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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is in 2016 de toetsing van de westelijke 
kade van de Kalverpolder en de Engewormer uitgevoerd. Op basis van deze toetsing is de dijk afgekeurd. 
De waterkering is afgekeurd op hoogte [HT], Stabiliteit binnendijkse bekleding [STBK] en Binnenwaartse 
macrostabiliteit [STBI].  

1.2 Vraag 
De regionale kering is opgedeeld in drie secties; 10a, 10b (beide Kalverpolder) en 11 Engewormer, zie 
Figuur 1-1. HHNK heeft Royal HaskoningDHV (RHDHV) gevraagd vanuit de toetsing, varianten op te 
stellen. Op basis van deze varianten is samen met HHNK een voorkeursalternatief gekozen. Dit is 
uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). In eerste instantie worden in dit document de uitgangspunten 
en randvoorwaarden beschreven, vervolgens is een variantenstudie opgesteld waarna het tot een DO is 
uitgewerkt. 
 

 
Figuur 1-1 Deelgebieden voor de versterkingsopgave van de regionale kering te Zaanse Schans 
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1.3 Leeswijzer 
Dit rapport heeft de ontwikkeling gemaakt van uitgangspuntendocument naar voorkeursalternatief naar 
definitief ontwerp. Gezien de omvang van het project is er voor gekozen om niet iedere keer een 
afzonderlijk document op te leveren, maar om het document te laten groeien met de status van het 
ontwerp. Hoofdstuk 2 omvat de uitgangspunten voor het ontwerp. Het voorontwerp en de uitgewerkte 
versterkingsvarianten zijn beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de zettingsanalyse vastgelegd. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Normering 
Schadefactor 
De regionale kering is ingedeeld in IPO-Klasse 5. Hierbij hoort conform LTR STOWA 2007 een 
schadefactor van 1,0. Er wordt voor de schadefactor geen onderscheid gemaakt tussen binnenwaarts en 
buitenwaarts falen. 
 
Schematiseringsfactor 
Voor de toetsing van de regionale kering is een schematiseringsfactor van 1,05 gehanteerd. Op basis van 
aanvullende informatie ten aanzien van de stijghoogte in het zand, de volumieke massa en de sterkte van 
het veen bij lage spanningen is de schematisering aangescherpt. Desondanks zijn er geen reële 
scenario’s die de gemodelleerde situatie veel negatiever maken. De variatie in lokale bodemopbouw is 
beperkt, de stijghoogterespons onder dagelijkse omstandigheden (en bij baggerwerkzaamheden) is goed 
in beeld en de modellering leidt tot lage effectieve spanningen en daarmee beperkte sterkte. Derhalve is 
de schematiseringsfactor uit de toetsing overgenomen voor het ontwerp. 
 
Modelfactor 
Opdrukken speelt een rol bij de lichte deklaag in de polder. De toe te passen modelfactoren voor deze 
situatie zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
 

Tabel 2-1 Model factor voor macrostabiliteit conform richtlijn HHNK 2014 [2] 

Opdrukken 
[ja/nee] Rekenmodel Modelfactor 

γd 

Ja 
Bishop 1,10 

LiftVan 1,05 

Nee 
Bishop 1,00 

LiftVan 0,95 
 
Resulterende toetswaarde 

Tabel 2-2 Bepalen benodigde veiligheidsfactor 

Opdrukken ja/nee Schade factor Schematiserings 
factor Modelfactor Resulterende 

SFvereist 

ja 1,0 1,05 Tabel 2-1 1,10 à 1,15 

nee 1,0a 1,05 Tabel 2-1 1,00 á 1,05a 

a = omdat de kades relatief smal zijn heeft buitenwaarts falen direct invloed op de waterveiligheid. 
Derhalve wordt voor het faalmechanisme STBU dezelfde schadefactor gehanteerd als voor STBI 

2.2 Geometrie 
Kilometrering 
Voor de boezemkades van de polder Wormer, Jisp en Nek is een kilometrering met kenmerk WJN 
gedefinieerd. De zuidgrens van het projectgebied ligt rond WJN0023+50, de noordgrens ligt rond 
WJN0041+70. 
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Secties 
Het project is opgedeeld in 3 secties: 

• Sectie 10a – Kalverpolder – WJN0023+50 tot WJN0032+25 
o Vanaf WJN0023+50 tot profiel WJN0032 is het dijkprofiel vrij constant. Uitzondering 

betreft profiel WJN030+20 waar een brede (>10 m) kopsloot aanwezig is. 
o Profiel WJN0032+15 betreft een smal dijkprofiel met relatief hoge berm en steil 

binnentalud. 
• Sectie 10b – Kalverpolder – WJN0034+20 tot WJN0035+50 

o In het zuidelijke deel van deze sectie is een dubbele sloot aanwezig aan de binnenzijde. 
De dubbele sloot dient vanuit historisch perspectief behouden te worden. 

• Sectie 11 – Engewormer – WJN0038 tot WJN0041+70 
o Het dijkprofiel in deze sectie is vrij constant en wordt gekenmerkt door een laag 

achterland en een lange binnenberm. Rond WJN0039 is een dijkopgang aanwezig. Aan 
de Noordzijde van deze dijkopgang ligt de binnen berm lager dan aan de Zuidzijde. 

 
Beschikbare metingen en selectie rekenprofielen 
In april 2018 zijn door het Hoogheemraadschap 14 dwarsprofielen inclusief sloten ingemeten. Aanvullend 
is door Facto in augustus 2018 de waterbodem aan de voorzijde rond profiel WJN0032+15 ingemeten. Op 
basis  van de inmeting zijn vijf rekenprofielen geselecteerd: 

• WJN0029+00. Dit profiel is representatief voor sectie 10a. 
• WJN0030+20. Afwijkend profiel in sectie 10a met het oog op de brede kopsloot. 
• WJN0032+15. Dit is een afwijkend profiel binnen sectie 10a. Hier ligt de berm hoger, is het sloot 

talud steiler en is de beschikbare ruimte voor maatregelen beperkt. 
 

