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Trefwoorden
Piping, dijk, doorlatendheid, anisotropie, meetmethoden.

Samenvatting
Het doel van dit onderzoek is om in beeld te brengen wat er aan kennis beschikbaar is over
anisotropie in doorlatendheid in zandige afzettingen in Nederland, in relatie tot piping onder
dijken. Piping is een faalmechanisme voor dijken waarbij onder invloed van
grondwaterstroming zand wordt getransporteerd vanuit een zandpakket onder de dijk naar
het oppervlak achter de dijk via een opbarstkanaal. Hierdoor kan er een kanaal (pipe) onder
een dijk ontstaan, die zich progressief ontwikkeld richting het buitenwater. Als de pipe
verbinding maakt met het buitenwater kan dit lelden' tot ondermijning van de dijk. Een
belangrijk aspect bij piping is de bulkdoorlatendheid van de zandige lagen onder een dijk:
deze bepaalt in sterke mate de waterdrukken onder de deklaag en het optreden van
terugschrijdende erosie. In homogene afzettingen is de bulkdoorlatendheid in alle richtingen
ongeveer even groot. Zandige afzettingen in de ondergrond van Nederland zijn echter vaak
heterogeen opgebouwd: er is sprake van een variatie in textuur (bijv. korrelgrootte) en
structuur (bijv. scheefgesteldheid sub-lagen). Door deze heterogeniteit ontstaat er een
verschil in doorlatendheid in horizontale en verticale richting: de zandige afzettingen zijn
anisotroop in doorlatendheid. Er is echter nog weinig bekend over de mate van anisotropie in
zandige afzettingen onder dijken in Nederland, en hoe dit piping beïnvloed. Daarom is in dit
onderzoek een literatuurstudie verricht naar anisotropie in doorlatendheid in zandige
afzettingen. Waarden voor anisotropie zijn verzameld voor verschillende zandige
afzettingsmilieus. Tevens is een overzicht gegeven van verschillende methoden voor de
bepaling van de doorlatendheid van de bodem, en voor opschaling van puntmetingen. Er kan
geconcludeerd worden dat er in het verleden beperkt onderzoek is gedaan naar anisotropie in
doorlatendheid in zandige afzettingen, en derhalve zijn er een beperkt aantal waarden voor
anisotropie gevonden. Er komen grote spreidingen in gevonden waarden voor binnen de
verschillende afzettingen. Toch was het mogelijk om op basis van de literatuur en
expertkennis indicaties te geven van waarden van anisotropie voor verschillende zandige
afzettingsmilieus (hoofdtypen). Hoewel er een schaaleffect in anisotropie wordt verwacht, en
daarmee ook de uitkomsten van de verschillende bepalingsmethodes, is dit nog niet hard te
maken op basis van het onderhavige onderzoek. Er wordt aanbevolen om meer
meetgegevens over anisotropie te verzamelen, schaaleffecten nader te onderzoeken, relaties
te leggen met metingen in de praktijk, en probabilistische berekeningen uit te voeren om het
belang van variaties in anisotropie voor piping te bepalen.
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1  Inleiding 

1.1 Kader en leeswijzer 

Dit rapport is het resultaat van een literatuuronderzoek naar anisotropie in doorlatendheid in 

zandige afzettingen. Het doel hierbij is om in beeld te brengen wat er reeds aan kennis over 

dit onderwerp beschikbaar is, waarbij de nadruk ligt op piping onder dijken in Nederland. Er is 

gebruik gemaakt van nationale literatuur (relatief groot aandeel) en internationale literatuur 

(relatief klein aandeel). Met anisotropie wordt in dit rapport een verschil in horizontale en 

verticale doorlatendheid bedoeld als gevolg van (micro-)gelaagdheid en korrelstructuur, in 

rekening gebracht als voor piping relevante bulkeigenschap van lagen dikker dan 2 m. 

 

Het rapport is een gecombineerd product uit twee verschillende projecten. Het ene project is 

een Fugro-Deltares onderzoek in opdracht van het waterschap Hollandse Delta naar 

anisotropie langs het Spui (Deltares projectnummer 11202960), het andere als Deltares 

quick-scan binnen het KPP project Kennisontwikkeling voor Waterkeringen voor piping, 

deelonderzoek anisotropie (projectnummer 11202560-011).  

 

In paragraaf 1.2 en 1.3 worden respectievelijk het piping proces en anisotropie in 

doorlatendheid toegelicht. In hoofdstuk 2 worden verschillende zandige afzettingen 

beschreven die voorkomen in de Nederlandse ondergrond. In hoofdstuk 3 worden methoden 

beschreven om de doorlatendheid van de ondergrond te meten en wordt er een overzicht 

gegeven van anisotropiewaarden per afzettingsmilieu, zoals gevonden in de literatuur. In 

hoofdstuk 4 wordt het opschalen van puntmetingen kort toegelicht. In hoofdstuk 5 wordt de 

invloed van anisotropie op grondwaterstroming beschreven. In hoofdstuk 6 zijn de 

belangrijkste conclusies van de studie opgenomen. 

 

1.2 Piping  

Piping is een proces waardoor dijken kunnen falen tijdens hoogwater. Een eerste voorwaarde 

voor piping is het opbarsten van de deklaag aan de binnenkant van de dijk. Opbarsten kan 

plaatsvinden als gevolg van hoge wateroverdruk in de zandlaag onder de deklaag. Een hoge 

druk in een watervoerende laag achter een dijk ontstaat tijdens hoge waterstanden in de 

rivier. Een tweede voorwaarde is dat heave kan optreden: dit is het transport van zand vanuit 

het zandpakket door het opbarstkanaal naar de oppervlakte. Vanaf dit moment spreekt men 

van een zandmeevoerende wel. Een derde en laatste voorwaarde is dat terugschrijdende 

erosie optreedt: dit houdt in dat er via kleine kanaaltjes in horizontale richting zand 

getransporteerd wordt naar het opbarstkanaal en vervolgens naar de oppervlakte. Indien een 

van de kanaaltjes in contact komt met buitenwater, kan het kanaaltje ruimer worden en 

zoveel zand gaan transporteren dat uiteindelijk het dijklichaam kan bezwijken.  
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Figuur 1.1. Het pipingproces in stripvorm (naar: de Bruijn 2013). 

 

1.3 Effect van anisotropie in doorlatendheid op piping 

Een belangrijk aspect bij piping is de bulkdoorlatendheid van de zandige watervoerende 

lagen: dit bepaalt in sterke mate de waterdrukken onder de deklaag en het optreden van 

terugschrijdende erosie. De bulkdoorlatendheid van zandlagen hangt af van onder andere de 

korrelgrootteverdeling en porositeit, maar ook van de heterogeniteit. Hiermee worden in dit 

geval vooral afwisselingen in korrelgrootte bedoeld. In getijdenafzettingen komen bijvoorbeeld 

veel dunne kleilagen voor en de hoeveelheid en continuïteit van dergelijke kleilagen is sterk 

bepalend voor de doorlatendheid van het hele zandpakket. Bijvoorbeeld, een dunne maar 

uitgestrekte kleilaag binnen een zandpakket kan ervoor zorgen dat de verticale 

doorlatendheid veel kleiner wordt, waardoor minder snel pipe-vorming op zal treden. Echter, 

als deze kleilaag lokaal is doorbroken, of over slechts een kleine afstand te vervolgen is, kan 

het water er makkelijk omheen stromen en zal de bulk anisotropiewaarde (=Kh/Kv) lager zijn 

dan bij het voorbeeld met een continue ingeschakelde kleilaag. Indien de variatie in 

doorlatendheid in alle richtingen gelijk is, wordt de afzetting isotroop genoemd. Veel 

afzettingen vertonen echter in verticale richting een andere variatie dan in horizontale richting, 

waarbij in de meeste gevallen de verticale doorlatendheid (Kv) kleiner is dan de horizontale 

doorlatendheid (Kh). Deze afzettingen worden anisotroop genoemd.  

