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Samenvatting 

Algemeen 
Deze rapportage behandelt de derde toetsronde van de primaire waterkering langs het 

traject van de Lekdijk tussen Vreeswijk en het Schoonhoven, gelegen in dijkring 15, Lopiker 

en Krimpenerwaard. De betreffende dijken zijn in het beheer van het Hoogheemraadschap 

De Stichtse Rijnlanden. 

Scope en diepgang van de toetsing 
Vanwege wijzigingen in geometrie (zettingen), hydraulische randvoorwaarden 

(waterstanden en golfhoogten uit de Hydra-modellen) en de toetsregels voor 

macrostabiliteit is het voor vrijwel alle toetssporen niet mogelijk de scores uit de tweede 

toetsronde over te nemen. Daarom is de methodische toets uit het VTV voor deze sporen 

volledig doorlopen, indien nodig tot en met de gedetailleerde toets. 

 

Daarnaast is in de derde toetsronde extra aandacht besteed aan de inventarisatie en toetsing 

van: 

 de grasbekleding van de dijk; 

 niet-waterkerende objecten (leidingen, bomen en bebouwing); 

 (kop)sloten. 

Resultaten van de toetsing 
In onderstaande tabel zijn de toetsresultaten per beoordelingsspoor samengevat. 

 

 
 

Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 15 Lekdijk traject Vreeswijk-Schoonhoven is 

samengesteld uit de gecombineerde technische en beheerdersoordelen en luidt: 

‘onvoldoende’.  
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Het veiligheidsoordeel voor het traject Vreeswijk-Schoonhoven komt voort uit: 

 stabiliteit van het voorland bij dp 6 – dp 8 en dp 83 – dp 84, hier zijn door de beheerder 

afslagranden geconstateerd, op basis waarvan het oordeel ‘onvoldoende’ wordt gegeven; 

 kunstwerk Rijkshulpschutsluis scoort ‘geen oordeel ‘ op het deelspoor piping en heave 

(STPH); en de Gemeentesluis en Gemaal de Koekoek scoren ‘onvoldoende’ op de 

deelsporen betrouwbaarheid sluiting (BS); 

 tenslotte wordt een aantal niet-waterkerende objecten (NWO) afgekeurd, op basis van 

vuistregels. 

Voorziene verbeteringen 
De stabiliteit van het voorland tussen dp 6 en dp 8 alsmede tussen dp 83 en dp 84 krijgt het 

beheerdersoordeel ‘onvoldoende’. De instabiliteit, die zich manifesteert als afslagranden, 

hangt samen met het gevoerde beheer in het zomerbed van de Lek en de (toegenomen) 

intensiteit van de scheepvaart. Oplossingsrichtingen zijn: 

 aanpassing gevoerd beheer; 

 voorlandverbetering (bijvoorbeeld aanbrengen bestorting). 

 

Voor de kunstwerken worden de volgende werkzaamheden voorzien: 

 Voor de Rijkshulpschutsluis dienen historische tekeningen te worden opgezocht en 

geraadpleegd in het kader van de 4e toetsronde. Indien deze tekeningen niet te 

achterhalen zijn, of geen uitsluitsel geven, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. 

 De betrouwbaarheid sluiting van de Gemeentelsluis kan enkel worden verbeterd door de 

sluis buiten bediende tijd in gesloten toestand te brengen.  

 In het beheersplan van het gemaal De Koekoek dient te worden opgenomen dat het 

primaire keermiddel minstens tweemaal per jaar wordt gecontroleerd en minstens 

eenmaal per jaar volledig getest.  

 

Voor de niet-waterkerende objecten worden de volgende maatregelen voorzien: 

 Voor leidingen wordt in 2011 contact opgenomen met de leidingbeheerders om in 

samenwerking tot een technische score te komen. Het doel is om in de periode 2012-2013 

voor alle leidingen tot een voorlopige technische score te komen. Zonodig kunnen enkele 

bijzondere leidingen in de periode 2014-2015 nader worden onderzocht. 

 Bij de kruisende leiding bij gemaal De Koekoek zijn mogelijke zijdelingse verplaatsingen 

van de kokers geconstateerd. Door de beheerder wordt in een monitoringsplan 

vastgelegd dat de kieren regelmatig worden nagemeten (elke 2-3 jaar). Zodra blijkt dat de 

kokers blijven verplaatsen, zullen herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

 Enkele gebouwen in taluds worden in de periode 2011-1012 ingemeten en geïnspecteerd. 

 Voor bomen met score ‘onvoldoende’, wordt een kapvergunning aangevraagd en wordt 

beoordeeld of er bij de laatste dijkverbetering mogelijk toch rekening mee is gehouden 

(en mogelijk toch de score ‘goed’ kan worden gegeven). Alle bomen binnen de 

kernzone + 5 m zullen in de periode 2014-2015 in het veld geïnspecteerd worden door 

een deskundige, zodat in de vierde toetsronde een volledige toetsing kan worden 

uitgevoerd. Een score ‘geen oordeel’ behoort hiermee tot het verleden. 

 Van de peilschaalhuisjes t.p.v. dp 146 en dp 187 zal in 2011-2012 een bouwkundige 

opname worden gemaakt om de score voor STCO te bepalen en noodzakelijk onderhoud 

vast te kunnen stellen. Daarnaast wordt een sondering op de kruin uitgevoerd om te 

bepalen of sprake is van een kleikern, zodat een score goed kan worden toegekend aan 

GEO (reststerkte bekleding). 
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Aanbevelingen voor de volgende toetsronde 
Er wordt aanbevolen om voor de hoogtetoets (HT), aanvullende metingen te verrichten om 

de zettingen van de Lekdijk nauwkeurig te bepalen. Vanwege de geconstateerde verschillen 

mag in de vierde toetsronde niet zonder deze metingen gebruik worden gemaakt van 

AHN2 of Flimap2004. 

 

Naar aanleiding van de toetsing van 17 profielen in de Lekdijk op binnenwaartse 

macrostabiliteit (STBI) worden de volgende aanbevelingen gemaakt: 

 controle inheiniveau binnendijkse damwand bij profiel dp 13; 

 controle sterkte grondsoort ‘veen onder dijk’ met DSS proeven (afhankelijk van resultaten 

SBW onderzoek). 
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HOOFDSTUK 1 Inleiding 

De Waterwet (Wtw), die de Wet op de waterkering (Wwk) vervangt, verplicht de beheerder 

van primaire waterkeringen iedere zes jaar een toetsing uit te voeren met betrekking tot de 

algemene waterstaatkundige toestand hiervan. De toetsing gebeurt aan de hand van het 

Voorschrift Toetsen op Veiligheid [lit. 1] voor de derde toetsronde, 2006-2011. In de toetsing 

wordt gecontroleerd of de primaire waterkeringen voor de komende toetsperiode 

voldoende veilig zijn tegen overstroming en doorbraak.  

 

Deze rapportage behandelt de derde toetsronde van de Noorder Lekdijk tussen Vreeswijk 

en Schoonhoven, gelegen in dijkringgebied 15, Lopiker en Krimpenerwaard. De betreffende 

dijken zijn in het beheer van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, met 

uitzondering van de voorhavendijk van de Prinses Beatrixsluis nabij Nieuwegein, deze is in 

het beheer bij Rijkswaterstaat, directie Utrecht.  
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HOOFDSTUK 2 Beschrijving 
dijkringgebied en beschouwd 
traject 

2.1 GLOBALE BESCHRIJVING DIJKRINGGEBIED 

Dijkringgebied 15 beschermt de Lopiker en Krimpenerwaard tegen overstroming en ligt in 

de provincies Utrecht en Zuid-Holland. Het dijkringgebied heeft volgens de Wet op de 

waterkering een gemiddelde overschrijdingskans van 1/2.000 per jaar. 

 

Aan de zuidzijde wordt het dijkringgebied begrensd door de Nieuwe Maas en de Lek, aan 

de noordwestzijde door de Hollandsche IJssel en aan de oostzijde door het Lekkanaal en het 

Amsterdam-Rijnkanaal. 

 

De waterkeringen in dijkringgebied 15 zijn in het beheer bij Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat 

Directie Utrecht. 

 

  
 

Het beschouwde traject omvat de primaire kering langs de rivier de Lek en loopt van 

dijkpaal dp M1, ter plaatse van de westelijke voorhavendijk van de Prinses Beatrixsluis te 

Vreeswijk nabij Nieuwegein tot dijkpaal dp 191+90 in het centrum van Schoonhoven. De 

bijbehorende rivierkilometerraaien zijn km 949 (Lekkanaal) en km 971 (Schoonhoven). Het 

Afbeelding 2.1 

Dijkringgebied 15. 
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beschouwde traject is 23,09 km lang en is verdeeld in 70 dijksecties. De sectie-indeling van 

dijken en dammen en kunstwerken is beschreven in paragraaf 2.4 van dit rapport. 

 

In de periode tussen 1985 en 1992 is de dijk tussen de Voorhavendijk van het Lekkanaal 

(sectie 15-1) en de boerderij Goyland (sectie 15-51) versterkt. Met uitzondering van het 

gedeelte rondom de kern van Jaarsveld (sectie 15-40, dp 86 – dp 91). In de periode 1999- 

2002 is de dijk rondom de kern van Jaarsveld (sectie 15-40) en het gedeelte tussen boerderij 

Goyland (sectie 15-51) en Schoonhoven (sectie 15-70) versterkt. De uitgevoerde 

versterkingen betroffen zowel verhogingen als het aanleggen van stabiliteits- en 

pipingvoorzieningen. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de dijkverbeteringsprojecten, uitgevoerd tussen 

1985 en 2002. 

 
Dp van Dp tot Traject Verbetering 

- Revisie 

Projectnr. 

M1 M9 Voorhavendijken Lekkanaal 1985 – 1991 633-66852 

M9 M14.5 Voorhaven Lekkanaal - Rijkshulpschutsluis 1985 – 1991 633-66746 

M14.5 M17.5 Rijkshulpschutsluis – Voorhaven 

Koninginnensluis 

1985 – 1991 633-66469 

M30 M39 Rijksweg 2 – Het Klaphek 1987 – 1991 633-66745 

0 32 Het Klaphek – Molenvliet  1987 – 1988  633-66736 

32 60 Molenvliet – Uitweg  1987 – 1988  633-66737 

60 86 Uitweg – Jaarsveld  1989 – 1991  633-66738 

86 91 Jaarsveld 1999 – 2002 633-66863 

91 108 Jaarsveld – Oude Veerhuis – Gemaal Wiel 1986 – 1992  633-66863 

108 136 Gemaal Wiel – Goyland    

136 155 Goyland – Lekzicht  rond 1993 

1999 – 2002 

633-13641 

633-14020 

155 177 Lekzicht - Provinciegrens 1999 – 2002 633-13232 

177 192 Provinciegrens – Schoonhoven 1999 – 2002 633-13232 

 

2.2 CATEGORIE WATERKERINGEN 

In katern 1 van het VTV2006 worden vier categorieën primaire waterkeringen 

onderscheiden, namelijk: 

 

1. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten en direct buitenwater keren. 

2. primaire waterkeringen die voor dijkringgebieden zijn gelegen of dijkringgebieden 

verbinden en direct buitenwater keren. 

3. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten en niet bestemd zijn tot directe kering van buitenwater. 

4. primaire waterkeringen die behoren tot stelsels die dijkringgebieden – al dan niet met 

hoge gronden - omsluiten (als categorie a en c) of die voor dijkringgebieden zijn gelegen 

of dijkringgebieden verbinden (als categorie b), maar gelegen buiten de landsgrenzen. 

 

Dijkringgebied 15, Lopiker en Krimpenerwaard bevat zowel categorie a keringen als categorie 

c keringen. Het in dit rapport beschouwde traject, de Lekdijk, behoort volledig tot de 

categorie a keringen. 

Tabel 2.1 

Dijkverbeteringsprojecten in de 

periode 1985 - 2002 
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2.3 VEILIGHEIDSNORM EN BEDREIGING 

De kering moet zijn berekend op de in Wow, Artikel 3, lid 1, genoemde veiligheidsnorm, 

aangegeven als de gemiddelde overschrijdingskans (1/2.000 per jaar) van de hoogste 

hoogwaterstand, mede gelet op de overige het waterkerend vermogen bepalende factoren. 

De aard van de bedreiging is voor geheel dijkringgebied 15 hoog buitenwater op de rivier 

de Lek. 

2.4 SECTIE-INDELING DIJKEN EN DAMMEN EN KUNSTWERKEN 

Conform katern 2 en 3 van het VTV is de dijkringgebied ingedeeld in verschillende secties, 

die een nadere onderverdeling in dijkvakken en kunstwerken kennen. De sectie-indeling 

per dijkpaal is weergegeven in Tabel 2.2. In Tabel 2.3 zijn de waterkerende kunstwerken en 

bijzondere constructies weergegeven. 

 

In de onderstaande tabel is de sectie-indeling van het beschouwde traject (Vreeswijk – 

Schoonhoven) weergegeven. Het traject begint bij de Prinses Beatrixsluis, waar 

dijkringgebied 15 aansluit op dijkringgebied 44. Tussen de Prinses Beatrixsluis en de 

voormalige waterschapsgrens ter hoogte van het Klaphek is een afwijkende nummering 

gebruikt voor de dijkpalen. Deze nummering loopt van dijkpaal M1 t/m dijkpaal M40. 

Vanaf het Klaphek begint de dijkpaalnummering bij dijkpaal 1 en loopt door tot aan 

dijkpaal 192 bij Schoonhoven. 

 

sectie 
van  

dijkpaal 

tot  

dijkpaal 

Lengte  

(km) 
beschrijving 

15-1 M0 M9+30 0,92 Voorhaven Lekkanaal (Prinses Beatrixsluis) 

15-2 M9+30 M12+10 0,28 Vreeswijk 

15-3 M12+10 M14 0,19 Schaardijk Vreeswijk 

15-4 - - 0,01 Rijkshulpschutsluis 

15-5 M14+10 M15+50 0,14 Schaardijk Vreeswijk 

15-6 - - 0,01 Gemeentesluis 

15-7 M15+60 M17+30 0,12 Schaardijk Vreeswijk 

15-8 M17+30 M19+50 0,27 Voorhavendijk Koninginnensluis 

15-9 - - 0,06 Koninginnensluis 

15-10 M20+10 M21+90 0,18 Voorhavendijk Koninginnensluis 

15-11 M21+90 M24+30 0,24 Lekboulevard 

15-12 M24+30 M25+20 0,09 “     “ 

15-13 M25+20 M32+20 0,69 “     “ 

15-14 M32+20 M34+20 0,21 Rijksweg A2 – Het Klaphek 

15-151 - - - - 

15-16 M34+20 M38+60 0,42 “     “ 

15-17 M38+60 M39 0,04 “     “ 

15-17 0 5+80 0,61 Het Klaphek – Molenvliet 

15-18 5+80 10+90 0,51 “     “ 

15-19 10+90 11 0,01 “     “ 

15-20 11 12 0,10 “     “ 

15-21 12 14 0,20 “     “ 

15-22 14 15+50 0,15 “     “ 

15-23 15+50 16+60 0,11 “     “ 

15-24 16+60 24 0,74 “     “ & Lopikerkapel 

15-25 24 28 0,40 “     “ 

                                                                 
1 Secties 15-15 en 15-42 bestaan niet. 

Tabel 2.2 

Sectie-indeling dijken en 

dammen van het beschouwde 

traject. 
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sectie 
van  

dijkpaal 

tot  

dijkpaal 

Lengte  

(km) 
beschrijving 

15-26 28 32+50 0,45 “     “ 

15-27 32+50 35 0,25 Molenvliet – Uitweg 

15-28 35 42 0,70 “     “ 

15-29 42 50 0,80 “     “ 

15-30 50 54 0,40 “     “ 

15-31 54 55 0,10 “     “ 

15-32 55 63 0,80 “     “ 

15-33 63 69 0,60 Uitweg - Jaarsveld 

15-34 69 74 0,50 “     “ 

15-35 74 78 0,40 “     “ 

15-36 78 82 0,40 “     “ & Graaf 

15-37 82 85 0,30 “     “ 

15-38 85 86 0,10 “     “ 

15-39 86 86+90 0,09 Jaarsveld – Oude Veerhuis – Gemaal Wiel 

15-40 86+90 88+60 0,17 “     “ 

15-41 88+60 91+50 0,29 “     “ 

15-42 1 - - - - 

15-43 91+50 94 0,25 “     “ 

15-44 94 107 1,30 “     “ 

15-45 107 117+50 1,05 “     “ 

15-46 117+50 120+50 0,30 Gemaal Wiel – Goyland 

15-47 120+50 126 0,55 “     “ 

15-48 126 129 0,30 “     “ 

15-49 - - 0,09 “     “  & Gemaal De Koekoek 

15-50 130 134 0,41 “     “ 

15-51 134 136 0,19 “     “ 

15-52 136 138 0,20 Goyland – Lekzicht 

15-53 138 143+90 0,59 “     “ 

15-54 143+90 146+10 0,21 “     “ 

15-55 146+10 147+10 0,11 “     “ 

15-56 147+10 148 0,09 “     “ 

15-57 148 155 0,07 “     “ 

15-58 155 157 0,02 Lekzicht – Provinciegrens 

15-59 157 167+10 1,01 “     “ 

15-60 167+10 170+50 0,34 “     “ 

15-61 170+50 172 0,85 “     “ 

15-62 172 173+50 0,15 “     “ 

15-63 173+50 180+60 0,73 “     “ 

15-64 180+60 181+20 0,06 Provinciegrens – Schoonhoven 

15-65 181+20 183 0,16 “     “ 

15-66 183 185 0,22 “     “ 

15-67 185 187+80 0,28 “     “ 

15-68 187+80 188+50 0,06 “     “ 

15-69 188+50 190+80 0,23 “     “ & Willige Langerak 

15-70 190+80 192+30 0,11 Schoonhoven 

 Totaal: 23,09 km  

 

                                                                 
1 Sectie 15-42 bestaat niet. 
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In Tabel 2.3 zijn de locaties van waterkerende kunstwerken en constructies weergegeven. In 

deze tabel is onderscheid gemaakt tussen waterkerende kunstwerken (KW) en bijzondere 

waterkerende constructies (BC). Type-indeling is conform hoofdstuk 2 van de Leidraad 

Kunstwerken [lit. 3]. De Gemeentesluis, Koninginnensluis, het Gemaal de Koekoek en de 

Rijkshulpschutsluis zijn aparte secties, de overige kunstwerken maken deel uit van de 

genoemde sectie.  

 
Sectie Locatie (Dp ) Kunstwerk Soort Type 

15-6 M16 Gemeentesluis KW I 

15-9 M21 Koninginnensluis KW I 

15-49 130 Gemaal De Koekoek KW III 

15-4 M14 Rijkshulpschutsluis BC II 

15-4 / 

15-5 

M14 – M16 Keerwand ter plaatse van schotbalkloods 

Gemeentesluis 

BC II 

15-19 11 Keerwand ter plaatse van loswal DPO BC II 

15-21 12 - 14 Keerwand op DPO-terrein BC II 

15-40 87 - 89 Bronneringssysteem Jaarsveld BC IV 

15-40 88 L-wand buitenzijde BC II 

15-42 91 L-wand buitenzijde BC II 

15-50 130 – 134 Bentoniet-cementwand BC II 

15-54 143+90 – 146+10 Stabiliteitsscherm buitenzijde  BC II 

15-55 146+10 - 147+10 Stabiliteitsscherm binnenzijde BC II 

15-60 167+60 - 168+30 Stabiliteitsscherm binnenzijde BC II 

15-64 180+50 - 181+10 Stabiliteitsscherm binnenzijde BC II 

15-68 187+60 - 188+50 Stabiliteitsscherm binnenzijde BC II 

15-69 188+80 Stabiliteitsscherm binnenzijde BC II 

 

In bijlage 1 is een overzichtskaart bijgevoegd waarop de sectie-indeling, dijkpalen en de 

waterkerende constructies zijn weergegeven. 

2.5 DIJKBEHEERDERS 

Onderdelen van de primaire waterkering van het traject langs de Lek waarvan het 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden niet verantwoordelijk is voor het dagelijks 

beheer en onderhoud zijn: 

 Prinses Beatrixsluis (dp M1), onderdeel van dijkringgebied 44; 

 Voorhavendijk Lekkanaal (dp M1 – dp M9+30); 

 Koninginnensluis (dp M21); 

 Voorhavendijken Koninginnensluis (dp M17+30 – dp M21+90). 

 

Bovengenoemde keersluizen en voorhavendijken vallen onder het beheer van 

Rijkswaterstaat Directie Utrecht. De derde toetsing hiervan wordt uitgevoerd door 

Rijkswaterstaat1. 

                                                                 
1 Brief ‘Afspraken toetsen voorhavendijken Beaxtrixsluis en Irenesluis’, kenmerk RWS/DUT-2008/3720, 

d.d. 29 juli 2008. 

Tabel 2.3 

Waterkerende kunstwerken 

(KW), bijzondere constructies 

(BC). 
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HOOFDSTUK 3 Veiligheidsoordeel 

3.1 UITGANGSPUNTEN BIJ BEOORDELING 

Bij de onderhavige toetsing is uitgegaan van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006 

(VTV2006) [lit. 1], de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 (HR2006) [lit. 2a] en de addenda 

hierop [lit 3].  

 

De volgende door het waterschap beschikbaar gestelde bronnen zijn hiervoor gebruikt 

(inclusief documenten die hieraan ten grondslag liggen): 

 Rapportages 1e en 2e ronde toetsing op veiligheid (1999 en 2004); 

 Actueel Hoogtebestand Nederland AHN2 (2008); 

 Actuele database met ligginggegevens kabels en leidingen (tot 2004 en later); 

 Leggerdwarsprofielen en beheerregisterprofielen (1999). 

 

Daarnaast zijn de in het literatuuroverzicht genoemde rapportages als gegevensbron 

gebruikt. 

3.2 OORDEEL TRAJECT VREESWIJK-SCHOONHOVEN 

Het eindoordeel volgt uit het gecombineerde oordeel van de afzonderlijke toetssporen per 

sectie, samengevat in de volgende hoofdsporen: 

 hoogte (HT); 

 stabiliteit (ST); 

 niet-waterkerende objecten (NWO); 

 waterkerende kunstwerken (WK) en bijzondere constructies (BC). 

De mogelijke eindscores zijn ‘goed’, ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘geen oordeel’. 

 

Het veiligheidsoordeel voor dijkringgebied 15 Lekdijk traject Vreeswijk-Schoonhoven is samengesteld 

uit de gecombineerde technische en beheerdersoordelen en luidt: ‘onvoldoende’.  

 

Het veiligheidsoordeel ‘onvoldoende’ voor het traject Vreeswijk-Schoonhoven komt voort 

uit: 

 stabiliteit van het voorland bij dp 6 – dp 8 en dp 83 – dp 84, hier zijn door de beheerder 

afslagranden geconstateerd; 

 kunstwerk Rijkshulpschutsluis scoort ‘onvoldoende ‘ op het deelspoor piping en heave, 

de Gemeentesluis en Gemaal de Koekoek op de deelsporen betrouwbaarheid sluiting; 

 tenslotte wordt een aantal niet-waterkerende objecten (NWO) afgekeurd. 

 

De uitwerking van de verschillende toetssporen is behandeld in de hoofdstukken 4 tot en 

met 14. In paragraaf 3.3 zijn de resultaten samengevat. 
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Afwijkend oordeel beheerder 
In hoofdstuk 15 is het beheerdersoordeel behandeld. In de gevallen waar het toets- en 

beheerdersoordeel van elkaar afwijken is een keuze gemaakt uit een van beide. Een 

afwijkend beheerdersoordeel is van toepassing op een aantal trajecten voor het deelspoor 

stabiliteit voorland (STVL), en voor de niet-waterkerende objecten leidingen en bomen 

(NWO). In deze gevallen zijn onvoldoende gegevens v oorhanden om de technische toetsing 

volledig te doorlopen. Onderbouwing van de afwijkende beheerdersoordelen wordt 

gegeven in hoofdstuk 15. 

3.3 SAMENVATTING TOETSRESULTATEN 

In Tabel 3.4 zijn de toetsresultaten van de dijken en kunstwerken samengevat. Ten behoeve 

van de leesbaarheid zijn de scores voor niet-waterkerende objecten (NWO) niet 

meegenomen in het eindoordeel. Toetsresultaten voor de NWO’s zijn apart weergegeven in 

Tabel 3.5 en op de kaart in Bijlage 14. 
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Tabel 3.4 

Samenvatting 

toetsresultaten 

dijken en 

kunstwerken 

dijkring 15. 
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3.4 TOETSRESULTATEN NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 

In onderstaande tabel zijn de toetsresultaten voor de niet-waterkerende objecten 

samengevat. Waar de NWO’s het technisch oordeel ‘geen oordeel’ kregen, is het 

beheerdersoordeel opgesteld aan de hand van vuistregels (zie paragraaf 15.3.3). De 

vuistregels ‘trechteren’ bij een gebrek aan gegevens om mee te toetsen naar het 

beheerdersoordeel ‘onvoldoende’. Daarom dienen in het kader van de volgende toetsronde 

werkzaamheden te worden uitgevoerd om de ontbrekende gegevens te achterhalen 

(zie hoofdstuk 16.4.3, pagina 121). 

 

Type NWO Aantal Technisch oordeel 
Beheerders- 

oordeel 

Veiligheids- 

oordeel 

Leidingen 679*  

 
3 goed 

2 voldoende 

674 geen oordeel  

- 

- 

590 goed 

64 voldoende 

19 onvoldoende 

593 goed 

66 voldoende 

19 onvoldoende 

1 geen oordeel 

Bebouwing 247** 

 

11 goed 

2 n.v.t. 

234 geen oordeel  

- 

- 

221 goed 

13 onvoldoende 

232 goed 

2 n.v.t. 

13 onvoldoende 

Bomen 153*** 54 goed 

3 onvoldoende 

96 geen oordeel  

- 

- 

96 geen oordeel 

54 goed 

3 onvoldoende 

96 geen oordeel 

Overig 7 4 goed 

3 onvoldoende 

- 

- 

4 goed 

3 onvoldoende 

* 673 leidingen uit aanvullende inventarisatie 3e toetsronde. 
** 231 gebouwen uit aanvullende inventarisatie 3e toetsronde. 
*** alle bomen uit inventarisatie 3e toetsronde. 

 

Tabel 3.5 

Toetsresultaten niet-

waterkerende objecten. 
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HOOFDSTUK 4 Toetsing hoogte (ht)  

4.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Er zijn vier sterktekenmerken voor het beoordelingsspoor Hoogte, die in onderlinge 

samenhang bepalen of een dijk aan de eisen kan voldoen: de kruinhoogte, de weerstand van 

kruin en binnentalud tegen overslag, de eigenschappen ten aanzien van begaanbaarheid en 

de mogelijkheden voor afvoer en berging van overslaand water. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde  
In de tweede toetsronde scoorde de dijk over het gehele traject ‘goed’ op hoogte. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat aan twee van de drie voorwaarden niet wordt voldaan, 

zowel de geometrie van de waterkering als de hydraulische randvoorwaarden zijn 

ongunstiger dan in de periode 2001-2006. Voor stap 1 geldt het antwoord nee, vervolg met 

stap 2.1. 

4.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de toetsing op hoogte (HT) van de dijklichamen zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

 bepalen actuele kruinhoogtes en buitentaludhellingen uit AHN2; 

 bepalen actuele ligging winterbed uit AHN2; 

 uitvoeren HYDRA-B berekeningen; 

 beoordeling in HYDRA-B ontbrekende locaties. 

 

De voorhavendijken van de Prinses Beatrixsluis en Koninginnensluis vallen onder het 

beheer van Rijkswaterstaat (zie paragraaf 2.5) en zijn daarom door Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden niet meegenomen in de toetsing. 

4.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Actueel hoogtebestand 
Sinds de vorige toetsing is het beschouwde gebied in 2008 opnieuw ingevlogen. Deze 

actuele hoogtegegevens zijn beschikbaar gesteld in het vernieuwde Actuele Hoogtebestand 

Nederland: AHN2. Uit dit hoogtebestand zijn voor het gehele beschouwde traject de actuele 

kruinhoogtes en hellingen van de buitentaluds bepaald d.m.v. een geautomatiseerd proces. 
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Voor de toetsing op Hoogte (HT) worden de kruinhoogten en taludhellingen uit 2008 

gebruikt. Voor de golfoploopberekeningen zijn de taludhellingen afgerond op 0,5 

(dichtstbijzijnde hele of halve getal). 

Zettingen 
Bij de hoogtetoets dient rekening te worden gehouden met de verwachte zettingen tot aan 

het peiljaar 2011. Over het beschouwde traject kan over de periode 2008-2011 een maximale 

zetting van 0,10 – 0,15 m worden verwacht.  

 

De verwachte zetting is bepaald door de kruinhoogten uit 2008 (AHN2) te vergelijken met 

die uit 2004 (FliMap2004). Over het gehele traject is duidelijk sprake is van een kruindaling. 

Met uitzondering van het de secties tussen dp 140 en dp 180 zijn de zettingen over de 

periode 2004-2008 gemiddeld 6 cm. Bij een dijkverbetering rond 2000 heeft tussen dp 140 en 

dp 180 een asverschuiving plaatsgevonden. Dit komt tot uiting in zettingen van gemiddeld 

17 cm. Zettingen komen na dijkverbeteringen soms langzaam tot stand, zeker bij grote 

ophogingen en dikke samendrukbare lagen in de ondergrond, zoals hier aanwezig. 

 

Er kan niet met zekerheid worden gezegd of de geconstateerde zettingen over de periode 

2004-2008 een betrouwbaar beeld geven van de werkelijke zetting (zie onderstaand 

tekstkader). Voor de derde toetsronde is daarom getoetst op de actuele kruinhoogten uit 

AHN2. Vervolgens is de aanwezige kruinhoogtemarge getoetst aan de voorgenoemde 

verwachte zetting. 

VERSCHILLEN FLIMAP2004 EN AHN2 

Er bestaan opmerkelijke verschillen in de kruinhoogten uit deze datasets. Wanneer de datasets 

naast elkaar worden gelegd, valt op dat de zettingen sterk variëren, ten opzichte van de 

zettingen in de periode 1999-2004. Aanvullende kruinhoogtemetingen zijn nodig om een trend 

te kunnen onderkennen. Zie Tabel 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Asverschuiving rond 2000 

** Bochtafsnijding rond 2000 

 

Tabel 4.6 

Zetting over de periodes 1999-

2004 en 2004-2008. 

Van dp  Tot dp  Zetting 1999 – 2004 (m) Zetting 2004 – 2008 (m) 

M1 M17.5 0,03 nihil 

M17.5 M40 0,01 0,05 

1 32 0,05 0,10 

32 60 0,02 0,10 

60 86 0,02 0,07 

86 136 nihil 0,05 

136 143,5 n.v.t. * 0,17* 

143,5 146,5 kruinverhoging ±0,20  0,09 

146,5 167 n.v.t. * 0,17* 

170 183 n.v.t. * 0,13** 

183 187 kruinverhoging ±0,30 0,09 

187 192 kruinverhoging ±0,50 0,02 
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Hydraulische Randvoorwaarden benedenrivierengebied 
Het rekenprogramma HYDRA-B maakt deel uit van de hydraulische Randvoorwaarden 

2006 (HR2006) en is bij de onderhavige toetsing toegepast om de waakhoogte op 

kenmerkende locaties te bepalen. Met ongeveer één hydra-locatie per 100 m langs de 

primaire waterkering geeft dit voldoende dichtheid. 

 

Het standaard in HYDRA-B aanwezige winterbed is aangepast op basis van de Algemene 

Hoogtekaart van Nederland AHN2, waardoor ook rekening is gehouden met hoogwater 

vrije terreinen in het winterbed. Op enkele hydra-locaties treedt er een fout op bij het 

importeren van het actuele winterbed (als gevolg van complexe lokale geometrie), hier 

wordt het standaard aanwezige winterbed aangehouden. 

 

Bij toetsing op hoogte dienen volgens het VTV in het toepassingsgebied van HYDRA-B 

toeslagen op het toetspeil in rekening worden gebracht voor: 

 bochtwerking/lokale opstuwing; 

 lokale opwaaiing; 

 buistoten/bui-oscillaties/seiches. 