 
Figuur 2-1 Dwarsprofielen sectie 10a 
 

• WJN0034+35. Dit profiel omvat de, voor sectie 10b kenmerkende, dubbele sloot welke behouden 
dient te worden. Aan de buitenzijde is een voorland aanwezig. Dit geldt echter niet voor de hele 
sectie. Ten behoeve van de berekeningen voor STBU is het buitentalud van profiel WJN035+10 
gemodelleerd. 
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Figuur 2-2 Dwarsprofielen sectie 10b 
 

• WJN0040+75. Dit profiel is representatief voor sectie 11 ten noorden van de dijkopgang. Aan de 
zuidzijde van de dijkopgang ligt de huidige berm hoger. 
 

 
Figuur 2-3 Dwarsprofielen sectie 11 
 
De tekenrichting van de inmeting is aangehouden (achterland in positieve x-richting). De x-referentie lijn is 
voor alle profielen geplaatst op de huidige buitenkruinlijn.  
 
Vereiste hoogte 
In Tabel 2-3 zijn de minimale ontwerphoogte weergegeven welke gehanteerd worden door HHNK voor 
deze regionale keringen rond de Zaan. Aangezien de kruin van de keringen in de secties 10a en 11 
verhard zijn, is voor deze secties uitgegaan van een ontwerpkruinhoogte van NAP +0,3 m. In sectie 10b is 
de kruin niet verhard. Dit resulteert in een ontwerphoogte van NAP +0,4 m. In overleg met HHNK is 
besloten dat ter plaatse van sectie 11 moet worden voldaan aan een kruinhoogte van NAP +0,20 m á 
NAP +0,30 m. 

Tabel 2-3 ontwerphoogte regionale kering West-Knollendam 

  Damwand, vast “grijze” kades (met 
verharding) 

“groene” kades 
(met grasbekleding) 

Streefpeil, “dagelijks peil” NAP -0,50 m 

Maatgevend boezempeil NAP +0,00 m 

Waakhoogte 0,10 m 0,10 m 0,20 m 
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Minimale hoogte (“afkeurhoogte”) NAP +0,10 m NAP +0,10 m NAP +0,20 m 

Autonome bodemdaling 30 jaar 0,10 m 0,10 m 0,10 m 

marge 0,00 m 0,10 m 0,10 m 

    

ontwerp hoogte NAP +0,20 m NAP +0,30 m NAP +0,40 m 
 
Gewenste versterking 
Een oplossing in grond heeft de voorkeur boven een constructieve oplossing. Mits de oplossing in grond 
binnen de ruimte tot (en met) de teensloot realiseerbaar is.  
 
De teensloot mag verkleind worden tot minimaal leggerprofiel: 

• Kalverpolder(1): max bodemhoogte = NAP -1.57 m over een breedte van 1 m. 
• Kalverpolder(2) : max bodemhoogte = NAP -1.47 m over een breedte van 1.6 m. 

 

 
Figuur 2-4 minimale slootbodemdiepte volgens leggerprofiel Kalverpolder 
 

• Engewormer(1): max bodemhoogte = NAP -3.68 m over een breedte van 1 m. 
• Engewormer(2): max bodemhoogte = NAP -3.26 m over een breedte van 1 m. 

 

 
Figuur 2-5 minimale slootbodemdiepte volgens leggerprofiel Engewormer 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

2-3-2020 ONTWERPRAPPORT M&ABF6038AHOR001F1.0 7  

 

2.3 Ontwerpperiode 
De regionale kering moet ontworpen worden voor een planperiode van 30 jaar. Voor een groene kering is 
dit relevant voor de hoogte eis. De stabiliteitseis geldt voor de periode na consolidatie (dus na dissipatie 
van wateroverspanning). Bij oplevering dient de stabiliteit minimaal gelijk te zijn aan de stabiliteit voor 
realisatie.  

2.4 Bodemopbouw  
Beschikbaar grondonderzoek 
In het geotechnisch archief van HHNK is grondonderzoek beschikbaar bestaande uit (hand)boringen en 
sonderingen (deels met meting van waterspanningen). Het betreft de volgende onderzoeken rond het 
projectgebied: 

• Fugro, Q-2175/080, 2001: 
o Boringen en sonderingen ten zuiden van het projectgebied 

• Inpijn Blokpoel, 04P000284, 2010: 
o 9 sonderingen  
o 3 handboringen 
o 11 mechanische boringen (inc peilbuizen) 

• Fugro, 2011, horend bij [1]: 
o 4 mechanische boringen (inc peilbuizen) 

• Wiertsema & Partners, VN-59161, 2013: 
o 1 sondering 
o 5 handboringen 

• Inpijn Blokpoel, 04P001815, 2016: 
o 2 handboringen 

 
Aanvullend grondonderzoek is niet nodig voor het definitief ontwerp van de kadeverbetering omdat: 

•        Kritieke grondlaag is het Hollandveen. Deze laag is constant in het projectgebied aanwezig. De 
variatie in dikte van deze laag is beperkt. 

•        De dijk zelf varieert wat in samenstelling. Zoals vaak bij oudere dijken is opgehoogd met wat voor 
handen was. Veelal uitkomende grond uit het gebied (klei en kleiig veen), maar ook vreemder 
materiaal als huisvuil. Dat is in verschillende boringen aangetroffen. Echt zoeken naar 
concentraties huisvuil heeft echter niet zo veel zin; de kans dat het gemist wordt is vrij groot 
omdat het niet precies duidelijk is waar gezocht moet worden. Daarnaast is de sterkte en stijfheid 
lastig te kwantificeren als een oude stort wordt aangetroffen. Tenslotte is de verwachting dat de 
dijk het minst sterk is waar deze opgebouwd is uit kleiig veen. 