 

Het zand in de ondergrond van Nederland is afgezet door water of wind. De variaties in 

textuur (korrelgrootte) en structuur (bijv. scheefgesteldheid en continuïteit van sub-lagen) 

binnen zandlagen worden veroorzaakt door lokale variaties in de snelheid en richting van de 
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waterstroming en wind tijdens afzetting, bijvoorbeeld als gevolg van de lokale morfologie 

tijdens afzetting (duin, geul, oever), afstand tot een geul, getijdewerking, stormen, of 

overstromingen. Dergelijke processen worden nader toegelicht in Hoofdstuk 2. Naast 

specifieke condities tijdens afzetting kunnen ná afzetting biologische activiteit (bijv. het graven 

van gangen door bodemdieren) en bodemvorming (bijv. ontstaan van ijzeroer door oxidatie 

van ijzer) ook de doorlatendheid van sub-lagen beïnvloeden (Ritzema 1994; Burger & Belitz 

1997). De variaties in textuur en structuur binnen zandlagen veroorzaken anisotropie. Bij 

anisotropie in doorlatendheid gaat het om variaties in textuur/structuur op mm-schaal (bijv., 

Berbee & van Goor 2017). Op grotere (dm-m) schaal kan er binnen een zandlaag ook nog, 

overwegend horizontale, gelaagdheid voorkomen. Op nog grotere schaal (10
0
-10

1
 m) komt er 

gelaagdheid voor door een afwisseling van watervoerende (meest zandige) lagen en slecht 

doorlatende (meest kleiige) lagen.  

 

In de huidige beoordelingsmethodiek voor piping wordt vaak de horizontale doorlatendheid 

gebruikt. De grootte daarvan wordt afgeleid uit een beperkt aantal doorlatendheidsbepalingen 

waarvan de uitkomst afhankelijk is van de grootte van het monster. In veel gevallen wordt de 

horizontale (bulk)doorlatendheid isotroop toegepast bij de berekening van de 

grondwaterstroming richting het opbarstkanaal en de pipe en niet de verticale doorlatendheid. 

Daarmee wordt de kans op piping overschat. Vanwege dit feit is het belangrijk om aan het 

verschijnsel van anisotropie meer aandacht te besteden in het kader van piping-analyses.  

 

Berekeningen met numerieke grondwatermodellen laten zien dat het meenemen van 

anisotropie in doorlatendheid van zandpakketten onder dijken grote invloed heeft op het 

ontwerp van de dijk, ten opzichte van huidige rekenmodellen die dit nog niet meenemen. Met 

behulp van het grondwaterstromingsmodel D-GeoFlow
1
 is berekend dat in een situatie met 

Kh=3*Kv het kritiek verval ~22% groter was en bij een situatie met Kh=5*Kv was het verval 

~34% groter (Hijma 2018). Een modelstudie van Stoop (2018) toont aan dat door het 

meenemen van een gelaagde opbouw en anisotropie in doorlatendheid een watervoerende 

zandlaag onder een dijk tot 45% hoger waterniveau kan weerstaan. Een andere modelstudie 

heeft aangetoond dat het meenemen van onder andere anisotropie de benodigde bermlengte 

tot wel 75% kan verminderen (Berbee & van Goor 2016). Het is dus van belang om 

anisotropie in doorlatendheid mee te nemen in het ontwerp van een dijk. Als dit al is gebeurd, 

is dit tot nog toe meestal gedaan op basis van schattingen en expertkennis (Massop et al. 

2005; Van der Gaast et al. 2015; Stoop 2018; Niemijer et al. 2018). 

 

De horizontale en verticale doorlatendheid wordt meestal lokaal gemeten, ofwel met proeven 

in situ ofwel met lab experimenten op grondmonsters van enkele cm in diameter. Dergelijke 

metingen laten zien dat de doorlatendheid variabel is in de ruimte en tijd (Springer et al. 1999; 

Calver 2001; Cardenas & Zlotnik 2003). Daarbij is er een positieve relatie aangetoond tussen 

de doorlatendheid en de grootte van een monster (Schulze-Makuch et al. 2005; Berbee & van 

Goor 2016). Indien resultaten van metingen op relatief kleine monsters worden gebruik kan 

dit leiden tot een onderschatting van de bulk doorlatendheid van een zandlaag. Zeker met het 

oog op piping in de gelaagde zandlagen onder dijken is het daarom van belang om 

puntmetingen op te schalen of een meting met afdoende omvang te gebruiken. 

 

  

                                                   
1
 https://www.deltares.nl/nl/software/d-geo-flow/ 
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2 Anisotropie in specifieke zanden  

Om de anisotropie in zandlagen met verschillende afzettingsmilieus te bepalen is het eerst 

nodig om deze verschillende zanden te karakteriseren. Met het oog op piping is het vooral 

van belang wat de reikwijdte (lengte/breedte) en dikte van sub-lagen is, en hoe deze lagen 

onderling geconfigureerd zijn. Deze factoren hebben invloed op de waterstroming door de 

zandlaag en daarmee op de vorming van een pipe. 

 

In Nederland wordt het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium (WBI) gebruikt om te toetsen 

of primaire waterkeringen voldoen aan de geëiste normen. Een onderdeel van het WBI is een 

Stochastische OndergrondSchematisatie (SOS). WBI-SOS levert informatie over de globale 

(geschematiseerde) opbouw van de ondergrond onder een dijk aan de hand van scenario’s 

met elk een kans van aantreffen. De scenario’s bestaan uit gestapelde ondergrondeenheden 

die elk een bepaald type afzetting beschrijven. Aan deze eenheden kunnen relevante 

grondparameters toegekend worden, waarna in een vervolgstap een inschatting kan worden 

gemaakt van de faalrisico’s van de dijk. Om de resultaten van dit onderzoek over anisotropie 

in doorlatendheid eenvoudig in te kunnen passen in het WBI, zullen de relevante (zandige) 

SOS eenheden als uitgangspunt gebruikt worden, zoals deze beschreven zijn in Tabel 1.1 en 

de daaropvolgende volgende paragrafen. Binnen WBI-SOS wordt op dit moment aan de 

meeste zandlagen een startwaarde gegeven voor de te gebruiken doorlatendheid (WBI 

2017). Deze startwaarden zijn afkomstig uit het VNKII project en daardoor alleen beschikbaar 

voor die keringen die onderdeel waren van VNKII. De VNKII waarden zijn op hun beurt 

afgeleid van veldmetingen, informatie uit korrelgrootteverdelingen, doorlatendheidsmetingen 

op laboratoriumschaal en expert judgement, en hebben vanwege de grote onzekerheid over 

en spreiding in de doorlatendheid een variatiecoëfficiënt van 50% gekregen. In die 

startwaarden is echter nog geen anisotropie verwerkt (het betreft Kh waarden). 
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Tabel 1.1. WBI-SOS eenheden relevant voor anisotropie in doorlatendheid onder primaire 
waterkeringen in Nederland (Hijma & Lam 2015). Een volledige tabel inclusief kenmerken van de 
verschillende WBI-SOS eenheden is te vinden in Bijlage 8.1. 

 

WBI-SOS 

code 

Formatie Omschrijving 

M
a
ri

e
n

 /
 E

s
tu

a
ri

e
n

 

H_Mg_zm / 

P_Mg_zm 

Naaldwijk / 

Eem 

Matig fijn tot zeer grof getijdengeulzand 

H_Mg_zf Naaldwijk Uiterst fijn tot matig fijn getijdengeulzand 

H_Mg_zk / 

P_Mg_zk 

Naaldwijk / 

Eem 

Uiterst fijn tot matig fijn getijdengeulzand met dunne klei- 

en silt laagjes. 

H_Mp_zf Naaldwijk Zandige getijdenplaatafzettingen 

H_Mkw_k&z Naaldwijk Afzettingen van kleine getijdenplaat- en kweldergeulen 

H_Eg_zm Naaldwijk Matig fijn tot zeer grof estuarien getijdengeulzand 

H_Eg_k&z Naaldwijk Uiterst fijn tot matig fijn estuarien getijdengeulzand 

F
lu

v
ia

ti
e
l 

 

H_Rg_zg Echteld Zeer grof tot uiterst grof Rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

H_Rg_zm Echteld Matig fijn tot zeer grof Rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

H_Rg_zf Echteld Uiterst fijn tot matig fijn zand rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

H_Ro_z&k Echteld Oever-, crevasse- en dijkdoorbraakafzettingen 

P_Rg_zg Kreftenheye; Beegden; 

Urk; Sterksel; Waalre 

Zeer grof tot uiterst grof Rivierbeddingszand (vlechtend) 

P_Rg_zm Kreftenheye; Beegden; 

Urk; Sterksel; Waalre 

Matig fijn tot zeer grof rivierbeddingszand (vlechtend) 

P_Rg_zf Kreftenheye; Beegden; 

Urk; Sterksel; Waalre 

Uiterst fijn tot matig fijn zand rivierbeddingszand 

(vlechtend) 

P_Rbk_zm Boxtel Zeer fijn tot zeer grofzandige beekafzetting 

P_Rbk_z&s Boxtel Beekafzetting met zand en siltlagen 

E
o

li
s
c
h

 P_Wrd_zm Boxtel, Laagpakket v. 