 

Ter bepaling van de verhoging van de waterstand als gevolg van bochtwerking/lokale 

opstuwing zijn stroombaankaarten van de rivier de Lek geraadpleegd [lit. 16]. Uit de 

stroombaankaarten is de grootte van het as-rand effect afgeleid. Over het gehele traject is de 

waterstandsverhoging of -verlaging ten opzichte van de as van de rivier 0-5 cm. Voor de 

kruinhoogtetoets is de toeslag voor bochtwerking/lokale opwaaiing daarom verwaarloosd.  

 

De toeslagen voor lokale opwaaiing en buistoten zijn opgenomen in HYDRA-B en hoeven 

daarom niet apart bepaald te worden. 

Hydraulische Randvoorwaarden overgangstraject 
In overleg met de Helpdesk Water wordt HYDRA-B gebruikt voor zowel het 

benedenrivierengebied als voor het overgangsgebied. Voor meer informatie wordt 

verwezen naar de correspondentie met Helpdesk Water in bijlage 3. 

 

In HYDRA-B zijn voor het gedeelte dat valt onder het overgangsgebied geen waarden zijn 

gegeven voor het toetspeil HR2006. Toetspeil HR2001 en toeslagen zijn voor elke locatie wel 

aanwezig in het programma. Er zijn voor dit traject geen verschillen zijn tussen de waarden 

van HR2001 en HR2006 (zie bijlage 2). Daarom is het Toetspeil HR2001 aangehouden voor 

de toetsing. 
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4.4 TOETSING HOOGTE 

De toetsing is uitgevoerd conform figuur 5 - 4.1 van het VTV2006 (Afbeelding 4.2). 

 

 
 

Beoordeling 

Stap 1 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat aan twee van de drie voorwaarden niet wordt voldaan, 

zowel de geometrie van de waterkering als de hydraulische randvoorwaarden zijn 

ongunstiger dan in de periode 2001-2006. Voor stap 1 geldt het antwoord nee, vervolg met 

stap 2.1. 

Stap 2.1: Overslagdebiet q 
Met HYDRA-B is voor het benedenrivierengebied en voor het overgangstraject van het 

beschouwde traject het hydraulisch belastingniveau berekend, behorend bij een 

golfoverslagdebiet van 0,1 l/s/m. Voor elke hydra-locatie zijn de invoerparameters voor 

kruinhoogte en buitentaludhelling uit het AHN2 bestand bepaald door middel van een 

geautomatiseerd proces. Met deze gegevens zijn overslag- en kruinhoogteberekeningen 

uitgevoerd met HYDRA-B. Op enkele hydra-locaties levert dit geen uitvoer op, omdat één 

Afbeelding 4.2 

Beoordelingsschema uit 

VTV2006 voor toetsen op 

Hoogte (HT). 
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of meerdere invoerparameters ontbreken. Deze locaties zijn afzonderlijk bekeken. De 

achtergrondgegevens zijn toegevoegd in bijlage 3.  

 

Omdat het overslagdebiet voor het gehele traject lager is dan 0,1 l/s/m, is een beoordeling 

op erosiebestendigheid van de bekleding op de kruin en het binnentalud niet benodigd. Zie 

ook afbeelding Afbeelding 4.3. Vervolg met stap 2.5a. 

Stap 2.5a: Marge tussen kruinhoogte en waterstand bij klein overslagdebiet 
In deze stap is de marge tussen de aanwezige kruinhoogte hkr en het Toetspeil + toeslagen 

bepaald. Voor het gedeelte dat valt onder het benedenrivierengebied is het niveau van 

Toetspeil + toeslagen bepaald door in HYDRA-B de waterstand bij de normfrequentie 

1/2.000 te berekenen. De marge met de aanwezige kruinhoogte is op alle locaties groter dan 

0,5 m. Zie ook afbeelding Afbeelding 4.3. 

 

HYDRA-B geeft voor het overgangsgebied bij de normfrequentie afwijkende waterstanden 

t.o.v. de Toetspeilen (zie bijlage 3). Daarom wordt het niveau van Toetspeil + toeslagen hier 

bepaald door voor elke locatie de toeslagen op te tellen bij het Toetspeil. Uit vergelijking met 

de aanwezige kruinhoogte volgt dat op alle locaties de aanwezige marge groter dan 0,5 m is. 

Vergelijking overhoogte met verwachte zetting 
Vanwege onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verwachte zettingen tot het jaar 

2011, zijn deze tot nu toe niet meegenomen in de hoogtetoets. Er is gerekend met de 

werkelijk aanwezige kruinhoogtes in 2008. Afbeelding 4.3 laat het verloop van de 

kruinhoogtes langs het beschouwde traject zien. Hieruit valt op te maken dat over het 

algemeen een ruime overhoogte aanwezig is tussen de aanwezige en vereiste (0,1 l/s/m) 

hoogte. De overhoogte is gemiddeld 0,60 m met een enkele uitschieter naar beneden tussen 

dp 110 – dp 115, waar gemiddeld 0,15 m overhoogte aanwezig is (N.B. op de voorhavendijk 

bij dp M17,5 en dp M18,4 lijkt sprake te zijn van onvoldoende overhoogte, de toetsing 

hiervan wordt uitgevoerd door RWS, zie paragraaf 2.5). 

 

Uit bovenstaande beschouwing volgt dat zelfs bij de verwachte maximale zetting van 0,10 – 

0,15 m overal voldoende kruinhoogte aanwezig. 

 

 

Afbeelding 4.3 

Overzicht resultaten 

hoogtetoets dijkring 15. 
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De volledige uitvoer die ten grondslag ligt aan deze beoordeling is weergegeven in bijlage 3 

van dit rapport. De hydra-locaties waarvoor uitvoer ontbreekt, zijn in deze bijlage nader 

beoordeeld. Uit deze beoordeling volgt de hoogte (HT) van de waterkering voor het gehele 

beschouwde traject ‘goed’ scoort. 

4.5 RESULTATEN HOOGTETOETS 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de toets op hoogte (HT) weergegeven. De 

dijk scoort over het gehele beschouwde traject ‘goed’.  

 
Dijkpaal 

van 

Dijkpaal 

tot 

Sectie 

van 

Sectie 

tot 

Score 

DP M1 DP M9+30 15-1 15-2 n.v.t. (voorhavendijk, toetsing door RWS) 

DP M9+30 DP M17+30 15-2 15-8 Goed 

DP M17+30 DP M21+90 15-8 15-11 n.v.t. (voorhavendijken, toetsing door RWS) 

DP M21+90 DP 192+30 15-11 15-70 Goed 

 

 

 

Tabel 4.7 

Samenvatting resultaten 

kruinhoogtetoets. 
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HOOFDSTUK 5 Toetsing op piping en 
heave (STPH) 

5.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Stabiliteitsverlies door piping kan ontstaan wanneer te veel gronddeeltjes uit de 

onderliggende grondlagen worden meegevoerd door een kwelstroom bij (langdurige) hoge 

waterstanden. Piping kan alleen optreden onder een cohesief afdekkend pakket, zoals klei, 

veen of slib, of onder een constructie. Bovendien moet er een open verbinding aanwezig zijn 

tussen de watervoerende laag en het achterland. In deze situatie betekent dit, dat het 

opdrijven/opbarsten van het afdekkende pakket een voorwaarde is voor het optreden van 

piping. Het optreden van piping is verder afhankelijk van de stroomsnelheid van de 

kwelstroom in relatie tot de kritieke uitstroomsnelheid waarbij gronddeeltjes uitspoelen. 

Piping treedt daarom hoofdzakelijk op in matig tot goed doorlatende lagen, met name in 

homogeen fijn zand 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 
In de tweede toetsronde scoorde de dijk over het gehele traject ‘goed’ op piping. Voor het 

traject tussen dijkpaal M0 en dijkpaal 136 is per dijkpaal een gedetailleerde pipingtoets 

uitgevoerd. Van het in de periode 1999 - 2002 versterkte traject tussen dijkpaal 136 en 

dijkpaal 192 is piping in de tweede toetsronde niet opnieuw beoordeeld. Dit is gedaan op 

basis van de regel: score is ‘goed’ wanneer de dijk ontworpen is volgens de vigerende 

leidraden of gelijkwaardig en de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn niet ongunstiger 

geworden en het gedrag is ‘goed’. 

 

Bij de tweede toetsing zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 

 monitoren tijdens hoogwater van locaties waar in het verleden wellen zijn geconstateerd 

tijdens hoogwater; 

 de watergangen (kopsloten) die dwars op dijk liggen inventariseren en zo nodig toetsen. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat weliswaar aan de voorwaarden wordt voldaan, maar ter 

controle wordt voor het traject tussen dijkpaal 136 en dijkpaal 192 alsnog een gedetailleerde 

pipingtoets uitgevoerd.  
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5.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de toetsing op piping en heave (STPH) van de dijklichamen zijn de volgende 

werkzaamheden uitgevoerd: 

 controle gedetailleerde toets traject dp M1 tot dp 136; 

 uitvoeren gedetailleerde pipingtoets traject dp 136 tot dp 192; 

 inventariseren en toetsen kop- en dijksloten. 

5.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Gegevens traject dp 136 – dp 192 
Uit oude geotechnische rapporten van onderzoeken, die in de jaren ’80 en ‘90 zijn 

uitgevoerd, zijn de volgende gegevens ontleend: 

 voorlandlengtes; 

 diktes en kD waarden watervoerend pakket; 

 volumegewichten afdekkend pakket; 

 doorlatendheden voor- en achterland; 

 eventuele bijzonderheden zoals zandtussenlagen. 

 

De geometrie van het dijklichaam zelf is ontleend aan de beheerregisterprofielen uit 1999. 

Inventarisatie welgevoelige gebieden 
Sinds de vorige toetsronde is er geen sprake geweest van hoogwater, waardoor er geen 

aanvullende gegevens bekend zijn over locaties waar in het verleden wellen zijn 

geconstateerd. 

Kwelproblematiek dp 75 nabij Lopik 
In 2003 heeft Fugro onderzoek uitgevoerd naar kwelproblematiek bij de Lekdijk ter hoogte 

van dp 75 nabij Lopik. In de teen van de binnenberm van de dijk wordt soms uittredend 

water gesignaleerd. Uit het onderzoek is gebleken dat de kwel geen nadelige effecten heeft 

op de veiligheid van de dijk. De kwel wordt waarschijnlijk veroorzaakt door ophoping van 

water in de berm van de dijk. Hier is een zandkoffer aanwezig, waarvan de onderkant zich 

lager bevindt dan in het achterland en naburige dijkprofielen. Het opgehoopte water kan bij 

voldoende aanvoer natte, drassige plekken veroorzaken in het maaiveld. De freatische lijn in 

de teen van de dijk wordt nauwelijks beïnvloed door snelle fluctuaties in de 

rivierwaterstand. Derhalve kan grote kwelstroming door de dijk worden uitgesloten en lijkt 

het risico op piping of microstabiliteit klein. 

Inventarisatie kop- en dijksloten 
De watergangen langs en dwars op de dijk aan de binnenzijde zijn geïnventariseerd en 

worden meegenomen in de aanvullende analyse. Er is sprake van 158 kop- en dijksloten, 

waarvoor een aanvullende toetsing wordt uitgevoerd. In bijlage 4 is een overzicht van deze 

sloten gegeven.  

 

Vanwege spreiding van krachten in het afdekkend pakket onder de watergang hoeft de 

slootdiepte niet altijd in reductie te worden gebracht op de rekenwaarde voor de dikte van 

het afdekkend pakket in het achterland. Een vuistregel hiervoor is dat niet wordt 

gereduceerd als de dikte van het afdekkend pakket groter is dan de breedte van de sloot op 

maaiveldniveau. 

 



 DERDE TOETSRONDE DIJKRINGGEBIED 15 

      ARCADIS 28 

Als uitgangspunt bij de pipingberekeningen is een slootbreedte van circa 4 m gehanteerd. 

Hierbij wordt de dikte van het afdekkend pakket volledig in rekening gebracht als verticale 

kwelweg, indien de dikte groter is dan 4 m. Bij een dikte kleiner dan 4 m wordt de dikte van 

het afdekkend pakket geheel niet in rekening gebracht in de kwellengte berekening. 

 

De waterstanden in de sloten zijn gelijk genomen aan de streefpeilen in de peilgebieden 

langs de dijk (vast peil of winterpeil). Dit is een veilig uitgangspunt, aangezien de ervaring 

leert dat slootpeilen tijdens hoogwater stijgen door kwel. 

 

Indien hiermee niet tot een eindscore ‘goed’ wordt gekomen, kan nog worden 

geoptimaliseerd volgens Bijlage 1 van het TR Waterspanningen bij dijken [lit. 17]. 

 

5.4 TOETSING PIPING 

De toetsing van piping is uitgevoerd conform de gedetailleerde toets uit het VTV2006, 

volgens de methode van Bligh. Het bodemtype van dijk en ondergrond valt onder de 

categorie Type 1A en 2A: dijken bestaande uit klei of zand op een slecht doorlatende 

ondergrond. De ervaring leert dat het pleistoceen zand in het Nederlandse rivierengebied 

over het algemeen bestaat uit matig fijn tot matig grof zand. Conform het Technisch Rapport 

Zandmeevoerende Wellen [lit. 9] mag in deze gevallen voor het kwelweg criterium van 

Bligh CB = 15 aan worden gehouden. De grondwaterstand binnendijks is (m.u.v. de sloten) 

gelijk gekozen aan maaiveld. 

Controle traject dp M1 – dp 136 
In bijlage 4 is de controle van het traject dp M1 – dp 136 uitgewerkt. Over het gehele traject 

tussen dp M1 en dp 136 is er onder maatgevende omstandigheden kans op opbarsten van 

de deklaag (opdrukveiligheid < 1,2). De dijk voldoet over dit traject overal aan de 

pipingregels volgens methode Bligh en scoort derhalve ‘goed’.  

 

De trajecten tussen dp M1 – dp M9 en dp M21 – dp M22 zijn voorhavendijken, welke apart 

door Rijkswaterstaat wordt getoetst (zie paragraaf 2.5).  

 

Ter plaatse van dp 128 is in de tweede ronde aanvullend getoetst volgens de methode 

Sellmeijer, waaruit volgt dat de dijk ook hier voldoet aan de pipingregels (zie bijlage 4, 

Sellmeijer sectie 15-48). Tussen dp 131 – dp 134 is een cement-bentonietwand aangebracht. 

Deze is apart getoetst als bijzondere constructie (zie paragraaf 13.5) en scoort ‘goed’ op 

piping. 

Toetsing traject dp 136 – dp 192 
In bijlage 4 is de toetsing van het traject dp 136 – dp 192 uitgewerkt. Over het gehele traject 

tussen dp 136 en dp 192 is onder maatgevende omstandigheden opbarsten van de deklaag 

mogelijk (opdrukveiligheid < 1,2). De dijk voldoet overal aan de pipingregels volgens 

methode Bligh of Sellmeijer en scoort derhalve ‘goed’. Hierna zijn twee afwijkende situaties 

m.b.t. stabiliteitsschermen nader toegelicht. 
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Stabiliteitsscherm dp 143+90 – dp 146+10 
Tussen dp 143+90 en dp 146+10 is buitendijks een stabiliteitsscherm aanwezig. Er is hier 

sprake van een schaardijk met een kort voorland (5 m) Het stabiliteitsscherm bestaat uit 

stalen damwanden type Larssen 601, met een lengte van 6,0 m. De bovenkant van de 

damwand bevindt zich op circa N.A.P.+1,0 m. De onderzijde van de damwand steekt niet of 

nauwelijks onder de onderzijde van de afdekkende laag uit. De damwand levert daarom 

een verwaarloosbare bijdrage aan de aanwezige kwellengte over dit traject. Het dijklichaam 

voldoet hier aan de pipingregels van Bligh en scoort daarom ‘goed’.  

Stabiliteitsschermen dp 144+90 – dp 145+80 en dp 146+10 – dp 147+10 
Tussen circa dp 144+90 en dp 145+90 en dp 146+10 en dp 147+10 zijn eveneens 

stabiliteitsschermen aanwezig, maar dan binnendijks. Er is hier sprake van een smal 

voorland. De dijk treedt vanaf dp 146 iets terug, waardoor het voorland toeneemt van 5 m 

ter plaatse van dp 146+10 naar 30 m ter plaatse van dp 147+10. Zie Afbeelding 5.4. 

 

 
 

Het eerste scherm hoort bij de dijkversterking Goyland-Lekzicht (circa 1993). Het tweede 

scherm is aangebracht in het kader van de dijksversterking Jaarsveld-Schoonhoven (1999-

2000, ‘stabiliteitsscherm panden 36/37 en 38’). Beide schermen bestaan uit een stalen 

damwand met een lengte van 10,0-11,5 m (inheidiepte circa N.A.P.-9,0 m). Hiermee zijn de 

schermen lang genoeg om het 1e watervoerende zandlaag af te snijden, waardoor een 

kwelstroom door deze laag niet meer mogelijk is. De onderzijde van het afdekkend pakket 

t.b.v. de pipingberekening komt hiermee op N.A.P.-11,0 m te liggen (zie Afbeelding 5.5). 

Het dijklichaam voldoet daarmee aan de pipingregels van Bligh en scoort daarom ‘goed’. 

 

Afbeelding 5.4 

Locatie binnendijkse damwand 

tussen dp 146+10 en dp 

147+10 en leggerprofiel dp 

146+50 (onder). 

damwand 

(1999-2000) 

damwand 

(circa 1993) 
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Kop- en dijksloten 
Aanvullende analyses zijn uitgevoerd voor kop- en dijksloten langs het gehele traject. Per 

dijkpaal is, indien aanwezig, de afstand van de meest maatgevende sloot tot de binnenteen 

bepaald. Deze afstand wordt in de pipingtoets in mindering gebracht op de aanwezige 

kwellengte. Aangenomen wordt dat de diepte van de sloot door spanningsspreiding geen 

effect heeft op de in rekening te brengen dikte van de afdekkende laag. Voor de 

vervalhoogte wordt het verschil tussen toetspeil (HR2006) en slootpeil gehanteerd. 

 

De aanvullende toets op piping waarin de invloed van (kop)sloten is meegenomen levert 

geen afwijkende resultaten. De berekeningen zijn in bijlage 4 gegeven. Bij 157 van de 158 

sloten scoort de dijk direct ‘goed’ in de eenvoudige toets.  

Solitaire sloot bij dp 145+80 
Uitzondering vormt de sloot bij dp 145+80. Op deze locatie resulteert de pipingtoets volgens 

Bligh in onvoldoende kwellengte. Er is echter sprake van een solitaire sloot, zonder 

peilbeheer (zie Afbeelding 5.6). Dit betekent dat bij hoogwater het waterpeil in de sloot mee 

zal stijgen tot maximaal maaiveldniveau op circa N.A.P.-0,35 m. Het verval neemt hierdoor 

zodanig af, dat de aanwezige kwellengte alsnog voldoet (zie tabel kopsloten in bijlage 4). Dit 

resulteert in score ‘goed’. 

 

Afbeelding 5.5 

Schets dijklichaam en 

grondopbouw tussen dp 

146+10 en dp 147+10. 

Afbeelding 5.6 

Situatie sloot bij dp 145+80. 

sloot  

dp 145+80 
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5.5 RESULTATEN PIPINGTOETS 

Het beschouwde traject scoort in de gedetailleerde toets ‘goed’. In de onderstaande tabel 

zijn de resultaten van de toets op piping (STPH) weergegeven.  

 
Dijkpaal 

van 

Dijkpaal 

tot 

Score 

M1 M9+30 n.v.t. (Voorhavendijk) 

M9+30 M15 Goed 

M15 M21 Kunstwerken (Rijkshulpschutsluis, Keerwand, Gemeentesluis, 

hoog achterland, Koninginnesluis) 

M21 M21+90 n.v.t. (Voorhavendijk) 

M21+90 M23 Goed 

M23 M26 Goed (hoog achterland) 

M26 87 Goed 

87 89 Goed (Onttrekkingssysteem Jaarsveld) 

89 128 Goed 

128 129 Goed (Sellmeijer) 

129 143+90 Goed 

143+90 146+10 Goed (Stabiliteitsscherm, sloot bij dp 145+80) 

146+10 147+10 Goed (Stabiliteitsscherm) 

147+10 192 Goed 

 

OPMERKINGEN BIJ PIPINGTOETS 

In de in dit rapport beschreven pipingtoets is conform het VTV uitgevoerd volgens de vigerende 

rekenregels uit het Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen [lit. 9]. Op het moment van 

schrijven is de geldigheid en toepasbaarheid van deze rekenregels echter onderwerp van 

discussie. Al scoort het beschouwde traject volgens de methodische toets ‘goed’ op piping, er 

wordt geenszins gepretendeerd dat hiermee het pipingmechanisme accuraat is beschreven. 

Nieuwe inzichten in het mechanisme piping leiden waarschijnlijk binnenkort tot herziening van 

de gebruikte modellen, en daarmee herziening van de pipingregels in de vierde toetsronde. 

 

Tabel 5.8 

Samenvatting resultaten 

pipingtoets. 
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HOOFDSTUK 6 Toetsing op 
macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) 

6.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Met macro instabiliteit wordt het afschuiven van grote delen van een grondlichaam 

bedoeld. Dit afschuiven treedt op langs rechte of gebogen glijvlakken of door plastische 

zones, waarin door overbelasting geen krachtenevenwicht meer aanwezig is. De sterkte-

eigenschappen en de waterspanningen in en onder de grondconstructie bepalen de 

weerstand tegen afschuiven. Een hoge buitenwaterstand leidt tot een verhoging van het 

freatisch vlak in het grondlichaam en een verhoging van waterspanningen in de 

ondergrond, waardoor de weerstand tegen afschuiven reduceert. Een bijzondere situatie 

kan optreden wanneer een watervoerende zandlaag in de ondergrond wordt afgedekt met 

een slecht doorlatend klei- en veenpakket. Bij hoge buitenwaterstanden zal de 

waterspanning in de zandlaag relatief snel oplopen waardoor aan binnendijkse zijde het 

bovenliggende slecht doorlatende klei- en veenpakket door opwaartse waterdruk omhoog 

wordt gedrukt. Dit fenomeen wordt wel aangeduid met opdrijven en heeft een ongunstig 

effect op de macrostabiliteit. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 

Resultaten 
Ten behoeve van de stabiliteitstoets is het dijktraject opgesplitst in twee delen: het gedeelte 

dat tussen 1985 en 1992 is versterkt en het gedeelte dat in de periode 1999 tot 2002 is 

versterkt. 

 Sectie 15-1 t/m 15-39 en 15-41 t/m 15-51, tussen de voorhavendijk van het Lekkanaal en 

boerderij Goyland (1985 – 1992); 

 Sectie 15-40, het gedeelte rondom de kern van Jaarsveld en sectie 15-52 t/m 15-70, tussen 

boerderij Goyland en Schoonhoven (1999 – 2002). 

 

Voor het eerste gedeelte zijn in de 2e ronde de geotechnische ontwerprapportages 

herbeoordeeld, met de conclusie dat de wrijvingseigenschappen van de ondergrond 

waarschijnlijk zijn overschat. Daartoe zijn voor 6 ontwerpprofielen herberekeningen 

uitgevoerd (gedetailleerde toets). Omdat het mechanisme opdrijven nog niet in rekening is 

gebracht, zijn 8 extra berekeningen uitgevoerd (geavanceerde toets). 

 

Van de recent versterkte dijktrajecten is de macrostabiliteit niet opnieuw beoordeeld. In de 

VTV wordt gesteld dat wanneer het gedrag ‘goed’ is en ‘de dijk is ontworpen volgens de 
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vigerende leidraden of gelijkwaardig en de uitgangspunten en randvoorwaarden niet 

ongunstiger zijn geworden’ het resultaat ‘goed’ is. 

Aanbevelingen tweede toetsronde 
In de tweede ronde heeft het dijktraject tussen dp 46,5 – dp 50,5 een ‘onvoldoende’ score 

gekregen. Er is aanbevolen hier peilbuismetingen uit te voeren om de respons van de 

stijghoogte grondwater in de pleistocene zandlaag ten opzichte van de rivierwaterstand in 

beeld te brengen. De verwachting is dat dit traject op basis van de werkelijke stijghoogte 

alsnog kan worden goedgekeurd. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. 

6.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

De 3e toetsing op het mechanisme macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) borduurt voort op de 

toetsing die in de 2e ronde is uitgevoerd. Basisgegevens zoals bodemopbouw en 

dijkgeometrie zijn grotendeels ongewijzigd gebleven. In totaal zijn 17 profielen 

doorgerekend. Hiervoor zijn concreet de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 omzetten 13 Mstab en PLAXIS sommen uit de tweede toetsronde naar MStab (v.9.10) en 

eventueel actualiseren profielen o.b.v. beheerregister 1999; 

 herberekening potentiaallijnen; 

 opzetten nieuwe, regionale, proevenverzameling voor grondsterkteparameters; 

 aanvullend grondonderzoek t.p.v. dp M34.5 en dp 48; 

 aanvullend grondonderzoek in de bochtafsnijding tussen dp 173+50 – dp 180+60; 

 opzetten 4 nieuwe berekeningen voor recent versterkt traject tussen dp 136 – dp 192+30; 

 toetsing conform het VTV aan schadefactor 1,11 voor binnenwaartse stabiliteit en 1,05 

voor buitenwaartse stabiliteit. 

 

De trajecten waarvoor de 17 doorgerekende profielen kenmerkend zijn, worden in Tabel 7.9 

gegeven. 

 
Dijkpaal  

van 

Dijkpaal  

tot 

 

Toetsprofiel 

M9 M11 dp M10.5 

M32+20 M38+60 dp M34.5 

12 14 dp 13 

14 21 dp 18 

42 46+50 dp 46 

50 54 dp 48 

54 55 dp 54 

66 74 dp 69 

74 77 dp 75 

108 114 dp 111 

114 124 dp 122 

135 143+90 dp 140 

143+90 146+10 dp 144 

157 167+10 dp 158.5 

173+50 180+60 dp 175 

185 187+50 dp 185.5 

190+80 192+30 dp 191 

 

Tabel 7.9 

Samenvatting resultaten 

macrostabiliteit. 
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6.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Geometrie 
Voor de geometrie van de dijk is uitgegaan van de werkelijk aanwezige dijkprofielen uit het 

beheerregister (1999). 

Schadefactoren 
Volgens Tabel 5 – B1.3 van het VTV2006 moet bij de normfrequentie 1/2.000 bij gebruik van 

Methode 1 (LOR1) een schadefactor van 1,11 worden aangehouden voor het mechanisme 

macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) en 1,05 voor macrostabiliteit buitenwaarts (STBI). 

Nieuwe regionale proevenverzameling 
In de derde toetsronde is ervoor gekozen een nieuwe, regionale proevenverzameling samen 

te stellen uit de deelverzamelingen die in de tweede toetsronde zijn gebruikt, aangevuld met 

extra onderzoek. In de deelverzamelingen uit de tweede toetsronde waren soms niet meer 

dan 3 proeven per grondsoort beschikbaar, hetgeen zeer ongunstig doorwerkt in de 

statistische analyse van de grondsterkteparameters. Derhalve zijn de in de tweede ronde 

gebruikte rekenwaarden voor de grondsterkteparameters waarschijnlijk erg ongunstig. 

 

De samendrukbare grondlagen onder een dijklichaam hebben over het algemeen een 

substantieel hogere cohesie door de voorbelastende werking van het dijklichaam. Daarom is 

ervoor gekozen twee ‘nieuwe’ grondsoorten te definiëren in de regionale 

proevenverzameling: 

 klei onder dijk; 

 veen onder dijk. 

 

In Tabel 6.10 zijn de nieuwe rekenwaarden voor volumegewichten, c’ en φ uit de regionale 

proevenverzameling weergegeven. De rekenwaarden voor c’ en φ zijn het product van de 

karakteristieke waarden (5% onderschrijding, met student T factor) en de materiaalfactoren 

volgens de methode 1 (LOR1, Tabel 5 – B1.1 uit het VTV2006). 

 

Grondsoort 

γdr / γnat 

(kN/m3) 

c’d 

(kN/m2) 

φd 

(°) 

Dijkmateriaal 18,0 / 19,0 4,46 23,44 

Klei boven veen 17,0 / 17,5 5,32 21,59 

Veen 10,5 / 10,5 5,12 15,36 

Klei onder veen 16,0 / 16,5 7,73 17,19 

Klei venig / venige klei 12,5 / 13,0 6,08 17,20 

Klei onder dijk 12,8 / 17,9 11,91 18,29 

Veen onder dijk 11,76 20,72* 14,58* 

* rekenwaarden bij 5% rek 
 

Voor bermmateriaal en zandlagen zijn rekenwaarden bepaald op basis van expert judgement. 

In onderstaande tabel zijn deze rekenwaarden weergegeven. 
 

Grondsoort 

γdr / γnat 

(kN/m3) 

c’d 

(kN/m2) 

φd 

(°) 

Bermmateriaal 16,5 / 17,5 1,00 25,00 

Zand dijk 18,0 / 20,0 0,00 28,00 

Zand tussenlaag 17,0 / 19,0 0,00 26,00 

Zand pleistoceen 18,0 / 20,0 0,00 30,00 

Tabel 6.10 

Rekenwaarden 

sterkteparameters o.b.v. 

regionale verzameling 

Tabel 6.11 

Rekenwaarden 

sterkteparameters 

bermmateriaal en zandlagen. 
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In bijlage 5 is beschreven hoe de nieuwe regionale proevenverzameling tot stand is 

genomen. 

Aanvullend onderzoek 
Naar aanleiding van de resultaten en aanbevelingen uit de tweede toetsronde is in oktober 

2009 en april 2010 ter plaatse van dp M34,5 en dp 48 aanvullend grondonderzoek 

uitgevoerd door Mos Grondmechanica BV. Hierbij zijn 8 boringen uitgevoerd op kruin en 

binnentalud, tot in de pleistocene zandlaag. Uit de klei en veenlagen zijn akkerman 

steekbussen gestoken. Van de ongeroerde monsters zijn vervolgens 18 volumegewichten 

bepaald en 15 triaxiaalproeven (CU, 3 trappen) uitgevoerd. In bijlage 5 is de rapportage van 

het grondonderzoek opgenomen. 

 

Daarnaast zijn steekproeven (sonderingen) uitgevoerd om het type kernmateriaal te bepalen 

van de dijk in het traject tussen dp 173+50 – dp 180+60. Hier is in de periode 1999-2002 een 

bochtafsnijding gerealiseerd. 

6.4 TOETSING MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

In de Tabel 6.12 zijn de berekeningsresultaten per maatgevend profiel weergegeven. De 

berekeningen en toelichting zijn in bijlage 5 opgenomen. 

 
 

Profiel 

sf opb. * 

(-) 

fmin (-) 

Bishop 

fmin (-) 

Uplift Van 

Score 

(eis: fmin>1,11) 

 

Opmerkingen 

dp M10.5 0,82 1,23 - Goed  

dp M34.5 0,88 1,16 - Goed 5%-rek sterkte veen, 

dp 13 0,93 1,13 - Goed Binnendijkse stabiliteitswand 

dp 18 0,98 1,31 - Goed  

dp 46 0,97 1,37 - Goed  

dp 48 1,00 1,29 1,17 Goed 5%-rek sterkte veen 

dp 54 0,89 1,51 - Goed  

dp 69 0,96 1,34 - Goed  

dp 75 1,21 1,12 1,12 Goed Modelfactor 1,00 voor UpliftVan 

dp 111 0,99 1,36 - Goed  

dp 122 0,95 1,11 - Goed  

dp 140 1,08 / 1,01 1,22 1,11 Goed Zandtussenlaag 

dp 144 0,72 1,13 - Goed Nieuw kenmerkend profiel 

dp 158.5 1,01 / 1,00 1,25 1,11 Goed Nieuw kenmerkend profiel,  

zandtussenlaag 

dp 175 circa 1,0 1,17 1,14 Goed Nieuw kenmerkend profiel,  

5%-rek sterkte veen, 

zandtussenlaag 

dp 185.5 1,09 1,32 1,25 Goed Nieuw kenmerkend profiel 

dp 191 1,13 / 1,12 1,12 1,12 Goed Modelfactor 1,00 voor UpliftVan 

* sf opb. volgens bijlage 5 in plaats van bijlage 4 

Tabel 6.12 

Resultaten 

stabiliteitsberekeningen 

macrostabiliteit binnenwaarts. 
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6.5 RESULTATEN TOETSING MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de toets op macrostabiliteit binnenwaarts 

(STBI) samengevat. De dijk scoort voor alle berekende profielen ‘goed’. Op grond hiervan 

wordt over het gehele traject de score ‘goed’ toegekend op het spoor macrostabiliteit 

binnenwaarts. 