•        Oude topografische kaarten geven geen aanleiding voor het doen van aanvullend onderzoek 
(geen gedempte haventjes of oude stroomgeulen etc). 

 
Parameters 
HHNK heeft op basis van de beschikbare proevenverzameling de geotechnische sterkteparameters 
afgeleid. De gedraineerde geotechnische sterkteparameters zijn gehanteerd in het schetsontwerp. In 
Tabel 2-4 zijn de rekenwaarde van de geotechnische sterkteparameters weergegeven. De 
zettingsparameters zijn gebaseerd op NEN9997-1 tabel 2b. 

Tabel 2-4 rekenwaarde van de geotechnische sterkte parameters 

Grondsoort γonverzadigd 
[kN/m3] 

γverzadigd 
[kN/m3] 

c’ 
[kPa] 

Φ 
[o] CR RR Cα Cv 

[m2/s] 
POP 
[kPa] 

OCR 
[-] 

Klei dijksmateriaal h 13,9 13,9 0,9 24,3 0,1150 0,0383 0,0046 1E-7 10 - 
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Klei dijksmateriaal z s 16,7 16,7 0,0 32,4 0,0767 0,0256 0,0031 1E-7 10  

Veen kleiig (Gytta) 11,5 11,5 2,1 18,7 0,3067 0,1022 0,0153 2E-7 10  

Klei toplaag 
achterland 13,9 13,9 0,9 24,3 0,2300 0,0767 0,0092 1E-7 10  

Hollandveen (onder) 
Zie onderstaand 

0,3067 0,1022 0,0192 2E-7 10  

Hollandveen (naast) 0,4600 0,1533 0,0230 2E-7 10  

Klei onder 
Hollandveen (naast) 15,3 15,3 1,4 24,8 0,2300 0,0767 0,0092 1E-7 10  

Klei onder 
Hollandveen (onder) 15,4 15,4 2,4 27,3 0,1150 0,0383 0,0046 1E-7 10  

Opvulmateriaal zand 17,0 19,0 0,0 32,0 0,0115 0,0038 0 Drained - 1,0 

Zand Holoceen 19,0 20,0 0,0 26,7 0,0115 0,0038 0 Drained - 1,1 

Zand Holoceen kleiig 19,0 20,0 0,0 23,9 0,0115 0,0038 0 Drained - 1,1 
 
Ten opzichte van de regionale database van HHNK zijn de eigenschappen van het Hollandveen 
aangepast. Op basis van lokaal grondonderzoek uit Hydrologisch en geotechnisch onderzoek naar de 
invloed van het verdiepen en verbreden van de Zaan, Oranjewoud 2-8-2011 [1] is het volumegewicht van 
het veen onder en naast de dijk verhoogd naar respectievelijk 10,4 en 10,3 kN/m3. De rekenwaarde van 
de minimale schuifspanning is begrensd op 2.08 kPa (karakteristieke cohesie van 2.5 kPa conform tabel 
2b uit EC7 met een materiaalfactor van 1.2). De φ’ en c’ uit de regionale dataset betreffen gelineariseerde 
waarden van de oorspronkelijke στ-curves. Door deze linearisering is wat sterkte bij lage effectieve 
spanning verloren gegaan. Dit wordt nu deels terug gewonnen door het begrenzen van de minimale 
schuifsterkte. Daarnaast leidt de linearisering bij hogere spanningen er toe dat het veen onder het dek 
minder sterk is dan naast de dijk. Dit is zeer onwaarschijnlijk. Uitgangspunt is dat het veen onder de dijk 
minimaal zo sterk is als het veen naast de dijk. De onderstaande grafiek geeft de resulterende στ-curves 
(rekenwaarden) voor het Hollandveen. 
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 Figuur 2-6 Rekenwaarde schuifsterkteverloop in het Hollandveen 
 
In de zettingsberekeningen wordt de benodigde zettingscompensatie bepaald over 30 jaar zodat de dijk 
op T = 30 jaar aan de vereiste hoogte voldoet. Voor het ophoogmateriaal is uitgegaan van een 
volumegewicht van 16,7 kN/m3. Dit is vergelijkbaar met het bestaande dijksmateriaal. Bij de sloten die 
gedempt moeten worden, is een volumegewicht van ca 19 kN/m3 toegepast. Ook is ter plaatse van de 
sloot een historische belasting aangehouden van 12 kN/m3, er van uitgaande dat de sloot is gegraven. 
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2.5 Waterstanden 
Geohydrologie – regionaal beeld 
De bovenzijde van het eerste watervoerende pakket onder de holocene deklaag ligt grofweg op NAP -20 
m. Dit pakket wordt gevoed vanuit de Noordzee. De dominante stroomrichting is daarom van west naar 
oost. De stijghoogte in het watervoerende pakket ter plaatse van het projectgebied bedraagt ca. NAP -2,5 
m (obv TNO isohypsen kaart). Door de lage polderpeilen in de diepe polders, zoals de Engewormer, wordt 
de grondwaterstand in de omgeving verlaagd. In de diepere polders treedt kwel op terwijl in de ondiepere 
polders, zoals de Kalverpolder, wegzijging optreedt.  
Daarnaast infiltreert water uit de Zaan in de holocene deklaag. De bovenzijde van de holocene deklaag 
bestaat uit klei en veen en is daarmee waterremmend. Het onderliggende wadzandpakket (ook onderdeel 
deel van de holocene deklaag) is waterdoorlatender, maar vooral in horizontale richting door de 
gelaagdheid van het Wadzandpakket. 
In 2012 is de Zaan verdiept tot een streefdiepte NAP -5,4 m met een baggertolerantie 0,1 m [1]. Lokaal is 
de Zaan verdiept tot in het wadzand. Daarom zijn destijds peilbuizen geplaatst in de wadzandlaag ter 
plaatse van de regionale waterkering. Ter plaatse van de Kalverpolder en de Engewormer is geen 
significante toename van de stijghoogte in het wadzand waargenomen ten gevolge van de 
baggerwerkzaamheden. 
 