Delwijnen 

Matig fijn tot matig grofzandige windafzetting (rivierduin) 

P_Wdz_zf Boxtel, Laagpakket van 

Wierden; Drachten 

Matig fijnzandige windafzetting (dekzand of stuifzand) 

O
v
e
ri

g
 

P_Gs_zg Drente; Boxtel Matig grof tot uiterst grof smeltwaterzand en 

hellingafzettingen 

H_Ova_zf Variabel Uiterst fijn tot matig fijn zand (vaak strand of recente 

duinafzettingen) 

H_Ova_zm Variabel Matig fijn tot zeer grof zand (vaak strand of recente 

duinafzettingen) 

P_Om_zf Peelo Fijnzandige en compacte 

meerafzetting 

H_Aa_ht Geen Aangebracht materiaal 
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2.1 Mariene en estuariene afzettingen 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen getijdengeul- en getijdenplaatafzettingen. Figuur 

5.1 toont de verbreiding van zandige getijdenafzettingen onder de deklaag. 

2.1.1 Getijdengeulafzettingen 

Getijden- en estuariene geulen in de ondergrond van de westelijke delen van Nederland zijn 

vaak zandig ingevuld en kunnen direct onder de dijk aanwezig zijn. De gemiddelde mediane 

korrelgrootte van getijdenzand is kleiner dan die van rivierzand, met een gemiddelde mediane 

korrelgroote van 180 μm, een minimum van 90 μm en een maximum van 500 μm (Van Beek 

et al. 2016). Er worden grofweg 3 verschillende SOS-eenheden onderscheiden binnen 

getijden- en estuariene geulafzettingen (Tabel 1.1, Bijlage 8.1): matig fijn tot zeer grof 

(estuarien) getijdengeulzand (H_Mg_zm, P_Mg_zm, H_Eg_zm), uiterst fijn tot matig fijn 

(estuarien) getijdengeulzand (H_Mg_zf, H_Eg_k&z), uiterst fijn tot matig fijn getijdengeulzand 

met dunne klei- en siltlaagjes (H_Mg_zk, P_Mg_zk, H_Eg_k&z). In deze eenheden kunnen 

mm-cm dunne en smalle (<1 m) klei- en siltlaagjes voorkomen, waarbij het gehalte aan fijne 

laagjes zeer variabel is (Bijlage 8.1). De afzettingen zijn meestal los tot zeer los gepakt. De 

invloed van kleilaagjes op de verticale doorlatendheid is potentieel zeer groot, klei is tenslotte 

slecht doorlatendheid, maar dit hangt sterk af van de lengte/breedte van de kleilaagjes. In 

ontsluitingen is bijvoorbeeld te zien dat deze laagjes soms vrij kort zijn, hooguit enkele 

meters, en dan is de invloed op de bulkdoorlatendheid waarschijnlijk beperkt. De horizontale 

en verticale doorlatendheid, en daarmee de anisotropie, zal dan vooral worden bepaald door 

de gelaagdheid en afwisselingen in het bereik van de overheersende korrelgrootte.  

2.1.2 Getijdenplaatafzettingen 

De zandige getijdenplaten liggen vaak langs de flanken van getijdengeulen of 

getijdenbekkens. In de Waddenzee liggen ze ook vaak tussen de getijdengeulen in. Ze 

worden gevormd in een intergetijdengebied (Van Beek et al. 2016). Er worden 2 SOS-

eenheden onderscheiden binnen zandige getijdenplaatafzettingen (Tabel 1.1): zandige 

getijdenplaat-afzettingen met weinig klei (H_Mp_zf), en afzettingen van kleine getijdenplaat- 

en kweldergeulen met een afwisseling van zand en klei (H_Mkw_k&z). Doordat de platen 

regelmatig droogstaan en ook onderhevig zijn aan golfwerking, is de pakking aanzienlijk 

minder los dan bij getijdengeulen. Getijdenplaatafzettingen bestaan vaak uit zeer fijn zand, 

met een gemiddelde mediane korrelgrootte van ongeveer 90 μm, met een minimum van 70 

en een maximum van 130 μm (Van Beek et al. 2016). In tegenstelling tot de getijdengeulen, 

is het pakket zandige afzettingen vaak hooguit enkele meters dik. De platen kunnen wel over 

grote afstanden aaneengesloten voorkomen. De getijdenplaatafzettingen zijn vaak gelaagd 

op mm-schaal, met een afwisseling van klei- en zandlagen. Dit is het gevolg van een 

afwisseling in energetische condities. Hogere energetische afzetting condities zijn vaak 

gerelateerd aan getijdenstromen en onder deze condities wordt zand afgezet (of vindt er 

erosie plaats). Hiertussen zijn er rustige fasen (tijdens de kentering), wat fijnere afzettingen 

en daarmee gelaagdheid tot resultaat heeft (Erkens 2012). De lengte van de kleilagen is vaak 

aanzienlijk, langer dan bij getijdengeulen, en verwacht mag worden dat 

getijdenplaatafzettingen sterk anisotroop zijn.  

2.2 Fluviatiele afzettingen 

2.2.1 Afzettingen van vlechtende rivieren 

Een vlechtend riviersysteem bestaat uit één brede rivierbedding met daarbinnen meerdere 

actieve geulen die door elkaar lopen en steeds van ligging veranderen (Figuur 2.1). Binnen 

vlechtende rivierafzettingen kunnen verschillende afzettingsvormen voorkomen, zoals geulen 
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en banken, al zijn deze ook vaak weer (deels) geërodeerd doordat de individuele geulen zich 

verleggen in de loop van de tijd. In dit onderzoek zijn 3 WBI-SOS eenheden opgenomen 

binnen de categorie vlechtende rivierbeddingzand: zeer grof tot uiterst grof zand (P_Rg_zg), 

matig fijn tot zeer grof zand (P_Rg_zm) en uiterst fijn tot matig fijn zand (P_Rg_zf). Deze 

afzettingen behoren tot de Formatie van Kreftenheye (voornamelijk Rijn) en de Formatie van 

Beegden (Maas), en vormen de top 5-20 m van het eerste watervoerende pakket onder de 

Holocene deklaag. Afgezien van het bovenste deel van de afzettingen (Laag van Wijchen) en 

de in het IJsseldal voorkomende Laagpakketten van Twello en Zutphen, komen klei- en 

siltlagen relatief weinig voor in deze afzettingen, wel kunnen er lokaal grote verschillen in 

korrelgrootte voorkomen. De afzettingen zijn meestal goed gepakt. Op de schaal van een dijk 

zijn er geen structurele horizontale of verticale patronen te onderscheiden, en zal de mate 

van horizontale en verticale doorlatendheid, en daarmee de anisotropie, vooral worden 

bepaald door de lokale verhouding tussen de verschillende zandtextuurklassen en 

grindvoorkomens.  

 

 
Figuur 2.1. Schematische weergave van een vlechtend riviersysteem (naar: Berendsen en 

Stouthamer, 2001).  

2.2.2 Afzettingen van meanderende rivieren 

Binnen de Holocene deklaag komen vooral meanderende (en rechte/anastomoserende) 

rivierafzettingen voor. Dit riviersysteem bestaat uit één geul die door het landschap kronkelt 

(meandert; Figuur 2.2). Figuur 5.1 toont de verbreiding van zandige rivierafzettingen van 

meanderende rivieren onder de deklaag. 
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Figuur 2.2. Schematische weergave van een meanderend riviersysteem met laterale accretievlakken 

en helicoïdale stroming (bron: Stouthamer et al. 2015). 