 

Bij profiel Dp 175, dat kenmerkend is voor de bochtafsnijding, wordt nog het volgende 

opgemerkt: 

 uit de ter plaatse uitgevoerde sonderingen blijkt dat alleen het bovenste gedeelte van de 

dijk uit zand bestaat, terwijl in het ontwerp van een volledige zandkern is uitgegaan; 

 in het ontwerp is geen rekening gehouden met het mechanisme opdrijven, dat hier 

maatgevend is. 

 

De MStab som van het ontwerp bezit een Fmin van 1,255 à 1,277 en van de UpliftVan som 

van de toetsing een waarde van Fmin = 1,14. Dit verschil kan worden verklaard met het 

verschil tussen aangehouden ontwerpwaterstand (HR1996) en het toetspeil (HR2006), 

alsmede door de modelfactor van het mechanisme opdrijven. 

 

De geometrie van de dijk is wel conform ontwerp blijkens de legger en het bijbehorende 

beheerregister profiel uit 1999 (zie Afbeelding 6.7). 

 
Dijkpaal  

van 

Dijkpaal  

tot 

 

Score 

 

Opmerking 

M1 M9+30 n.v.t. Voorhaven Lekkanaal 

M9+30 M14 Goed  

M14 M17+30 n.v.t. Kunstwerken Rijkshulpschutsluis en Gemeentesluis 

M17+30 M19+50 n.v.t. Voorhaven Koninginnesluis 

M19+50 M39 Goed  

0 12 Goed  

12 14 Goed Keerwand binnenzijde 

14 136 Goed  

136 173+50 Goed  

173+50 180+60 Goed Bochtafsnijding 

180+60 182+30 Goed  

 

 

 
 

 

Tabel 7.13 

Samenvatting resultaten 

macrostabiliteit. 

Afbeelding 6.7 

Legger en beheerregisterprofiel 

uit 1999 
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HOOFDSTUK 7 Toetsing op 
macrostabiliteit buitenwaarts 
(STBU) 

7.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Met buitenwaartse macro-instabiliteit wordt het afschuiven van grote delen van een 

grondlichaam in de richting van het buitenwater bedoeld. Dit afschuiven treedt op langs 

rechte of gebogen glijvlakken of door plastische zones, waarin door overbelasting geen 

krachtenevenwicht meer aanwezig is. De sterkte-eigenschappen en de waterspanningen in 

en onder de grondconstructie bepalen de weerstand tegen afschuiven. Een hoge 

buitenwaterstand leidt tot een verhoging van het freatisch vlak in het grondlichaam. Een 

snelle daling van de buitenwaterstand leidt tot een afname van de buitenwaartse stabiliteit. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 

Resultaten 
In de tweede toetsronde scoorde de dijk over het gehele traject ‘goed’ op buitenwaartse 

macrostabiliteit. 

Aanbevelingen tweede toetsronde 
Voor de derde toetsronde is aanbevolen om de ontwerprapportages van de Lekboulevard te 

controleren. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.  

7.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de toetsing op de buitenwaartse macrostabiliteit zijn de volgende werkzaamheden 

uitgevoerd: 

 schematiseren snelle val van buitenwaterstand voor profielen uit toets binnenwaartse 

macrostabiliteit; 

 gedetailleerde toets macrostabiliteit binnenwaarts aan schadefactor 1,05. 
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7.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Bij de toetsing op buitenwaartse macrostabiliteit worden de maatgevende profielen uit de 

toets op binnenwaartse macrostabiliteit gebruikt. De volgende uitgangspunten worden 

gehanteerd: 

 Er wordt rekening gehouden met een snelle val van het buitenwater met maximaal 4,0 m 

ten opzichte van MHW. 

 Conform bijlage 2 van het Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken [lit. 17] wordt 

aangenomen dat de freatische lijn in de dijk onveranderd blijft (naijlt). De 

waterspanningen in het watervoerend pakket, evenals de samendrukbare laag, ijlen niet 

na (zie voorbeeld Afbeelding 7.8). 

 Er wordt uitgegaan van de karakteristieke sterkteparameters voor de grond, zoals bij de 

toets voor binnenwaartse macrostabiliteit zijn gehanteerd (5% onderschrijding met 

student T factor). 

 

klei onder dijk

veen
klei onder dijk

klei onder dijk

klei onder veen

veen

klei boven veen

klei boven veen

dijkmateriaal

T1

 

7.4 TOETSING MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 

Uitwerking van de toetsing op macrostabiliteit buitenwaarts is gegeven in bijlage 5. In de 

onderstaande tabel zijn de berekeningsresultaten per maatgevend profiel weergegeven. 

 
 

Profiel 

fmin 

Bishop (-) 

Score 

(eis: fmin > 1,05) 

dp M10.5 1,80 Goed 

dp M34.5 1,28 Goed 

dp 13 1,76 Goed 

dp 18 1,88 Goed 

dp 46 1,37 Goed 

dp 48 1,43 Goed 

dp 54 1,18 Goed 

dp 69 1,37 Goed 

dp 75 1,21 Goed 

dp 111 1,35 Goed 

dp 122 1,45 Goed 

dp 140 1,40 Goed 

dp 144 1,37 Goed 

dp 158.5 1,41 Goed 

dp 175 1,25 Goed 

dp 185.5 1,87 Goed 

dp 191 2,17 Goed 

Afbeelding 7.8 

Schematisering freatische lijn 

en gedetailleerde toets 

macrostabiliteit buitenwaarts 

(profiel dp M34,5, fmin=1,28) 

Tabel 7.14 

Resultaten 

stabiliteitsberekeningen 

macrostabiliteit buitenwaarts. 
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7.5 RESULTATEN TOETSING MACROSTABILITEIT BUITENWAARTS 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de toets op macrostabiliteit buitenwaarts 

(STBU) samengevat. De dijk scoort voor alle berekende profielen ‘goed’. Op grond hiervan 

wordt over het gehele traject de score ‘goed’ toegekend op het spoor macrostabiliteit 

buitenwaarts. 

 
Dijkpaal  

van 

Dijkpaal  

tot 

 

Score 

 

Opmerking 

M1 M9+30 n.v.t. Voorhaven Lekkanaal 

M9+30 M14 Goed  

M14 M17+30 n.v.t. Kunstwerken Rijkshulpschutsluis en Gemeentesluis 

M17+30 M19+50 n.v.t. Voorhaven Koninginnesluis 

M19+50 M39 Goed  

0 136 Goed  

136 143+90 Goed  

143+90 146+10 Goed Stabiliteitsscherm buitenzijde 

180+60 182+30 Goed  

Tabel 7.15 

Samenvatting resultaten 

macrostabiliteit. 
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HOOFDSTUK 8 Toetsing op 
microstabiliteit (STMI) 

8.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Micro-instabiliteit betreft het verlies van stabiliteit van grondlagen met zeer beperkte dikte 

aan het oppervlak van het binnentalud onder invloed van door een grondlichaam stromend 

grondwater. Bij micro-instabiliteit komt de bedreiging van binnen: eventuele problemen 

worden veroorzaakt door een hoge freatische lijn in het grondlichaam. Als het binnentalud 

beschermd wordt door een ondoorlatende kleilaag kan deze door het grote 

potentiaalverschil over de toplaag worden afgedrukt van de dijk.  

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 
In de tweede toetsronde scoorde de dijk over het gehele traject ‘goed’ op microstabiliteit. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat aan de voorwaarden wordt voldaan.  

8.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de toetsing op microstabiliteit zijn de concreet volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 inventariseren kernmateriaal en dijkopbouw; 

 eenvoudige toets microstabiliteit; 

 aanvullend onderzoek en gedetailleerde toets microstabiliteit voor bochtafsnijding tussen 

tussen dp 173+50 en dp 180+60; 

 

De toetsing is deels overgenomen uit de tweede toetsronde. In bijlage 6 is een kopie van dit 

hoofdstuk uit de tweede toetsronde opgenomen. In de tweede toetsronde is de 

microstabiliteit van de recent versterkte dijktrajecten niet beoordeeld, op basis van het 

ontwerp volgens vigerende leidraden en de niet in ongunstige zin veranderde 

randvoorwaarden en uitgangspunten. In de 3e ronde is voor deze trajecten een aanvullende 

controle uitgevoerd. Het gaat om de trajecten die in de periode 1999-2002 zijn verbeterd: 

 dp 86+90 – dp 88+60 (sectie 15-40), het gedeelte rondom de kern van Jaarsveld; 

 dp 136 – dp 192+30 (sectie 15-52 t/m 15-70), tussen boerderij Goyland en Schoonhoven. 
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8.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Uit grondmechanische rapporten en geo-elektrische grondprofielen is achterhaald uit welk 

materiaal de kern van de dijk bestaat. In Tabel 8.16 is een samenvatting gegeven en in 

bijlage 6 is een uitgebreid overzicht opgenomen. 

 
Dp van Dp tot Kernmateriaal Opmerking 

M1 M9+30 Zand, afgedekt met 

40 cm dikke kleilaag 

Voorhavendijk Lekkanaal 

M9+30 86+90 Klei  

86+90 88+60 Klei Kern van Jaarsveld 

88+60 136 Klei  

136 173+50 Zandige tot lichte klei  

173+50 180+60 Zandkern Bochtafsnijding, nieuw dijklichaam in achterland 

180+60 192+30 Zandige tot lichte en 

zware klei 

 

 

Op diverse locaties zijn plaatselijk zandige kleilagen of zandlenzen aanwezig. Deze hebben 

echter geen significant negatief effect op de microstabiliteit. Door het niet aanééngesloten 

karakter, is er geen sprake van voldoende stroomsnelheid in de dijkkern. 

Aanvullend onderzoek 
Aanvullend onderzoek is uitgevoerd tussen dp 173+50 en dp 180+60. In dit traject heeft bij 

de laatste dijkversterking (1999-2002) een bochtafsnijding plaatsgevonden. Er is hier een 

nieuw dijklichaam in het achterland geconstrueerd. Uit de ontwerprapportages volgt niet 

eenduidig of het kernmateriaal van de dijk uit klei of zand bestaat. Daarom zijn hier in 2010 

bij wijze van steekproef een drietal sonderingen uitgevoerd. In bijlage 6 zijn de resultaten 

van de sonderingen opgenomen. Hieruit volgt dat de bovenste 3 – 5 m van het dijklichaam 

uit zand bestaat, daaronder is een dijkbasis van klei aanwezig. De zandkern is aan buiten- 

en binnenzijde afgedekt met respectievelijk circa 1,0 m en 0,8 m klei. 

8.4 TOETSING MICROSTABILITEIT 

Eenvoudige toets 
De eenvoudige toets is uitgevoerd conform §4.2.5 uit Katern 5 van het VTV2006. Een dijk 

krijgt voor het spoor Microstabiliteit de eindscore ‘goed’ als aan één van de volgende 

voorwaarden wordt voldaan:  

 De binnenteen van de dijk wordt in voldoende mate gedraineerd. Dit kan doordat de 

ondergrond uit voldoende waterdoorlatend materiaal bestaat en op natuurlijke wijze kan 

afwateren (kwelsloot) of omdat een goed functionerende drainageconstructie aanwezig 

is. 

 De dijk heeft een slecht doorlatende kleikern waarvan de hoogte gelijk is aan of hoger is 

dan Toetspeil en de basis aansluit op een slecht doorlatende ondergrond. In dit geval zal 

er geen water uit het binnentalud stromen, noch zal opdrukken van de toplaag kunnen 

optreden. 

 Het gehele dijklichaam binnenwaarts van de binnenkruinlijn bestaat volledig uit slecht 

doorlatend materiaal. 

 De dijk is zandig en heeft een zandig binnentalud met een helling flauwer dan 1V:5H. 

Met zandig binnentalud wordt bedoeld een binnentalud met ongeveer gelijke 

doorlatendheid als de kern van de dijk. Een kleibekleding ontbreekt in dit geval. 

 

Tabel 8.16 

Overzicht kernmateriaal dijk. 
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Met uitzondering van het traject tussen dp 173+50 – dp 180+60 wordt overal voldaan aan de 

tweede voorwaarde: de dijk heeft een slecht doorlatende kleikern. Hier is de score op 

microstabiliteit ‘goed’. 

Gedetailleerde toets dp 173+50 – dp 180+60 
Op het traject tussen dp 173+50 en dp 180+60 bestaat het bovenste gedeelte van de dijk uit 

een zandkern, afgedekt met een slecht doorlatende kleilaag. In dit geval zijn twee 

bezwijkmechanismen mogelijk bij een hoge grondwaterstand in het dijklichaam: 

 afdrukken van de binnentaludbekleding; 

 afschuiven van de binnentaludbekleding. 

 

De maatgevende situatie voor deze mechanismen is bij MHW. De freatische lijn kan worden 

geschematiseerd zoals weergegeven in Afbeelding 8.9. Hierin is te zien dat er geen water 

uittreedt uit het binnentalud. Wel kan afdrukken van de afdekkende laag aan het einde van 

de berm optreden, indien de waterdruk hier te groot is. De veiligheid tegen afdrukken en 

afschuiven worden bepaald met de rekenregels uit paragraaf 5.4.4 van het Technisch 

Rapport Waterkerende Grondconstructies. 

 

De taludhelling van de binnenberm is circa 1:6,5. De afdekkende kleilaag heeft een dikte van 

circa 0,80 m. Het stijghoogteverschil over de kleiafdekking is maximaal 1,3 m. In deze 

situatie is de veiligheid tegen afschuiven van de kleilaag goed, maar de veiligheid tegen 

opdrukken mogelijk onvoldoende (zie bijlage 6). Echter, wanneer de kleilaag volledig zou 

worden afgedrukt, is er sprake van een zandig binnentalud met een helling flauwer dan 

1V:5H (voorwaarde uit eenvoudige toets) en scoort de dijk alsnog ‘goed’ op microstabiliteit. 

 

 
 

8.5 RESULTATEN TOETSING MICROSTABILITEIT 

In de onderstaande tabel worden de resultaten van de toets op microstabiliteit weergegeven. 

De dijk scoort overal ‘goed’. 

 
Sectie van Sectie tot Dp van Dp tot Score 

15-1 15-4 M1 M14 Goed 

15-4 15-10 M14 M20 n.v.t. (kunstwerken) 

15-10 15-11 M20 M21 Goed 

15-11 15-12 M21 M25 Goed (hoog achterland) 

15-12 15-40 M25 86+90 Goed 

15-40 15-41 86+90 88+60 Goed 

15-41 15-49 88+60 128 Goed 

15-49 15-51 128 134 Goed 

15-51 15-52 134 136 Goed 

15-52 15-63 136 173+50 Goed 

15-63 15-64 173+50 180+60 Goed 

15-64 15-70 180+60 192+30 Goed 

Afbeelding 8.9 

Schematisatie freatische lijn 

dijk met zandkern en 

binnenberm. 

Tabel 8.17 

Eindoordeel microstabiliteit. 

Δh=1,3 m 
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HOOFDSTUK 9 Toetsing grasbekleding 
(STBK) 

9.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Onder bekleding wordt verstaan het gehele pakket dat de kern van de dijk bedekt. Een 

bekleding kan verschillende functies vervullen, maar voor de toetsing op veiligheid is alleen 

het volgende van belang: bescherming van het onder/achterliggende grondlichaam en 

reductie van de golfoploop. De bekleding moet er voor zorgen dat de aantasting van het 

dwarsprofiel tijdens maatgevende omstandigheden zodanig binnen de perken blijft, dat er 

geen gevaar voor bresvorming optreedt. 

 

Over het gehele traject tussen Vreeswijk en Schoonhoven is grasbekleding aanwezig op het 

buitentalud (boven het 1/10 per jaar niveau), kruin en/of binnentalud. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 
In de eerste toetsronde is voor alle dijksecties een eenvoudige toetsing van de grasmat 

uitgevoerd. De grasbekleding is toen met uitzondering van het traject tussen dp 27 en dp 33 

(secties 15-25, 15-26 en 15-27) overal ‘voldoende’ beoordeeld. De kwaliteit van de graszode 

was met uitzondering van het traject tussen dp 27 en dp 33 als ‘goed’ gekwalificeerd door 

de beheerder. Dit traject is in de tweede toetsing nader onderzocht. 

 

Op basis van deze gegevens is in de tweede toetsing voor alle dijksecties een gedetailleerde 

toetsing van de grasmat uitgevoerd. De beoordeling is toen beperkt tot een gedetailleerde 

toets op het meest maatgevende mechanisme, namelijk Erosie door Golfklap (GEKL). De 

kwaliteit van de graszode tussen dp 27 en dp 33 is toen als ‘slecht’ gekwalificeerd. Dit traject 

scoorde bijgevolg op het spoor Erosie door Golfklap (GEKL) ‘onvoldoende’. De overige 

trajecten scoorden ‘voldoende’, ‘goed’ of ‘geen oordeel’. Omdat officiële randvoorwaarden 

nog niet beschikbaar waren, kreeg de grasbekleding hier op enkele stukken ‘geen oordeel’.  

Grasbekleding rond peilschaalhuisjes 
In de tweede toetsronde is de grasbekleding beoordeeld, rond de peilschaalhuisjes ter 

plaatse van dp 146 en dp 187. De kans dat erosie en uitspoeling van grond optreedt, is bij 

een dergelijke constructie in het buitentalud aanzienlijk hoger dan elders op het buitentalud. 

Een kwantificering hiervan is niet te geven. Nader onderzoek zal niet tot een verdere 

verfijning leiden. De score is daarom ‘onvoldoende’. 
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Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. De score van de 

grasbekleding rond de peilschaalhuisjes verandert niet en blijft ‘onvoldoende’. 

9.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

In de derde toetsronde zijn de scores uit de tweede ronde niet overgenomen. Het gehele 

traject Vreeswijk – Schoonhoven is opnieuw beoordeeld met de nu beschikbare 

toetsinstrumenten. Daarnaast zijn voor het hele traject door middel van steekproeven de 

erosiebestendigheid van de grasbekleding en de onderlagen opnieuw beoordeeld. 

 

Voor de derde toetsing is het beschikbare toetsinstrumentarium uitgebreid met: 

 officiële golfrandvoorwaarden, beschikbaar gesteld in het programma HYDRA-B (v3.5.8); 

 het programma GRASTOETS (v3.11), waarmee eenvoudig alle toetssporen op 

gedetailleerde wijze worden doorlopen. 

9.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Invoer GRASTOETS 
Voor gedetailleerde toetsing van de bekleding wordt het programma GRASTOETS gebruikt. 

Het programma GRASTOETS verlangt invoer van een aantal relevante parameters. In 

onderstaande tabel staat aangegeven hoe deze parameters zijn bepaald. 

 
Benodigde gegevens Bron 

Geometrie van het dijklichaam Uit hoogtetoets (HT) 

Taludniveau waar q = 0,1 l/s/m Uit hoogtetoets (HT) 

Sterkte grasbekleding Opnieuw beoordeeld d.m.v. steekproeven 

Erosiebestendigheid van de onderlagen Opnieuw beoordeeld d.m.v. steekproeven 

Gemiddelde rivierwaterstand waternormalen.nl 

Waterstand P = 1/10 per jaar waternormalen.nl 

Toetspeil + toeslagen HYDRA-B 

Golfcondities bekleding (golfklap) HYDRA-B 

Golfcondities bekleding (golfoploop en –overslag) HYDRA-B 

Sterkte grasbekleding 
ARCADIS heeft in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de 

kwaliteit van de graszode van dijkringgebied 15 en 44 (Lekdijk) beoordeeld. Hiervan is 

verslag gedaan in bijlage 7. De kwaliteit van de graszode van de dijken is van belang voor 

de erosiebestendigheid van de dijk. Een graszode van goede kwaliteit heeft een goede 

doorworteling en houdt de bodem goed vast. De kwaliteitscontrole is beoordeeld conform 

het Voorschrift Toetsen op Veiligheid 2006. In totaal zijn veertig locaties langs de Lek tussen 

Amerongen en Schoonhoven bezocht en beoordeeld in augustus 2009. 

Werkwijze 
De kwaliteit van de graszode is bepaalde aan de hand van Bijlage 8 – 1 van het VTV. Hierin 

worden drie methodes van kwaliteitsbeoordeling besproken: op basis van het beheertype, 

de vegetatiesamenstelling en de doorworteling. Een beoordeling op basis van beheertype is 

niet eenvoudig, omdat het beheer van het buitentalud sterk varieert. Het grootste gedeelte 

dat wel in eigendom van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is, wordt beweid met 

schapen (type B) of gehooid (type A). Daarom is gekozen voor een beoordeling van de 

kwaliteit van de graszode aan de hand van de vegetatiesamenstelling. 

Tabel 9.18 

Bronnen gegevens voor invoer 

GRASTOETS. 
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In onderstaande Tabel 9.19 zijn de bevindingen van het veldbezoek weergegeven. Het 

volledige verslag van het veldbezoek is opgenomen in bijlage 7. 

 
Locatie 

(buitentalud) 

Bedekking 

(%) 

Vegetatie-

type 

(waarschijnlijke) 

Categorie 

beheer  

Oordeel 

bedekking 

Kwaliteit 

graszode 

dr15_dp M5 80-90 W2 A B  Goed Matig 

dr15_dp M14 80-90 H1/H2 A Goed Matig 

dr15_dp M22 95-100 R D Goed Matig / Slecht 

dr15_dp M32 85-95 W2 A B  Goed Matig 

dr15_dp 004 75-85 H3 A Goed Goed 

dr15_dp 015 80-90 H2/H3 A Goed Goed 

dr15_dp 028 80-90 H1 A Goed Matig 

dr15_dp 038 80-90 W2 A Goed Matig 

dr15_dp 050 80-90 H1 A Goed Matig 

dr15_dp 062 70-80 H2 A Goed Matig 

dr15_dp 073 65-75 H2/H3 A Matig Matig 

dr15_dp 089 70-80 H2/H3 A Goed Goed 

dr15_dp 096 70-80 H3 A Goed Goed 

dr15_dp 110 85-95 H2 A Goed Matig 

dr15_dp 124 85-95 H2 A Goed Matig 

dr15_dp 134 70-80 H2/H3 A Goed Goed 

dr15_dp 150 80-90 H2/H3 A Goed Goed 

dr15_dp 163 90-100 W2 A Goed Matig 

dr15_dp 177 85-95 H2 A Goed Matig 

dr15_dp 184 85-95 H3 A Goed Goed 

Erosiebestendigheid onderlagen 
Over het gehele beschouwde traject is een kleilaag van minimaal 1,20 m dik aanwezig onder 

de grasmat. De bijdrage van de kleilaag aan de veiligheid van de waterkering wordt 

beschouwd als de ‘reststerkte’ van de grasmat. In lijn met Technisch Rapport klei voor 

dijken [lit. 10] worden drie categorieën onderscheiden voor de erosiebestendigheid van klei. 

De categorisering vereist het uitvoeren van classificatieproeven. Hiervoor worden drie 

moeilijkheidsgraden onderscheiden: 

1. ter plaatse, op de hand en met het oog; 

2. ter plaatse, met eenvoudige hulpmiddelen; 

3. beproeven van grondmonsters in een laboratorium. 

 

Op 20 locaties in het beschouwde traject zijn in september 2009 door ARCADIS 

handboringen uitgevoerd en is de erosiebestendigheid van de klei op de hand en met het 

oog beoordeeld. Hiervan is een viertal representatieve grondmonsters nader beproefd in een 

laboratorium. Hierbij zijn de vloeigrens WI en plasticiteitsindex Ip van de klei bepaald. Het 

zandgehalte Zk is geschat op basis van veldwaarnemingen. De resultaten van dit onderzoek 

zijn weergegeven in Tabel 9.20: 

 
Locatie 

(buitentalud) 

Diepte onder 

maaiveld (m) 

Vloeigrens  

(WI) 

Plasticiteits-

index (Ip) 

Zand-

gehalte (Zk) 

Erosiebestendig-

heid 

dr15-dp M14 -0,10 – 1,10 39 20 < 30% categorie 2 

dr15-dp M32 -0,10 – 1,10 38 21 < 30% categorie 2 

dr15-dp 096 -0,10 – 1,10 33 17 < 30% categorie 3 

dr15-dp 150 -0,10 – 1,10 42 24 < 30% categorie 2 

Gemiddelde waarden WI en Ip 38 20  categorie 2 

Tabel 9.19 

Beoordeling kwaliteit graszode 

DR15. 

Tabel 9.20 

Beoordeling 

erosiebestendigheid 

onderlagen 

(laboratoriumbeproeving). 
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Op basis van de gemiddelde waarden wordt over het gehele traject een erosiebestendigheid 

categorie 2 aangehouden. De volledige resultaten en onderbouwing van de beoordeling van 

de kleilaag zijn opgenomen in Bijlage 7. 

9.4 TOETSING GRASBEKLEDING 

Algemeen 
De grasbekleding van de dijk is getoetst volgens Figuur 8 – 4.2 van het VTV. Binnen één 

dwarsprofiel wordt onderscheid gemaakt tussen vier zones welke elk een apart toetsspoor 

doorlopen (zie Afbeelding 9.10). Op de dijken van dijkringgebied 15 bevindt de 

grasbekleding zich op elke zone en dient ieder mechanisme dus beoordeeld te worden. De 

grasbekleding is getoetst op: 

 erosie door golfklap GEKL; 

 erosie door golfoploop GEOP; 

 erosie door golfoverslag GEOV; 

 erosie van de onderlagen GEO; 

 afschuiving GAF (zone A, B en D). 

 

 

Afbeelding 9.10 

Beoordelingsschema VTV2006 

voor toetsing grasbekleding 

(STBK). 
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Beoordeling 
Voor de toetsing is gebruik gemaakt van het programma GRASTOETS. De toetsing is in de 

eerste instantie uitgevoerd voor de 20 locaties waarvan de zodekwaliteit is beoordeeld. De 

resultaten van deze toetsing zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

 

 
 Golfhoogte 

zone A en B 

Hs 

Belasting 

Parameter 

4*Hr*tanα 

Erosie- 

besten- 

digheid  

Zone A en B Zone C Zone D 

Locatie (m) (m) 

Kwaliteit 

graszode 

klei GAF GEKL GEO GEOP GEOV GAF 

dr15-dp M5 0,41 0,52 Matig c2 g v - g g geav 

dr15-dp M14 0,74 0,96 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp M22 0,74 0,96 Slecht c2 g geav v geav g geav 

dr15-dp M32 0,58 0,93 Matig c2 g geav v v g geav 

dr15-dp 004 0,47 0,60 Goed c2 g g - g g geav 

dr15-dp 015 0,90 1,40 Goed c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 028 0,58 0,75 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 038 0,53 0,67 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 050 0,92 1,17 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 062 0,87 1,11 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 073 0,73 0,94 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 089 0,55 0,69 Goed c2 g v - g g geav 

dr15-dp 096 0,72 0,90 Goed c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 110 0,88 1,11 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 124 0,53 0,68 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 134 0,57 1,43 Goed c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 150 0,78 0,99 Goed c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 163 0,74 0,80 Matig c2 g geav v g g geav 

dr15-dp 177 0,83 0,69 Goed c2 g v - g g geav 

dr15-dp 184 0,90 1,12 Goed c2 g geav v g g geav 

Scores uit tabel: g = goed; v = voldoende; geav = geavanceerde beoordeling noodzakelijk; - = niet 
van toepassing 

 

In bovenstaande tabel valt op dat GRASTOETS een groot aantal scores ‘geavanceerd’ geeft, 

met name op de sporen GEKL, GEO en GAF binnentalud. Hieronder worden deze sporen 

nader bekeken. 

GEKL zone A en zone B 
Voor het overgrote gedeelte van de getoetste locaties wordt de score ‘geavanceerd’ 

verkregen voor het spoor erosie door golfklap (GEKL) in de zones A en B. Voor de 

belastingduur tk wordt conform VTV2006 uitgegaan van een stormduur van 12 uur. Figuur 8 

– 4.6 uit het VTV geeft aan dat voor deze belasting duur de bekleding de tussenscore 

‘onvoldoende’ krijgt indien (zie Afbeelding 9.11): 

 4*Hr*tanαk > 0,20 ; bij zodekwaliteit slecht 

 4*Hr*tanαk > 0,54 ; bij zodekwaliteit matig 

 4*Hr*tanαk > 0,77 ; bij zodekwaliteit goed 

 

Tabel 9.21 

Resultaten  

GRASTOETS. 
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Voor alle locaties uit Tabel 9.21 geldt dat de combinatie van 4*Hr*tanαk en de zodekwaliteit 

leidt tot de tussenscore ‘onvoldoende’. De optredende golfhoogten zijn zodanig hoog dat de 

toelaatbare belastingduur kleiner is dan 12 uur (zie ook Bijlage 7).  

 

Bij een tussenscore ‘onvoldoende’ is geavanceerde toetsing nodig. Alternatief kan nog een 

score ‘voldoende’ worden verkregen indien de erosiebestendigheid van de onderlagen 

voldoende is (GEO). 

GEO zone A en zone B 
De bijdrage van de kleilaag aan de veiligheid van de waterkering wordt beschouwd als de 

‘reststerkte’ van de grasmat. Conform VTV2006 verloopt de beoordeling op dit spoor voor 

grasbekledingen volgens de methode voor steenzettingen (Figuur 8 – 2.16 van het VTV).  

 

Het principe van de toetsing op erosie van de onderlagen (GEO) voor steenzettingen is, dat 

een score ‘voldoende’ kan worden gegeven als de weerstand tegen erosie van de toplaag, de 

granulaire laag en de kleilaag samen groter zijn dan de maatgevende belastingduur. Om 

deze vergelijking te kunnen maken zijn gedetailleerde rekenregels ontwikkeld waarmee de 

weerstand tegen erosie kan worden uitgedrukt in een tijdsduur. Deze tijdsduur wordt de 

reststerkte genoemd. 

 

Alvorens gedetailleerd te toetsing kunnen situaties met zeer hoge en zeer lage reststerkte 

met eenvoudige regels worden uitgezeefd. Aan deze situaties kan direct een score worden 

toegekend. De reststerkte van de kleilaag mag alleen worden meegerekend als wordt 

voldaan aan drie voorwaarden: 

 de score van de toplaag op afschuiving is ‘goed’ of ‘voldoende’; 

 de maatgevende golfhoogte Hs is kleiner dan 2 m; 

 de dikte van de kleilaag is groter dan 0,4 m. 

 

Voor de Lekdijk wordt aan alle drie de voorwaarden voldaan. Er is dus geen sprake van 

situaties met een zeer lage treksterkte. Er is sprake van een zeer hoge reststerkte als de dijk 

een kleikern heeft tot aan Toetspeil + toeslagen (aan de buitenzijde van het te toetsen 

profiel). In dit geval is de reststerkte van de kleilaag gelijk aan 24 uur en is de score op het 

spoor GEO ‘voldoende’. In alle overige gevallen moet de wordt reststerkte gedetailleerd 

worden berekend.  

Afbeelding 9.11 

Gedetailleerde rekenregel uit 

VTV2006 voor toetsing op 

erosie door golfklap (GEKL). 
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In het traject tussen dp M9+30 – dp 192+30 bestaat de kern van de Lekdijk volledig uit klei, 

met uitzondering van het traject tussen dp 173+50 – dp 180+60, waar de kern uit zand 

bestaat. Voor dijken met zandkern moeten de toelaatbare belastingduur van de toplaag 

(gras) en die van de onderliggende kleilaag samen groter zijn dan de maatgevende 

belastingduur tsm = 12 uur. In Tabel 9.22 is een overzicht gegeven van de aanwezige 

reststerkten van de kleilaag. 