Boezempeil 
Het ontwerpboezempeil is NAP +0,0 m. Dit is het maalstoppeil. Tijdens de bouwfase wordt er gerekend 
met het streefpeil van NAP -0,5 m 
 
Polderpeil 
De polderpeilen zijn overgenomen uit de (her)toetsing: 

• Polderpeil Kalverpolder = NAP -1,17 m 
• Polderpeil Engewormer = NAP -3,28 m / NAP -2,86 m 

 
Stijghoogte in het wadzandpakket 
Onder de cohesieve deklaag ligt een wadzandpakket. De stijghoogte in het wadzand onder de cohesieve 
deklaag is op basis van peilbuisonderzoek [1] ten behoeve van het verdiepen van de Zaan geverifieerd en 
aangescherpt ten opzichte van de toetsing [4]: 
 

• Stijghoogte wadzand Kalverpolder 
o NAP -0,8 m (peilbuis 19 en 20) 

• Stijghoogte wadzand Engewormer 
o NAP -2,0 m ter plaatse van kruin (peilbuis 15) 
o NAP -2,5 m ter plaatse van binnenberm (peilbuis 16) 

 
Freatische lijn – STBI 
Het verloop van de freatische lijn is gebaseerd op lokale peilbuismetingen in de kering van de 
Engewormer in het kader van het project Waterspanningen in Dijken (WSID). De schematisatie van het 
freatisch verloop is overgenomen uit de toetsingen. 
 
Freatische lijn – STBU 
Voor de buitenwaartse stabiliteit is het streefpeil van  NAP -0,5 m aangehouden waarbij dit peil als 
freatische lijn ingedrongen is in de kade. 
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2.6 Maaiveld belasting 
De verkeersbelasting is gemodelleerd op basis van LTRW, module B [3]. De resulterende modellasten zijn 
weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 2-5 model verkeerslasten 

Locatie Type weg- 
verharding 

Locatie 
kritieke 

verkeerslast 

Basis 
verkeers 

-belasting 
Wegcunet Modellast 

Spreiding in 
Ondergrond 

[2] 

Belasting- 
situatie 

Aanpassings
- 

percentage 

Kalverpolder groen kruin 5 kPa Nee 5 kPa 
over 2,5 m 18,3 Hoog water 50% 

Engewormer asfalt kruin 13 kPa Ja 8,13 kPa 
over 5,0 m 18,3 Hoogwater 50% 

2.7 Relevante faalmechanismen 
Uit de door HHNK en RPS uitgevoerde toetsingen op de boezemkaden van de polder Wormer, Jisp en 
Nek [4], is een viertal toetssporen doorlopen. Dit betreft STBI, STBU, HT en STPH. Hieruit is 
geconcludeerd dat vrijwel alle secties zijn afgekeurd op hoogte en/of stabiliteit. STPH speelt geen rol 
vanwege grote afstand tussen de vaargeul (het eventuele intredepunt) en de teensloot (het uittredepunt). 

2.8 Rekenprogramma’s 
De stabiliteit van de regionale waterkering is berekend met D-Geo Stability 18.1. In de stabiliteitsanalyses 
wordt gebruik gemaakt van de modellen Bishop en Uplift Van. De zettingen vanuit de ophoging is 
berekend met D-Settlement 17.1. De programma’s zijn onderdeel van de D-Serie van Deltares. In de 
zettingsanalyse wordt gebruik gemaakt van het NEN Bjerrum zettingsmodel volgens het consolidatie 
model van Darcy. Hier is voor gekozen omdat met het NEN Bjerrum model het kruip gedrag van de grond 
beter wordt meegenomen. 
 
De D-Geo Stability modellen die HHNK heeft opgesteld tijdens de toetsing zijn door (RHDHV) als basis 
gebruikt voor het uitwerken van de berekeningen.  
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3 Ontwerp 

3.1 Ontwerp Sectie 10a 

3.1.1 Huidige sterkte 
Met het oog op de nieuwe inmetingen en de aanvullende gegevens met betrekking tot de stijghoogte en 
het volumegewicht van het veen zijn nieuwe berekeningen opgezet. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 3-1 Toetsing huidige kade in sectie 10a 

Profiel STBI STBU HT 

WJN0029+00 1,02 < 1,10 
1,08 > 1,05 NAP +0,17 m < +0,3 m 

WJN0030+20 0,83 < 1,10 

WJN0032+15 0,85 < 1,10 0,93 < 1,05 NAP +0,23 m < +0,3 m 
 
In de gehele sectie is zowel de hoogte als de binnenwaartse stabiliteit onvoldoende. Alleen rond profiel 
WJN0032+15 is ook de buitenwaartse stabiliteit onvoldoende. Ter plaatse van deze snede is het 
waterbodemniveau ca. 35 cm onder de waterspiegel. Echter zijn de dimensies van de beschoeiing 
onbekend, hier zijn bepalende aannames voor gedaan. 
 

3.1.2 Versterkingsvarianten 
STBI 
Voor het vergroten van de binnenwaartse stabiliteit zijn de volgende varianten opgesteld: 

• WJN0029+00 
1. Stabilisatielaag op slootbodem. Deze variant bestaat uit het aanbrengen van een laag 

zand op de bodem van de teensloot. De laag zand is stabiliserend gewicht aan de 
passieve zijde en verhoogt de schuifspanning bij het uittredepunt van het glijvlak. 