  

De waterstroming in een meanderende riviergeul zorgt voor het ontstaan van laterale 

structuren in de beddingafzettingen, zoals beschreven in Wiersma & Hijma (2018): de 

heterogeniteit in zandige beddingafzettingen van meanderende rivieren wordt gevormd “door 

de wijze van waterstroming in de meanderbochten. Het water maakt hier een 

schroefdraadvormige (helicoïdale) beweging met opwaartse stroming in de binnenbocht. 

Door deze stroming ontstaat sedimenttransport in de vorm van duintjes en stroomribbels 

richting de binnenoever (Figuur 2.2). Het sediment dat te grof is om verplaatst te worden blijft 

achter op de rivierbodem (channel lag), en met afnemende diepte naar de oever in de 

binnenbocht toe neemt de korrelgrootte van het sediment af. Door variatie in rivierafvoer en 

daarmee gepaard gaande variatie in erosie van de buitenbocht en sedimentatie in de 

binnenbocht ontstaat in de binnenbocht van de rivier een kronkelwaard (Engels: point bar) die 

bestaat uit een afwisseling van sikkelvormige kronkelwaardruggen (aangelande zandbanken) 

en kronkelwaardgeulen. De grensvlakken tussen de aangelande zandbanken worden laterale 

accretievlakken genoemd, en de aangelande zandbanken hebben een grofkorrelige basis en 

een fijnkorrelige top. In de kronkelwaardgeulen kan bij afnemend hoogwater klei afgezet 

worden.”  

Er worden 4 SOS-eenheden onderscheiden binnen meanderende (Holocene) zandige 

afzettingen: zeer grof tot uiterst grof rivierbeddingzand (H_Rg_zg), matig fijn tot zeer grof 

rivierbeddingzand (H_Rg_zm), uiterst fijn tot matig fijn rivierbeddingzand (H_Rg_zf), en 

oever-, crevasse-, en dijkdoorbraakafzettingen (H_Ro_z&k). De rivierbeddingafzettingen 

worden gekenmerkt door het voorkomen van de hierboven beschreven laterale 

accretievlakken en een fining-upward sequentie. Er kan ook grind voorkomen, en de 

afzettingen zijn los tot matig dicht gepakt. Deze eenheden onderscheiden zich op basis van 

de dominante textuur. Oever-, crevasse- en dijkdoorbraakafzettingen wordt gekenmerkt door 

een afwisseling van meest horizontale gelegen klei- en zandlagen van meest 0.01-0.2 m dik 

over een lengte van 5 – 50 m. In oeverafzettingen zijn de lagen regelmatig slechts mm-cm dik 

(Schokker & Weerts 2004) en daarmee relatief dun ten opzichte van de cm-dm gelaagdheid 

in crevasse-afzettingen. In zowel de kronkelwaardafzettingen en oever-, crevasse- en 

dijkdoorbraakafzettingen wordt gezien de scheefgestelde en horizontale gelaagdheid, met 

voorkomen van kleilagen, relatief hoge anisotropie verwacht. 
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2.3 Eolische afzettingen 
 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen rivierduinafzettingen en dekzand. Figuur 5.1 toont de 

verbreiding van zandige eolisch afzettingen onder de deklaag.  

2.3.1 Rivierduinafzettingen 

De rivierduinen zijn ontstaan langs oevers van rivieren, waar bij lagere waterstanden zandige 

rivierafzettingen zijn opgewaaid uit de drooggevallen bedding. Aan het einde van de laatste 

ijstijd gebeurde dit op grote schaal. Hierbij ontstonden grote duincomplexen van soms wel 20 

m hoog, vooral ten (noord)oosten van de vroegere beddingen. Door een selectieve opname 

door de wind is de sortering van rivierduinzand goed en heeft het een gemiddelde mediane 

korrelgrootte van 210-300 μm (matig fijn tot matig grof; SOS-eenheid P_Wrd_zm in Tabel 

1.1). Het verschil in horizontale en verticale anisotropie is daardoor naar verwachting klein. 

Een belangrijk geohydrologisch kenmerk is dat onder vrijwel alle rivierduinen een afsluitende 

kleilaag aanwezig is (Laag van Wijchen, Formatie van Kreftenheye) die de 

rivierduinafzettingen scheidt van de onderliggende zandige rivierafzettingen (Van Beek et al. 

2016). 

2.3.2 Dekzand 

Dekzand is relatief fijn, goed afgerond, kalkloos zand, met een mediane korrelgrootte van 

105-210 μm (Van Beek et al. 2016). De dikte van het dekzand is meestal beperkt tot enkele 

meters, waarbij er over afstanden van >200 m weinig variatie in korrelgrootte voorkomt. Er 

wordt vaak onderscheid gemaakt in Oud en Jong Dekzand (Stouthamer et al. 2015). Het 

Oude Dekzand komt over grote oppervlakken voor, is vaak horizontaal gelaagd en er komen 

lemige banden in voor, wat invloed heeft op de verticale doorlatendheid. Het Jonge Dekzand 

is vooral afgezet in de vorm van langgerekte ruggen of in sikkelachtige vormen. Er is vrijwel 

geen gelaagdheid aanwezig, het zand is zeer homogeen en vaak los gepakt. Anisotropie in 

Jong Dekzand zal daarom gering zijn. In de top van het dekzand heeft zich vaak een 

podzolbodem ontwikkeld (herkenbaar door een toplaag van humusrijke grond, waaronder een 

bleekgrijze uitspoelingslaag, daaronder een donkere (inspoelings)laag). Vooral het inspoelen 

van bijvoorbeeld humus, kleideeltjes en ijzer zal leiden tot verdichting van de bodem en 

daarmee een minder goede doorlatendheid. 

2.4 Overige relevante WBI-SOS eenheden 

Afgezien van bovengenoemde zandige eenheden komen in Nederland nog enkele andere 

typen zandige afzettingen voor die hieronder worden beschreven. Ze hebben een relatief 

beperkte verbreiding en zijn daardoor voor het huidige stadium van het anisotropie-onderzoek 

minder relevant. Daarom krijgen ze in deze literatuurstudie beperkte aandacht.  

2.4.1 Strand- en duinafzettingen 

Binnen WBI-SOS worden strand- en duinafzettingen geschaard onder H_Ova_zf en 

H_Ova_zm. Onder deze naamgeving vallen verschillende typen zandige afzettingen om het 

aantal WBI-SOS eenheden niet onnodig groot te laten worden. Onder een zeer beperkt 

aantal km primaire keringen komen deze afzettingen voor. De duinafzettingen zijn veelal 

sterker gelaagd dan andere windafzettingen, zoals dekzand- en rivierduinafzettingen (van 

den Berg 2003). Dit komt onder andere door een grotere variatie in optredende 

windsnelheden, de invloed van stormen, het vaker voorkomen van overstoven bodems en de 

aanwezigheid van schelpmateriaal. Verwacht mag worden dat duinafzettingen langs de 

kusten meer anisotropie vertonen dan inlandige dekzand- en rivierduinafzettingen. 

Strandafzettingen zijn meestal beter gesorteerd dan duinafzettingen, zijn sterk sub-
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horizontaal gelaagd (parallel aan strandhelling) en bevatten eveneens schelpmateriaal. 

Figuur 5.1 toont de verbreiding van zandige strand- en duinafzettingen onder de deklaag. 

2.4.2 Smeltwater- en hellingafzettingen 

Deze eenheid (P_Gs_zg) komt beperkt voor in de omgeving van stuwwallen. Vanaf de 

stuwwallen is door beken richting de lager gelegen delen veel grof materiaal getransporteerd. 

In het matig grove tot grove zand komt ook regelmatig grind voor. Er is sterke heterogeniteit 

in vrijwel elke richting, waardoor de mate van anisotropie beperkt zal zijn en waarschijnlijk 

vergelijkbaar met de anisotropie voor vlechtende rivierafzettingen. 

2.4.3 Meerafzetting 

Deze eenheid (P_Om_zf) komt voor in delen van Noord-Nederland en is afgezet in meren die 

vormden na het terugtrekken van het ijs tijdens de Elsterien ijstijd (~450.000 jaar geleden). 

Het zand is over het algemeen fijn en homogeen, maar zeer dichtgepakt door belasting 

tijdens de Saale-ijstijd (~160.000 jaar geleden). Deze afzetting zal over het algemeen 

beperkte anisotropie vertonen, al komen lokaal wel kleiige inschakelingen voor die voor 

anisotropie zorgen. 