 

Locatie 

Toel. belasting-  

duur toplaag  

tkmax (uur) 

Score  

GEKL 

Score  

GAF 

Hs  

(m) 

Dikte  

kleilaag / 

kleikern 

Reststerkte  

kleilaag  

trk (uur) 

Score  

GEO 

dr15-dp M5 8,59 v g 0,41 0,40 - n.v.t. 

dr15-dp M14 0 geav g 0,74 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp M22 0 geav g 0,74 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp M32 0 geav g 0,58 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 004 12,68 g g 0,47 kleikern - n.v.t. 

dr15-dp 015 0 geav g 0,90 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 028 0 geav g 0,58 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 038 5,09 geav g 0,53 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 050 0 geav g 0,92 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 062 0 geav g 0,87 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 073 0 geav g 0,73 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 089 9,71 v g 0,55 kleikern - n.v.t. 

dr15-dp 096 5,68 geav g 0,72 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 110 0 geav g 0,88 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 124 5,07 geav g 0,53 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 134 0 geav g 0,57 kleikern 24 Voldoende 

dr15-dp 150 4,71 geav g 0,78 kleikern 24 Geavanceerd 

dr15-dp 163 0 geav g 0,74 kleikern 24 Geavanceerd 

dr15-dp 177 9,63 v g 0,83 1,00 - n.v.t. 

dr15-dp 184 0 geav g 0,90 kleikern 24 Geavanceerd 

GAF zone D 
Voor alle locaties geeft GRASTOETS de score ‘geavanceerd’ voor het spoor GAF 

binnentalud (Tabel 9.21). Echter, volgens eenvoudige toetsing van figuur 8 – 4.9 van 

VTV2006 kan direct score ‘goed’ worden toegekend als één van de volgende criteria wordt 

voldaan: 

 als het overslagdebiet 0,1 l/m/s of kleiner is; 

 als de taludhelling van het binnentalud 1V:4H of flauwer is. 

 

Uit de hoogtetoets (hoofdstuk 4) is reeds gebleken dat het overslagdebiet over het gehele 

traject lager is dan 0,1 l/s/m. Er wordt dus voldaan aan de eerste voorwaarde, zodat hier 

alsnog voor het spoor GAF binnentalud de score ‘goed’ kan worden toegekend. 

9.5 RESULTATEN TOETSING GRASBEKLEDING 

In Tabel 9.23 zijn de toetsresultaten voor de grasbekleding samengevat. Een groot deel van 

de scores ‘voldoende’ in zones A en B worden bereikt op basis van de reststerkte van de 

kleilaag. De grasmat scoort onvoldoende op GEKL. Volgens het toetsschema kan daarna de 

sterkte van de onderlaag (kleikern) in beschouwing worden genomen. Met uitzondering 

van het traject tussen dp 173+50 en dp 180+60 is overal een kleikern aanwezig, die een 

rekenwaarde voor de reststerkte van 24 uur oplevert. 

 

Tabel 9.22 

Beoordeling 

reststerkte kleilaag. 
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Van dp Tot dp Score zones A en B Score zone C Score zone D Eindscore 

M0 M5 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

M5 M6 Voldoende Goed Goed Voldoende 

M6 M14 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

M14 M15 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

M15 22 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

M22 M23 Voldoende1)  Voldoende1)  Goed Voldoende 

M23 4 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

4 5 Goed Goed Goed Goed 

5 15 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

15 16 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

16 28 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

28 29 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

29 38 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

38 39 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

39 50 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

50 51 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

51 62 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

62 63 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

63 73 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

73 74 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

74 89 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

89 90 Voldoende Goed Goed Voldoende 

90 96 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

96 97 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

97 110 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

110 111 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

111 124 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

124 125 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

125 134 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

134 135 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

135 150 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

150 151  Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

151 163 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

163 164 Voldoende1)  Goed Goed Voldoende 

164 173+50 Voldoende1)  Voldoende Goed Voldoende 

173+50 180+60 Voldoende2) Goed2) Goed Voldoende 

180+60 184 Voldoende1)  Voldoende1)  Goed Voldoende 

184 185 Voldoende1) Goed Goed Voldoende 

185 192 Voldoende1)  Voldoende1) Goed Voldoende 

1) Score voldoende wordt behaald op reststerkte kleilaag (GEO) 
2) Tussen dp173+50 en dp 180+60 is zandkern aanwezig. Score voor steekproef dp 177 wordt als 
representatief gezien voor dit traject. 
 

Grasbekleding bochtverlegging tussen dp 173+50 en dp 180+60 
Bij de bochtverlegging in het traject tussen dp 173+50 en dp 180+60 is een zandkern 

aanwezig, afgedekt met een kleilaag van 1 m. Uit toetsing ter plaatse van dp 177 blijkt de 

grasbekleding te voldoen, zonder dat aanspraak wordt gemaakt op de erosiebestendigheid 

van de onderliggende klei (zie Tabel 9.22). Op basis van dijkoriëntatie en strijklengte 

worden de resultaten van de grastoets bij dp 177 representatief geacht voor het traject tussen 

dp 173+50 en dp 180+60. 

Tabel 9.23 

Eindoordeel stabiliteit 

grasbekleding. 
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Ervaringen met afslag bij hoogwater 
Op basis van de toetsing (aanspraak op de reststerkte van de onderlagen) zou men 

verwachten dat er bij extreme golfomstandigheden in het verleden al aanzienlijke schade 

aan de grasbekleding zou zijn geconstateerd. Echter, tijdens perioden met hoogwater in de 

afgelopen decennia is geen afslag geconstateerd op de dijktaluds. Van de periode na het 

hoogwater in 1995 is bekend dat met name de aansluiting op de verharding van haaks op de 

dijk staande op- en afritten zijn hersteld. Hierbij wordt aangetekend dat er van maatgevende 

windcondities in 1995 geen sprake was. 

 

Er wordt verwacht dat voor een aantal trajecten waarvoor nu de score ‘voldoende’ alsnog 

een score ‘goed’ kan worden behaald, indien de zodekwaliteit op meer locaties wordt 

gekwalificeerd en maatgevende golfcondities worden bepaald. Dit is met name het geval 

voor trajecten waar de golfaanval beperkt is, vanwege oriëntatie van de dijk en/of korte 

strijklengte. 
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HOOFDSTUK 10 Toetsing 
steenbekleding (STBK) 

10.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Onder bekleding wordt verstaan het gehele pakket dat de kern van de dijk bedekt. Een 

bekleding kan verschillende functies vervullen, maar voor de toetsing op veiligheid is alleen 

het volgende van belang: bescherming van het onder/achterliggende grondlichaam en 

reductie van de golfoploop. De bekleding moet er voor zorgen dat de aantasting van het 

dwarsprofiel tijdens maatgevende omstandigheden zodanig binnen de perken blijft, dat er 

geen gevaar voor bresvorming optreedt. 

 

In het traject tussen Vreeswijk en Schoonhoven bevinden zich een aantal locaties waar een 

steenbekleding is toegepast op het buitentalud.  

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 
In de tweede toetsronde scoorde de alle aanwezige steenbekleding ‘goed’ op stabiliteit van 

bekleding.  

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.  

10.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de toetsing van de steenbekleding zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

 Bepalen golfrandvoorwaarden bekleding met Hydra-B v3.5.8; 

 Herberekening zetsteenbekleding met Steentoets2008 v1.01. 

10.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

In onderstaande tabel is een overzicht van de aanwezige bekledingen weergegeven.  

 

Van dp Tot dp Omschrijving 
Onderkant 

bekleding 

Bovenkant 

bekleding 

Ervaring 

beheerder 

10 12 Basaltonglooiing rondom 

loswal DPO 

Onderberm/los-

wal, NAP + 2 m 

Berm op NAP + 

3,5 m 

Geen schade 

64 65 Oude basaltbekleding aan 

teen v/d dijk* 

Maaiveld +/- 2 m boven 

m.v. 

Geen schade 

130  Basalton t.p.v. uitstroom 

gemaal De Koekoek 

Sluit aan op 

steenbestorting 

Kruinniveau  Geen schade 

* Behoeft niet te worden getoetst. 

Tabel 10.24 

Aanwezige steenbekleding. 
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De bekleding op traject dp 64 – dp 65 hoeft niet als steenbekleding te worden getoetst, 

omdat het in het voorland ligt. Toetsing van voorland behelst afschuiving, zettingsvloeiing 

en het bestortingscriterium. De sterkte van de steenzetting is in dit opzicht niet relevant en 

toetsen kan in de 3e ronde verder achterwege worden gelaten. 

 

Op de voorhavendijken tussen dp M1 – dp M10 en dp M17 – dp M22 zijn bovendien nog 

basaltonglooiingen aanwezig. Deze worden getoetst door RWS. 

Opbouw bekleding 
De opbouw van de basaltonbekledingen is uit de bestekstekeningen verkregen. Dit betreft 

het traject dp 10 – dp 12. De opbouw is als volgt: 

 filterdoek; 

 filterlaag, dik 0,25 m uit gebroken puin; 

 basaltonzuilen hoog 0,25 m.  

 

De bekleding ter plaatse van dp 130 bestaat uit basalt blijkens de bestekstekeningen en heeft 

de volgende opbouw: 

 kunststof filterdoek; 

 filterlaag, dik minimaal 0,2 m uit gebroken grind; 

 basaltzuilen hoog 0,3 à 0,4 m.  

Hydraulische randvoorwaarden 
Maatgevende golfparameters voor elk niveau op het talud worden bepaald met behulp van 

de Hydra-B, onderdeel van HR2006. De golfaanval wordt voor bekledingen uitgedrukt in de 

significante golfhoogte Hs en de piekperiode Tp. In dit geval voorziet Hydra-B niet in 

golfrandvoorwaarden over het hele talud, daarom worden conform het VTV de 

golfparameters bij Toetspeil gebruikt. Deze waarden zijn conservatief voor lager gelegen 

taluddelen. De maximale stroomsnelheid langs de bekleding, niet veroorzaakt door golven, 

wordt niet door Hydra-B gegeven.  

 

In Tabel 10.25 is een overzicht gegeven van de maatgevende hydraulische randvoorwaarden 

ter plaatse van de te toetsen bekledingen. 

 

Van dp Tot dp 
Golfinvals- 

hoek (°) 
Hs (m) Tp (s) U (m/s) 

10 12 65 0,60 2,90 - 

130  82 0,63 2,82 - 

 

10.4 TOETSING STEENBEKLEDING 

Herberekening zetsteenbekleding 
De basaltonzuilen tussen dp 10 – dp 12 en bij dp 130 worden getoetst conform hoofdstuk 2 

van Katern 8 “Bekledingen” uit het VTV. In Afbeelding 10.12 is het beoordelingsschema 

weergegeven.  

 

 

Tabel 10.25 

Maatgevende hydraulische 

randvoorwaarden voor toetsing 

steenbekleding. 
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Voor toetsing op het spoor toplaaginstabiliteit onder langsstroming ZTS ontbreken 

geschikte hydraulische randvoorwaarden. Bij rivieren is het mechanisme langsstroming 

soms maatgevender dan toplaaginstabiliteit door golfaanval. Volgens Figuur 8 – 2.8 uit het 

VTV hoeft hierop echter alleen te worden getoetst als het relatieve gewicht per oppervlakte-

eenheid van de toplaag ΔD kleiner dan 0,25 m is. Anders is de einscore ‘goed’. Met een 

relatief gewicht van Δ=1,3 (ρs = 2300 kg/m3) is de ΔD-waarde voor beide bekledingen 

ruimschoots groter dan 0,25 m. Daarom wordt op dit spoor de score ‘goed’ toegekend. 

 

De beoordeling van alle overige in het schema genoemde sporen is uitgevoerd met het 

rekenmodel Steentoets. Op alle sporen wordt de score ‘goed’ toegekend, derhalve is de 

eindscore van de steenbekleding ‘goed’. De in- en uitvoer van Steentoets is in bijlage 8 van 

dit rapport opgenomen. 

10.5 RESULTATEN TOETSING STEENBEKLEDING 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de steentoets samengevat. 

 
Van Tot Afschuiving Materiaaltransport Stabiliteit toplaag Eindscore  

dp dp  Vanuit 

ondergrond 

Vanuit granulaire  

laag door toplaag 

Golven Stroming Steentoets 

10 12 Goed Goed Goed Goed Goed Goed 

130  Goed Goed Goed Goed Goed Goed 

 

 

 

 

Afbeelding 10.12 

Beoordelingsschema 

steenzettingen. 

Tabel 10.26 

Samenvatting resultaten 

steentoets. 
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HOOFDSTUK 11 Toetsing op 
stabiliteit voorland (STVL) 

11.1 INLEIDING 

Toelichting faalmechanisme 
Bij de beveiliging tegen hoogwater wordt meestal de stabiliteit van de waterkering zelf 

bekeken. Echter ook buiten de invloedszone van de waterkering is een aantal mechanismen 

van belang, die de waterkering kunnen bedreigen. Hieronder valt een aantal mechanismen 

op het voorland, die tot een inscharing tot in of vlakbij de waterkering kunnen leiden, 

waardoor de standzekerheid in gevaar kan komen. In dit kader zijn twee mechanismen van 

belang: afschuiving en zettingsvloeiing. 

Afschuiving 
Afschuiving is een mechanisme dat optreedt indien de kritieke schuifspanning in een 

bepaald vlak (al dan niet recht) in de grond wordt overschreden. Afschuivingen kunnen 

optreden bij een vooroever die is opgebouwd uit samenhangende grond zoals klei en veen, 

maar ook bij al dan niet verwekingsgevoelig zand en zelfs bij bestorte oevers. 

Zettingsvloeiing 
Zettingsvloeiing is een mechanisme waarbij een met water verzadigde massa zand zeer 

grote verplaatsingen ondergaat oftewel ‘vloeit’ als gevolg van verweking. Verweking van 

zand in een talud wordt veroorzaakt door een ongunstige combinatie van losse pakking en 

taludgeometrie. Er is ook een aanleiding nodig: de verweking treedt op na een (soms zeer 

kleine) schuifspanningstoename waarbij door een herschikking van het korrelskelet 

(volumeverkleining) een zodanige verhoging van de waterspanning in de poriën ontstaat, 

dat de contactdruk tussen de korrels onderling belangrijk wordt verminderd en de 

zandmassa zich als een zware vloeistof gaat gedragen; het gevolg is zettingsvloeiing. 

Samenvatting resultaten tweede toetsronde 
In de tweede toetsronde is een eenvoudige toets uitgevoerd. Hiermee kon niet overal tot een 

score worden gekomen, vanwege onvoldoende gegevens over de onderwatergeometrie. 

Hierdoor kon met name voor het deelspoor zettingsvloeiing ZV geen technisch oordeel 

worden gegeven. Toch is voor het gehele traject de in het beheerdersoordeel de eindscore 

‘voldoende’ toegekend, mede omdat geen indicaties aanwezig zijn voor het optreden van 

zettingsvloeiingen en geen zettingsvloeiingen zijn geconstateerd.  
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Aanbevelingen 
De aanbevelingen uit de tweede toetsronde luiden als volgt: 

 Om overal tot een toetsoordeel te kunnen komen zal aanvullend onderzoek moeten 

worden uitgevoerd. De onderwatergeometrie ter plaatse van de kribben en de 

voorhavendijken moet in kaart worden gebracht.  

 Daarnaast moet de grondopbouw ter plaatse van de onderwatertaluds worden 

onderzocht.  

 Aanbevolen wordt verder om de geometrie onderwater regelmatig te meten. Hiermee 

kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van eventuele geulen en kan het 

risico op afschuiving tijdens een hoogwater beter worden in geschat. Van belang is dat 

een inschatting gemaakt kan worden van de omvang van de geul tijdens hoogwater. 

Door de hoge stroomsnelheden die dan op kunnen treden kan een relatieve grote geul 

ontstaan.  

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.  

11.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de analyse van de stabiliteit van het voorland zijn de bodempeilingen van RWS 

gebruikt uit 2008 en sonderingen uit het beheerregister. Concreet omvat de toetsing de 

volgende werkzaamheden: 

 schematiseren van voorlandprofielen op basis van peilgegevens en toetsen aan het 

schadelijkheidscriterium en optredingscriterium voor zettingsvloeiing en afschuiving 

(conform katern 9 van het VTV); 

 op punten waar afschuiving schadelijk en mogelijk is: gedetailleerde toetsing; 

 op punten waar zettingsvloeiing schadelijk en mogelijk is: controle op aanwezigheid 

verwekingsgevoelige lagen o.b.v. sonderingen. 

11.3 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Voor het opstellen van de signaleringsprofielen zettingsvloeiing gelden de volgende 

uitgangspunten: 

 de gemiddelde helling na optreden van zettingsvloeiing is 1:15; 

 het beoordelingsniveau voor zettingsvloeiing (=onderzijde verwekingsgevoelige laag) 

ligt op een hoogte van 1/3H boven de geulbodem. 

 

Sinds de tweede toetsronde hebben op twee locaties werkzaamheden plaatsgevonden in het 

voorland: 

 ter plaatse van Jaarsveld (dijkpaal 83 – dijkpaal 84) is in oktober 2009 een bestorting 

aangebracht in het voorland in verband met de opgetreden afslag. De oeverlijn uit 1900 is 

daarbij teruggebracht.  

 ter plaatse van het Klaphek (dijkpaal 6) is in 2006 een aanvulling van zand in het 

voorland aangebracht in verband met opgetreden afslag. 

11.4 TOETSING STABILITEIT VOORLAND 

Algemeen 
De toetsing op het spoor stabiliteit voorland wordt uitgevoerd conform katern 9 ‘Voorland’ 

uit het VTV2006. De toetsing verloopt volgens de stappen in het beoordelingsschema van 
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Figuur 9 – 2.1 uit het VTV2006 (Afbeelding 11.13) en de deelschema’s Figuur 9 – 2.2 en 

Figuur 9 – 2.3 voor de deelsporen afschuiving AF en zettingsvloeiing ZV (Afbeelding 11.14). 

 

 
 

Om praktische redenen wordt bij de beoordeling van de deelsporen begonnen met Stap 2: 

Afschuiving/Zettingsvloeiing is schadelijk op basis van geometrie. Indien hier tot een 

negatief antwoord wordt gekomen, wordt stap 3: bestortingscriterium uitgevoerd. De 

toetsing is uitgevoerd tot en met stap 5 van de beoordelingsschema’s. In stap 5 is de 

grondopbouw gecontroleerd op aanwezigheid van verwekingsgevoelige lagen 

(zettingsvloeiing) of zijn stabiliteitsberekeningen uitgevoerd (afschuiving). 

 

 
 

Beoordeling 

Stap 1: Veiligheid op basis van vuistregel 
Deze eerste stap wordt in de beoordeling overgeslagen. Vervolgd wordt met Stap 2. 

Stap 2: Schadelijkheidscriterium afschuiving en zettingsvloeiing 
In stap 2 van de beoordelingsschema’s voor afschuiving en zettingsvloeiing wordt het 

aanwezige profiel van het voorland vergeleken met zogenaamde signaleringsprofielen. In 

Afbeelding 11.15 en Afbeelding 11.16 zijn twee voorbeelden gegeven. Als het afschuifpunt 

SAF en het zettingsvloeiingspunt SZV respectievelijk landwaarts liggen ten opzichte van de 

signaleringspunten SSIGN_AF en SSIGN_ZV, dan het antwoord op stap 2 ‘ja’. Dit houdt in dat het 

optreden van afschuiving en/of zettingsvloeiing kan leiden tot instabiliteit van de primaire 

kering. In de andere gevallen wordt direct de eindscore ‘goed’ toegekend. In bijlage 9 zijn de 

tussenresultaten weergegeven. 

Afbeelding 11.13 

Beoordelingsschema stabiliteit 

voorland (STVL) 

Afbeelding 11.14 

Beoordelingsschema’s 

deelsporen afschuiving AF en 

zettingsvloeiing ZV. 
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Stap 3: Bestortingscriterium 
De profielen waarvoor afschuiving of zettingsvloeiing volgens het schadelijkheidscriterium 

niet schadelijk is, worden in stap 3 aan het bestortingscriterium getoetst. Aan de hand van 

de gegevens in bijlage 9 is gecontroleerd of aan het bestortingscriterium wordt voldaan. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen dijken met voorland en schaardijken. Schaardijken 

zijn aanwezig ter plaatse van: 

 door Rijkswaterstaat getoetste voorhavendijken; 

 dp M1 – M8; 

 dp M21 + M22; 

 dp 129+50 (uitstroom gemaal De Koekoek). 

 

Voor de schaardijken geldt dat de aanwezige bestorting in het kader van de jaarlijkse 

schouw visueel wordt gecontroleerd en tevens in het kader van de veldinspectie (juli 2009) 

visueel is geïnspecteerd. Aangezien geen gebreken zijn geconstateerd, wordt hier voldaan 

aan het bestortingscriterium. 

 

De dijken met voorland bezitten dusdanige afmetingen dat meestal aan het 

bestortingscriterium wordt voldaan. Zelfs wanneer door afslag een steile rand zou ontstaan 

Afbeelding 11.15 

Toetsing voorlandprofiel bij dp 

144 aan schadelijksheids-

criterium ZV en AF. Dit profiel 

voldoet aan criterium. 

Afbeelding 11.16 

Toetsing voorlandprofiel bij dp 

M17 aan schadelijksheids-

criterium ZV en AF. Dit profiel 

voldoet niet aan criterium. 
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met een hoogte van 2,5 meter, is de stabiliteit van de dijk niet direct in gevaar. Een en ander 

is weergeven in Afbeelding 11.17. De in de afbeelding aangeven hoogten en hellingen 

betreffen gemiddelden binnen de dijkring. 

 

 2.5 m 

1 : 2.5 

  > 15 m 

1:3 

dijk 

> 30 m 

1:5  -5.25 

 +6.5 

 +1.5 

 
 

Hierbij wordt opgemerkt dat er dus geen inscharingen mogen ontstaan ten opzichte van de 

minimale voorlandlengte van 15 m. Op de volgende plaatsen is de voorlandlengte minder 

dan 15 m en geldt een maximale score ‘voldoende’ in plaats van ’goed’ voor STVL: 

 dp M13 – M14 (tot aan de Rijkshulpschutsluis); 

 dp 10 – 14 (ter plaatse van dp 11 is een steenzetting aanwezig); 

 dp 130 – 136 (‘voldoende’ via stap 5); 

 dp 170 (meestromende nevengeul). 

 

In de nazomer van 2009 is de ontstane oevererosie bij dp 7 (voorlandbreedte > 50 m) 

verbeterd door aanvulling van het voorland en bestorting van de nieuwe oever. Ter plaatse 

van dp 84 (voorlandbreedte ±20 m) wordt gemonitord, omdat ook hier sprake is van 

oevererosie. Zodra de voorlandbreedte hier kleiner wordt dan 15 m, dient een bestorting te 

worden aangebracht. 

Stap 4: Optredingscriterium 
De profielen waarvoor afschuiving of zettingsvloeiing volgens het schadelijkheidscriterium 

wèl schadelijk is, worden in stap 4 aan het optredingscriterium getoetst. Hierin wordt 

gecontroleerd of afschuiving en/of zettingsvloeiing mogelijk zijn. Dit is het geval als wordt 

voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 

 optredingscriterium afschuiving: 

- - De gemiddelde helling is steiler dan of gelijk aan 1:2, over een hoogte van minimaal 

5 m, tenzij ter plaatse van een kleilaag zonder zand; 

- - de gemiddelde helling is steiler dan of gelijk aan 1:1, over een hoogte van minimaal 

5 m, mits ter plaatse van een kleilaag zonder zand; 

- - de totale helling (geulrand-geulbodem) is gemiddeld steiler dan of gelijk aan 1:4,5. 

 optredingscriterium zettingsvloeiing: 

- - de gemiddelde helling is steiler of gelijk aan 1:4, over een hoogte van minimaal 5 m; 

- - de totale helling (geulrand-bodem) is gemiddeld steiler dan of gelijk aan 1:7. 

 

In bijlage 9 zijn de tussenresultaten weergegeven. Voor een aantal profielen dient de 

toetsing te worden vervolgd met stap 5. 

Stap 5: Gedetailleerde toetsing op afschuiving (AF) 
Voor de profielen ter plaatste van dp M17, dp 70-72 en dp 130-134 zijn gedetailleerde 

stabiliteitsberekeningen uitgevoerd, omdat uit de voorgaande stappen is gebleken dat 

afschuiving zowel schadelijk, als mogelijk is. In Tabel 11.28 en onderstaande afbeeldingen 

zijn de resultaten weergegeven. 

Afbeelding 11.17 

Bestortingscriterium in relatie 

tot oeverafslag. Hoogten in 

m+N.A.P.. 
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Profiel (dp) 

Afschuiving is 

schadelijk? 

Afschuiving is 

mogelijk? 

Fmin  

(eis = 1,05) 

 

Score 

M17 Ja Ja 1,12 Goed 

70 t/m 72 Ja Ja 1,36 Goed 

130 t/m 134 Ja Ja 1,22 Voldoende * 

* = voldoende vanwege beperkte lengte voorland (< 15 m), zie stap 3 

 

Xm : 21,00 [m]
Ym : 29,00 [m]

Radius : 33,00 [m]
Safety : 1,12

-10,000 65,000

zand p=29 c=0

klei h p=18 c=3

klei z p=18 c=2

dijk p=20 c=2,5

T1
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Xm : 28,00 [m]
Ym : 33,00 [m]

Radius : 41,00 [m]
Safety : 1,36

-10,000 80,000

zand p=29 c=0

klei z p=18 c=2

klei p=25 c=3

dijk p=20 c=2,5
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Tabel 11.27 

Resultaten gedetailleerde toets 

afschuiving voorland. 

Afbeelding 11.18 

Gedetailleerde toets 

afschuiving voorland ter 

plaatse van profiel dp M17. 

Geschatte grondparameters. 

Afbeelding 11.19 

Gedetailleerde toets 

afschuiving voorland ter 

plaatse van profiel dp 70-72. 

Geschatte grondparameters. 
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Xm : 26,00 [m]
Ym : 35,00 [m]

Radius : 42,00 [m]
Safety : 1,22

10 000 60 000

zand p=30 c=0

klei z p=18 c=8
veen p=15 c=5 (5%)

klei z p=18 c=8
veen p=15 c=5 (5%)
klei z p=18 c=8

dijk p=23 c=4,5
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Stap 5: Controle aanwezigheid verwekingsgevoelige lagen (ZV) 
Voor een aantal profielen zijn sonderingen gecontroleerd op aanwezigheid van 

verwekingsgevoelige lagen, omdat uit de voorgaande stappen is gebleken dat 

zettingsvloeiing zowel schadelijk, als mogelijk is. Uit de sonderingen blijkt dat er bij geen 

van de profielen sprake is van verwekingsgevoelige lagen. Er is ofwel geen losgepakt zand 

aanwezig, of er is sprake van grindhoudend zand of cohesieve grond op/beneden de 

rivierbodem. In bijlage 9 zijn de resultaten van stap 5 weergegeven. 

Damwand in voorland 
Tussen dp M14 en M16 is een damwand in het voorland aanwezig. Door het verticale 

profiel wordt hier niet voldaan aan de criteria op basis van geometrie. Indien de wand 

voldoende stabiel is, zullen afschuiving of zettingsvloeiing niet kunnen leiden tot schade 

aan de primaire kering.  

 

De toetsing van de keerwand wordt beschreven in paragraaf 13.5, hierin wordt de stabiliteit 

van de constructie en grondlichaam (STCG) ‘goed’ beoordeeld. Derhalve kan hier ook aan 

het voorland de score ‘goed’ worden toegekend. 

Trajecten zonder oordeel 
Trajecten zonder oordeel zijn er niet, maar op een aantal trajecten is er een beperkte 

hoeveelheid gegevens beschikbaar van de bodemhoogte. Hier moeten in het kader van de 4e 

toetsing aanvullende peilingen worden uitgevoerd. Het gaat om de trajecten tussen dp M13-

M14 en de jachthaven bij dp 187 en het traject tussen dp 190-191. 

 

Afbeelding 11.20 

Gedetailleerde toets 

afschuiving voorland ter 

plaatse van profiel dp 130-134. 

Grondparameters volgens 

verzameling 3e toetsing en 5% 

rek voor veen. 
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11.5 RESULTATEN TOETSING STABILITEIT VOORLAND 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de toetsing op het spoor stabiliteit voorland 

samengevat. Voor een aantal trajecten dient aanvullend onderzoek plaats te vinden.  

 
Van  

dp 

Tot  

dp 

Score stabiliteit  

voorland STVL 
Opmerkingen Acties 4e toetsronde 

M1 M9 n.v.t. Voorhaven Lekkanaal  

(Beatrixsluis) 

 

M10 M12 Goed   

M13 M14 Voldoende  Peilingen uitvoeren 

M15 M16 Goed Damwand  

M17 M22 n.v.t. Voorhaven Koninginnesluis  

M23 M39 Goed   

1 9 Goed   

10 14 Voldoende   

15 129 Goed   

130 134 Voldoende   

135 186 Goed dp 170 (nevengeul) is 

voldoende 

 

187  Goed Jachthaven Peilingen uitvoeren 

188 189 Goed   

190 191 Goed hoog voorland Peilingen uitvoeren 

Tabel 11.28 

Beoordeling stabiliteit 

voorland. 
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HOOFDSTUK 12 Toetsing van 
aansluiting op hoge gronden 
(HAP+HAL) 

Hoge gronden zijn gedefinieerd als natuurlijke hoge delen van Nederland die niet 

overstromen bij maatgevend hoogwater én die als zodanig zijn aangegeven op bijlagen I en 

Ia van de Wet op de Waterkering.  

 

Het beschouwde traject van dijkringgebied 15 bevat géén aansluitingen met hoge gronden. 

Daarom wordt in deze toetsing niet beoordeeld op de toetssporen aansluiting primaire 

kering (HAP) en achterloopsheid (HAL). 
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HOOFDSTUK 13 Toetsing 
waterkerende kunstwerken en 
bijzondere constructies 

13.1 INLEIDING 

Algemeen 
In dit hoofdstuk worden een aantal kunstwerken in de Lekdijk in dijkring 15, traject 

Vreeswijk-Schoonhoven getoetst conform de Hydraulische Randvoorwaarden 2006 [lit. 2a] 

welke van toepassing zijn voor de derde toetsronde. In Tabel 13.29 is een overzicht gegeven. 

De toetsing van deze kunstwerken wordt in paragrafen 13.2 t/m 13.4 behandeld. 

 

Locatie Naam kunstwerk 
Kunstwerk- 

nummer 
Code km 

dp M14 Rijkshulpschutsluis 04 15-04 950 - 951 

dp M16 Gemeentesluis 06 15-06 950 – 951 

Dp 130 Gemaal de Koekoek 49 15-49 964 - 965 

 

Daarnaast worden een aantal keerwanden en stabiliteitsvoorzieningen getoetst. In Tabel 

13.30 is een overzicht gegeven van keerwanden aangelegd vóór 1999, deze worden in 

paragraaf 13.5 behandeld. In Tabel 13.31 is een overzicht gegeven van 

stabiliteitsvoorzieningen aangelegd bij de dijkversterking in 1999-2000, deze worden in 13.6 

behandeld. 

 
Locatie Beschrijving 

M14 - M16 Keerwand oostelijk van Gemeentesluis 

11 Keerwand t.p.v. loswal DPO 

12 -14 Keerwand op DPO terrein 

130 - 134 Bentoniet-cementwand 

 
Locatie Beschrijving 

87 - 89 Bronnerings-systeem Jaarsveld 

88 - 91 L-wanden buitenzijde 

143+90 - 146+10 Stabiliteitsscherm buitenzijde 

146+10 - 147+10 Stabiliteitsscherm binnenzijde 

167+60 - 168+30 Zettingsscherm binnenzijde 

180+50 - 181+10 Stabiliteitsscherm binnenzijde 

187+60 -188+50 Stabiliteitsscherm binnenzijde 

188+80 Stabiliteitsscherm binnenzijde 

 

Tabel 13.29 

Overzicht kunstwerken en 

bijzondere constructies. 

Tabel 13.30 

Overzicht keerwanden 

aangelegd vóór 1999. 