2. Sloot verleggen. Door het verleggen van de sloot wordt het maatgevende glijvlak langer 
en kan meer schuifspanning worden gemobiliseerd. 

• WJN0030+20. De versterking ter plaatse van de kopsloten kan niet los worden gezien van de 
versterking in de aangrenzende doorsnedes. De varianten zijn met wat kleine nuanceverschillen, 
zoals het oppervlak van de stabilisatielaag, gelijk aan WJN0029+00. 

• WJN0032+15 
1. Sloot dempen. Door het steile binnentalud is de benodigde stabilisatielaag zo groot dat er 

onvoldoende doorstroomprofiel overblijft en de sloot praktisch gedempt wordt. 
2. Stabiliteitsscherm. De functie van het scherm is het stabiliseren van de dijk bij hoog water. 
3. Sloot versmallen in combinatie met een beschoeiing. Dit is een hybride oplossing waarbij 

ballastgewicht wordt aangebracht op het sloot talud (ipv in de sloot). De functie van de 
beschoeiing is het vastleggen van het ballastgewicht. De beschoeiing heeft echter geen 
directe functie in de waterveiligheid. Bij eventueel falen van de beschoeiing blijft het 
ballastgewicht in de doorsnede. 

 
STBU – WJN0032+15 
Zoals beschreven in de voorgaande paragraaf is de buitenwaartse stabiliteit lokaal onvoldoende.  
Uit de toetsingen is gebleken dat de buitenwaartse stabiliteit onvoldoende is. Voor de versterking van de 
buitenwaartse stabiliteit zijn de volgende versterkingsmaatregelen getoetst: 
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1. Vervangen van de beschoeiing aan de buitenzijde. Op basis van de huidige uitgangspunten van 
de waterbodem is geconcludeerd dat er een te forse damwand aangebracht zou moeten worden. 
Omdat dit geen realistische uitgangspunten lijken is deze variant niet verder uitgewerkt. 

2. Aanbrengen van een stabilisatielaag aan de buitenzijde. 
 
HT 
Voor het (beperkte) hoogtetekort wordt één variant reëel geacht en dat is een ophoging in grond 
uitgaande van asfalt eraf, grond aanvullen en opnieuw asfalteren (zonder ontgraving). 

3.1.3 Voorkeursvariant 
STBI 
WJN0029+00 & WJN0030+20 
De voorkeursvariant bestaat uit het aanbrengen van een stabilisatielaag van 0,45 m zand op slootbodem 
in combinatie met een kruinverhoging met grond tot NAP +0,3 m (eindhoogte). Ter plaatse van de 
kopsloten dient de stabilisatielaag een breedte te hebben van 5 m. De stabilisatielaag kan begrensd 
worden met een natuurlijk (flauw) talud. Een opsluitconstructie is niet noodzakelijk. Onderstaande figuren 
geven de resulterende maatgevende glijvlakken weer. 

 
Figuur 3-1 STBI WJN0029+00 - Maatgevend schuifvlak voorkeursvariant – SF=1.11>1.10 
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Figuur 3-2 STBI WJN0030+20 - Maatgevend schuifvlak voorkeursvariant – SF=1.13>1.10 
 
WJN0032+15 
De voorkeursvariant bestaat uit het versmallen van de sloot in combinatie met een beschoeiing en een 
kruinverhoging met grond. Het onderstaande figuur geeft het maatgevende glijvlak weer.  

 
Figuur 3-3 STBI WJN0032+15 - Maatgevend schuifvlak voorkeursvariant – SF=1.10 
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In deze berekening is de beschoeiing gemodelleerd als een korte ‘forbidden line’. Het maatgevende 
glijvlak ligt ruim onder deze ‘forbidden line’. Dit betekent dat de beschoeiing geen directe functie heeft in 
de stabiliteit van de kering, maar alleen een opsluitfunctie heeft. Hierom is de beschoeiing in D-Sheet 
piling berekend als een RC1 constructie. Hieruit volgt een houten damwand klasse D60, dikte 8 cm en 6.5 
m lang. De berekening is toegevoegd in de bijlage. 
 
STBU 
De voorkeursvariant bestaat uit het aanbrengen van een 0,5 m dikke stabilisatielaag van stortsteen over 
een breedte van 5 m voor de damwand. Omdat de stroomsnelheid en golfaanval hier zeer beperkt is kan 
een relatief kleine gradering (10-60 kg) worden toegepast. 
Deze stabilisatielaag mag wegzakken in de bodem, het dient alleen als ballastgewicht. Het nadeel van het 
toepassen van een zinkstuk tot halverwege het talud is ook het risico op afschuiving van het zinkstuk over 
de veenlaag door wateroverspanning / ontstaan van een smeerlaag onder het zinkstuk tijdens de 
uitvoering. Omdat de stortsteen niet dient als erosiebescherming, is het toepassen van een zinkstuk niet 
noodzakelijk. Voorkomen dient echter te worden dat materiaal van het onderwatertalud afrolt. Aanbevolen 
wordt een houten opsluitconstructie te plaatsen bij de teen van de stabilisatielaag. 
 

 
Figuur 3-4 STBU WJN0032+15 - Maatgevend schuifvlak voorkeursvariant – SF=1.11>1.05   
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3.2 Ontwerp Sectie 10b 

3.2.1 Huidige sterkte 
Vanuit de toetsing was geen rekenprofiel beschikbaar voor deze sectie, hierom is een nieuwe berekening 
opgezet. De resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 3-2 Toetsing huidige kade in sectie 10b 

Profiel STBI STBU HT 

WJN0034+35 0,81 < 1,10A 1,28 > 1,05 NAP +0,1 m < +0,4 m 

A = de dubbele teensloot is alleen aanwezig is het zuidelijk deel van deze sectie. Waar geen dubbele 
teensloot aanwezig is, is de binnenwaartse stabiliteit voldoende. 
 