2.4.4 Aangebracht materiaal 

Deze eenheid (H_Aa_ht) wordt gebruikt voor het beschrijven van aangebracht materiaal, met 

name ophooglagen in steden en dorpen. De afzetting is sterk heterogeen, vaak bestaande uit 

zand, maar bevat ook kleiige delen en puin. Door onregelmatige aanbrengingen zal de 

heterogeniteit in vrijwel elke richting voorkomen waardoor de mate van anisotropie mogelijk 

beperkt is. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat de mate van anisotropie op 

voorhand onbepaald is, maar lokaal sterk kan variëren.  

 

 

  



 

 

 

11202960-002-BGS-0002, Versie 2, 20 augustus 2018, definitief 

 

 

Anisotropie in doorlatendheid 

 
15 

 

3 Waarden van anisotropie en doorlatendheden 

3.1 Methoden om anisotropie in doorlatendheid te meten 

 

Anisotropie in doorlatendheid kan op verschillende manieren worden gemeten. Er kan hierbij 

onderscheid worden gemaakt in indirecte en directe methoden. Bij indirecte methoden wordt 

vaak gebruik gemaakt van een proxy, meestal korrelgrootte, om via correlatie iets te zeggen 

over de doorlatendheid. Bij directe methoden wordt een feitelijke meting van de 

doorlatendheid uitgevoerd op basis van een fysische berekening. Bij directe methoden kan 

verder onderscheid worden gemaakt in in-situ metingen en laboratoriumproeven (bijv. 

Ritzema 1994; Rioned 2015; Niemijer et al. 2018). Een overzicht van methoden is gegeven in 

Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1. Overzicht van methoden voor het meten van de doorlatendheid van de ondergrond, met 

belangrijkste voor- en nadelen. 

 Methode Voordelen Nadelen Meting 

anisotropie 

Referenties 

In
d

ir
e
c
t 

Lithologische 
eigenschappen 
(korrelgrootte-
verdeling) uit boringen 
met monstername 

- Onafhankelijke, 
goed beschreven, 
herhaalbare methode. 

- Verbindt boor-
beschrijving en door-
latendheidsonderzoek
.  

- Pakking verdwijnt 
bij het zeven. 

- Afhankelijk van 
veldopnemer. 

Nee (Pomper 
1996; Vernes 
& Van Doorn 
2005; Rioned 
2015; Niemijer 
et al. 2018) 

Sondering - CPT - Onafhankelijke, 
goed beschreven, 
herhaalbare methode. 

- Verbindt sondeer-
gegevens en door-
latendheidsonderzoek 

- Geeft indicatie. 

 

 

Nee (Kemp 1999; 
Rioned 2015) 

Sondering – CPTU  Goedkoop - Werkt tot max. 10 
m/d. 

Nee (Parez & 
Fauriel, 1988) 

Sondering - HPT -Relatief goedkoop. - Alleen relatieve 
doorlatendheid 
(goed/slecht 
doorlatend). 

 

Nee (Berbee et al. 
2017) 

L
a
b

 

Constant-head 

Falling/rising-head 

- Relatief eenvoudig 
en nauwkeurig 

- Puntmeting/kleine 
schaal. 

- Mogelijke 
verstoring 
grondmonster 
beïnvloedt resultaat. 

Ja (Rioned 2015) 
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In
-s

it
u

 

Sondering CPTU – 
div. methoden voor 
dissipatietest en 
sondering zelf 

- Snel, goedkoop - alle methoden 
extreem gevoelig 
voor aannamen 
t.a.v. 
grondwaterstand 
en/of samenstelling. 

- kleine schaal, 
vaak extreem lage 
doorlatendheid.  

Nee (Elsworth & 
Lee 2005; Van 
Baars & Van 
de Graaf 
2007) 

Sondering HPT+MPT 

Sondering 
HPT+AMPT 

- geeft doorlatend met 
2 cm interval in 
verticaal 

- Relatief goedkoop 
en snel 

- ook bergings-
eigenschappen voor 
tijdsafhankelijk 
rekenen 

- gevalideerd in 
HWBP onderzoek 

- alleen in 
grondwater en 
alleen in zand (geldt 
ook voor meeste 
andere methoden). 

- slechts 1 
aanbieder.  

- AMPT validatie 
onderzoek nog in 
startfase. 

Ja (AMPT) (Berbee et al. 
2017) 

Pompproef 

 

- Geeft beeld van 
gemiddelde K in een 
regio. 

- Geeft indruk van 
anisotropie op grotere 
schaal indien 
pompput onvolkomen 
wordt uitgevoerd en 
meetplan wordt 
aangepast. 

- ook bergings-
eigenschappen voor 
tijdsafhankelijk 
rekenen 

- Duur en 
tijdrovend. 

- Lastig toepasbaar 
in bebouwd of 
zettings-gevoelig 
gebied. 

- Lozing van 
onttrokken water. 

- Variatie in 
doorlatendheid over 
gebied horizontaal 
of verticaal meestal 
niet waarneembaar. 

- Invloed op 
stromingssituatie.  

- Verstoring grond-
massa als gevolg 
van onttrekking (b.v. 
inzakking). 

Ja, mits 
doordachte 
opzet 

(Kemp 1999; 
Niemijer et al. 
2018) 

Putproef (analyse van 
verlaging in pompfilter 
met stopproef) 

- Meer lokale 
informatie dan met 
pompproef; 

- Goedkoper en 
eenvoudiger dan 
pompproef. 

- ook bergings-
eigenschappen voor 
tijdsafhankelijk 
rekenen 

- Afhankelijk van 
kwaliteit van het 
filter. 

 

Nee (Uffink 1982) 

Flow meting - Eenvoudig - Alleen indicatie 
van doorlatendheid. 

- Relatief beeld van 
doorlatendheden in 
het boorgat. 

Nee (Kemp 1999; 
Niemijer et al. 
2018) 
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it
u

 

Tracer test / thermisch 
of chemisch 

- Bepaalt preferente 
stroompaden.  

- Invloed diffusie en 
dispersie. 

- Duur en tijdrovend 
door aantal 
benodigde 
meetpunten en 
interpretatie. 

- Mogelijk schade 
aan milieu. 

- Alleen gemiddelde 
waarde indirect af te 
leiden. 

Ja, mits 
doordachte 
opzet 

(Kemp 1999) 

Peilbuiswaarnemingen 
met falling head test in 
filter (slug test, 
peilbuistest, 
Hooghoudtpoef) of in 
permeameter 

- Simpel en goedkoop 

- Geen overtollig 
water te lozen  

 

- Lokale waarden. 

 

Nee (Hvorslev, 
1951; Kemp 
1999; Niemijer 
et al. 2018) 

Getijde of 
hoogwatergolf analyse 
in een meetraai 

- Relatief simpel en 
goedkoop 

- Tijdrovend (enkele 
weken of jaren 
(afhankelijk van 
hoogte uiterwaard) 

- Nauwkeurigheid 
afhankelijk van 
afstand peilbuis-
oppervlakte-water. 

- Gemiddelde 
waarden in een 
meetraai. 

Nee (Kemp 1999; 
Niemijer et al. 
2018) 

 

Indirecte methoden zijn doorgaans goedkoper, maar minder betrouwbaar dan directe 

methoden. Ook wordt er bij indirecte methoden geen onderscheid tussen horizontale en 

verticale doorlatendheid gemaakt. Verder kan er tussen het moment van de monstername in 

het veld en de doorlatendheidstest in het veld of laboratorium, verstoring optreden. Ook is er 

een verschil in schaalniveau. Een laboratoriumproef wordt meestal op een schaal van 0.01 tot 

1 m uitgevoerd en een in-situ proef op een schaal van 1 tot 1000 m.  

3.1.1 Indirecte methoden 

De doorlatendheid van een grondlaag kan indirect worden bepaald op basis van lithologische 

beschrijvingen en sonderingen (Rioned 2015). Bij deze methoden wordt gebruik gemaakt van 

correlaties tussen bijvoorbeeld de doorlatendheid en de korrelgrootteverdeling of 

sondeerwaarden (Niemijer et al. 2018).  