Tabel 13.31 

Overzicht 

stabiliteitsvoorzieningen 

aangelegd bij dijkversterking 

1999-2000. 
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Werkwijze 
De toetsing wordt uitgevoerd volgens het vigerende VTV 2006 [lit. 1]. De toetsing van 

waterkerende kunstwerken wordt behandeld in katern 7 van het VTV 2006. Het 

beoordelingsschema voor waterkerende kunstwerken zoals dit in het VTV is opgenomen 

wordt in Afbeelding 13.21 weergegeven. Bij het uitvoeren van de toetsing is, naast de 

documenten genoemd in de literatuurlijst, gebruik gemaakt van de ontwerpnormen in de 

NEN 6700 serie. 

 

 

Afbeelding 13.21 

Hoofdschema beoordeling 

waterkerende kunstwerken. 
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13.2 RIJKSHULPSCHUTSLUIS 

Algemeen 
De Rijkshulpschutsluis (sectie 15-4) is in 1990 afgedamd door middel van een keerwand 

welke voorlangs de sluis aan de rivierzijde is aangebracht. De puntdeuren van de eerste 

kolk zijn permanent gesloten. 

 

 
 

 

Afbeelding 13.22 

Overzicht Kolk 1 

Rijkshulpschutsluis 

(bron: Google Maps) 

Afbeelding 13.23 

Situatie Rijkshulpschutsluis 

 

A 

A 
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Lekzijde Landzijde 

 

Het buitenhoofd is aan weerszijden dichtgezet met betonnen L-wanden bekleed met 

metselwerk. De L-wanden zijn gefundeerd op de bestaande fundering. De bovenkant van 

het buitenhoofd bevindt zich op N.A.P. +7,34 m, zie ook Afbeelding 13.24 (rechterzijde = 

Lekzijde). Het grondlichaam is opgebouwd uit een kern van zand en een afdekkende 

kleilaag. In de bestaande fundering zijn houten schermwanden opgenomen. De vloer in de 

eerste kolk is voorzien van een filterconstructie over 20 meter. Bij hoge waterstanden in de 

Lek wordt het water in de eerste kolk opgezet door middel van pompen.  

 

 

 

In Afbeelding 13.25 is een foto van het dichtgezette buitenhoofd van de Rijkshulpschutsluis 

te zien vanaf de buitenzijde (Lekzijde). 

 

 
 

Afbeelding 13.24 

Langsdoorsnede A-A 

Buitenhoofd 

Rijkshulpschutsluis 

 

Afbeelding 13.25 

Buitenhoofd 

Rijkshulpschutsluis 
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In Afbeelding 13.26 is een foto van het buitenhoofd vanaf de landzijde weergegeven.  

 

 
 

Afbeelding 13.26 

Binnenzijde buitenhoofd 

Rijkshulpschutsluis 
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13.2.1 TOETSSPOOR HOOGTE (HT) 

De beoordeling geschied overeenkomstig Figuur 7 – 4.1 uit het VTV (zie Afbeelding 13.27). 

 

 

Stap 1: Ontworpen volgens vigerende leidraden en de geometrie en randvoorwaarden 
zijn niet verslechterd 
Het bouwjaar van het kunstwerk wordt geschat op begin 19de eeuw, waardoor niet aan deze 

voorwaarde wordt voldaan.  

Stap 2.1: hkr ≥ Toetspeil + toeslagen 
De hoogte van het buitenhoofd bedraagt N.A.P. +7,34 m. Het toetspeil is N.A.P. +6,45 m.  

N.A.P. +7,34 m ≥ N.A.P. +6,45 m; hier wordt aan voldaan. 

 

NB Aangezien de toetspeilen met behulp van HYDRA- modellen zijn bepaald, zijn de 

benodigde toeslagen hierin verwerkt, zie Afbeelding 13.28.  

Afbeelding 13.27 

Beoordelingsschema Hoogte. 
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Stap 2.2: Overslagdebiet q [l/m/s], q ≤ 0,1; 0,1 < q < 10; q ≥ 10 

 

)
1

0,3exp(13,0= 3

nβs

c
s γγH

R
gHq    [lit. 6, B2.4] 

met: q =  gemiddeld overslagdebiet [ m3/s/m] 

 g =  versnelling van de zwaartekracht = 10 m/s2 

 Hs =  significante inkomende golfhoogte vlak voor de constructie (= 0,49 m) 

 Rc = relatieve kruinhoogte = hoogte kruin boven de stilwaterstand (= 0,89 m) 

  = invloedsfactor voor scheve golfaanval (= 1,0) 

 n = invloedsfactor voor een neus bovenaan de constructie (= 0,7) 

 

Invullen van de formule geeft een golfoverslag van q  0,06 l/m/s 

Stap 4a: hkr – ( Toetspeil + toeslagen) ≥ 0,3 m 
De hoogte van het buitenhoofd bedraagt N.A.P. +7,34 m. Het toetspeil is N.A.P. +6,45 m.  

N.A.P. +7,34 m – N.A.P. +6, 45 m = 0,89 m ≥ 0,3 m; hier wordt aan voldaan. 

 

Voor het toetsspoor HT krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

 

 

13.2.2 TOETSSPOOR STABILITEIT EN STERKTE (ST) 

Het toetsspoor Sterkte en Stabiliteit wordt onderverdeeld in vier deeltoetssporen: 

 stabiliteit van constructie en grondlichaam; 

 sterkte van waterkerende constructieonderdelen; 

 piping en heave; 

 stabiliteit van het voorland. 

 

Afbeelding 13.28 

Lokale toeslagen. 
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Voor de eerste drie punten geldt het beoordelingsschema uit Figuur 7 – 4.2 uit het VTV 

(Afbeelding 13.29). 

 

 
 

Voor punt 4 geldt het beoordelingsschema voor het spoor stabiliteit voorland (STVL), zoals 

weergegeven in hoofdstuk 11. 

Stabiliteit van constructie en grondlichaam (STCG) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
Er is geen oorspronkelijke ontwerpberekening aanwezig en het principe van bewezen 

sterkte kan niet worden toegepast omdat de hoogst gekeerde waterstand lager dan de 

ontwerpwaterstand en/of niet bekend is.  

Stap 2: Waterkering ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en de 
uitgangspunten zijn ongewijzigd. 
Hier wordt niet aan voldaan, aangezien het kunstwerk stamt uit begin 19de eeuw.  

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing (conform LKW, TGB, TR’en). 
Voor deze stap zal het toetsoordeel van de tweede toetsronde worden overgenomen, zie 

Afbeelding 13.30. Voor stap A geldt ‘voldoende’, daarnaast geldt voor stap C1 dat deze met 

‘ja’ kan worden beantwoord. Aangezien de geometrie niet ongunstiger is t.o.v. de 

peildatum. Tevens is voor HR2001 de waarde N.A.P. +6,50 m geldig dit in plaats van N.A.P. 

+6,45 m (HR 2006) en zijn de toetsingsregels in dit voorschrift niet ongunstiger. 

 

Afbeelding 13.29 

Beoordelingsschema stabiliteit 

en sterkte. 
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Voor het toetsspoor STCG krijgt dit kunstwerk het oordeel VOLDOENDE 

Sterkte van (waterkerende) constructieonderdelen (STCO)  
De sterkte van de waterkerende constructieonderdelen (STCO) is niet meer van toepassing 

aangezien de sluis is afgedamd. 

Piping en heave (STPH) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
De score voor Piping en heave ( STPH ) is ‘voldoende’ indien wordt voldaan aan alle van de 

hieronder genoemde criteria: 

 De constructie is niet op palen gefundeerd; 

 De constructie en eventuele kwelschermen worden rondom door een slecht doorlatend 

klei- / veenpakket omsloten; 

 Na zetting aan het eind van de toetsperiode is de constructie rondom nog steeds 

minimaal 1 m in gebed in een klei- / veenpakket waarbij er geen in – of uittredepunten 

voor piping via de aansluiting tussen grond en constructie kunnen ontstaan; 

 Het klei- / veenpakket aan de buitendijkse en binnendijkse zijde van de waterkering is 

stabiel; 

 Onder het kunstwerk aanwezige zandlagen zijn beoordeeld als ‘goed’ of ‘voldoende’. 

 

Afbeelding 13.30 

Voorwaarden voor gebruik van 

de eindscore per sectie volgens 

de toetsregels uit de tweede 

toetsronde. 
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Het is onbekend of de kwelschermen nog functioneren en/of worden omsloten door slecht 

afsluitende lagen. Daarnaast is in de vorige toetsronde aangegeven dat de constructie op 

palen gefundeerd is. De beperkte gegevens kunnen dit vooralsnog niet bevestigen, maar er 

wordt vanuit gegaan dat dit gegeven correct is. 

Stap 2: Gehanteerde ontwerpmethode 
De gehanteerde ontwerpmethode is onbekend. 

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing. 
De basis van de gedetailleerde toetsing is een analyse van alle mogelijke kwelwegen onder 

en langs het kunstwerk gemaakt. 

 

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Lane voor onderloopsheid 

en een combinatie van onder- en achterloopsheid: 

creepw

VH
c C

LL
HH

,

3
1 

  

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Bligh voor achterloopsheid: 

creepw
c C

L
HH

,

  

 

H     = optredend verval = 6,45 – 2,50 (waterstand in de sluiskolk) = 3,95 m 

HC     = kritisch verval 

Lh     = totale horizontale kwelweg (Lane) 

Lv     = totale verticale kwelweg (Lane) 

L    = kwelweglengte (Bligh) 

CW;CREEP   = Creep-factor voor de rekenregel van Lane, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 6 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 

CW;CREEP  = Creep-factor voor de rekenregel van Bligh, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 15 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 

Onderloopsheid (Lane) 
Onderstaande waarden zijn bepaald aan de hand van Afbeelding 13.24. 

Lh   = 0 m (constructie is op palen gefundeerd volgens voorgaande toetsronde) 

Lv   = (N.A.P.+4,50 m – N.A.P–1,23 m) + 3x 2 x 3,5 (3x kwelscherm van 3,50 m)  

= 26,7 m 

 

Invullen in de formule geeft: 

HC   = 4,45 m 
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Achterloopsheid (Bligh) 
Het is niet bekend of er ook kwelschermen aan weerszijden van het kunstwerk aanwezig 

zijn. Het dijklichaam zelf bestaat uit klei, maar het is niet met zekerheid te zeggen of de klei 

goed aansluit op het kunstwerk. Een kwelstroom door een eventuele zandaanvulling vlak 

langs het kunstwerk kan daarom niet worden uitgesloten. De horizontale kwellengte wordt 

bepaald door de lengte langs de vleugelmuren en zijmuren van het kunstwerk.  

Lh   = 48,0 m 

 

Invullen in de formule geeft: 

HC   = 3,20 m 

Combinatie Onder- en achterloopsheid (Lane) 
De kortste kwelweg is, in het geval van de Rijkshulpschutsluis, langs het kunstwerk 

(achterloopsheid). Een combinatie zal dan ook te aller tijde een hogere waarde opleveren. 

Resultaten 
Het optredende verval is 3,95 meter, het opneembare verval van het sluishoofd is bij onder-, 

achterloopsheid of een combinatie van de twee kleiner dan het optredende verval. Het 

kunstwerk voldoet dus NIET in dit geval. Gezien de onzekerheden rond de aanwezigheid 

van kwelschermen en de aard van de aanvulling langs het kunstwerk, kan geen definitief 

oordeel worden gegeven. Hiervoor dienen historische tekeningen te worden geraadpleegd. 

 

Voor het toetsspoor STPH krijgt dit kunstwerk het oordeel GEEN OORDEEL 

 

Stabiliteit van het voorland (STVL) 

Voor de Stabiliteit van het voorland ( STVL ) wordt gekeken naar een tweetal 
mechanismen: afschuiving en zettingvloeiing.  
De bodem voor het kunstwerk is dusdanig vlak dat er geen gevaar is voor afschuiving 

en/of zettingsvloeiing. Voor zettingsvloeiing geldt bovendien dat de voorkomende golven 

niet hoog zijn, dat er geen getijwerking is en er ook geen andere invloeden zijn die hier extra 

invloed op hebben. Dit toetsspoor is dus niet van toepassing bij deze toetsing. 

Beide mechanismen kunnen pas optreden als de bodem voor het kunstwerk steil afloopt 

waardoor het gehele kunstwerk kan afschuiven of wegvloeien.  

13.2.3 TOETSSPOOR BETROUWBAARHEID SLUITING (BS) 

De betrouwbaarheid sluiting ( BS ) is niet meer van toepassing aangezien de sluis is 

afgedamd en daarmee definitief dicht is. 

13.2.4 RESULTATEN TOETSING 

In Tabel 13.32 zijn de resultaten van de toetsing van de Rijkshulpschutsluis samengevat. 

 

Beschrijving Hoogte Stabiliteit en sterkte ST 
Betrouwbaar- 

heid sluiting 
Eindscore 

 HT STCG STCO STPH STVL BS  

Rijkshulp- 

schutsluis 

Goed Voldoende n.v.t. Geen oordeel n.v.t. n.v.t. Onvoldoende 

 

Tabel 13.32 

Resultaten toetsing 

Rijkshulpschutsluis 
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13.3 GEMEENTESLUIS 

Algemeen 
De Gemeentesluis (sectie 15-6) bestaat uit een buitenhoofd in het dijklichaam met 

binnendijks twee kolken (Afbeelding 13.31). In 1980 zijn in het buitenhoofd 2 kokers 

aangebracht en vervolgens is de rest van het buitenhoofd dichtgezet. Het buitenhoofd is 

voorzien van een dubbele schotbalksponning aan de rivierzijde en een enkele 

schotbalksponning aan de landzijde. De schotbalken zijn opgeslagen in het schotbalkhuisje 

bij de Gemeentesluis. De aanleghoogte van het buitenhoofd is N.A.P. +7,80 m. Afbeelding 

13.32 betreft een foto van het buitenhoofd. 

De constructie bestaat uit twee dubbele elektrisch automatisch bediende stalen schuiven (ca. 

2360 x 3550 mm) in betonnen schachten. In de schachten zijn verder twee handbediende 

plaatschuiven, (dik 300 mm) aangebracht. Het niveau van de schachten bedraagt: 

- onderkant schacht:  N.A.P. – 1,15 m; 

- bovenkant schacht: N.A.P. +1,20 m. 

 

 

 
 

 

Afbeelding 13.31 

Overzicht Kolk 1 & 2, 

Gemeentesluis 

(bron: Google Maps) 

Afbeelding 13.32 

Buitenhoofd Gemeentesluis 
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Het buitenhoofd bestaat uit beton bekleed met metselwerk met fundering van 

onderwaterbeton (dik 3,50 meter, ca. 19 m lang) tussen stalen damwanden. Afbeelding 13.33 

betreft een foto van het buitenhoofd (zij- en bovenaanzicht).  

 

 
 

 

Afbeelding 13.33 

Buitenhoofd Gemeentesluis 

 

Ca. 19,0 m 

3,5 m Onderwaterbeton 
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De sluis doet dienst als spui-/regelvoorziening voor de gemeente Utrecht. Doormiddel van 

de schuiven kan het water in de eerste kolk opgezet worden bij hoge waterstanden in de 

Lek. Deze kolk dient dan als kwelkom bij hoge waterstanden (zie Afbeelding 13.34). 

 

 
 

Het benedenhoofd is voorzien van twee puntdeuren welke zijn vernieuwd in 1986. De 

eerste kolk is gerestaureerd in 1999. De tweede kolk (Afbeelding 13.35) is gerestaureerd in 

1998/1999. De stalen schuiven zijn in 2002 gereviseerd. 

 

 
 

13.3.1 TOETSSPOOR HOOGTE (HT) 

De beoordeling geschied overeenkomstig Figuur 7 – 4.1 uit het VTV (zie Afbeelding 13.27). 

 

Stap 1: Ontworpen volgens vigerende leidraden en de geometrie en randvoorwaarden 
zijn niet verslechterd 
Het bouwjaar van het kunstwerk wordt geschat op eind 19de eeuw, waardoor niet aan deze 

voorwaarde wordt voldaan.  

Afbeelding 13.34 

Eerste kolk Gemeentesluis 

 

Afbeelding 13.35 

Tweede kolk Gemeentesluis 
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Stap 2.1: hkr ≥ Toetspeil + toeslagen 
De hoogte van het buitenhoofd bedraagt N.A.P. +7,80 m. Het toetspeil is N.A.P. +6,45 m. 

N.A.P. +7,80 m ≥ N.A.P. +6,45 m; hier wordt aan voldaan. 

 

NB Aangezien de toetspeilen met behulp van HYDRA- modellen zijn bepaald, zijn de 

benodigde toeslagen hierin verwerkt, zie Afbeelding 13.28. 

Stap 2.2: Overslagdebiet q [l/m/s], q ≤ 0,1; 0,1 < q < 10; q ≥ 10 

 

)
1

0,3exp(13,0= 3

nβs

c
s γγH

R
gHq    [lit. 6, B2.4] 

met: q =  gemiddeld overslagdebiet [ m3/s/m] 

 g =  versnelling van de zwaartekracht = 10 m/s2 

 Hs =  significante inkomende golfhoogte vlak voor de constructie (= 0,51 m) 

 Rc = relatieve kruinhoogte = hoogte kruin boven de stilwaterstand (= 1,35 m) 

  = invloedsfactor voor scheve golfaanval (= 1,0) 

 n = invloedsfactor voor een neus bovenaan de constructie (= 0,7) 

 

Invullen van de formule geeft een golfoverslag van q  0,0 l/m/s. 

Stap 4a: hkr – ( Toetspeil + toeslagen) ≥ 0,3 m 

De hoogte van het buitenhoofd bedraagt N.A.P. +7,80 m. Het toetspeil is N.A.P. +6,45 m.  

N.A.P. +7,80 m – N.A.P. +6,45 m = 1,35 m ≥ 0,3 m; hier wordt aan voldaan. 

 

NB Lokale toeslagen zijn al meegenomen in het gehanteerde toetspeil, zie stap 2.1. 

 

Voor het toetsspoor HT krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

 

13.3.2 TOETSSPOOR STABILITEIT EN STERKTE (ST) 

Het toetsspoor Sterkte en Stabiliteit wordt onderverdeeld in vier deeltoetssporen: 

 stabiliteit van constructie en grondlichaam; 

 sterkte van waterkerende constructieonderdelen; 

 piping en heave; 

 stabiliteit van het voorland. 

 

Voor de eerste drie punten geldt het beoordelingsschema uit Figuur 7 – 4.2 uit het VTV 

(Afbeelding 13.29). 

 

Voor punt 4 geldt het beoordelingsschema voor het spoor stabiliteit voorland (STVL), zoals 

weergegeven in hoofdstuk 11. 
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Stabiliteit van constructie en grondlichaam (STCG) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
Er is geen oorspronkelijke ontwerpberekening aanwezig en het principe van bewezen 

sterkte kan niet worden toegepast omdat de hoogst gekeerde waterstand lager dan de 

ontwerpwaterstand en/of niet bekend is.  

Stap 2: Waterkering ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en de 
uitgangspunten zijn ongewijzigd. 
Hier wordt niet aan voldaan, aangezien het kunstwerk stamt uit eind 19de eeuw.  

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing (conform LKW, TGB, TR’en). 
Voor deze stap zal het toetsoordeel van de tweede toetsronde worden overgenomen, zie 

Afbeelding 13.30. Voor stap A geldt ‘voldoende’, daarnaast geldt voor stap C1 dat deze met 

ja kan worden beantwoord. Aangezien de geometrie niet ongunstiger is t.o.v. de peildatum. 

Tevens is voor HR2001 de waarde N.A.P. +6,50 m geldig dit in plaats van N.A.P. +6,45 m 

(HR 2006) en zijn de toetsingsregels in dit voorschrift niet ongunstiger. 

 

Voor het toetsspoor STCG krijgt dit kunstwerk het oordeel VOLDOENDE 

 

Sterkte van (waterkerende) constructieonderdelen (STCO)  

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
Er is geen oorspronkelijke ontwerpberekening aanwezig en het principe van bewezen 

sterkte kan niet worden toegepast omdat de hoogst gekeerde waterstand lager dan de 

ontwerpwaterstand en/of niet bekend is.  

Stap 2: Waterkering ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en de 
uitgangspunten zijn ongewijzigd. 
Hier wordt niet aan voldaan, aangezien het kunstwerk stamt uit eind 19de eeuw.  

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing (conform LKW, TGB, TR’en). 
Voor deze stap zal het toetsoordeel van de tweede toetsronde worden overgenomen, zie 

Afbeelding 13.30. Voor stap A geldt ‘voldoende’, daarnaast geldt voor stap C1 dat deze met 

ja kan worden beantwoord. Aangezien de geometrie niet ongunstiger is t.o.v. de peildatum. 

Tevens is voor HR2001 de waarde N.A.P. +6,50 m geldig dit in plaats van N.A.P. +6,45 m 

(HR 2006) en zijn de toetsingsregels in dit voorschrift niet ongunstiger. 

 

Voor het toetsspoor STCO krijgt dit kunstwerk het oordeel VOLDOENDE 
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Piping en heave (STPH) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
De score voor Piping en heave ( STPH ) is ‘voldoende’ indien wordt voldaan aan alle van de 

hieronder genoemde criteria: 

 De constructie is niet op palen gefundeerd; 

 De constructie en eventuele kwelschermen worden rondom door een slecht doorlatend 

klei- / veenpakket omsloten; 

 Na zetting aan het eind van de toetsperiode is de constructie rondom nog steeds 

minimaal 1 m in gebed in een klei- / veenpakket waarbij er geen in – of uittredepunten 

voor piping via de aansluiting tussen grond en constructie kunnen ontstaan; 

 Het klei- / veenpakket aan de buitendijkse en binnendijkse zijde van de waterkering is 

stabiel; 

 Onder het kunstwerk aanwezige zandlagen zijn beoordeeld als ‘goed’ of ‘voldoende’. 

 

Het is onbekend of de kwelschermen worden omsloten door slecht afsluitende lagen. 

Stap 2: Gehanteerde ontwerpmethode 
De gehanteerde ontwerpmethode is onbekend 

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing. 
De basis van de gedetailleerde toetsing is een analyse van alle mogelijke kwelwegen onder 

en langs het kunstwerk gemaakt. 

 

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Lane voor onderloopsheid 

en een combinatie van onder- en achterloopsheid: 

creepw

VH
c C

LL
HH

,

3
1 

  

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Bligh voor achterloopsheid: 

creepw
c C

L
HH

,

  

 

H     = optredend verval = 6,45 – 4,41 (laagste punt in 1e kolk) = 2,04 m 

HC     = kritisch verval 

Lh     = totale horizontale kwelweg (Lane) 

Lv     = totale verticale kwelweg (Lane) 

L    = kwelweglengte (Bligh) 

CW;CREEP   = Creep-factor voor de rekenregel van Lane, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 6 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 

CW;CREEP  = Creep-factor voor de rekenregel van Bligh, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 15 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 
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Onderloopsheid (Lane) 
Onder het sluishoofd is 3,5 m onderwaterbeton aanwezig (zie Afbeelding 13.33 voor de 

kwelweg): 

Lh   = 19,0 m 

Lv   = 2 x 3,5 = 7,0 m 

 

Invullen in de formule geeft: 

HC   = 2,22 m 

Achterloopsheid (Bligh) 
Uit de tekening van de sluis wordt geconstateerd dat er een doorgaande damwand 

aanwezig is. Achterloops is niet maatgevend voor het kunstwerk, wellicht wel voor het 

dijklichaam. Achterloopsheid door het dijklichaam wordt in 13.3.3 getoetst. 

Combinatie Onder- en achterloopsheid (Lane) 
De kortste kwelweg is, in het geval van de Gemeentesluis, altijd onder de onderwaterbeton 

vloer. Bij een combinatie van onder en achterloopsheid, zal dus altijd de onderloopsheid 

maatgevend blijken te zijn. 

Resultaten 
Het optredende verval is 2,04 meter, het opneembare verval van het sluishoofd is bij onder-, 

achterloopsheid en een combinatie van de twee groter dan het optredende verval. Het 

kunstwerk voldoet dus in alle gevallen. 

 

Voor het toetsspoor STPH krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

 

Stabiliteit van het voorland (STVL) 

Voor de Stabiliteit van het voorland ( STVL ) wordt gekeken naar een tweetal 
mechanismen: afschuiving en zettingvloeiing.  
 

De bodem voor het kunstwerk is dusdanig vlak dat er geen gevaar is voor afschuiving 

en/of zettingsvloeiing. Voor zettingsvloeiing geldt bovendien dat de voorkomende golven 

niet hoog zijn, dat er geen getijwerking is en er ook geen andere invloeden zijn die hier extra 

invloed op hebben. Dit toetsspoor is dus niet van toepassing bij deze toetsing. 

Beide mechanismen kunnen pas optreden als de bodem voor het kunstwerk steil afloopt 

waardoor het gehele kunstwerk kan afschuiven of wegvloeien. 

13.3.3 ANALYSE KWELWEG AANSLUITEND GRONDLICHAAM GEMEENTESLUIS 

Ten oosten van de Gemeentesluis is een relatief smal dijklichaam aanwezig. De dijk wordt 

hier aan de rivierzijde ingesloten door een keermuur met stalen damwand (lengte 15,5 m, 

inheiniveau N.A.P.-12,50 m) en aan de binnenzijde door de kademuur van de kolk in de 

Gemeentesluis. Naast het binnenhoofd is een stalen kwelscherm (lengte 14,0 m, bovenkant 

N.A.P.+5,20 m) aangebracht om achterloopsheid te voorkomen. Dit scherm strekt zich uit 

tot ongeveer 35 m ten oosten van het buitenhoofd van de Gemeentesluis. Omdat het 

grondlichaam van de dijk iets voorbij het kwelscherm nog steeds relatief smal is, wordt hier 

een aanvullende pipingberekening gemaakt. 
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Pipingtoets 
Onderscheid kan worden gemaakt in twee maatgevende paden, waarlangs kwel kan 

plaatsvinden: 

 situatie 1: kwelweg onder de buitendijkse keermuur en onder het kwelscherm door; 

 situatie 2: kwelweg onder de buitendijkse keermuur en zijdelings langs het kwelscherm. 

 

 
 

Bij maatgevend hoogwater (N.A.P.+6,50 m) wordt het peil in de eerste kolk van de 

Gemeentesluis opgezet tot een niveau van N.A.P.+4,00 m.  

 

Berekening van de gevoeligheid voor piping wordt uitgevoerd met de methode Lane [lit. 9]. 

 
 

creepw

vH
c C

LL
HH

,

3
1 

  

Waarin: 

ΔH = het verval over de waterkering [m] 

ΔHc = het maximale toelaatbare verval [m] 

LH = totale lengte horizontale delen van de kwelweg [m] 

LV = totale lengte verticale delen van de kwelweg [m] 

Cw,creep = 6, Creep-factor voor Lane bij matig grof zand [-] 

Situatie 1 
De kwelweg bij situatie 1 wordt als volgt geschematiseerd. Het (korte) kwelscherm onder de 

keermuur van de sluiskolk wordt eenvoudigheidshalve niet meegerekend. 

 

 
Pipingberekening: 

Afbeelding 13.36 

Situatie en kwelpaden 

aansluitend grondlichaam 

Gemeentesluis. 

Afbeelding 13.37 

Schematisering kwelweg 

aansluitend grondlichaam ten 

oosten van Gemeentesluis: 

situatie 1. 

buitendijkse keermuur 

kwelscherm 

1 

2 
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ΔH =2,50 m 

LH = 35 m 

LV = 2 × 11,5 m + 2 × 7,8 m = 38,6 m 

ΔHc = 8,38 m > 2,50 m  voldoet 

Situatie 2 
De kwelweg bij situatie 2 wordt als volgt geschematiseerd. De horizontale afstand is hier 

wat groter dan in situatie 1. 

 

 

 
 

 

 

Pipingberekening: 

ΔH =2,50 m 

LH = 45 m 

LV = 2 × 11,5 m = 23 m 

ΔHc = 6,33 m > 2,50 m  voldoet 

Conclusie 
Het relatief smalle grondlichaam iets ten oosten van de Gemeentesluis beschikt over ruim 

voldoende kwellengte, zowel bij een kwelweg onder het binnendijkse kwelscherm door, als 

er langs. Op heave van de kolkbodem is niet gecontroleerd. 

Afbeelding 13.38 

Schematisering kwelweg 

aansluitend grondlichaam ten 

oosten van Gemeentesluis: 

situatie 2. 



 DERDE TOETSRONDE DIJKRINGGEBIED 15 

      ARCADIS 84 

 

13.3.4 TOETSSPOOR BETROUWBAARHEID SLUITING (BS) 

De betrouwbaarheid sluiting ( BS ) wordt beoordeeld volgens Figuur 7 – 4.3 uit het VTV 

(Afbeelding 13.39). 

 

Stap 1: Er zijn specificaties conform de Leidraad Kunstwerken voor gebruik en beheer 
en deze worden toegepast.  
Hier zijn geen aanwijzingen voor, aangenomen wordt dat dit niet het geval is.  

Stap 1.2: Er is een risico-analyse conform de geavanceerde methode uit Leidraad 
Kunstwerken uitgevoerd met positief resultaat en de uitgangspunten zijn niet 
veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie.  
Hier zijn geen aanwijzingen voor, aangenomen wordt dat dit niet het geval is.  

Afbeelding 13.39 

Beoordelingsschema 

betrouwbaarheid sluiting. 
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Stap 2.1: De afsluitmiddelen worden minstens één keer per jaar bediend 
Ja, dit wordt door de beheerder bevestigd. 

Stap 2.2: De kering is buiten bediende tijd normaliter gesloten. 
Nee, het betreft een automatisch bediende sluiting. 

Stap 2.3: Open keerpeil wordt minder dan 1 keer per 10 jaar overschreden 
Voor het open keerpeil (OKP) wordt gekeken naar de maximaal toelaatbare waterstand in 

de sluiskolken. Het maaiveld rond de eerste kolk ligt rond N.A.P.+4,50 m. Rond de tweede 

kolk ligt het maaiveld een stuk lager, namelijk op circa N.A.P.+3,0 m. Dit is vergelijkbaar 

met het maaiveld van de bebouwing rond de tweede sluiskolk.  Daarom wordt het OKP 

gelijk gesteld aan N.A.P.+3,0 m. 

 

De waterstand met een overschrijdingsfrequentie van 1/10 per jaar is gelijk aan N.A.P.+4,90 

m bij meetpunt Hagestein Beneden (waternormalen.nl). De waterstand bij de Gemeentesluis 

is dan enkele centimers lager. Dientengevolge wordt het OKP vaker dan 1 keer per 10 jaar 

overschreden en dient aan de gedetailleerde rekenregel te worden voldaan. 

Stap 4: Aan de gedetailleerde rekenregel wordt voldaan. 
De gedetailleerde toets wordt beschreven in Bijlage 3.4 van de Leidraad Kunstwerken [lit. 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.]. Voorwaarde om tot een eindscore ‘goed’ te komen 

is dat de kans op falen van de afsluitmiddelen voldoende klein is of dat bij falen van de 

afsluitmiddelen bij maatgevende omstandigheden geen bresgroei optreedt en het 

waterbezwaar verwerkt kan worden. De kans op falen van de afsluitmiddelen is voldoende 

klein indien: 

 

Pfa =  nj × Pns < 0,1 × fnorm 

 

Met: 

Pfa = faalkans van het kunstwerk ten gevolge van een falend afsluitmiddel (1/jaar) 

Pns = faalkans van de sluiting van het kunstwerk (1/vraag) 

nj = vereiste sluitfrequentie (vragen/jaar) 

fnorm = normfrequentie (= 1/1.2000 per jaar) 

 

De faalkans van de sluiting van het kunstwerk (kans op niet-sluiten per sluitvraag) wordt 

bepaald aan de hand van een vragenlijst. Deze lijst is ingevuld met gegevens uit de VNK 

Inventarisatie kunstwerken voor dijkring nr 15 Lopiker- en Krimpenerwaard, ID-nummer 

VNK.15.03.001. De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage 10. De score voor de kans 

op niet-sluiten is afhankelijk van de waarde van het maatgevende subsysteem. In dit geval 

is de score 3,5 op basis van ‘falen als gevolg van een technische storing’. Hieruit volgt: 

 

PNS = 10-E = 10 -3,0 per sluitvraag 

 

Het open keerpeil voor de gemeentesluis wordt gelijk gesteld aan N.A.P.+3,0 m op basis van 

de maaiveldhoogte rond de tweede sluiskolk. Uit betrekkingslijnen voor de waterstanden 

op de Rijn volgt dat deze waterstand overeenkomt met een afvoer en waterstand bij Lobith 

van respectievelijk 6.500 m3/s en N.A.P.+ 14,30 m. Deze afvoer heeft een terugkeertijd van 

circa 1,3 jaar. 

