heave en piping is daarmee 
uitgesloten. 

In de praktijk: Case WAM 
Als voorbeeld is de uitwerking voor een bestaande
doorsnede binnen het dijktraject Wijk bij Duur-

stede – Amerongen (WAM) opgenomen. Het ligt
aan de noordoever van rivier de Nederrijn en maakt
deel uit van normtraject 44-1. De grondopbouw in
het achterland is geïllustreerd in figuur 11. In de
doorsnede is sprake van een 6 m dikke deklaag.
Voor de overige parameters wordt verwezen naar
tabel 2. Het verticaal evenwicht bij WBN bedraagt
semiprobabilistisch 1,26 bij een eis van 1,78 vol-
gens OI2014. Het doel is hier om uplift probabilis-
tisch te toesten aan de twee deelmechanismes: het
reeds bestaande opdrijven en het nieuwe aanvul-
lende opbarsten. 

Voor deze locatie geldt een veiligheidsnorm, die
uitgedrukt in de betrouwbaarheidsindex " = 5.03
bedraagt. Voor het opdrijven is volgens vergelijking
1 getoetst, en hiervoor is " = 4.52 gevonden. Het
scheuren van de deklaag is getoetst met de proba-
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Figuur 9 –
Scheurvorming 

tijdens 
opdrijfcondities.

Vergelijking 3

Waarin

Vergelijking 4

Vergelijking 5

Figuur 11 –
Grondopbouw ter hoogte
van de binnenteen bij 
een doorsnede van 
project WAM (Hertogh 
et al., 2018).

Figuur 10 –
Spanningstoestand tijdens
scheurvorming. De zwarte
punten aan de toppen van

de Mohr cirkels geven de
spanningspaden weer.



bilistische vergelijkingen voor trekscheuren (verge-
lijking 4) en voor schuifscheuren (vergelijking 5). In
dit geval blijkt dat het ontstaan van schuifscheuren
normatief is, en is het resultaat " = 6.04. 

In deze case is het ontstaan van scheuren uit te 
sluiten met een voldoende mate van veiligheid 
(" = 6.04>5.03). Met het betrekken van de weer-
stand tegen scheuren is er dus een zekere mate van
winst geboekt in de toetsing van de veiligheid
tegen uplift. Interne erosie kan op de beschouwde
locatie uitgesloten worden. Hierbij wordt opge-
merkt dat het nagaan van de veiligheid tegen uplift via
het beoordelen van het deelmechanisme opbarsten
vooralsnog alleen probabilistisch mogelijk is. 

Discussie en aanbevelingen 
Het huidige onderzoek is uitgevoerd met twee 
separate modellen (Geohydrologisch FD en Plaxis
FEA), om specifieke relaties te kwantificeren. Het
langer worden van de opdrijfzone onder hogere
drukken is hierbij niet beschouwd. Daarnaast is 
aangenomen dat de deklaag volledig ongedrai-
neerd reageert en dat de deklaag een uniforme
dikte heeft. Als volgende verbetering voor het 
beschrijven van het gedrag van de deklaag wordt 
de invloed van tijdsafhankelijkheid aanbevolen, 
alsmede het valideren van het huidige voorstel om

de sterkte tegen scheuren te beoordelen. Verder
onderzoek is nodig voor de bepaling van de opdrijf-
lengte en het beschouwen van 3D effecten. 

Uiteindelijk valt aan te bevelen om het aanvullende
deelmechanisme aan het Beoordelings- en Ont-
werpinstrumentarium (BOI) toe te voegen, omdat
de huidige beoordelingsmethode van uplift op
basis van 1D verticaal evenwicht incompleet is. 
Ook is er naast de voorgestelde probabilistische 
benadering een semi-probabilistische methode 
gewenst, inclusief een kalibratie voor de gewenste
veiligheidsfactoren voor het aanvullende deel-
mechanisme opbarsten. 

De MSc thesis is online in te zien via: 
http://resolver.tudelft.nl/uuid:db771c4a
-a31e-46a0-ac48-5e2469197e91.
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