De hoogte is in de gehele strekking onvoldoende. De binnenwaartse stabiliteit is alleen onvoldoende ter 
plaatse van de dubbele teensloot. 

3.2.2 Versterkingsvarianten 
STBI 
Voor het vergroten van de binnenwaartse stabiliteit zijn de volgende varianten opgesteld: 

• WJN0034+35 
1. Sloot dempen. Door de korte afstand tussen binnentalud en teensloot is de benodigde 

stabilisatielaag zo groot dat er onvoldoende doorstroomprofiel overblijft en de sloot 
praktisch gedempt wordt. 

2. Stabiliteitsscherm. De functie van het scherm is het stabiliseren van de dijk bij hoog water. 
 
HT 
Voor het (beperkte) hoogtetekort wordt één variant reëel geacht en dat is een ophoging in grond.  

3.2.3 Voorkeursvariant 
WJN0034+35 
Vanwege de cultuurhistorische waarde van de dubbele sloot is het dempen van de teensloot ongewenst. 
Aangezien de sloot behouden dient te worden bestaat de voorkeursvariant uit het plaatse van een 
stabiliteitsscherm in combinatie met een kruinverhoging tot NAP +0,4 m in grond. Omdat het scherm in 
tegenstelling tot de beschoeiing bij WJN0032+15 wel een stabiliteitsfunctie heeft voor de waterkering, is 
het scherm berekend met behulp van Plaxis. De Plaxisberekening is opgezet voor de 
bruikbaarheidsgrenstoestand(BGT) waardes zodat de vervormingen berekend kunnen worden. Daarna is 
een sterkte reductie op de parameters gedaan om de uiterste grenstoestand(UGT) te verkrijgen.  
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Figuur 3-5 Schematisering damwand berekening 
 
Wanneer een houten damwand met een lengte van 7,5 m wordt toegepast, dan bedraagt het resulterend 
maximaal buigend moment ca. 12 kNm/m. Een plank met houtkwaliteit D60 en een dikte van 80 mm heeft 
voldoende capaciteit. In de BGT wordt een totale horizontale vervorming berekend van ca 15 cm. Een 
groot deel (ca. 10 cm) van deze vervorming wordt veroorzaakt door de grondaanvulling en treedt dus op 
bij aanleg. De overige 5 cm wordt veroorzaakt door de variabele belasting zoals het hoge boezempeil en  
de verkeersbelasting. De verwachte vervorming tijdens de levensduur is hiermee acceptabel. Om de 
initiële vervorming bij aanleg te beperken wordt geadviseerd de damwand iets schoor te plaatsen (10:1). 

Tabel 3-1 Optredende krachten in houten damwand 

Buigend moment [kNm/m] UGT Dwarskracht [kN/m] UGT Vervorming [m] BGT 
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3.3 Ontwerp Sectie 11 

3.3.1 Huidige sterkte 
Met het oog op de nieuwe inmetingen en de aanvullende gegevens met betrekking tot de stijghoogte en 
het volumegewicht van het veen zijn nieuwe berekeningen opgezet. De resultaten zijn weergegeven in 
onderstaande tabel. 

Tabel 3-3 Toetsing huidige kade in sectie 11 

Profiel STBI STBU HT 

WJN0040+75 0,77 < 1,10 1,56 > 1,05 NAP +0,32 m > +0,2 m 
 
De binnenwaartse stabiliteit is onvoldoende. Ten aanzien van hoogte en buitenwaartse stabiliteit voldoet 
de waterkering. 

3.3.2 Versterkingsvarianten 
STBI 
Voor het vergroten van de binnenwaartse stabiliteit zijn de volgende varianten opgesteld: 

• WJN0040+75 
1. Integraal ophogen van de huidige binnenberm. Bij deze variant wordt over de gehele 

lengte van de berm tussen binnentalud en teensloot grond aangebracht. 
2. Tussenberm op de huidige binnenberm. Bij deze variant wordt een kortere, maar hogere 

tussenberm aangelegd op de huidige binnenberm. 

3.3.3 Voorkeursvariant 
De voorkeursvariant is het integraal ophogen van de binnenberm met ca. 0,7 m grond (netto). Deze 
variant verdient de voorkeur vanuit landschappelijk oogpunt en is daarnaast efficiënter dan een kortere 
berm aangezien meer grond bij het uittredepunt van het maatgevende glijvlak wordt aangebracht. Het 
onderstaande figuur geeft het maatgevende glijvlak weer. 

 
Figuur 3-6 STBI WJN0040+75 - Maatgevend schuifvlak voorkeursvariant – SF=1.17 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

2-3-2020 ONTWERPRAPPORT M&ABF6038AHOR001F1.0 19  

 

4 Indicatieve zettingsanalyse 

4.1 Afbakening 
De zettingsanalyse is bedoeld als grove indicatie ten behoeve van de grondbalans. Vanwege de kleine 
benodigde aanvullingen, de doorlooptijd en de verwachte spreiding in de resultaten is er voor gekozen 
geen samendrukkingsproeven uit te voeren. De zettingsparameters zijn geschat op basis van tabel 2b uit 
EC7. Dit leidt naar alle waarschijnlijkheid tot een overschatting van de zettingen.  
Om zettingen te compenseren moet op de kruin extra grond aangebracht worden, wat weer leidt tot extra 
zetting. Het is daarom van belang om in de uitvoering te monitoren en de zettingscompensatie af te 
stemmen op het werkelijke zettingsverloop. Dit vraagt tijd (minimaal 3 maanden) om te monitoren en 
eventueel een 2e compenserende ophoogslag aan te brengen. Deze aanpak resulteert in een optimaal 
ontwerp; zo kleine mogelijke aanvulling in zettingsgevoelig gebied en dus ook zo min mogelijk rest- en 
verschilzetting. 