 

nj = 1/1,3 per jaar 
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De normfrequentie voor de waterkering bedraagt 1/1.2000 per jaar. De toetsing voor het 

falen van het kunstwerk ten gevolge van een falend afsluitmiddel wordt dan als volgt: 

 

Pfa = nj × Pns = 1/1,3 × 10-3,5 = 24,3 × 10-5 per jaar 

Pfa  > 0,1 × 1/1.2000 = 5,0 × 10-5 per jaar 

 

De kans op falen van de afsluitmiddelen is onvoldoende klein (hoger dan 0,1 × de norm). 

 

Voor het toetsspoor BS krijgt dit kunstwerk het oordeel ONVOLDOENDE 

 

13.3.5 RESULTATEN TOETSING 

In Tabel 13.33 zijn de resultaten van de toetsing van de Gemeentesluis samengevat. 

 

Beschrijving Hoogte Stabiliteit en sterkte ST 
Betrouwbaar- 

heid sluiting 
Eindscore 

 HT STCG STCO STPH STVL BS  

Gemeente- 

sluis 

Goed Voldoende Voldoende Voldoende n.v.t. Onvoldoende Onvoldoende 

 

Tabel 13.33 

Resultaten toetsing 

Gemeentesluis. 
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13.4 GEMAAL DE KOEKOEK  

Algemeen 
Gemaal De Koekoek bestaat uit: 

 een uitstroomconstructie; 

 leidingwerk; 

 pompput (binnendijks); 

 filterconstructie in afvoersloot naar gemaal. 

 

 
 

De uitstroomconstructie is uitgevoerd als een dubbele betonnen koker met betonnen 

schachten in de kruin van het dijklichaam aan de rivierzijde van de weg. De bovenkant van 

de schachten bevinden zich op N.A.P. +6,40 m. De constructie is gefundeerd op betonnen 

palen.  

 

Aan de buitenzijde zijn de kokers voorzien van een dubbele schotbalksponning en een 

enkele schotbalksponning. De schotbalken zijn opgeslagen op het terrein van de RWZI te 

Utrecht op ca. 28 km van het gemaal. 

 
Het talud ter plaatse van de schachten is bekleed met basalton-/basaltblokken. De uitstroom 

is bekleed met stortsteen op filterdoek. In de schacht aan de landzijde zijn twee stalen 

Afbeelding 13.40 

Overzicht gemaal de 

Koekoek 

(bron: Google Maps) 

Afbeelding 13.41 

Gemaal de Koekoek 

schematisch weergegeven  
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schuiven geplaatst, afmeting 3,50 x 2,50 meter, voorzien van terugslagkleppen. In de 

schachten aan de rivierzijde zijn twee stalen schuiven geplaatst, afmeting 3,80 x 3,05 meter. 

Afbeelding 13.43 betreft een foto van de uitstroomvoorziening. In Afbeelding 13.44 is het 

pompgebouw weergegeven.  

 

De uitstroomconstructie is voorzien van twee kwelschermen bestaande uit stalen 

damwanden ter plaatse van de schachten en voorlangs de betonnen vloer aansluitend aan 

de keerwanden. De stalen damwanden aan weerzijden van de schachten zijn afgewerkt met 

een betonnen deksloof. Bovenkant deksloof bevindt zich op N.A.P. +5,65 m. De damwand 

onder de schacht en voorlangs de betonnen vloer is opgenomen in de vloer. 

  

De binnendijkse filterconstructie in de afvoersloot van het gemaal voert het overspannen 

water af bij hoge rivierstanden om te voorkomen dat de bodem van de watergang opbarst. 

 

 
 

Afbeelding 13.42 

Doorsnede uitstroomhoofd 

gemaal de Koekoek 

 

Afbeelding 13.43 

Uitstroomvoorziening 

gemaal de Koekoek 
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13.4.1 TOETSSPOOR HOOGTE (HT) 

De beoordeling geschied overeenkomstig Figuur 7 – 4.1 uit het VTV (zie Afbeelding 13.27). 

Stap 1: Ontworpen volgens vigerende leidraden en de geometrie en randvoorwaarden 
zijn niet verslechterd 
Het bouwjaar van het kunstwerk bedraagt 1986, waardoor niet aan deze voorwaarde wordt 

voldaan.  

Stap 2.1: hkr ≥ Toetspeil + toeslagen 
De hoogte van het buitenhoofd bedraagt NAP +6,40 m. Het toetspeil is NAP +5,37 m. 

NAP +6,40 m ≥ NAP +5,37 m; hier wordt aan voldaan. 

 

NB Aangezien de toetspeilen met behulp van HYDRA- modellen zijn bepaald, zijn de 

benodigde toeslagen hierin verwerkt, zie Afbeelding 13.28. 

Stap 2.2: Overslagdebiet q [l/m/s], q ≤ 0,1; 0,1 < q < 10; q ≥ 10 

)
1

0,3exp(13,0= 3

nβs

c
s γγH

R
gHq    [lit. 6, B2.4] 

met: q =  gemiddeld overslagdebiet [ m3/s/m] 

 g =  versnelling van de zwaartekracht = 10 m/s2 

 Hs =  significante inkomende golfhoogte vlak voor de constructie (= 0,23 m) 

 Rc = relatieve kruinhoogte = hoogte kruin boven de stilwaterstand (= 1,03 m) 

  = invloedsfactor voor scheve golfaanval (= 1,0) 

 n = invloedsfactor voor een neus bovenaan de constructie (= 0,7) 

 

Invullen van de formule geeft een golfoverslag van q  0,0 l/m/s. 

Stap 4a: hkr – ( Toetspeil + toeslagen) ≥ 0,3 m 

De hoogte van het buitenhoofd bedraagt NAP +6,40 m. Het toetspeil is NAP +5,37 m, 

NAP +6,40 m – NAP +5,37 m = 1,03 m ≥ 0,30 m; hier wordt aan voldaan. 

 

NB Lokale toeslagen zijn al meegenomen in het gehanteerde toetspeil, zie stap 2.1. 

 

Voor het toetsspoor HT krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

Afbeelding 13.44 

Pompgebouw  

Gemaal de Koekoek 
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13.4.2 TOETSSPOOR STABILITEIT EN STERKTE (ST) 

Het toetsspoor Sterkte en Stabiliteit wordt onderverdeeld in vier deeltoetssporen: 

 stabiliteit van constructie en grondlichaam; 

 sterkte van waterkerende constructieonderdelen; 

 piping en heave; 

 stabiliteit van het voorland. 

 

Voor de eerste drie punten geldt het beoordelingsschema uit Figuur 7 – 4.2 uit het VTV 

(Afbeelding 13.29). 

 

Voor punt 4 geldt het beoordelingsschema voor het spoor stabiliteit voorland (STVL), zoals 

weergegeven in hoofdstuk 11. 

Stabiliteit van constructie en grondlichaam (STCG) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
Er is geen oorspronkelijke ontwerpberekening aanwezig en het principe van bewezen 

sterkte kan niet worden toegepast omdat de hoogst gekeerde waterstand lager dan de 

ontwerpwaterstand en/of niet bekend is.  

Stap 2: Waterkering ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en de 
uitgangspunten zijn ongewijzigd. 
Hier wordt niet aan voldaan, aangezien het kunstwerk stamt uit 1986.  

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing (conform LKW, TGB, TR’en). 
Voor deze stap zal het toetsoordeel van de tweede toetsronde worden overgenomen, zie 

Afbeelding 13.30. Voor stap A geldt ‘goed’, daarnaast geldt voor stap C1 dat deze met ja kan 

worden beantwoord. Aangezien de geometrie niet ongunstiger is t.o.v. de peildatum. Het 

toetspeil is toegenomen van N.A.P.+5,30 m (HR2001) naar N.A.P.+5,37 m (HR2006), maar de 

invloed van deze geringe stijging (< 10 cm) op de constructie is verwaarloosbaar. De 

toetsingsregels zijn niet ongunstiger geworden. 

 

Voor het toetsspoor STCG krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 
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Sterkte van (waterkerende) constructieonderdelen (STCO)  

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
Er is geen oorspronkelijke ontwerpberekening aanwezig en het principe van bewezen 

sterkte kan niet worden toegepast omdat de hoogst gekeerde waterstand lager dan de 

ontwerpwaterstand en/of niet bekend is.  

Stap 2: Waterkering ontworpen volgens vigerende leidraden of gelijkwaardig en de 
uitgangspunten zijn ongewijzigd. 
Hier wordt niet aan voldaan, aangezien het kunstwerk stamt uit 1986.  

Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing (conform LKW, TGB, TR’en). 
Voor deze stap zal het toetsoordeel van de tweede toetsronde worden overgenomen, zie 

Afbeelding 13.30. Voor stap A geldt ‘goed’, daarnaast geldt voor stap C1 dat deze met ja kan 

worden beantwoord. Aangezien de geometrie niet ongunstiger is t.o.v. de peildatum. Het 

toetspeil is toegenomen van N.A.P.+5,30 m (HR2001) naar N.A.P.+5,37 m (HR2006), maar de 

invloed van deze geringe stijging (< 10 cm) op de constructieonderdelen is verwaarloosbaar. 

De toetsingsregels zijn niet ongunstiger geworden. 

 

Voor het toetsspoor STCO krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

 

Piping en heave (STPH) 

Stap 1: Waterkering voldoet bij eenvoudige toetsing. 
De score voor Piping en heave ( STPH ) is ‘voldoende’ indien wordt voldaan aan alle van de 

hieronder genoemde criteria: 

 De constructie is niet op palen gefundeerd; 

 De constructie en eventuele kwelschermen worden rondom door een slecht doorlatend 

klei- / veenpakket omsloten; 

 Na zetting aan het eind van de toetsperiode is de constructie rondom nog steeds 

minimaal 1 m in gebed in een klei- / veenpakket waarbij er geen in – of uittredepunten 

voor piping via de aansluiting tussen grond en constructie kunnen ontstaan; 

 Het klei- / veenpakket aan de buitendijkse en binnendijkse zijde van de waterkering is 

stabiel; 

 Onder het kunstwerk aanwezige zandlagen zijn beoordeeld als ‘goed’ of ‘voldoende’. 

 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het gemaal, althans het uitstroomhoofd van het 

gemaal, op palen is gefundeerd. 

Stap 2: Gehanteerde ontwerpmethode 
De gehanteerde ontwerpmethode is onbekend 
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Stap 3: Waterkering voldoet bij gedetailleerde toetsing. 
De basis van de gedetailleerde toetsing is een analyse van alle mogelijke kwelwegen onder 

en langs het kunstwerk gemaakt. 
 

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Lane voor onderloopsheid 

en een combinatie van onder- en achterloopsheid: 

 

creepw

VH
c C

LL
HH

,

3
1 

  

Er wordt gebruikt gemaakt van de berekeningssystematiek van Bligh voor achterloopsheid: 

 

creepw
c C

L
HH

,

  

 

H     = optredend verval = 5,37 – 0,50 (grondwaterstand) = 4,87 m 

HC     = kritisch verval 

Lh     = totale horizontale kwelweg (Lane) 

Lv     = totale verticale kwelweg (Lane) 

L    = kwelweglengte (Bligh) 

CW;CREEP   = Creep-factor voor de rekenregel van Lane, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 6 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 

CW;CREEP   = Creep-factor voor de rekenregel van Bligh, uitgangspunt voor deze 

berekening is Creep-factor 15 (matig grof zand, zie paragraaf 5.4) 

Onderloopsheid (Lane) 
Lh   = 0,0 m (op palen gefundeerd) 

Lv   = 3 kwelschermen (Afbeelding 13.42) 

= (2 x 12,75 – 3,25 – 3,75 ) + 2x (15,5 – 3,75) + (12 – 3,0) = 60,0 m 

 

Invullen in de formule geeft: 

HC   = 10,0 m 

 

Achterloopsheid (Bligh) 
L   = diagonaal naar gemaal (zie Afbeelding 13.45) = ca. 100 m 

 

Invullen in de formule geeft: 

HC   = 6,67 m 



 DERDE TOETSRONDE DIJKRINGGEBIED 15 

      ARCADIS 93 

Combinatie onder- en achterloopsheid (Lane) 
De combinatie van onder en achterloopsheid, is gegeven in Afbeelding 13.45. De 

kwelstroom volgens deze route zou langs de kwelschermen en onder de op palen 

gefundeerde constructie lopen. Achterloopsheid langs de kwelschermen is echter uit te 

sluiten, de hele constructie is namelijk gebed in slecht doorlatende veenlagen welke lopen 

tot een diepte van N.A.P.-8,70 m. De kans dat er (door droogte) kieren onstaan langs alle te 

passeren kwelschermen is nihil. De combinatie van onder- en achterloopsheid is in dit geval 

dan ook uit te sluiten. 

 

 
 

Resultaten 
Het optredende verval is 4,87 meter.  Het opneembare verval bij het uitstroomhoofd van het 

gemaal is in alle gevallen groter dan het optredende verval. 

 

Voor het toetsspoor STPH krijgt dit kunstwerk het oordeel GOED 

 

Stabiliteit van het voorland (STVL) 

Voor de Stabiliteit van het voorland ( STVL ) wordt gekeken naar een tweetal 
mechanismen: afschuiving en zettingvloeiing.  
 

De bodem voor het kunstwerk is dusdanig vlak dat er geen gevaar is voor afschuiving 

en/of zettingsvloeiing. Voor zettingsvloeiing geldt bovendien dat de voorkomende golven 

Afbeelding 13.45 

Bovenaanzicht Uitstroomhoofd 

gemaal de Koekoek 
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niet hoog zijn, dat er geen getijwerking is en er ook geen andere invloeden zijn die hier extra 

invloed op hebben. Dit toetsspoor is dus niet van toepassing bij deze toetsing. 

Beide mechanismen kunnen pas optreden als de bodem voor het kunstwerk steil afloopt 

waardoor het gehele kunstwerk kan afschuiven of wegvloeien. 

13.4.3 TOETSSPOOR BETROUWBAARHEID SLUITING (BS) 

De betrouwbaarheid sluiting ( BS ) wordt beoordeeld volgens Figuur 7 – 4.3 uit het VTV 

(Afbeelding 13.39). 

Stap 1: Er zijn specificaties conform de Leidraad Kunstwerken voor gebruik en beheer 
en deze worden toegepast.  
Hier zijn geen aanwijzingen voor, aangenomen wordt dat dit niet het geval is.  

Stap 1.2: Er is een risico-analyse conform de geavanceerde methode uit Leidraad 
Kunstwerken uitgevoerd met positief resultaat en de uitgangspunten zijn niet 
veranderd ten opzichte van de uitgangssituatie.  
Hier zijn geen aanwijzingen voor, aangenomen wordt dat dit niet het geval is.  

Stap 2.1: De afsluitmiddelen worden minstens één keer per jaar bediend 
Ja, dit is door de beheerder bevestigd. 

Stap 2.2: De kering is buiten bediende tijd normaliter gesloten. 
Ja, dit is door de beheerder bevestigd. 

Stap 3.2: Aan alle onderdelen van aspect D volgens eenvoudige methode wordt 
voldaan. 
 

De eisen van aspect D zijn: 

1. Storingen in de normale sluiting moeten kunnen worden opgevangen via een 

handbediening of via een alternatief sturingssysteem met een noodaggregaat 

2. Er is een tweede onafhankelijke set afsluitmiddelen 

3. Het primaire keermiddel wordt minstens tweemaal per jaar gecontroleerd en 

minstens eenmaal per jaar volledig getest 

4. Het aanvaring- of aanrijdingrisico is niet bijzonder hoog. 

 

Aan bovenstaande eisen wordt, behoudens eis 3, voldaan (zie bijlage 10). 

 

Voor het toetsspoor BS krijgt het kunstwerk het oordeel ONVOLDOENDE. 

 

Voor het toetsspoor BS krijgt dit kunstwerk het oordeel ONVOLDOENDE 

 

13.4.4 RESULTATEN TOETSING 

In Tabel 13.34 zijn de toetsresultaten voor Gemaal De Koekoek samengevat. 

 

Beschrijving Hoogte Stabiliteit en sterkte ST 
Betrouwbaar- 

heid sluiting 
Eindscore 

 HT STCG STCO STPH STVL BS  

Gemaal De 

Koekoek 

Goed Goed Goed Goed n.v.t. Onvoldoende Onvoldoende 

 

Tabel 13.34 

Toetsresultaten 

Gemaal De Koekoek 
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13.5 KEERWANDEN AANGELEGD VÓÓR 1999 

13.5.1 ALGEMEEN 

De Lekdijk bevat drie keerwanden en een bentoniet-cementwand, welke vóór de 

dijkversterking van 1999-2001 zijn aangelegd. De beoordeling van deze constructies wordt 

deels overgenomen uit de tweede toetsronde (stabiliteit constructie en grondlichaam STCG). 

Voor de scores bij de sporen piping en heave STPH en stabiliteit voorland STVL wordt 

gebruik gemaakt van de actuele scores zoals in voorgaande hoofdstukken in dit rapport zijn 

beschreven. 

 

Hieronder wordt eerst een korte beschrijving gegeven van de keerwanden. Voor een meer 

gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar de toetsrapportage van de tweede ronde. 

Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de toetsscores. Alle keerwanden scoren 

‘voldoende’ of ‘goed’. 

13.5.2 BESCHRIJVING KEERWANDEN 

Keerwand oostelijk van Gemeentesluis (dp M14 – dp M16) 
Zowel aan de rivierzijde als de landzijde is een keerwand aangebracht. De constructie is 

uitgevoerd in 1990. De keerwand aan de binnenzijde bestaat uit stalen damwand verankerd 

met groutankers, voorzien van beton en bekleed met basalton-blokken. Voor de damwand is 

een drainage aangebracht. De bovenkant van de keerwand bevindt zich op NAP + 5,20 m. 

De keerwand sluit aan op de Gemeentesluis. 

 

De keerwand aan de buitenzijde bestaat uit een stalen damwand verankerd met 

groutankers, voorzien van beton bekleed met basalton-blokken. Het gedeelte wat aansluit 

op de Gemeentesluis bestaat uit twee stalen damwanden waartussen onderwaterbeton, dik 

3,50 m, is aangebracht met daarop een betonnen L-wand bekleed met basalton-blokken. 

Voor de keerwand is een steenbestorting aangebracht. De keerwand sluit aan op de 

bestaande keerwand van de Gemeentesluis en op de keerwand voorlangs de 

Rijkshulpschutsluis. 

 

De keerwand fungeert niet als kwelscherm, aangezien de bovenzijde van de damwand 

onder maatgevend hoogwater ligt. Het maaiveldniveau in het achterland ligt echter boven 

of vlak onder maatgevend hoogwater, van piping kan daarom geen sprake zijn.  

Keerwand t.p.v. loswal DPO (dp 11) 
Bij dp 11 is een stalen damwand aanwezig in het buitentalud met een lengte van circa 6 m. 

De damwand is omstreeks 2001 aangepast en bevat ankers en ankerscherm/schotten. Het 

talud boven de keerwand is bekleed met basalton. Aan de dijkzijde van de damwand is een 

grindkist aanwezig. De onderberm is bekleed met stortsteen. 

Keerwand op DPO-terrein (dp 12 – dp 14) 
Het betreft een keerwand aan de landzijde op het DPO-terrein. De keerwand bestaat uit 

vrijstaande stalen damwand met een betonnen deksloof. De bovenkant van de damwand 

verloopt tussen NAP + 2,10 meter en NAP + 2,85 meter. Voor en achter de damwand is 

drainage aangebracht. De damwand is een onderdeel van de rivierdijk en heeft een 

grondkerende functie. 
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Bentoniet-cementwand (dp 130 – dp 134) 
Tussen dp 130 – dp 134 is een bentoniet-cementwand aanwezig in de onderberm aan de 

binnenzijde van de dijk. De wand doet dienst als kwelscherm, en heeft geen grondkerende 

functie. In het achterland is een afdekkend pakket aanwezig met een dikte van 9 m. In dit 

afdekkend pakket is nog een zandtussenlaag aanwezig, welke wordt afgesloten door de 

bentoniet-cementwand.  

13.5.3 RESULTATEN TOETSING 

In Tabel 13.35 zijn de resultaten van de toetsing van de keerwanden samengevat. 

 

Van Tot Beschrijving Hoogte Stabiliteit en sterkte ST 
Betrouwbaar- 

heid sluiting 
Eindscore 

dp dp  HT STCG STCO STPH STVL BS  

M14 M16 Keerwand 

oostelijk van 

Gemeentesluis 

n.v.t. Goed 1) n.v.t. n.v.t. Goed 3) n.v.t. Goed 

11  Keerwand t.p.v. 

loswal DPO 

n.v.t. Goed 1) n.v.t. Goed 
2) 

Goed 3) n.v.t. Goed 

12 14 Keerwand op 

DPO terrein 

n.v.t. Goed 1) n.v.t. Goed 
2) 

n.v.t. n.v.t. Goed 

130 134 Bentoniet-

cementwand 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Goed 
2) 

n.v.t. n.v.t. Goed 

1) Score overgenomen uit tweede toetsronde 
2) Score uit algemene pipingtoets, zie hoofdstuk 5 
3) Score uit toetsing voorland, zie hoofdstuk 11 

13.6 STABILITEITSVOORZIENINGEN AANGELEGD BIJ DIJKVERSTERKING 1999-2001 

13.6.1 ALGEMEEN 

Bij de dijkversterkingen tussen 1999-2001 zijn een aantal stabiliteitsvoorzieningen getroffen. 

In Tabel 13.36 is een overzicht gegeven van deze stabiliteitsvoorzieningen. In 13.6.2 wordt 

een korte beschrijving gegeven. Voor een meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen 

naar de toetsrapportage van de tweede ronde. 

 

De beoordeling van deze constructies wordt deels overgenomen uit de tweede toetsronde 

(stabiliteit constructie en grondlichaam STCG en betrouwbaarheid sluiting BS). Voor de 

scores bij de sporen piping en heave STPH en stabiliteit voorland STVL wordt gebruik 

gemaakt van de actuele scores zoals in voorgaande hoofdstukken in dit rapport zijn 

beschreven. 

Tabel 13.35 

Resultaten 

toetsing 

keerwanden. 
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Van dp Tot dp Omschrijving Locatie Type 

87 89 Bronneringssysteem 

Jaarsveld 

Kern Jaarsveld Onttrekkingsbronnen, 

lozings-/pompputten 

88 91 L-wanden panden 9, 10, 

11 en 12 

Buitendijks Gewichtsconstructie op 

staal. 

143+90 146+10 Stabiliteitsscherm 

binnenlek 

Buitendijks 220 m Larssen 601, lang 6,0 m 

146+10 147+10 Stabiliteitsscherm 

panden 36/37 en 38 

Binnendijks 100 m Larssen 603, lang 11,5 m 

167+60 168+30 Zettingsscherm panden 

83 en 84 

Binnendijks 75 m Larssen 601, lang 10,0 m 

180+50 181+10 Stabiliteitsscherm pand 4 Binnendijks 55 m Larssen 604, lang 16,0 m 

187+60 188+50 Stabiliteitsscherm pand 1 

(Roosenburg) 

Binnendijks 85 m Larssen 604, lang 14,0 m 

188+80  Stabiliteitsscherm 

watergang 

Binnendijks 25 m Larssen 601, lang 7,5 m 

 

13.6.2 BESCHRIJVING STABILITEITSVOORZIENINGEN 

Bronneringssysteem Jaarsveld (dp 87 – dp 89) 
Het betreft een bronneringssysteem in de dorpskern van Jaarsveld, om bij extreem hoge 

waterstanden van de Lek de kweldruk in de pleistocene zandlaag, en de daarmee in 

verbinding staande zandtussenlagen, door middel van verticale ontlastingsbronnen te 

verlagen en op deze wijze wateroverlast te voorkomen. Het beheerssysteem bestaat uit 

28 verticale onttrekkingsbronnen die middels verzamelleidingen onder vrijverval lozen op 

de lozings-/pomputten,. Op een verzamelleiding zijn maximaal 4 onttrekkingsbronnen 

aangesloten. Het spanningswater wordt onder vrij verval op de in de polder aanwezige 

waterlopen geloosd. Het systeem werkt automatisch middels waterspanningsmeters/ 

drukopnemers die binnen het bronneringssysteem in peilbuizen zijn aangebracht. 

 

Door de beheerder wordt de constructie periodiek gecontroleerd en beproefd. Onderhoud 

aan de pompputten geschiedt in perioden van lage waterstanden in de Lek. Hierbij worden 

de afsluiters dichtgezet. 

 

Er is een draaiboek aanwezig waarin de operationele taken staan aangegeven van te nemen 

maatregelen bij hoge waterstanden. Verder is er een “calamiteitenbestrijdingsplan” voor de 

aansturing van de interne en externe organisatie. Bij hoge waterstanden treedt een 

verhoogde waterspanning op in het pleistoceen, deze wordt middels waterspanningsmeters 

in de peilbuizen geregistreerd. Bij kritieke waterspanning (grenspotentiaal NAP+ 5.75 m) 

waarbij spanningswater in de lozingsput wordt geloosd, wordt een van de automatische 

schuiven aangestuurd en geopend zodat het spanningswater op het polderwater kan 

worden geloosd. Bij falen van deze schuif wordt automatisch de tweede schuif aangestuurd 

en geopend. Mocht ook deze schuif niet werken dan is nog handbediening van de schuif in 

de bypass mogelijk. 

L-wanden buitenzijde (dp 88 en dp 91) 
Het betreft L-wanden voorlangs de woningen ter plaatse van Lekdijk huisnummer 9 en ter 

plaatse van huisnummers 10, 11 en 12. De L-wanden zijn bedoeld als opsluiting van het 

wegprofiel op de erfgrens van de percelen. Bovenkant L-wanden bevindt zich op 

kruinhoogte. De L-wanden staan op staal op een betonnen werkvloer. 

Tabel 13.36 

Stabiliteitsvoorzieningen 

aangelegd tussen 1999-2001. 
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Stabiliteitsscherm buitenzijde (dp 143+90 – dp 146+10) 
Het betreft een stabiliteitsscherm aan de rivierzijde langs de Binnenlek tussen dp 143+90 en 

dp 146+10. Het stabiliteitsscherm bestaat uit een vrijstaande stalen damwand Larssen 601, 

lang 8,00 meter en is aangebracht over een lengte van circa 225 meter. De bovenkant van de 

damwand bevindt zich op circa NAP + 1,00 meter. De damwand is een onderdeel van de 

rivierdijk en waarborgt de buitenwaartse stabiliteit van de dijk. 

Stabiliteitsschermen binnenzijde (dp 146+50; dp 168; dp 181; dp 188; dp 188+80) 
Het betreft stabiliteitsschermen aan de landzijde ter hoogte van huisnummers 37 en 38 (dp 

146+10 – dp 147+10); nummers 83 en 84 (dp 167+60 – dp 168+30); nummer 4 (dp 180+50 – 

dp 181+10); nummer 1 (dp 187+60 – dp 188+50); en in de bocht van de watergang (dp 188 + 

80). De stabiliteitsschermen zijn uitgevoerd als vrijstaande stalen damwanden. De 

damwanden zijn onderdeel van de rivierdijk en waarborgen de binnenwaartse stabiliteit 

van de dijk ter plaatse van de watergang en hebben tevens een grondkerende functie. 

13.6.3 RESULTATEN TOETSING 

In Tabel 13.37 zijn de resultaten van de toetsing van de stabiliteitsvoorzieningen 

samengevat. 

 

Van Tot Beschrijving Hoogte Stabiliteit en sterkte ST 
Betr.  

sluiting 
Eindscore 

dp dp  HT STCG STCO STPH STVL BS  

87 89 Bronnerings-

systeem Jaarsveld 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. Goed 1) Goed 

88 91 L-wanden panden 

9, 10, 11 en 12 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) Goed 
3) 

n.v.t. Goed 

143+90 146+10 Stabiliteitsscherm 

binnenlek 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) Goed 
3) 

n.v.t. Goed 

146+10 147+10 Stabiliteitsscherm 

panden 36/37 en 

38 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. n.v.t. Goed 

167+60 168+30 Zettingsscherm 

panden 83 en 84 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. n.v.t. Goed 

180+50 181+10 Stabiliteitsscherm 

pand 4 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. n.v.t. Goed 

187+60 188+50 Stabiliteitsscherm 

pand 1 

(Roosenburg) 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. n.v.t. Goed 

188+80  Stabiliteitsscherm 

watergang 

n.v.t. Goed 
1) 

n.v.t. Goed 2) n.v.t. n.v.t. Goed 

1) Score overgenomen uit tweede toetsronde 
2) Score uit algemene pipingtoets, zie hoofdstuk 5 
3) Score uit toetsing voorland, zie hoofdstuk 11 

 

Tabel 13.37 

Resultaten 

toetsing 

stabiliteits-

voorzieningen. 
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HOOFDSTUK 14 Toetsing niet-
waterkerende objecten (NWO) 

14.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de niet-waterkerende objecten geïnventariseerd en getoetst. De 

niet-waterkerende objecten in het te toetsen gebied omvatten: 

 kabels en leidingen; 

 bebouwing; 

 bomen; 

 overige objecten. 

 

Voor de leidingen worden in paragraaf 14.2 eerst de (kruisende) leidingen beschouwd, die 

reeds in de eerste en tweede ronde zijn getoetst. Dit zijn leidingen, welke toen door de 

beheerder zijn aangemerkt als leidingen met hoge prioriteit. De beoordeling van deze 

leidingen wordt overgenomen en, waar mogelijk, aangevuld met nieuwe informatie.  

 

Een uitgebreide inventarisatie van leidingen met behulp van Klic-meldingen in 2004 heeft 

bijna 700 leidingen opgeleverd, die in de directe nabijheid (leggerzone) van de primaire 

waterkering zijn gesitueerd. Deze leidingen worden in paragraaf 14.3 behandeld. 

 

Voor de bebouwing en begroeiing zijn in 2009 uitgebreide inventarisaties uitgevoerd. Deze 

niet-waterkerende objecten worden respectievelijk in paragrafen 14.4 en 14.5 behandeld. 

 

Onder de categorie ‘overige objecten’ worden kort behandeld: 

 voormalige Rolafsluis (Gemaal De Wiel) (dp 108); 

 schotbalkloods (dp M16); 

 dijkmagazijnen (dp 5 en dp 171); 

 peilschaalhuisjes (dp 87, dp 146 en dp 187); 

 vacuüminstallatie en overstort RWZI Nieuwegein (dp 108). 

 

Sinds de voorgaande toetsing in de tweede ronde zijn geen nieuwe gegevens over deze 

objecten bekend geworden. Ook zijn geen verbetermaatregelen getroffen. De beoordeling 

van deze objecten wordt rechtstreeks overgenomen uit de tweede ronde. Zie paragraaf 14.6. 
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14.2 LEIDINGKRUISINGEN UIT VOORGAANDE TOETSING 

14.2.1 INLEIDING 

In de tweede toetsronde is een toetsing uitgevoerd op een aantal kritieke leidingen die de 

primaire waterkering kruisen: 

 kruising gasleiding ten oosten van de A2 (dp M31); 

 kruising effluentleiding RWZI Nieuwegein (dp M37); 

 kruising DPO-leidingen (2x); 

 kruising effluentleiding RWZI Lopik ter plaatse van Rolafweg (dp 108); 

 kruising leiding en pompput gemaal De Koekoek (dp 129); 

 kruising leidingen ter plaatse van provinciale weg (dp 190-191).  

 

Met uitzondering van de DPO-leidingen, welke ‘goed’ scoren, kon voor geen van deze 

leidingen een definitief eindoordeel worden gegeven. 

Overnemen resultaten tweede toetsronde 
In bijlage 2 is beoordeeld of de score uit de tweede toetsronde overgenomen kan worden. 

Uit deze beoordeling volgt dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan.  