 

Analyses op boorkernen 

Bij het analyseren van boorkernen wordt in ieder geval de lithologie/textuur van het materiaal 

beschreven, soms ook de sedimentaire structuren, en van delen van het materiaal wordt de 

korrelgrootteverdeling en het organische stofgehalte bepaald. Voor het bepalen van 

doorlatendheden worden vooral korrelgrootteverdelingen gebruikt. Binnen de geotechniek en 

geohydrologie wordt de korrelgrootteverdeling meestal bepaald door visuele beoordeling in 

het veld of op basis van droge of natte zeving in het geotechnisch laboratorium van het 

bemonsterde materiaal (Rioned 2015). De nauwkeurigheid van een visuele bepaling in het 

veld is afhankelijk van de ervaring en deskundigheid van de veldmedewerker.  

Over het algemeen geldt hoe fijner het materiaal hoe lager de doorlatendheid. Er bestaan 

vele formules om uit de korrelgrootteverdeling de doorlatendheid in te schatten. In Rioned 
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(2015) wordt een overzicht, inclusief toepassingsgebied, van een selectie van dergelijke 

formules gegeven. In een andere studie is de doorlatendheid afgeleid uit de sortering, 

zandfractie, slib-, grind- en humusgehalte (Pomper 1996). Deze methode bevat een zeer 

grote onzekerheid en stelt eisen aan de kundigheid van zowel de veldmedewerker als 

degene die de gegevens verwerkt en interpreteert (Rioned 2015). Een ander voorbeeld is het 

regionale geohydrologische 3D model REGIS
2
. In dit model is de doorlatendheid afgeleid van 

lithologische boorbeschrijvingen op basis van literatuurwaarden en meetgegevens, welke zijn 

opgeschaald tot doorlatendheden in horizontale en verticale richting voor de boorlocaties. 

Vervolgens is door middel van kriging interpolatie een vlakdekkend grid gemaakt (Vernes & 

Van Doorn 2005).  

 

Sondering 

Bij een CPT-sondering (Cone Penetration Test) wordt een metalen kegelvormige conus aan 

een verlengbare stang via een verzwaard voertuig de grond in gedrukt waarbij de weerstand 

die de conus ondervindt wordt gemeten. Langs een korte kleefmantel boven de conus wordt 

de lokale wrijving gemeten. Uit de verhouding tussen conusweerstand en kleefmantelwrijving 

wordt het wrijvingsgetal bepaald. Deze waarde kan worden gecorreleerd aan het grondtype. 

Tevens kan met een klein meetfilter boven (U2) of in de punt van de conus (U1) de waterdruk 

op diepte tijdens wegdrukken worden gemeten. Het waterspanningsverloop geeft informatie 

over de lokale doorlatendheid van de gepenetreerde lagen. Dunne en kleiige laagovergangen 

kunnen met de U1 conus heel precies worden opgemerkt en in beeld gebracht. Met de U2 

conus kan dit ook, maar de nauwkeurigheid is fors kleiner. Voordeel is dat de U2 iets 

goedkoper is aangezien deze minder slijtgevoelig is. Uit de sondeergegevens kan de opbouw 

van de ondergrond onder de grondwaterstand worden afgeleid. Vervolgens kan op basis van 

kengetallen, empirische formules en kennis van de ondergrond de doorlatendheid worden 

ingeschat (Rioned 2015).  

 

Tevens zijn er methoden in omloop om uit de gemeten water(over)spanning tijdens het 

sonderen of het verloop van de waterspanning tijdens een rustperiode (zogenaamde 

dissipatietest) de doorlatendheid af te leiden. Deze methoden zijn echter uiterst gevoelig voor 

inschattingen voor wat betreft bergingseigenschappen en/of de oorspronkelijke 

grondwaterstand en worden om deze reden bijna nooit toegepast.  

3.1.2 Directe methoden - Laboratoriumproeven 

 

Voor laboratoriumproeven worden door middel van een boring grondmonsters gestoken uit 

de ondergrond. In het lab worden de steek- of mengmonsters geprepareerd en met een 

permeameter in het laboratorium geanalyseerd op (verticale) doorlatendheid. Het gaat 

meestal om monsters met een diameter van 5-7 cm (orde grootte). Dit kan met een constant-

head of een falling/rising-head test (Ritzema 1994; Kemp 1999; Rioned 2015). In beide 

gevallen wordt eerst het grondmonster verzadigd met water. Vervolgens wordt er een kolom 

water op geplaats. Bij de constant-head test blijft het waterniveau constant en wordt het 

daarvoor benodigde debiet geregistreerd. Bij de falling-head test wordt de tijd waarin de 

kolom water door het grondmonster zakt geregistreerd. Uit deze gegevens wordt de 

doorlatendheid berekend. De betrouwbaarheid van de waarden is sterk afhankelijk van de 

behandeling van de monsters. 

Doorlatendheidsproeven in het laboratorium worden gedaan voor de locaties en diepten waar 

monsters zijn verkregen uit boringen. Het zijn dus puntmetingen en geven geen directe 

informatie over de heterogeniteit van een hele afzetting. Pas als zeer veel puntmetingen zijn 

                                                   
2
 https://www.dinoloket.nl/en/regis-ii-hydrogeological-model 
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verzameld, kan een representatief beeld van de doorlatendheid van een bodemlaag worden 

opgesteld. In de praktijk is dat slechts plaatselijk haalbaar (Niemijer et al. 2018). 

3.1.3 Directe methoden – In-situ metingen 

 

HPT- en MPT-sondering 

Met de recent ontwikkelde HPT-sondering (Hydraulic Profiling Tool), die de relatieve 

doorlatendheid over de diepte van de sondering geeft, gecombineerd met de minipompproef 

(MPT), kan het relatieve doorlatendheidsprofiel worden omgezet naar een absoluut 

doorlatendheidsprofiel over de diepte (Berbee & van Goor 2016; Berbee et al. 2017) en een 

bergingscoëfficiënt van het zandpakket. Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de 

Anisotrope Mini-Pompproef (AMPT) waarmee zowel horizontale als verticale doorlatendheid 

in 1 werkgang gemeten kan worden.  

Berbee et al. (2017) noemen nog een aantal varianten van sondeertechnieken, zoals 

metingen op een bepaalde diepte van de absolute doorlatendheid (directe methoden) 

(Doorlatendheidssonde, Direct Push Permeameter), of van de relatieve doorlatendheid 

(indirecte methoden) (Direct Push injection Logger, Hydraulic Profling Tool, Permeafor). 

 

Pompproef 

Bij deze methode wordt door middel van een onttrekking uit de pompput een kunstmatige 

lokale stijghoogteverandering gecreëerd en worden op verschillende locaties en diepten met 

piëzometers de stijghoogteveranderingen gemeten (Kemp 1999). De doorlatendheid wordt 

bepaald op basis van het stijghoogteverloop in de tijd, het onttrokken debiet en de afstand 

van de waarnemingspunten tot het onttrekkingspunt. De resulterende (gemiddelde) K-waarde 

geldt voor een gebied met een straal van tientallen tot honderden meters rondom de pompput 

(afhankelijk van de plaatselijke bodemopbouw en geohydrologische eigenschappen). Lokale 

variaties worden slechts ten dele opgemerkt. Om anisotropie in meer of minder detail vast te 

stellen zal het peilbuizenplan moeten worden aangepast aan de lokale bodemopbouw. Dit is 

alleen uitvoerbaar indien vooraf een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. In specifieke 

situaties kunnen onttrekkingsputten over een beperkte hoogte van een watervoerende laag 

worden geplaatst. Op die wijze kan een indruk worden verkregen van de mate van 

anisotropie door remmende kleihoudende sublagen in het watervoerend pakket rondom en 

nabij de pompput. Een pompproef levert tevens informatie op over bergingseigenschappen. 

 

Putproef  

Een putproef is een pompproef waarbij alleen in de pompput de stijghoogteveranderingen in 

de tijd gemeten worden (Uffink 1982). De uitwerkingsmethoden voor verschillende typen 

putproeven en pompproeven, die afhankelijk van de lokale omstandigheden en gewenste 

resultaten kunnen worden ingezet, zijn uitgebreid beschreven in onder meer Kruseman & de 

Ridder (1994).  