4.2 Zetting sectie 10a 
De berekende zettingen zijn opgenomen in de onderstaande tabel. Hierbij zijn de volgende termen 
gehanteerd: 

• Netto ophoging = verschil tussen huidig en benodigd minimale dijkprofiel gedurende de 
planperiode. 

• Zettingscompensatie = aanvulling om zettingen te compenseren gedurende de planperiode. Dit is 
exclusief autonome bodemdaling, welke in rekening is gebracht bij het bepalen van de benodigde 
kruinhoogte. 

• Bruto ophoging = totale benodigde aanvulling (exc eventuele tijdelijke overhoogte), dus netto 
ophoging + zettingscompensatie 

• Eindzetting = primaire zetting + spanningsafhankelijke kruip = zettingscompensatie 
 
WJN0029+00 
De zetting is op verschillende locaties in het dwarsprofiel berekend. De berekende zettingen zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel. 

Tabel 4-1 Berekende zetting WJN0029+00 

Locatie 
Netto 

ophoging  
[cm] 

Eindzetting 
 [cm] 

Zettings- 
Compensatie 

[cm] 

Bruto 
Ophoging 

[cm] 

Restzetting 
na 1 jaar 

[cm] 

Hart kruin (1) 13 17 17 30 14 

Binnenteen (2) 0 4 0 0 3 

Hart sloot (3) 45 ~50 0 45 0 
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Het doel van de ophoging van de kruin is het verhogen van de waterkering. Zettingen ten gevolge van 
deze ophoging dienen gecompenseerd te worden om aan het eind van de planperiode aan de vereiste 
hoogte te voldoen. Uit de (waarschijnlijk conservatieve) zettingsberekeningen volgt een relatief grote 
zettingscompensatie, welke op zichzelf weer leidt tot meer zetting. 
De ophoging van de kruin leidt ook tot zetting van de binnenberm. Ter plaatse van de rand van de 
verharding bedraagt de berekende zetting 4 centimeter. De consolidatie verloopt langzaam. Er zijn geen 
maatregelen nodig om deze zettingen te compenseren. Gevolgen van zettingsverschillen kunnen worden 
aangepakt bij regulier onderhoud van de weg. 
 
Het doel van de ophoging in de sloot is ballastgewicht. Eventuele zetting hoeft niet gecompenseerd te 
worden (en is zelfs gunstig voor het doorstroomprofiel van de sloot). Ook hier geldt dat de berekende 
eindzetting hoogstwaarschijnlijk groter is dan de optredende zetting. 
 

 
Figuur 4-1 Locatie rekenverticalen in dwarsprofiel WJN0029+00 
 
WJN0030+20 
Gezien de grote overeenkomst tussen de profielen en de maatregelen, zijn de verwachte zettingen in 
dezelfde ordegrootte als voor het voorgaande profiel. 
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WJN0032+15 
De zetting is op verschillende locaties in het dwarsprofiel berekend. De berekende zettingen zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 4-2 Berekende zetting WJN0032+15 

Locatie 
Netto 

ophoging  
[cm] 

Eindzetting 
[cm] 

Zettings- 
compensatie 

[cm] 

Bruto 
Ophoging 

[cm] 

Restzetting 
na 1 jaar 

[cm] 

Buitentalud (1) 0 18 0 18 10 

Buitenkruin (2) 20 22 22 42 18 

Hart kruin(3) 10 21 21 31 17 

Binnenteen (4) 0 14 0 14 12 

Sloottalud (5) 65 30 0 65 1 
 

 
Figuur 4-2 Locatie rekenverticalen in dwarsprofiel WJN0032+15 
 
Het doel van de ophoging van de kruin is het verhogen van de waterkering. Zettingen ten gevolge van 
deze ophoging dienen gecompenseerd te worden om aan het eind van de planperiode aan de vereiste 
hoogte te voldoen. Uit de (waarschijnlijk conservatieve) zettingsberekeningen volgt een relatief grote 
zettingscompensatie, welke op zichzelf weer leidt tot meer zetting. 
De ophoging van de kruin leidt ook tot zetting van de binnenberm. Ter plaatse van de rand van de 
verharding bedraagt de berekende zetting 14 centimeter. De consolidatie verloopt langzaam. Er zijn geen 
maatregelen nodig om deze zettingen te compenseren. Gevolgen van zettingsverschillen kunnen worden 
aangepakt bij regulier onderhoud van de weg. 
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Het doel van de ophoging bij de sloot is ballastgewicht. Eventuele zetting hoeft vanuit het oogpunt van 
waterveiligheid niet gecompenseerd te worden, maar grote zettingsverschillen zijn esthetisch ongewenst. 
Ook hier geldt dat de berekende eindzetting hoogstwaarschijnlijk groter is dan de optredende zetting. 

4.3 Zetting sectie 10b 
WJN0034+35 
De zetting is op verschillende locaties in het dwarsprofiel berekend. De berekende zettingen zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 4-3 Berekende zetting WJN0034+35 

Locatie 
Netto 

ophoging  
[cm] 

Eindzetting 
[cm] 

Zettings- 
compensatie 

[cm] 

Bruto 
Ophoging 

[cm] 

Restzetting 
na 1 jaar 

[cm] 

Buitenkruin (1) 30 22 22 52 17 

Hart kruin(2) 30 24 24 54 18 

Binnenkruin (3) 30 24 24 54 18 

Binnenteen (4) 0 9 0 0 5 
 

 
Figuur 4-3 Locatie rekenverticalen in dwarsprofiel WJN0034+35 
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4.4 Zetting sectie 11 
WJN0040+75 
De zetting is op verschillende locaties in het dwarsprofiel berekend. De berekende zettingen zijn 
opgenomen in de onderstaande tabel. 
 