14.2.2 WERKZAAMHEDEN DERDE TOETSRONDE 

Voor de derde toetsronde zijn de resultaten uit de 2e toetsing zijn overgenomen en, waar 

mogelijk, aangevuld met nieuwe gegevens. 

14.2.3 TOETSING KRUISENDE LEIDINGEN 

De beoordeling van pijpleidingen en kabels geschied volgens katern 10, hoofdstuk 4.4 van 

het VTV2006. De beoordelingsmethode van de pijpleidingen en kabels volgt het schema in 

Figuur 10 – 4.1 en Figuur 10 - 4.2 van het VTV2006. 

Kruising gasleiding ten oosten van de A2 (dp M31) 

Algemeen 
De kruising van de gasleiding is gesitueerd ter plekke van dp 320 sectie 15-13, juist ten 

oosten van de Rijksweg A2. De gasleiding betreft een stalen buis, met een diameter van 

168,8 x 154,1 mm, en een van wanddikte 7,11 mm. Beschikbare gegevens: 

 staalsoort  : naadloos API STD 5L GRADE B 

 maximale werkdruk : 40 bar  

 verbindingen  : gelast 

 controle lassen  : RTD 100 % 

 conservering  : groep III med. 13 met K.D. (gelijkrichter) 

 mantelbuizen  : staal 10’, wanddikte 6,35 mm, in kruin, gelast API STD 5LX 

GRADE B 

 grondmechanica : FUGRO rapportnr. A.868/85 d.d. 10-6-’68 

 berekening:  : Bish & Partners d.d. 040768 

 schermwand  : kleikist met neopreen kwelscherm in kruin 

Beoordeling 
De leiding valt onder de categorie ‘in gebruikzijnde leiding die niet is aangebracht door middel 

van horizontaal gestuurd boren’. 
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De onderhoudsveiligheid is voldoende indien de KD-bescherming naar behoren 

functioneert. De leidingbeheerder kan echter geen rapportage overleggen van het beheer en 

onderhoud van de KD-bescherming. Er kan dus niet zonder meer van uit worden gegaan 

dat de onderhoudsveiligheid voldoende is. 

 

Er zijn geen appendages in dijklichaam aanwezig. Wanddikte vermindering als gevolg van 

corrosie is niet te verwachten. De leiding is gelegd voor 1972 en dus niet ontworpen volgens 

de huidige NEN normen zodat het risico van de leiding voor de veiligheid van de 

waterkering niet zondermeer kan worden goedgekeurd. Er is echter een controleberekening 

uitgevoerd in verband met de dijkversterking (in 1990). De beheerder controleert periodiek 

de zettingen van het dijklichaam ter plaatse van de kruising.  

Eindoordeel gasleiding ten oosten van de A2 
Er zijn extra gegevens benodigd voor de toetsing van de leiding, met name op het aspect 

onderhoudsveiligheid. Voor de derde toetsing is geprobeerd deze gegevens te achterhalen 

bij de leidingbeheerder. De leidingbeheerder kan de gevraagde gegevens echter niet leveren. 

Bij gebrek aan informatie is het momenteel niet mogelijk de toetsing voor deze leiding 

volledig uit te voeren.  

 

Gezien het voorgaande wordt de eindscore voor de gasleiding ten oosten van de A2, net 

zoals in de tweede toetsronde, ‘geen oordeel’. 

Kruising effluentleiding RWZI Nieuwegein (dp M37) 

Algemeen 
De effluentleiding bevindt zich ter hoogte van dp M37 sectie 15-16 en bestaat uit een 

betonnen buis met plaatstalen kern, diameter 1200/900 mm. Beschikbare gegevens (zie ook 

Afbeelding 14.46): 

 werkdruk < 10 bar; 

 ontwerpberekeningen: DHV 1974; 

 uitstroomvoorzieningen: ontwerp (ontbreekt); 

 conservering: kathodische bescherming; 

 schermwanden: stalen damwanden voorzien van rubberafdichtingen ter plaatse van de 

leiding (revisie aanpassingen 1998). 

 

 

Afbeelding 14.46 

Ligging van effluentleiding 

Nieuwegein. 
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Beoordeling 
De leiding valt onder de categorie ‘in gebruikzijnde leiding die niet is aangebracht door middel 

van horizontaal gestuurd boren’. 

 

Er zijn geen controleberekeningen uitgevoerd naar aanleiding van dijkverzwaring in 1987. 

Daarom is achteraf een inspectie uitgevoerd door DHV. Een herstelplan om aan de eisen 

van NEN 6740 en NEN 3651 te voldoen is in 1996 door DHV opgesteld en in 1997-1998 

uitgevoerd door C.T. Boshuis.  

 

De onderhoudsveiligheid is voldoende. In de kruin van de dijk is een vacuüminstallatie 

aanwezig. De put is niet waarneembaar. Wanddikte vermindering als gevolg van corrosie 

niet te verwachten. Het ontwerp met de pijpleidingcodeberekening is goedgekeurd door de 

Provincie Utrecht (brief kenmerk N3770, d.d. 9 december 1974).  

 

De beheerder heeft de zettingen van het dijklichaam ter plaatse van de kruising met de dijk 

gecontroleerd. Het gevaar is dat de betonnen constructie van het huisje van het 

vacuümgemaal (Afbeelding 14.46) meer zakt dan de schermwanden om de leiding. De 

betonnen constructie kan dan op de schermwanden gaan ‘hangen’. Tussen november 2003 

en december 2006 zijn zettingen van maximaal 15 mm opgetreden. De vloer van het huisje is 

17 mm gezakt. Uitgangspunt is dat de zettingen van het dijklichaam als gevolg van 

dijkverzwaring nagenoeg voltooid zijn. 

Eindoordeel effluentleiding RWZI Nieuwegein 
Op basis van bovenstaande informatie kan worden geconcludeerd dat het ontwerp van de 

leiding na de uitgevoerde revisie voldoet aan de vigerende NEN 3651. De 

onderhoudstoestand is voldoende. De leiding krijgt daarom de eindscore ‘goed’. 

Kruising DPO-leidingen (dp 14) 

Algemeen 
De kruising van de DPO-leidingen bevinden zich ter hoogte van dp 14 sectie 15-21. Vanaf de 

kruising loopt 1 leiding richting de loswal bij dp 11. Beschikbare gegevens: 

 materiaal  : getrokken stalen buis 6’, wanddikte 7,11 mm 

 staalsoort  : API STD 5LX GRADE B x52 

 schermwand  : stalen damwand in de kruin van de dijk 

 conservering  : uitwendig PE bandage, Polyethyleen NEN6902 

 maximale bedrijfsdruk : 80 bar 

 verbindingen  : gelast 

 

De leidingen zijn niet meer in gebruik sinds 2001 en daarom dichtgezet met behulp van Dämmer. 

Beoordeling 
De leiding valt onder de categorie ‘verlaten pijpleidingen’. Oude pijpleidingen die niet meer in 

gebruik zijn, dienen uit de waterkering te zijn verwijderd, dan wel te zijn dichtgezet met 

cementklei of cementbentoniet. Indien hieraan wordt voldaan is de score ‘goed’, anders 

‘onvoldoende’. Dämmer is een dik-vloeibare stof (cementbentoniet) die kan worden benut 

om leidingen met een relatief kleine diameter over de hele lengte vol te zetten en zo 

(blijvend flexibel) af te dichten. 
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Het dijkprofiel is ter plaatse verzwaard volgens keur afmetingen. Door de beheerder wordt 

het grondlichaam ter plaatse van de dicht gezette leidingen periodiek gecontroleerd. Er zijn 

hierbij geen bijzonderheden geconstateerd. 

Eindoordeel DPO leidingen 
Op basis van bovenstaande informatie krijgen de dichtgezette leidingen de eindscore ‘goed’. 

Kruising effluentleiding RWZI Lopik (dp 108) 

Algemeen 
De kruising van de effluentleiding bevindt zich ter hoogte van dp 108 sectie 15-45. De 

leiding is gefundeerd op gewapend betonnen paaljukken. De leiding is voorzien van 

expansiestukken. Beschikbare gegevens: 

 materiaal  : staal Fe360, diameter 323,9 x 8,8 mm 

 bedrijfsdruk  : 1,2 bar 

 afpersdruk  : 10 bar 

 berekeningen  : controle berekeningen Witteveen en Bos, september 1997 

     (dossier 620.02/2) 

 conservering  : kathodische bescherming 

Beoordeling 
De leiding valt onder de categorie ‘in gebruikzijnde leiding die niet is aangebracht door middel 

van horizontaal gestuurd boren’. 

 

Er is een controle berekening uitgevoerd in 1997 door Witteveen en Bos volgens NEN 

3650/3651 in verband met een nieuwe overstortput in de kruin van de dijk. Achter de 

overstortput is een kwelscherm rondom de leiding aangebracht.  

 

De beheerder controleert periodiek de zettingen van het dijklichaam ter plaatse van de 

kruising met de dijk. Zet- en zakbaakgegevens zijn niet aanwezig. Aangenomen wordt dat 

er geen overschrijdingen zijn. 

 

De kathodische bescherming wordt regelmatig gecontroleerd. De meest recente controle van 

de kathodische bescherming heeft op 21 januari 2009 plaatgevonden, de bescherming was in 

orde. Wanddikte vermindering als gevolg van corrosie is dus niet te verwachten. 

 

Het ontwerp van de uitstroomvoorziening ontbreekt, de uitstroomleiding bevindt zich 

onder water. 

Eindoordeel effluentleiding RZWI Lopik 
Op basis van bovenstaande informatie wordt geconcludeerd dat de effluentleiding RZWI 

Lopik voldoet aan de vigerende NEN 3651 norm en dat de onderhoudstoestand voldoende 

is. De leiding krijgt daarom de eindscore ‘goed’. 

Kruising leiding en pompput gemaal De Koekoek (dp 129) 

Algemeen 
De leiding in het dijklichaam van het gemaal is een dubbele betonkoker met afmetingen 2,25 

x 2,50/1,90 m (2 keer). De betonnen koker is gefundeerd op betonnen palen. De werkdruk is 

< 10 bar. De koker is voorzien van stalen damwandschermen (3 stuks) 
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Beoordeling 
De leiding valt onder de categorie ‘in gebruikzijnde leiding die niet is aangebracht door middel 

van horizontaal gestuurd boren’.  

 

Bij berekening van de grondkrachten werkend op de perskoker is uitgegaan van de 

pijpleidingcode (geotechnisch en hydrologisch rapport “Gemaal aan de Lek in de 

ruilverkaveling Lopikerwaard”, Heidemij, januari 1984, rapportnummer 685-83/3). Er zijn 

geen appendages in de koker aangebracht, behoudens in de uitstroomconstructie. De duiker 

is gefundeerd op palen, dus niet zettingsgevoelig. Door de beheerder wordt de constructie 

met aansluitend grondlichaam periodiek gecontroleerd. 

 

In mei 2009 heeft een uitvoerige inspectie plaatsgevonden van de leiding en pompput van 

gemaal De Koekoek. Daarbij is geconstateerd dat er aanzienlijke kieren aanwezig waren 

tussen de betonnen segmenten van de perskoker. Deze kieren zijn origineel ontworpen met 

een breedte van 35 mm, en waterdicht gemaakt met het systeem ‘Waterlock’. Volgens de 

specificaties in het bestek kan deze afdichting vervormingen tot 80 mm aan. 

 

Bij de inspectie in mei 2009 zijn kieren gevonden variërend van 30-78 mm. De verschillende 

vervormingen wijzen op een mogelijke zijdelingse verplaatsing van de kokers. Het is echter 

onduidelijk of deze verplaatsing niet al bij de aanleg heeft plaatsgevonden 

(uitvoeringstoleranties). Daarom wordt door de beheerder in een monitoringsplan 

vastgelegd dat de kieren regelmatig worden nagemeten (elke 2-3 jaar). Zodra blijkt dat de 

kokers blijven verplaatsen, zullen herstelwerkzaamheden nodig zijn. 

 

De onderhoudstoestand van de betonnen kokers is goed bevonden. Bij de inspectie in mei 

2009 zijn geen tekenen van degradatie aangetroffen. Bij de pompput zijn nieuwe afsluiters 

geplaatst. Gezien de onderhoudstoestand van het buitenhoofd en uit de ervaring van de 

beheerder kan gesteld worden dat er momenteel geen aanleiding is om een herberekening 

uit te voeren. 

Eindoordeel leiding en pompput gemaal De Koekoek 
Op basis van de gehanteerde ontwerpmethode en de onderhoudstoestand van de leiding 

wordt aan de leiding en pompput van het gemaal De Koekoek de score ‘voldoende’ 

toegekend. Hierbij wordt rekening gehouden met mogelijke extra verplaatsingen in de 

komende jaren. Uit monitoring van de verplaatsingen van de betonnen koker zal over de 

komende jaren blijken of dit oordeel in stand kan worden gehouden bij de volgende 

toetsronde. 

Kruising leidingen ter plaatse van Provinciale weg (dp 190-191) 

Algemeen 
Voor het gebied rond de kruising van de Provinciale weg met het dijklichaam bevinden zich 

een aantal leidingen de primaire waterkering. Een klic-orientatie voor dit gebied levert de 

volgende leidingen welke het dijklichaam kruisen: 

 riolering (gem schoonhoven); 

 waterleidingen (Oasen); 

 gasleiding 30 mbar, 160 mm (Eneco). 

 

Van deze leidingen worden de waterleidingen nader bekeken. De overige leidingen worden 

meegenomen in de aanvullende inventarisatie en toetsing in paragraaf 14.3. 
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Beoordeling 
In 2009 heeft Oasen een beoordeling voor de waterleidingen in haar beheer uitgevoerd, op 

basis van de VTV toets en bijlage E van NEN3651, en gerapporteerd in [lit. 14]. Hieronder 

worden de resultaten van de beoordeling samengevat. 

 

Er zijn 4 waterleidingen van Oasen aanwezig in het beheersgebied van het 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Deze leidingen bestaan allen uit kunststof en 

zijn aangelegd na 1975. Door de beheerder wordt aangenomen dat de leidingen volgens de 

leidraden zijn aangelegd. Vervolgens is gecontroleerd of de uitgangspunten en 

randvoorwaarden gewijzigd zijn ten opzichte van het ontwerp. Het wordt gesteld dat het 

aannemelijk is dat deze niet ongunstiger zijn geworden, met uitzondering van:  

 aanlegdiepte en dijkgeometrie in relatie tot grootschalige dijkverbeteringen en; 

 noodzaak tot aanwezigheid van kwelschermen in relatie tot een toename van de 

maatgevende hoogwaterstand.  

 

In het eerste geval wordt aangenomen dat bij de verbetering de voor een ontheffing 

noodzakelijke berekeningen zijn gemaakt. Het tweede geval is punt van aandacht bij het 

toekomstig beheer. De 4 waterleidingen krijgen derhalve de score ‘voldoende, mits goed 

beheerd’, 

Eindoordeel leidingen t.p.v. provinciale weg 
Op basis van bovenstaande beoordeling krijgt de kruisende waterleiding ter plaatse van de 

provinciale weg (dp 190-191) de score ‘voldoende�.  

 

In 2010 worden de leidingen gecontroleerd op aanwezigheid van kwelschermen in relatie 

tot de toegenomen maatgevende hoogwaterstand t.o.v. jaar van aanleg. 

 

14.2.4 RESULTATEN TOETSING KRUISENDE LEIDINGEN 

In onderstaande tabel zijn de resultaten van de toetsingen uit de 2e en 3e ronde samengevat. 

 
Dijkpaal Omschrijving Score 2e ronde Score 3e ronde 

M31 Gasleiding ten oosten van A2 Geen oordeel Geen oordeel 

M37 Effluentleiding RWZI Nieuwegein Geen oordeel Goed 

14 DPO-leidingen Goed Goed 

108 Effluentleiding RWZI Lopik Geen oordeel Goed 

129 Leiding gemaal De Koekoek Geen oordeel Voldoende 

190-191 Waterleiding t.p.v. Provinciale weg Geen oordeel Voldoende 

 

Tabel 14.38 

Samenvatting resultaten 

toetsing kruisende leidingen. 
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14.3 AANVULLENDE INVENTARISATIE EN TOETSING LEIDINGEN 

14.3.1 INLEIDING 

Algemeen 
In de tweede ronde zijn een aantal kruisende leidingen getoetst, welke volgens de beheerder 

van belang waren. In voorgaande paragraaf zijn deze leidingen opnieuw bekeken. Er liggen 

echter veel meer leidingen in en rond de primaire kering. Een volledig overzicht van de 

aanwezige leidingen is pas na de tweede toetsing tot stand gekomen.  

Gegevens en uitgangspunten 
In 2004 zijn de kabels en leidingen in en rond de primaire waterkeringen geïnventariseerd 

door middel van KLIC-meldingen. Waar mogelijk, zijn kenmerken achterhaald bij de 

beheerders. Vanaf 2004 wordt de aanleg van nieuwe leidingen bijgehouden aan de hand van 

vergunningaanvragen bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De gegevens worden 

allen digitaal opgeslagen in database en geografisch informatiesysteem INTWIS. 

 

Voor de derde toetsing is in de eerste instantie gekeken naar de leidingdelen die binnen de 

leggerzone vallen. Dit zijn er in totaal 679 voor Dijkringgebied 15, traject Vreeswijk-

Schoonhoven. De leggerzone beslaat hier standaard het gebied tot ongeveer 55 m uit de 

binnenteen (beschermingszone binnen 5 m en buitenbeschermingszone 50 m) en 100 m uit 

de buitenteen (beschermingszone buiten 50 m en buitenbeschermingszone 50 m).  

14.3.2 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

Inventarisatie pijpleidingen dijkringgebied 15 
In INTWIS zijn voor dijkringgebied 15 in totaal 679 leidingdelen bekend die in de 

leggerzone liggen of deze snijden. Echter van de meeste leidingdelen zijn een aantal 

belangrijke kenmerken, zoals de bedrijfsdruk en/of diameter niet bekend. Daarom worden 

de gegevens aangevuld aan de hand van een aantal ‘standaard’ kenmerken die voor 

verschillende leidingtypen kunnen worden aangenomen.  

 

Van de in Tabel 14.39 genoemde leidingen zijn er een aantal kruisende leidingen al getoetst 

in paragraaf 14.2. Dit betreft de dpo-brandstofleidingen, de gasleiding ten oosten van de A2, 

de effluentleidingen van de RWZI’s Lopik en Nieuwegein.  

 
Type Druk Materialen Aantal 

Drinkwater Laag PVC, nodulair gietijzer, beton of onbekend 91 

Persriool Hoog PVC, betonelementen of onbekend 11 

Riool vrij verval Laag PVC, nodulair gietijzer of onbekend 131 

Warmte Hoog Onbekend 146 

Brandstof Onbekend Staal 8 

Aardgas transport Hoog Staal 1 

Aardgas distributie Laag Staal of onbekend 291 

Liggingsgegevens 
De liggingsgegevens van de leidingen zijn nauwkeurig in xy-coördinaten opgenomen in de 

GIS-database. Informatie over de z-coördinaten (diepteligging) is echter niet voorhanden. 

Actuele gegevens over de diepteligging zijn veelal niet in het verleden vastgelegd door de 

leidingbeheerders. 

Tabel 14.39 

Inventarisatie leidingen in 

leggerzone dijkringgebied 15. 
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Beheers- en onderhoudstoestand 
Om de beheers- en onderhoudstoestand van leidingen te kunnen bepalen, is informatie 

nodig over de inspectie-, storings- en onderhoudsgeschiedenis, waarin is gecontroleerd op 

o.a. ontwerpdocumentatie, zettingen, wanddikte, veroudering, lassen en verbindingen, 

conditie van afsluiters en appendages etcetera. Uit de ervaring blijkt dat deze gegevens zeer 

moeilijk te ontsluiten zijn bij de betreffende leidingbeheerders. Voor de toetsing in de derde 

ronde zijn gegevens over de beheers- en onderhoudstoestand van de leidingen (nog) niet 

beschikbaar. 

14.3.3 TOETSING LEIDINGEN 

Beoordelingsschema pijpleidingen 
Toetsing geschied volgens het beoordelingsschema in Figuur 10 – 4.1 uit katern 10 van het 

VTV2006 (zie Afbeelding 14.47). Hierin worden de volgende stappen onderscheiden: 

 stap 1: Doorsnijding beoordelingsprofiel  

 stap 2: Ontwerp volgens vigerende leidraden 

 stap 3: Aanwezigheid bijzonder waterkerende constructie 

 stap 4: Toetsresultaat van de bijzonder waterkerende constructie 

 stap 5: Gedetailleerde of geavanceerde toetsing Pijpleidingen 

 stap 6: Controle, beheer en onderhoud 

 

 

Afbeelding 14.47 

Beoordelingsschema niet-

waterkerende objecten. 
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Toetsing leidingen 
In totaal 673 leidingen dienen nog te worden getoetst. Echter, voor géén van deze leidingen 

kan de methodische toets volgens het beoordelingsschema volledig worden doorlopen. Ten 

eerste is niet of moeilijk te bepalen of de leidingen het beoordelingsprofiel van de dijk 

doorsnijden, vanwege ontbrekende z-coördinaten (stap 1). Ten tweede is 

ontwerpdocumentatie van de leidingen niet beschikbaar (stap 2). Ten slotte zijn 

onvoldoende gegevens beschikbaar om de beheers- en onderhoudstoestand te beoordelen 

(stap 6). Het niet kunnen doorlopen van stap 6 leidt ertoe dat er geen technisch oordeel kan 

worden gegeven. 

14.3.4 RESULTATEN TOETSING LEIDINGEN 

Voor géén van de 673 te toetsen leidingen uit de aanvullende inventarisatie kan de 

methodische toets volledig worden doorlopen. Dit resulteert voor al deze leidingen in de 

technische score ‘geen oordeel’. 

 

 Aantal 

Score  

‘goed’ 

Score ‘geen 

 oordeel’ Actie 

Leidingen uit aanvullende  

inventarisatie 

673 0 673 Toepassen vuistregels  

beheerdersoordeel. 

Vuistregels beheerdersoordeel 
Om tot een goed onderbouwd beheerdersoordeel te kunnen komen over de leidingen die in 

de technische toets ‘geen oordeel’ hebben gekregen, zijn de leidingen beoordeeld op basis 

van de ‘Vuistregels voor het beheerdersoordeel bij de toetsing van niet-waterkerende 

objecten’, in mei 2009 opgesteld door provincie Zuid-Holland [lit. 15]. Met deze vuistregels 

worden de NWO’s, waarvan het idee is dat deze weinig tot geen invloed hebben op het 

waterkerend vermogen van de dijk, uitgefilterd. In hoofdstuk 15 is het beheerdersoordeel op 

basis van de vuistregels verder uitgewerkt. 

14.4 BEBOUWING 

14.4.1 INLEIDING 

Langs en op de beschouwde dijk liggen grote aantallen woningen en andere vormen van 

bebouwing. Bebouwing in de directe omgeving van de dijk kan mogelijk de veiligheid van 

de dijk op diverse sporen negatief beïnvloeden, en moet derhalve worden getoetst.  

Samenvatting resultaten tweede toetsronde  
In de tweede toetsronde zijn beoordelingen uitgevoerd van de woningen in de kernzone ter 

plaatse van dp 88 en dp 90 (buitendijks), en dp 114, dp 133, dp 149 en dp 165 (binnendijks). 

Van de buitendijkse woningen scoren die bij dp 88 ‘geen oordeel’, omdat de stabiliteit van 

de aanwezige L-wanden niet met redelijke zekerheid kan worden aangetoond. De 

buitendijkse woning bij dp 90 en alle binnendijkse woningen scoren ‘goed’. 

Werkzaamheden derde toetsing 
Concreet worden in de derde toetsronde de volgende werkzaamheden verricht: 

 overnemen scores tweede ronde; 

 aanvullende inventarisatie en toetsing bebouwing. 

 

De resultaten uit de tweede toetsronde worden in de derde toetsing overgenomen. De 

hydraulische randvoorwaarden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze 

beoordeling zijn namelijk niet veranderd. Ook zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar 

Tabel 14.40 

Toetsresultaten leidingtoets. 
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gekomen, of relevante ervaringen met deze objecten opgedaan die reden geven tot 

herbeoordeling. Voor achtergrondinformatie wordt verwezen naar de rapportage van de 

tweede toetsronde. 

14.4.2 UITGANGSPUNTEN EN GEGEVENS 

In september 2009 zijn de gebouwen geïnventariseerd welke (deels) binnen de 

beschermingszone van de dijk in het beschouwde traject vallen. Er liggen in totaal 247 

gebouwen in de kern- en beschermingszone van de primaire waterkering. Van deze 

gebouwen zijn de liggingsgegevens in xy-coördinaten nauwkeurig bekend, z-coördinaten 

(vloerniveau) en gegevens over mogelijke kelders of kruipruimten onder de gebouwen zijn 

echter niet of beperkt beschikbaar. 

 

14 van de 247 gebouwen vallen onder de in de tweede toetsronde beoordeelde bebouwing. 9 

hiervan hebben de score ‘goed’ gekregen. 3 gebouwen hebben in de tweede toetsronde de 

score ‘geen oordeel’ gekregen. 2 gebouwen zijn in de tweede toetsronde beoordeeld als 

dijkmagazijnen met als resultaat de score ‘goed’.  

 

2 gebouwen zijn gesitueerd langs de voorhavendijken en vallen buiten de scope van deze 

toetsing. 

 

De 231 resterende gebouwen liggen in de beschermingszone, maar zijn niet in de 

inventarisatie uit de tweede toetsronde opgenomen. Er kan niet zonder meer van uit 

worden gegaan dat de voorgenoemde 14 gebouwen uit de tweede toetsing ook 

representatief zijn voor deze resterende gebouwen. Samen met de 3 gebouwen waarvoor in 

de tweede toetsronde niet tot een score is gekomen, zijn er 234 gebouwen die in de derde 

ronde dienen te worden getoetst. 

14.4.3 TOETSING BEBOUWING 

Voor de 234 te toetsen gebouwen kan de methodische toets volgens het beoordelingsschema 

niet volledig worden doorlopen. Het is namelijk niet of moeilijk te bepalen of de gebouwen 

binnen het beoordelingsprofiel van de dijk vallen, vanwege ontbrekende z-coördinaten en 

informatie over de aanwezigheid van kelders of kruipruimten. 

14.4.4 RESULTATEN TOETSING GEBOUWEN 

Voor 12 gebouwen worden de scores uit de tweede ronde overgenomen. Voor 235 

gebouwen kan niet tot een technisch oordeel worden gekomen, vanwege gebrek aan 

basisgegevens. Dit resulteert voor al deze gebouwen in de technische score ‘geen oordeel’. 

 

 Aantal 

Score  

‘goed’ 

Score ‘geen 

 oordeel’ Actie 

Gebouwen uit 2e 

toetsronde 

14 11 3 Overnemen score ‘goed’ en toepassen 

vuistregels beheerdersoordeel voor 

gebouwen met score ‘geen oordeel’. 

Gebouwen uit 

aanvullende  

inventarisatie 

231 0 231 Toepassen vuistregels  

beheerdersoordeel. 

 

Tabel 14.41 

Toetsresultaten bebouwing. 
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Vuistregels beheerdersoordeel 
Evenals in de toetsing van de leidingen, wordt voor de gebouwen gebruik gemaakt van de 

vuistregels voor het beheerdersoordeel, opgesteld door provincie Zuid-Holland. Hiermee 

kan tot een goed onderbouwd beheerdersoordeel worden gekomen, voor de gebouwen die 

niet volgens de technische toets kunnen worden beoordeeld. In hoofdstuk 15 is het 

beheerdersoordeel verder uitgewerkt. 

14.5 BOMEN  

14.5.1 INLEIDING 

14.5.2 GEGEVENS EN UITGANGSPUNTEN 

Alle bomen en bosschages binnen de invloedszone van de waterkering zijn onderworpen 

aan een zogenaamde visual tree assessment (VTA) en de resultaten hiervan zijn gebruikt om 

de toetsing uit te voeren. Tijdens de VTA zijn verschillende kenmerken opgenomen, zoals 

conditie, groeibeperking, toekomstverwachting en stamkenmerken. Al deze opname 

kenmerken zijn vertaald naar een bepaalde mate van windworp gevoeligheid. 

 

Aan de hand van de windworp gevoeligheid is vervolgens de toetsing van de bomen 

uitgevoerd volgens Figuur 10 – 4.1 van het VTV (zie Afbeelding 14.47). Daarbij gelden de 

volgende uitgangspunten: 

 op de kruin van groene dijken met een beperkte kruinbreedte zijn windworp gevoelige 

bomen niet toegestaan, omdat overloop als gevolg van windworp niet kan worden 

uitgesloten; 

 in verband met schaduwwerking scoren groepen bomen op de kruin en taluds 

onvoldoende, tenzij sprake is van voldoende reststerkte (buitentalud) of een overslag 

kleiner dan 0,1 l/s/m (kruin + binnentalud); 

 bij harde bekledingen zijn groepen bomen op het buitentalud niet toegestaan in 

verband met de kans op erosie door een beschadigde bekleding; 

 een ontgrondingskuil in het achterland vult zich met water en is daarom niet relevant 

voor de toetsing op piping, tenzij de boom op een pipingberm staat. De boomkluit blijft 

als massa aanwezig waardoor geen invloed op macrostabiliteit binnenwaarts bestaat; 

 via wortelgangen van weggerotte wortels kan een kwelstroom ontstaan met piping of 

microstabiliteit als gevolg. Op basis daarvan scoort een niet vitale boom altijd 

onvoldoende indien deze op een pipingberm aanwezig is. Ook op de taluds van 

zanddijken scoort een niet vitale boom altijd onvoldoende op microstabiliteit. 

Buitendijks in verband met een verhoging van de freatische lijn en binnendijks in 

verband met een perforatie van de bekleding; 

 een ontgrondingskuil in het voorland is alleen relevant voor de toetsing op piping als 

de intredelengte wordt beïnvloed en dit kan het geval zijn bij minder dan 2 m klei in het 

voorland. De boomkluit blijft als massa aanwezig waardoor geen invloed op 

macrostabiliteit buitenwaarts bestaat; 

 bij een niet windworp gevoelige boom op de kruin of bij de teen bedraagt de afname 

van de afschuifveiligheid maximaal 10%. Deze afname is met totaal 10 

stabiliteitsberekeningen voor een kenmerkende dijkgeometrie bepaald (zie bijlage 13).  

 

De consequenties van de afname van de afschuifveiligheid, kunnen vooralsnog niet worden 

bepaald, omdat de toetsing van de macrostabiliteit (STBI + STBU) nog niet gereed is. 
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14.5.3 TOETSING BOMEN 

Voor alle bomen wordt in stap 1 van Figuur 10 – 4.1 van het VTV (zie Afbeelding 14.47) 

gecontroleerd of de boom binnen dan wel buiten het beoordelingsprofiel staat. Als 

beoordelingsprofiel is het leggerprofiel aangehouden. Vervolgens wordt in stap 5 

gecontroleerd op de in paragraaf 14.5.2 uiteen gezette uitgangspunten, waarna conform stap 

6 de mogelijkheid van controle en beheer wordt geverifieerd. 

14.5.4 RESULTATEN TOETSING BOMEN 

Samengevat zijn de resultaten van de toetsing als volgt: 

 3 bomen van de 21 windworp gevoelige bomen scoren ‘onvoldoende’; 

 69 bomen scoren ‘geen oordeel’ doordat de gezondheidstoestand niet bekend is en deze 

bomen wel binnen het beoordelingsprofiel staan; 

 27 boom vlakken (bosjes) scoren ‘geen oordeel’ omdat de bomen wel binnen het 

beoordelingsprofiel staan, maar er geen opname heeft plaats gevonden; 

 9 niet windworp gevoelige bomen staan op het buitentalud en scoren ‘goed’; 

 2 niet windworp gevoelige bomen staan op de kruin en scoren ‘goed’; 

 25 niet windworp gevoelige bomen staan op het binnentalud en scoren ‘goed’. 

 

De 36 niet windworp gevoelige bomen op het buitentalud, kruin en binnentalud scoren 

‘goed’ omdat de afschuifveiligheid van de dijk, na reductie a.g.v. aanwezigheid van de 

bomen nog steeds voldoende groot is. In bijlage 13 is de toetsing van bomen volledig 

uitgewerkt. 