 

Flowmeting 

Een boorgat wordt vol met water gepompt. Vanaf de onderkant van bet boorgat wordt een 

debietmeter langzaam omhooggetrokken, zodat per traject over een bepaalde lengte van het 

boorgat kan worden bepaald hoeveel water er wordt verloren. Op deze wijze kan ook een 

pompput tijdens onttrekking worden doorgemeten om na te gaan welk deel van het putfilter 

het meeste water levert. 
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Peilbuisproeven (Engels: slug test) 

Door de waterstand in peilbuizen te variëren en de reactie van de grondwaterstand te meten 

(slug test, peilbuistest, Hooghoudtproef) kan de doorlatendheid worden afgeleid (Hvorslev 

1951; Kemp 1999; Rioned 2015; Niemijer et al. 2018). Er kan een falling- of rising-head of 

constant-head methode worden gebruikt. Bij de constant-head methode wordt een constante 

grondwaterstand lager of hoger dan de natuurlijke grondwaterstand gecreëerd. Het 

onttrekkings- of aanvuldebiet om de kunstmatige grondwaterstand in stand te houden wordt 

gemeten. Bij de falling- of rising-head methode wordt een waterstandsverschil in de stijgbuis 

gerealiseerd (verhoging/verlaging: de slug) en wordt gemeten hoe snel het water in de 

stijgbuis terug zakt/stijgt naar de stationaire grondwaterstand. Op basis van deze gegevens 

wordt de doorlatendheid bepaald. 

Als een peilbuis wordt gebruikt waaruit alleen via de onderzijde water kan aan- of afstromen 

(een zogenaamde permeameter) kan de lokale verticale doorlatendheid worden bepaald. 

 

Hoogwater- en getijdenanalyses 

Bij deze methode wordt de doorlatendheid bepaald uit de stijghoogte in peilbuizen in relatie 

tot hun afstand tot het oppervlaktewater. Gedurende het hoogwater, of bij getijdenanalyses 

gedurende een etmaal, wordt de grondwaterstand gemonitord. Dit laatste kan statisch als de 

peilbuizen niet onderhevig zijn aan getijdewerking, of dynamisch als wel getijdenwerking 

optreedt (Kemp 1999; Niemijer et al. 2018). 

 

Tracer test 

Bij de tracer test wordt een merkstof (zout, kleurstof of radioactieve bron) of warmte aan het 

grondwater toegevoegd, waarna in een peilbuis of meetlus stroomafwaarts wordt afgewacht 

wanneer de tracer daar aan komt. Indien van temperatuurmeting gebruik wordt gemaakt kan 

men ook werken met een meetinstrumentarium op basis van een glasvezelkabel in een 

boorgat. De resultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van de gebruikte tracer en de 

afstand injectiepunt-waarnemingspunt.  

 

Bovenstaand overzicht van methoden voor het meten van de doorlatendheid van de 

ondergrond is gemaakt op basis van Nederlandse literatuur. In Tabel 3.1 worden ook 

internationale studies genoemd waarbij één of meerdere van de hierboven beschreven 

methoden (of varianten daarop) zijn gebruikt voor het bepalen van anisotropie in 

doorlatendheid. Daarnaast wordt er in de internationale literatuur onderscheid gemaakt 

tussen cilindervormige en vierkante grondmonsters (Klammler et al. 2017). Bij vierkante 

grondmonsters kan de doorlatendheid in verschillende richtingen op één grondmonster 

worden getest. Een overzicht van een aantal methoden om in-situ zowel de verticale als de 

horizontale doorlatendheid te meten word gegeven door Klammler et al. (2017). Ook Landon 

et al. (2001) en Ghysels et al. (2018) geven een overzicht van verschillende methoden voor 

het meten van de (horizontale en verticale) doorlatendheid.  

 

De resultaten van de directe doorlatendheidstesten vertonen een schaaleffect (Berbee et al. 

2016). Het schaaleffect is bekend uit de internationale literatuur, zie bijvoorbeeld (Schulze-

Makuch et al., 1999).  

 

Er is een relatie tussen het schaalniveau van de test en doorlatendheid bij heterogene 

formaties, waarbij met toenemende schaalgrootte van de proef een hogere doorlatendheid 

wordt gevonden, tot een bepaalde bovengrens, waarna de toename tot nul reduceert (zie 

inzet figuur 3.1). Er is binnen het POV Piping onderzoek naar doorlatendheden een 

conceptuele methode opgesteld om kleinschalige proeven om te rekenen naar een voor 

piping representatieve doorlatendheid. Deze methode is beschreven binnen deze verkenning 
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in de “Handreiking omgang met schaaleffecten bij Doorlatendheidsmetingen” (kenmerk: 

1213-0101-000.R06).  

 

 
Figuur 3.1. Schaaleffect, combinatie Kreftenheye & Sterksel formatie, inzet: bevindingen Schulze-

Makuch et al. (1999). 

3.2 Orde grootte van K-waarden 

 

De doorlatendheid van verschillende grondsoorten kunnen sterk uiteen lopen. Tabel 3.2 geeft 

een indruk van de mogelijke spreiding in de doorlatendheid per grondsoort. 

 

Tabel 3.2 Orde grootte K-waarden per grondsoort (bron: Lunne et al. (1997), vergelijkbare waarden in 

Rioned (2015) en Bot (2016)). 

Grondsoort Doorlatendheid (m/d) 

Organisch material (veen) 0.002 – 0.5 

Klei 0.00001 – 0.0001 

Silthoudende klei to klei 0.0001 – 0.001 

Kleiig silt tot silthoudende klei 0.001 – 0.01 

Zandig silt tot kleiig silt 0.01 – 0.1 

Silthoudend zand tot zandig silt 0.1 – 1 

Zand (zeer fijn) tot silthoudend zand 1 – 10 

Zand (middelfijn tot grof) 10 – 100 

Zand tot grind 100 – 1000 

Zeer stijf fijn korrelig materiaal 0.000005 – 0.005  

Zand tot kleiig zand 0.0005 – 1  

3.3 Anisotropie in doorlatendheid 

 

In Tabel 3.3 is een overzicht gegeven van studies waarvoor zowel de horizontale als de 

verticale doorlatendheid is gemeten, op basis waarvan waarden voor anisotropie in 

doorlatendheid zijn bepaald.  
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Tabel 3.3. Overzicht van gemeten K-waarden en anisotropie uit bestaande literatuur (lichtblauw = marien/estuarien, geel = eolisch, groen = fluviatiel, rood = 

onbekend, grijs = berekend/geschat). 

Lithologie Afzettings-
milieu 

Studiegebied Kh Kv Anisotropie 
(gem.) 

Methode Referentie 

N min max gem. N min max gem. 

Matig gesorteerd, 
matig grof zand (gem. 
240 μm), cross-
bedding (schaal 
tientallen cm), 
geoxideerd ijzer 
laagjes (1-20 mm dik; 
parallel aan cross-
beds). Weinig 
organisch materiaal 
(wortels van levende 
vegetatie). 

Marien / 
kustnabij 

Oyster, 
Virginia (USA) 

17 14.5 32.7 22.0 17 11.1 22.2 16.7 1.33 

(1.04-1.62) 

Bemonsteren in 
veld (18.25 cm 
lengte x 10.6 cm 
Ø), 0.5 m afstand 
tussen monsters. 
Sub-monsters 
(5.06 cm lengte x 
5.72 cm Ø). 
Constant-head 
laboratorium-
permeameter. 

Burger & 
Belitz (1997)* 

Idem, zeer duidelijke 
cross-bedding.  

Idem Idem 

 

5 21.3 55.3 35.4 4 16.8 32.6 22.2 1.45  

(1.03-2.14) 

Idem Idem 

Slecht gesorteerd, 
zeer grof tot uiterst 
grof zand (gem. 420 
μm), cross-bedding 
(‘trog’/onduidelijke 
oriëntatie), ijzer-
vlekken, weinig 
organisch materiaal 
(wortels van levende 
vegetatie). 

Idem Idem 17 12.0 63.4 29.9 17 11.1 40.9 22.0 1.40 

(0.70-2.69) 

Idem Idem 

Goed gesorteerd 
matig fijn zand (gem. 
170 μm), horizontaal 
gelaagd, vaak 
homogeen, zware 
mineralen laminaties 
(1-4 mm). 

Idem Idem 17 9.2 16.5 12.5 17 5.9 25.7 10.5 1.37 

(0.99-1.9) 

Idem Idem 

*Relatief lage waarden t.o.v. wat verwacht wordt. Dit komt mogelijk door gebruik van vooral schone afzettingen en kleine grondmonsters. 
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Lithologie Afzettings-
milieu 

Studiegebied Kh Kv Anisotropie 
(gem.) 