Tabel 4-4 Berekende zetting WJN0040+75 

Locatie 
Netto 

ophoging  
[cm] 

Eindzetting 
[cm] 

Zettings- 
compensatie 

[cm] 

Bruto 
Ophoging 

[cm] 

Restzetting 
na 1 jaar 

[cm] 

Start berm (1) 0 12 12 12 4 

Hart berm (2) 80 88 88 168 11 

Eind berm (3) 70 80 80 150 8 
 

 
Figuur 4-4 Locatie rekenverticalen in dwarsprofiel WJN0040+75 
 
Het doel van de ophoging van de binnenberm is ballastgewicht. Doordat op maagdelijk terrein wordt 
opgehoogd is de berekende zetting groot. Door het onder grondwater zakken van de aanvulling neemt het 
effectieve ballastgewicht af. Daarom moeten zettingen vanuit het oogpunt van waterveiligheid deels 
gecompenseerd worden. Uit de (waarschijnlijk conservatieve) zettingsberekeningen volgt een relatief 
grote zettingscompensatie, welke op zichzelf weer leidt tot meer zetting. Het is daarom ook hier weer van 
belang om in de uitvoering te monitoren en de zettingscompensatie af te stemmen op het werkelijke 
zettingsverloop. Omdat de benodigde aanvulling aan de binnenzijde relatief groot is, dienen ook de 
zettingen ter plaatse van de binnenkruin gemeten te worden (hoewel de verwachting is dat de zetting ter 
plaatse van de kruin beperkt zal zijn). 
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Sectie 10a 

5.1.1 WJN0029+00 & WJN0030+20 
De voorkeursvariant bestaat uit het aanbrengen van een stabilisatielaag van 0,45 m zand op slootbodem 
in combinatie met een kruinverhoging met grond tot NAP +0,3 m (eindhoogte). Ter plaatse van de 
kopsloten dient de stabilisatielaag een breedte te hebben van 5 m. De stabilisatielaag kan begrensd 
worden met een natuurlijk (flauw) talud. Een opsluitconstructie is niet noodzakelijk. 
Bij het aanbrengen van de 0,45 m dikke stabilisatielaag mag het bodemniveau niet hoger worden 
aangebracht dan respectievelijk NAP -1.47 m en NAP -1.57 m (zie Figuur 2-4). Dit betekent dat (lokaal) 
slib dient te worden verwijderd. Het vooruit te drukken van de sliblaag tijdens het aanbrengen van zand 
heeft de voorkeur boven het uitbaggeren van de sloot. Deze methode reduceert het opbarstrisico en 
beperkt de overlast in de omgeving doordat lokaal op enkele plaatsen baggerspecie uit de sloot wordt 
verwijderd in plaats van langs de gehele sloot. 

5.1.2 WJN0032+15 
De voorkeursvariant bestaat uit het versmallen van de sloot in combinatie met een beschoeiing en een 
kruinverhoging met grond. De sloot wordt versmald over een breedte van ca 1,2 m. De grondaanvulling 
wordt op zijn plek gehouden door een beschoeiing. De beschoeiing die moet worden toegepast is een 
houten damwand D60 met een dikte van 8 cm en een lengte van 6,5 m. 
 
Ten behoeve van de buitenwaartse stabiliteit ter plaatse van WJN0032+15 wordt geadviseerd over een 
breedte van 5 m een 0,5 m dikke stabilisatielaag van stortsteen aan te brengen aan de voorzijde van de 
huidige houten beschoeiing.  

5.2 Sectie 10b 

5.2.1 WJN0034+35 
Vanwege de cultuurhistorische waarde van de dubbele sloot is het dempen van de teensloot ongewenst. 
Aangezien de sloot behouden dient te worden bestaat de voorkeursvariant uit het plaatse van een 
stabiliteitsscherm in combinatie met een kruinverhoging tot NAP +0,4 m in grond. Om deze sectie te 
kunnen laten voldoende aan de gestelde veiligheidseisen moet er een houten damwand damwand 
worden toegepast D60 met een dikte van 8 cm en een lengte van 7,5 m. De damwand moet worden 
geplaatst in de teen van het binnentalud. 

5.3 Sectie 11 

5.3.1 WJN0040+75 
De voorkeursvariant is het integraal ophogen van de binnenberm met ca. 0,7 m grond (netto). Deze 
variant verdient de voorkeur vanuit landschappelijk oogpunt en is daarnaast efficiënter dan een kortere 
berm aangezien meer grond bij het uittredepunt van het maatgevende glijvlak wordt aangebracht. Richting 
het noorden ligt de huidige berm al hoger en hoeft minder grond worden aangebracht. De eindhoogte van 
de berm dient bij de aansluiting met de dijk NAP -1,3 m te zijn. De berm wordt onder een helling van 1:20 
geprofileerd ten behoeve van de afwatering. 
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5.4 Zettingen algemeen 
De zettingsanalyse met conservatieve samendrukkingsparameters is bedoeld als grove indicatie ten 
behoeve van de grondbalans. Om zettingen te compenseren moet op de kruin in sectie 10 en de 
binnenberm van sectie 11 extra grond aangebracht worden, wat weer leidt tot extra zetting. Het is daarom 
van belang om in de uitvoering te monitoren en de zettingscompensatie af te stemmen op het werkelijke 
zettingsverloop. 
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