14.6 OVERIGE OBJECTEN 

14.6.1 INLEIDING 

Er zijn een aantal niet-waterkerende objecten aanwezig, die niet direct onder de noemer 

leidingen, bebouwing of begroeiing vallen. Dit zijn: 

 voormalige Rolafsluis (Gemaal De Wiel) (dp 108); 

 schotbalkloods (dp M16); 

 dijkmagazijnen (dp 5 en dp 171); 

 peilschaalhuisjes (dp 87, dp 146 en dp 187); 

 vacuüminstallatie en overstort RWZI Nieuwegein (dp 108). 

 

Voor een beschrijving van deze objecten wordt verwezen naar de rapportage van de tweede 

toetsronde. 

14.6.2 OVERNEMEN RESULTATEN TWEEDE RONDE 

In de tweede ronde zijn alle voorgenoemde overige objecten beoordeeld op veiligheid.  

De hydraulische randvoorwaarden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan deze 

beoordeling zijn niet veranderd. Ook zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen, of 

relevante ervaringen met deze objecten opgedaan die reden geven tot herbeoordeling.  

 

Derhalve worden de resultaten uit de tweede toetsing overgenomen. Voor 

achtergrondinformatie wordt verwezen naar de rapportage van de tweede toetsronde. 
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14.6.3 RESULTATEN TOETSING OVERIGE OBJECTEN 

In onderstaande tabel zijn de toetresultaten voor de overige niet-waterkerende objecten 

samengevat. 

 
Object(en) Locatie(s) Score Opmerking 

Voormalige Rolafsluis  

(Gemaal De Wiel) 

dp 108 Goed Dichtgezette koker nog 

‘geen oordeel’. 

Schotbalkloods dp M16 Goed Mits onder vloer geen 

kruipruimtes of holle ruimtes 

aanwezig. 

Dijkmagazijnen dp 5 en dp 171 Goed  

Pijlschaalhuisjes (3 

stuks) 

dp 87, dp 146 en 

dp 187 

Onvoldoende Met betrekking tot zowel 

sterkte als erosie 

‘onvoldoende’. 

Vacuüminstallatie en 

overstort RWZI 

Nieuwegein 

dp 108 Goed  

 

 

Tabel 14.42 

Toetsresultaten overige 

objecten. 
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HOOFDSTUK 15 Beheerders 
oordeel 

15.1 INLEIDING 

Bij het beoordelen van een primaire waterkering worden naast de eindscores volgens de 

toetsingsregels in dit voorschrift ook de door de beheerder opgedane kennis over en 

ervaring met het gedrag van de betreffende waterkering meegewogen bij het vaststellen van 

de uiteindelijke eindscores. 

 

Hieronder worden de punten toegelicht waar het beheerdersoordeel afwijkt van het in de 

voorgaande hoofdstukken vastgesteld technisch oordeel. 

15.2 BEHEERDERSOORDELEN PER TOETSSPOOR 

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de resultaten van de methodische 

toets (technisch oordeel) en het beheerdersoordeel per spoor. In de volgende paragraaf 

worden de punten toegelicht waar het beheerdersoordeel afwijkt van het technisch oordeel. 

 

Hoofdspoor Deelspoor  
Technisch oordeel 

(TO) 

Beheerdersoordeel 

(BO) 

Hoogte  HT Goed Volgt TO 

Stabiliteit Piping en heave STPH Goed Volgt TO 

 Macrostabiliteit  

binnenwaarts 

STBI Goed Volgt TO 

 Macrostabiliteit  

buitenwaarts 

STBU Goed Volgt TO 

 Microstabiliteit STMI Goed Volgt TO 

 Bekleding (gras) STBK Voldoende Volgt TO 

 Bekleding (steen) STBK Goed Volgt TO 

 Voorland STVL Goed, m.u.v. locaties 

met kort voorland, 

hier voldoende.  

Onvoldoende tussen  

dp 6 –8 en Dp 83 – 84. 

Overige locaties volgt TO 

Niet- 

waterkerende 

objecten 

Leidingen NWO 3 goed 

2 voldoende 

674 geen oordeel 

O.b.v. vuistregels: 

3+590 goed 

2+64 voldoende 

19 onvoldoende 

1 geen oordeel 

 Bebouwing NWO 11 goed 

2 n.v.t. 

234 geen oordeel 

O.b.v. vuistregels: 

11+221 goed 

2 n.v.t. 

13 onvoldoende 

Tabel 15.43 

Overzicht technisch oordeel en 

beheerdersoordeel per spoor. 
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Hoofdspoor Deelspoor  
Technisch oordeel 

(TO) 

Beheerdersoordeel 

(BO) 

 Bomen NWO 54 goed 

3 onvoldoende 

96 geen oordeel 

Volgt TO 

 

 Overig NWO 4 goed 

3 onvoldoende 

Volgt TO 

 

15.3 AFWIJKEND OORDEEL BEHEERDER 

15.3.1 BEKLEDING OP- EN AFRITTEN 

De op- en afritten krijgen geen afwijkend oordeel ten opzichte van de beklede dijktaluds. 

Tijdens het hoogwater van 1995 waren aan de buitenzijde in dijkring 15 redelijk veel op- en 

afritten aanwezig die haaks op de dijk lagen. Bij deze op- en afritten was destijds veel 

schade aanwezig. Na de laatste dijkversterkingsronde zijn deze op- en afritten allemaal 

verwijderd en/of verlegd (parallel aan de dijk). Deze schade zal dus bij een toekomstige 

hoogwatersituatie minder zijn of zelfs niet meer voorkomen.  

 

Daarnaast was de schade in dijkring 15 vooral aanwezig op het laatste stuk van de dijk 

richting Schoonhoven. Deze strekking is inmiddels verbeterd. 

15.3.2 STABILITEIT VOORLAND 

De stabiliteit van het voorland tussen dp 6 en dp 8 alsmede tussen dp 83 en dp 84 krijgt het 

beheerdersoordeel ‘onvoldoende’. De instabiliteit, die zich manifesteert als afslagranden, 

hangt samen met het gevoerde beheer in het zomerbed van de Lek en de (toegenomen) 

intensiteit van de scheepvaart. 

BEHEERDERSOORDEEL VERSUS TECHNISCHE SCORE 

Gelet op de aard van de bedreiging en de resterende breedte van het voorland, is in 

samenspraak met de provincie vastgesteld dat de technische score moet prevaleren boven het 

beheerdersoordeel. 

 

15.3.3 VUISTREGELS BEHEERDERSOORDEEL NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 

Inleiding 
Het gebrek aan basisgegevens en de grote aantallen maken de toetsing van niet-

waterkerende objecten een intensief en tijdrovend proces, waar niet altijd tot een technisch 

oordeel kan worden gekomen. Zowel het Rijk, de provincies als de beheerders willen de 

score ‘geen oordeel’ zoveel mogelijk terugbrengen. Om daaraan tegemoet te kunnen komen 

is, door middel van het opstellen van vuistregels [lit. 15], getracht om NWO’s, waarvan het 

idee is dat die weinig tot geen invloed hebben op het waterkerend vermogen, uit te kunnen 

filteren. Hierdoor wordt het aantal te toetsen NWO’s beperkt en wordt het proces zondanig 

gestructureerd, dat er ook een prioritering in de te toetsen NWO’s kan worden gemaakt. De 

vuistregels zijn nadrukkelijk bedoeld als een hulpmiddel om te komen tot een 

beheerdersoordeel. 
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Bij de toetsing zijn de volgende scores gehanteerd: 

 score ‘goed’, als het NWO op basis van de vuistregels kan worden uitgesloten van 

toetsing omdat deze buiten de invloedszone van de waterkering ligt (Filter 1); 

 score ‘voldoende’, als het NWO op basis van de vuistregels wordt goedgekeurd;  

 score ‘onvoldoende’, als het NWO op basis van de vuistregels wordt afgekeurd. 

Toepassing vuistregels leidingen 
De leidingen waarvoor in de technische toets niet tot een oordeel kon worden gekomen, zijn 

in het beheerdersoordeel getoetst aan de vuistregels. De volledige uitwerking en resultaten 

van het beheerdersoordeel voor de leidingen zijn opgenomen in bijlage 11. In onderstaande 

tabel zijn de resultaten samengevat. 

 
Dijkring 15 Vreeswijk-Schoonhoven Leidingen in kern- en beschermingszone (673) 

 Score 

‘goed’ 

Score 

‘voldoende’ 

Score 

‘onvoldoende’ 

Niet-kruisende leidingen (Filter A) 590 61 15 

Kruisende leidingen (Filter B) - 3 4 

 

In totaal worden 19 leidingen afgekeurd in het beheerdersoordeel. Deze leidingen liggen 

allen in de invloedszone van de waterkering en zijn afgekeurd om één van onderstaande 

redenen: 

 lagedruk leidingen met (te) grote diameter om direct goed te keuren (10 stuks); 

 hogedruk leidingen (6 stuks); 

 leidingen waarvan de diameter of druk, bij benadering, niet bekend zijn (3 stuks). 

Toepassing vuistregels bebouwing 
De 234 gebouwen waarvoor in de technische toets niet tot een oordeel kon worden 

gekomen, zijn in het beheerdersoordeel getoetst aan de vuistregels. De volledige uitwerking 

en resultaten van het beheerdersoordeel voor de bebouwing zijn opgenomen in bijlage 12.  

 

In Tabel 15.45 zijn de resultaten van het toepassen van de vuistregels samengevat. De 

vuistregels zijn doorlopen tot en met Filter 2. In totaal 142 gebouwen krijgen het 

beheerdersoordeel ‘goed’ en 79 het beheerdersoordeel ‘voldoende’. Voor de overige 13 

gebouwen wordt tot een beheerdersoordeel ‘onvoldoende’ gekomen. Voor deze gebouwen 

is nader onderzoek nodig naar kelders en/of funderingswijze om te kunnen controleren of 

deze gevaar opleveren voor piping danwel macrostabiliteit. 

 
Dijkring 15 Vreeswijk-Schoonhoven Gebouwen getoetst met vuistregels (234) 

 Score  

‘goed’ 

Score 

‘voldoende’ 

Score 

‘onvoldoende’ 

Gebouwen buiten invloedszone (Filter 1) 142 - - 

Gebouwen < 15 m2 (Filter 2a) - 17 - 

Gebouwen op maaiveld of onderste helft 

talud (Filter 2b) 

- 52 12 

Gebouwen op bovenste helft talud of kruin 

(Filter 2c) 

- 10 1 

 

Tabel 15.44 

Samenvatting resultaten 

beheerdersoordeel. 

Tabel 15.45 

Samenvatting resultaten 

beheerdersoordeel. 
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15.3.4 ONTTREKKINGSSYSTEEM JAARSVELD 

In juni van 2010 is het onttrekkingssysteem van Jaarsveld uitgebreid geïnspecteerd en getest. 

Hieruit bleek dat het systeem functioneerde zoals het bedoeld was. De beheerder sluit zich 

derhalve aan bij de technische score in Tabel 5.8 (pagina 31), te weten: goed. 

 

Tijdens de inspectie is het systeem doorgespoten om kleine roestophopingen te verwijderen. 
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HOOFDSTUK 16 Overwegingen 
dijkbeheerder 

16.1 ERVARINGEN DERDE TOETSRONDE 

In deze paragraaf worden de ervaringen uit de praktijk van de toetsing in de derde ronde 

beschreven. Tijdens het toetsproces zijn onduidelijkheden of knelpunten geconstateerd bij 

de volgende punten: 

 vermoedelijke overschatting golfbelasting in het overgangsgebied met de applicatie 

HYDRA-B; 

 het mechanisme afschuiving binnentalud in de applicatie GRASTOETS. 

16.1.1 GOLFBELASTING HYDRA PROGRAMMA’S 

Golfrandvoorwaarden voor de toetsing van hoogte en stabiliteit (van de bekleding) dienen 

te worden berekend met de rekenprogramma’s HYDRA-R (bovenrivierengebied) en 

HYDRA-B (overgangsgebied en benedenrivierengebied). Bij de toetsing van de bekleding 

op de Lekdijk in dijkringen 15 en de aanliggende dijkring 44 is gebleken dat er een groot 

verschil is in maatgevende golfhoogten. Uit berekeningen met HYDRA-B volgt dat de 

significante golfhoogten in dijkring 15 (in het beheergebied van Hoogheemraadschap de 

Stichtse Rijnlanden) varieert tussen 0,41 - 0,92 m (Nieuwegein - Schoonhoven). Uit HYDRA-

R volgt dat in dijkring 44 de golfhoogte een stuk lager ligt, namelijk tussen 0,27 - 0,40 m 

(Amerongen - Nieuwegein).  

 

 
 

Afbeelding 16.48 

Berekende golfhoogten in 

dijkring 44 (HYDRA-R) en 

dijkring 15 (HYDRA-B). 
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De oorzaak van dit verschil in de berekende golfhoogten, ligt in het feit dat de 

windbelasting richting het westen groter wordt. De rekenprogramma’s houden hier elk op 

hun eigen manier rekening mee: 

 In HYDRA-R rekent met een variabele windsnelheid, afhankelijk van de windrichting. 

Deze windsnelheid is begrensd op 12 m/s. In het westen kunnen echter windsnelheden 

voorkomen groter dan 12 m/s, hier worden windsnelheden dus onderschat. 

 HYDRA-B rekent met een gemiddelde waarde voor het ‘luwte effect’. Het luwte effect 

neemt toe met de afstand tot de Noordzee richting het oosten. De gemiddelde waarde is 

ergens halverwege Rotterdam en Utrecht gekozen, hierdoor worden windsnelheden in 

het oosten van het gebied overschat. 

 

Bovenstaande resulteert in een grote sprong in golfhoogten bij de overgang tussen de twee 

modellen. Zo worden in dijkring 44 ter hoogte van Nieuwegein (kmr 949) golfhoogten van 

0,41 gevonden en iets verder naar het westen in dijkring 15 (kmr 950) golfhoogten van maar 

liefst 0,74 m. Als gevolg van het verschil in golven scoort de grasbekleding in dijkring 44 

altijd 'goed' of 'voldoende' en in dijkring 15 over het algemeen 'onvoldoende' op belasting 

door golfklappen GEKL. Vermoedelijk worden de golfhoogten in het overgangsgebied in 

dijkring 15 overschat en die in het westen van dijkring 44 onderschat. Hierover is op 25 

november 2009 een vraag gesteld aan de Helpdesk Water. De vraag is pas op 4 mei 2010 

beantwoord. 

 

Omdat de kern van de dijk over het gehele traject uit klei bestaat, en dus voldoende 

reststerkte aanwezig is, heeft bovenstaande géén gevolgen voor de uiteindelijke score van 

de grasbekleding. 

16.1.2 TOETSING OP AFSCHUIVING MET GRASTOETS 

Toetsing van de grasbekleding met GRASTOETS (v3.11) resulteert altijd in de score 

‘geavanceerd’ op het spoor afschuiving GAF voor de kruin en het binnentalud (zone D), 

ongeacht de ingevoerde geometrie van de dijk. Conform de eenvoudige toetsing van Figuur 

8 – 4.9 van het VTV kan echter direct tot de score ‘goed’ worden gekomen, als aan één van 

de van de volgende criteria wordt voldaan: 

 als het overslagdebiet 0,1 l/m/s of kleiner is; 

 als de taludhelling van het binnentalud 1V:4H of flauwer is. 

 

Invoer van een geometrie met kruinhoogte groter dan het taludniveau waar q = 0,1 l/m/s, 

en/of met een flauw binnentalud zouden derhalve in de score ‘goed’ moeten resulteren. Dit 

is in bovengenoemde versie van GRASTOETS niet het geval. Daarnaast heeft een positief 

antwoord op de vragen ‘ontwerp volgens vigerende leidraden’ en ‘uitgangspunten ontwerp 

ongewijzigd’ geen invloed op het toetsresultaat. 

16.2 SECTIES ZONDER EINDSCORE 

Er zijn over het gehele beschouwde traject Vreeswijk – Schoonhoven géén secties waarvoor 

niet tot een eindscore is gekomen. 
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16.3 BEHEER 

16.3.1 GEVOERD BEHEER 

Voor de Lek- en Nederrijndijken wordt drie keer in het jaar een schouw uitgevoerd door het 

hoogheemraadschap. Dit gebeurt in het voorjaar (april), in de zomer (juli) en in het najaar 

(november). Deze schouwen worden uitgevoerd om vast te stellen wat de onderhoudsstaat 

van de dijken is. Omdat de winterperiode vaak een periode is waarin hoogwater kan 

voorkomen wordt tijdens de voorjaarsschouw vooral gekeken hoe de dijken eruit zien na 

deze winterperiode en tijdens de najaarsschouw wordt bekeken of de dijken in een goede 

onderhoudsstaat verkeren voor de komende winterperiode. Tijdens de zomerschouw wordt 

een tussentijdse controle uitgevoerd om te bepalen wat de algemene onderhoudsstaat is. 

Taluds in particulier eigendom 
Op de particuliere eigendommen wordt gemaaid en afgevoerd, hierop wordt gecontroleerd 

tijdens de zomerschouw. Tijdens de najaarsschouw wordt gecontroleerd of er voldoende 

‘gebloot’ is (maaien restanten op beweide percelen) en de binnen- en buitentaluds en 

bermen zijn ontdaan van distels, brandnetels e.d..  

 

Op het binnentalud is meebeweiding met rundvee toegestaan. Drie maal per jaar wordt 

geschouwd of er geen ongewenste ontwikkelingen zijn, of schades aan de grasmat zijn 

ontstaan. Daarnaast wordt gecontroleerd of oneffenheden (looppaden van schapen, 

molshopen) zijn geëgaliseerd en of alle gebreken aan op- en afritten zijn hersteld. Als deze 

er zijn, worden zo snel mogelijk afspraken gemaakt over het herstel. 

Buitendijks talud in eigendom hoogheemraadschap 
Op de meeste stukken dijktalud die in eigendom zijn bij het hoogheemraadschap wordt 

aangepast maaibeheer toegepast. Afhankelijk van de ecologische potentie en aanwezige 

ecologische waarden, wordt het tijdstip van maaien bepaald. Hiertoe wordt regelmatig een 

opname van de vegetatie gemaakt door specialisten. 

 

Enkele stukken die in eigendom zijn, worden met een verklaring van toestemming (VVT) 

gebruikt door particulieren. De grasmat is over het algemeen van redelijke kwaliteit en 

zonodig wordt gehandhaafd door de VVT in te trekken. 

Binnendijks talud in eigendom hoogheemraadschap 
Op de meeste stukken binnendijks talud die in eigendom zijn bij het hoogheemraadschap 

wordt gemaaid en afgevoerd in juni en september. 

 

Enkele delen zijn in gebruik met VVT en tijdens de najaarsschouw wordt gecontroleerd of er 

voldoende ‘gebloot’ is (maaien restanten op beweide percelen). 

16.3.2 BIJZONDERHEDEN TIJDENS DE SCHOUW 

In het algemeen geldt dat er bij meebeweiding met schapen paadjes ontstaan, waar geen 

gras groeit. Dit speelt met name op het buitentalud waar geen vlak deel grenst aan het talud 

(bijvoorbeeld bij schaardijken). Daar waar mogelijk wordt gehandhaafd. 
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Op het binnentalud worden substantieel minder paadjes gevonden. De reden hiervoor is 

waarschijnlijk dat het aan het talud grenzende vlakke perceel gelijktijdig wordt beweid. De 

schapen/koeien kiezen in dat geval meestal voor grazen op het vlakke deel. 

 

De wegbermen worden beheerd door de gemeente(s). In geval van schade aan de 

wegbermen (kapot rijden) of bijvoorbeeld gras onder de rasters worden met de betreffende 

gemeente afspraken gemaakt over herstel. 

16.3.3 NOODREPARATIES 

Bij dp M35 – dp M36 en dp 177 – dp 178 zijn in het verleden afschuivingen ontstaan tijdens 

respectievelijk ophoogwerkzaamheden van een afrit van de A2 en de dijkverbetering. Naar 

aanleiding hiervan zijn op beide locaties grondmechanische onderzoeken uitgevoerd om de 

oorzaak te achterhalen. Er bleek dat in beide gevallen sprake was van lokaal aanwezige 

slappe lagen, die het gehanteerde ophoogtempo ‘niet konden bijbenen’. De stabiliteit van de 

huidige dijk is echter toen niet in gevaar geweest en is nu ook niet in gevaar. Het 

beheerdersoordeel luidt ‘voldoende’. 

16.3.4 BEHEERPLAN 

Het beheerplan, dat een andere uitwerking is van de keur, is vastgesteld in december 2006 

door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hierin is 

het ‘statische’ deel van het beheerplan vastgelegd, zodat een eenduidig intern en extern 

toetskader voor het ontheffingen beleid ontstaat. 

 

In 2009 is een nieuwe keur vastgesteld en derhalve wordt momenteel een nieuw beheerplan 

opgesteld, dat eind 2010 zal worden vastgesteld. 

16.3.5 LEGGER 

De legger is in 2003 vastgesteld en in 2009 is vastgesteld dat wijziging vooralsnog niet nodig 

is. Kleine wijzigingen worden bijgehouden in het beheerregister. 

16.4 VOORZIENE VERBETERINGEN 

16.4.1 VOORLANDVERBETERING DP 6 – DP 8 

De stabiliteit van het voorland tussen dp 6 en dp 8 alsmede tussen dp 83 en dp 84 krijgt het 

beheerdersoordeel ‘onvoldoende’. De instabiliteit, die zich manifesteert als afslagranden, 

hangt samen met het gevoerde beheer in het zomerbed van de Lek en de (toegenomen) 

intensiteit van de scheepvaart. Oplossingsrichtingen zijn: 

 aanpassing gevoerd beheer; 

 voorlandverbetering (bijvoorbeeld aanbrengen bestorting). 

 

Met RWS is in juni van 2010 geen overeenstemming bereikt en besloten is de zaak voor te 

leggen aan de rechter. Een uitspraak van de rechter wordt niet voor peildatum verwacht. 
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16.4.2 WATERKERENDE KUNSTWERKEN 

Piping en Heave 
Voor de Rijkshulpschutsluis geldt dat er aan het deeltoetsspoor ‘Piping en Heave (STPH)’ 

geen technisch oordeel kan worden gegeven, op basis van de huidige gegevens. Dit 

enerzijds omdat er onvoldoende informatie over eventuele achterloopsheidschermen 

beschikbaar is; anderzijds omdat niet zonder meer kan worden uitgegaan van goed 

aansluitende kleilagen aan weerszijden. Historische tekeningen te worden opgezocht en 

geraadpleegd in het kader van de 4e toetsronde. Indien deze tekeningen niet te achterhalen 

zijn, of geen uitsluitsel geven dient onderzoek plaats te vinden naar: 

 aanwezigheid en omvang van kwelschermen aan weerszijden van de 

Rijkshulpschutsluis; 

 aard van het aanvulmateriaal direct tegen de sluisconstructie aan. 

Betrouwbaarheid Sluiting 
De betrouwbaarheid sluiting van de Gemeentesluis scoort ‘onvoldoende’ in de technische 

toets. Een acceptable kans op niet-sluiten is in de gedetailleerde toets niet haalbaar. Dit in 

verband met de hoge overschrijdingsfrequentie van het open keerpeil en de maximaal te 

behalen betrouwbaarheidsscore volgens de Leidraad Kunstwerken. De betrouwbaarheid 

sluiting kan enkel worden verbeterd door de sluis buiten bediende tijd in gesloten toestand 

te brengen. Hiermee kan mogelijk in het toetsschema tot een score ‘goed’ worden gekomen, 

zonder dat een gedetailleerde toets noodzakelijk is. 

 

Voor gemaal de Koekoek geldt dat toetsspoor Betrouwbaarheid sluiting (BS) ‘onvoldoende 

‘wordt beoordeeld. Dit volgt uit de eis: “Het primaire keermiddel wordt minstens tweemaal 

per jaar gecontroleerd en minstens eenmaal per jaar volledig getest”. Wanneer men 

maatregelen treft waardoor aan deze eis wordt voldaan, geldt voor toetsspoor BS alsnog het 

oordeel ‘goed’.  

16.4.3 NIET-WATERKERENDE OBJECTEN 

Voor de niet-waterkerende objecten worden de volgende maatregelen voorzien. 

Leidingen 
Voor leidingen met score ‘onvoldoende’ op basis van de vuistregels wordt in 2011 contact 

opgenomen met de leidingbeheerders om in samenwerking tot een technische score te 

komen o.b.v. gedetailleerde toetsregels. De bij Hollandse Delta gevolgde werkwijze staat 

daarvoor model. Het doel is om in de periode 2012-2013 voor alle leidingen tot een 

voorlopige technische score te komen. Zonodig kunnen enkele bijzondere leidingen in de 

periode 2014-2015 nader worden onderzocht. 

 

Bij inspectie van de kruisende leiding bij Gemaal De Koekoek zijn kieren gevonden 

variërend van 30-78 mm. De verschillende vervormingen wijzen op een mogelijke 

zijdelingse verplaatsing van de kokers. Het is echter onduidelijk of deze verplaatsing niet al 

bij de aanleg heeft plaatsgevonden (uitvoeringstoleranties). Daarom wordt door de 

beheerder in een monitoringsplan vastgelegd dat de kieren regelmatig worden nagemeten 

(elke 2-3 jaar). Zodra blijkt dat de kokers blijven verplaatsen, zullen herstelwerkzaamheden 

nodig zijn. 
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Bebouwing 
Bebouwing met score ‘onvoldoende’ wordt, vanwege de afstand van de bebouwing tot de 

berm en de intredelengte, niet gezien als groot risico voor het waterkerende vermogen van 

de dijk. Enkele bouwwerken in taluds dienen ingemeten en geïnspecteerd worden. De 

planning is om dit in de periode 2011-2012 uit te voeren. 

Bomen 
Voor bomen met score ‘onvoldoende’, wordt een kapvergunning aangevraagd en wordt 

beoordeeld of er bij de laatste dijkverbetering mogelijk toch rekening mee is gehouden (en 

mogelijk toch de score ‘goed’ kan worden gegeven). Alle bomen binnen de kernzone + 5 m 

zullen in de periode 2014-2015 in het veld geïnspecteerd worden door een deskundige, 

zodat in de vierde toetsronde een volledige toetsing kan worden uitgevoerd. Een score ‘geen 

oordeel’ behoort hiermee tot het verleden. 

Peilschaalhuisjes 
De grasbekleding rond de peilschaalhuisjes in het buitentalud ter plaatse van dp 146 en 

dp 187 scoort ‘onvoldoende’. Van beide huisjes zal in 2011-2012 een bouwkundige opname 

worden gemaakt om de score voor STCO te bepalen en noodzakelijk onderhoud vast te 

kunnen stellen. Daarnaast wordt een sondering op de kruin uitgevoerd om te bepalen of 

sprake is van een kleikern, zodat een score goed kan worden toegekend aan GEO 

(reststerkte bekleding). 

16.5 AANBEVELINGEN VOOR VOLGENDE TOETSRONDE 

16.5.1 HOOGTETOETS 

In de hoogtetoets (hoofdstuk 4) is geconstateerd dat er opmerkelijke verschillen bestaan 

tussen de kruinhoogten welke zijn bepaald uit AHN2 (2008) en FliMap2004. Voor de derde 

toetsronde is getoetst op de actuele kruinhoogten uit AHN2. De te verwachten zettingen tot 

2011 zijn vervolgens getoetst aan de aanwezige kruinhoogtemarge. 

 

Er wordt aanbevolen om, met het oog op de vierde toetsronde, aanvullende metingen te 

verrichten om de zettingen van de Lekdijk nauwkeurig te bepalen. Vanwege de 

geconstateerde verschillen mag in de vierde toetsronde niet zonder deze metingen gebruik 

worden gemaakt van AHN2 of Flimap2004. 

16.5.2 MACROSTABILITEIT BINNENWAARTS 

Naar aanleiding van de toetsing van 17 profielen in de Lekdijk, traject Vreeswijk-

Schoonhoven worden de volgende aanbevelingen gemaakt: 

 controle inheiniveau binnendijkse damwand bij profiel dp 13; 

 controle sterkte grondsoort ‘veen onder dijk’ met DSS proeven (afhankelijk van resultaten 

SBW onderzoek). 

Inheiniveau binnendijkse damwand dp 13 
Bij profiel dp 13 is een binnendijkse keerwand aanwezig. De lengte van deze damwand is 

vooralsnog onbekend. Uit de berekeningen volgt dat een inheiniveau tot minstens N.A.P.-

8,5 m vereist is om de binnenwaartse macrostabiliteit te waarborgen 

Sterkte grondsoort ‘veen onder dijk’ 
Voor een drietal profielen (dp M34,5, dp 48 en dp 175) wordt de vereiste stabiliteit pas 

bereikt, indien wordt gerekend met hogere rekenwaarden voor de sterkte van het veen 

onder het dijklichaam. Berekeningen zijn gemaakt met de 5%-rek sterkte uit 
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triaxiaalproeven en met verwachtingswaarden op basis van ervaring. Het wordt aanbevolen 

de sterkte van het veen te verifiëren met behulp van direct simple shear proeven (DSS) op 

monsters van onder de dijk en eventueel ook in het achterland. Over het algemeen geven 

DSS proeven een eenduidiger en betrouwbaarder beeld van de sterkteparameters van 

slappe, cohesieve grondsoorten. 

 

Indien geen uitsluitsel kan worden gegeven over de sterkte van de veenlagen onder de dijk, 

dan zijn er de volgende mogelijkheden tot aanscherping van de berekeningen: 

 het analyseren van peilbuisgegevens en nauwkeurig bepalen stijghoogten; 

 grondwaterstromingsberekening te maken, zonodig tijdsafhankelijk; 

 indringingsdiepte in deklaag en dijkkern te bepalen. 

 



 DERDE TOETSRONDE DIJKRINGGEBIED 15 

      ARCADIS 124 

HOOFDSTUK 17 Literatuur 

1. Voorschrift Toetsen op Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006), Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat, 10 september 2007. 

2. Hydraulische Randvoorwaarden: 

a. Hydraulische Randvoorwaarden 2006 (HR2006), voor het toetsen van primaire 

waterkeringen, Ministerie van verkeer en Waterstaat, 10 september 2007. 

b. Hydraulische Randvoorwaarden 2001 (HR2001), voor het toetsen van primaire 

waterkeringen, Ministerie van verkeer en Waterstaat, 21 december 2001. 

3. Addenda verbeteringen en aanvullingen WTI2006, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 

7 juli 2009. 

4. Achtergrondrapportage toetsing op veiligheid Lekdijk, dijkringgebied 15, ARCADIS, 26 

januari 2006. 

5. Leidraad voor het ontwerpen van rivierdijken, deel 1 - bovenrivierengebied (LOR1), 

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, september 1985. 

6. Leidraad Kunstwerken, Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, 2003. 

7. Handreiking Constructief Ontwerpen, Technische Adviescommissie voor de 

Waterkeringen, april 1994. 

8. Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies, Technische Adviescommissie voor 

de Waterkeringen, juni 2001. 

9. Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen, Technische Adviescommissie voor de 

Waterkeringen, maart 1999. 

10. Technisch Rapport Klei voor dijken, Technische Adviescommissie voor de 

Waterkeringen, mei 1996. 

11. Memo: Kwaliteit graszode dijkringgebied 15 en 44, Lekdijk, ARCADIS, 4 september 2009, 

kenmerk 074271438:0.1. 

12. Inventarisatie ondergrondse infrastructuur, DC2-3.13-03, Delft Cluster, 4 februari 2008. 

13. Nederlandse norm NEN 3651:2003 Aanvullende eisen voor leidingen in kruisingen met 

belangrijke waterstaatswerken, Nederlands Normalisatie-instituut, juli 2003. 

14. Rapportage Kritieke Leidingen, Oasen-HDSR, oktober 2009. 

15. Vuistregels voor het beheerdersoordeel bij de toetsing van niet-waterkerende objecten, 

Provincie Zuid-Holland, mei 2009. 

16. Stroombanen op de Lek, MHW 16500, nota 86.35 bijlage B9a, tekeningen nrs 86.103; 86-

105; 86-107; en 86.109, RWS/Riza, 1986. 

17. Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken, Technische Adviescommissie voor de 

Waterkeringen, 1 september 2004. 