Methode Referentie 

N min max gem. N min max gem. 

Duidelijke ijzeroxide-
laagjes 

Marien / 
kustnabij 

Oyster, Virginia 
(USA) 

8 7.8 23.5 14.5 5 5.2 15.6 10.9 1.57 

(1.01-2.6) 

Bemonsteren in 
veld (18.25 cm 
lengte x 10.6 cm 
Ø), 0.5 m afstand 
tussen monsters. 
Sub-monsters 
(5.06 cm lengte x 
5.72 cm Ø). 
Constant-head 
laboratorium 
permeameter. 

Burger & Belitz 
(1997) 

Zand Strandzand, 
duinzand, 
point bar(?) 

Ohio, Illionois, 
Louisiana, 
USA. 

10    10    1-1.1 Laboratorium 
constant-
head/falling-head 
permeameter (2.5 
cm Ø) 

Pryor (1973)  

Gelaagde 
wadafzettingen 

Wad Polder ‘De 
Oude 
Korendijk’ (NL) 

1   5.0 1   2.5 2 Bemonsteren in 
veld (6.2 cm Ø). 
Laboratorium-
permeameter met 
constant head & 
falling head 
method (eigen 
apparaat) 

Wit (1976); in 
Ritzema 
(1994) en (Van 
der Gaast et 
al. 2015) 

1   5.5 1   0.9 6.1 

1   8.1 1   8.2 0.99 

1   5.0 1   1.4 3.57 

 

Afgerond goed 
gesorteerd fijn tot 
matig grof zand 
(210-300 μm, soms 
300-420 μm). 
Cross-bedding (20-
25°), 2-20 mm dik. 
Schelpenlaag. 

Eolisch / 
duin 

Katwijk (NL) 6   12.8 6   10.1 1.26 Bemonsterd in 
veld (4 cm Ø) 
voor constant-
head 
laboratorium-
permeameter 
testen. 

(van den 
Berg 2003)** 

*Langgerekte patronen met hoge Kh. Hoge Kv in midden van de rivier, lage Kv richting oever.  
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Lithologie Afzettings-
milieu 

Studiegebied Kh Kv Anisotropie 
(gem.) 

Methode Referentie 

N min max gem. N min max gem. 

Afgerond en goed 
gesorteerd fijn tot 
matig grof zand. 
Horizontaal gelaagd, 
beworteld. 

Idem Idem 23   18.3 3   18.78
* 

?* Idem (van den Berg 
2003)** 

Afgerond goed gesor-
teerd fijn tot matig 
grof zand. Convexe 
cross-bedding (35° 
onderin tot 
horizontaal bovenin). 

Idem Idem 12   20.6 8   15.7 1.31 Idem Idem 

Fijn tot matig grof 
zand 

Eolisch Ottowa, USA 22   134.5 35   69.5 1.9**** - Tracer test (Kh) 

- Laboratorium 
permeameter (Kv) 

Killey & 
Moltyaner, 
(1988)  

Rivierbedding matig 
grof zand tot grind, 
organische laag. 

Rivier-
bedding 

Skjern rivier 
(DK) 

>40 0.5 80  >40 0.01 2.94  Rechte 

rivier: 58***, 

meander: 46 

(3-560) 

Horizontal: Slug 
test in 
piezometer.  

Verticaal: In-situ 
permeameter (5 
cm Ø). 

(Sebok et al. 
2015) 

Zand fijn tot matig 
grof 

Rivier-
bedding 
(vlechtend) 

Ottowa, USA 22   134.5 53   88.3 1.5**** - Tracer test (Kh) 

- Laboratorium 
permeameter (Kv) 

Killey & 
Moltyaner, 
(1988)  

Zand matig grof Idem Idem Idem   Idem 12   102.7 1.3**** Idem Idem 

Zand, grof Rivier-
bedding 
(vlechtend) 

Wijster, 
Drenthe 

        3 Pompproef (Nienhuis et 
al. 1999) 

*Kv hoger dan Kh waarschijnlijk door voorkomen van verticaal georiënteerde wortels. 
**Positieve relatie tussen korrelgrootte en K gevonden.  
***Relatief hoge anisotropiewaarden, mogelijk veroorzaakt door het voorkomen van een organische laag in de rivierbedding, en/of het gebruik van verschillende methoden voor Kh en Kv. 

Lagere waarden in de zomer gemeten. 
****In het paper (Killey & Moltyaner 1988) staat dat alles bij elkaar genomen Kh/Kv = 4, met range 1.1-10.8 en 1σ= 2.6 . 
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Lithologie Afzettings-
milieu 

Studiegebied Kh Kv Anisotropie 
(gem.) 

Methode Referentie 

N min max gem. N min max gem. 

Fijn zand Glacio-
fluviatiel 

Wijster, 
Drenthe 

        7 Pompproef (Nienhuis et 
al. 1999) 

Fijn tot matig grof 
zand 

Fluviatiel, 
rivierbedding, 
meanderend 

Republican 
River, 
Nebraska, US 

1   91.24 1   18.8 4.85 In situ rechte en  
L-vormige stand-
pipe (7,6 cm Ø) 

(Chen 2000) 

Idem Idem Idem 1   141.9 1   43.0 3.3 Idem Idem 

Goed gesorteerd fijn 
zand met cross-
bedding (30°-35°) 

Fluviatiel; 
rivierbedding, 
meanderend 

Wei River, CH 4 4.66 7.04 5.34 4 4.40 6.97 5.84 0.91 Bemonsteren in 
veld (3,8 cm Ø), 
(‘veldlab’) 
permeameter test 

(Cheng et al. 
2013) 

Idem Idem Idem 3 5.80 9.29 7.09 3 7.48 6.66 7.06 1.00* Idem Idem 

 

Fijn zand met 
wisselend gehalte 
organisch materiaal.  

Bovenstrooms. * 

Rivier-
bedding 

Aa rivier (BE) 126 0.08 18.34 5.82 37 0.002 1.58 0.31 39 

(3.8-229, 

mediaan 15) 

Horizontaal: 
pneumatic rising 
head slug test. 
Verticaal: falling 
head standpipe 
test. In-situ 

Ghysels et al. 
(2018) 

Fijn zand met 
wisselend gehalte 
organisch materiaal.  

Benedenstrooms. * 

Idem Idem  94 0.11 13.63 4.34 8 0.01 3.2 1.29 Idem Idem Idem 

? Fluviatiel; 
Point bar 
(rivier) 

         6  Getzen et al. 
(1983) in 
(Berbee & van 
Goor 2017) 

Zand, laterale 
accretievlakken 

Kronkelwaard Waal, NL         1.23 Permeameter 
(lab) 

(Weerts 1996) 

*Anisotropie parallel/loodrecht op crossbedding is 1.23 - 1.14. 



 

 

 

11202960-002-BGS-0002, Versie 2, 20 augustus 2018, definitief 

 

 

Anisotropie in doorlatendheid 

 
26 

 

Lithologie Afzettings-
milieu 

Studiegebied Kh Kv Anisotropie 
(gem.) 

Methode Referentie 

N min max gem. N min max gem. 

Fijn tot matig grof 
zand, klei en silt 
laagjes. 

? (aquifer) Alabama, 
USA 

   44    4.4 10* Pumping test (Papadopulo
s & Larson 
1978) 

Zand, silt, klei ? (aquifer) Alabama, 
USA 

   44    2.2 20* Tracer test Sykes ea 
(1983) in 
(Gelhar et 
al.1992) 

Zand (sublagen: fijn 
tot matig grof) 

? Nederland    26.1    21.2 1.23 Expert 
judgement, 
anisotropie-
waarde van 
sublagen 
aangenomen, 
omrekenen naar 
Kh en Kv met 
formule 
(Ritzema,1994), 
gebaseerd op 
(Forster, 2017) 

Stoop (2018) 
 

Gravel (sublagen: fijn 
zand tot grof) 

? Nederland    33.9    28.6 1.19 

Klei (sublagen: fijn tot 
grof zand) 

? Nederland    25.1    18.9 1.33 

Fijn Zand Stroomrug Nederland    2.0    1.0 2 Geschat op basis 
van 
meetgegevens en 
expertkennis. 

(Van der 
Gaast et al. 
2015)  Dekzand Idem    0.6    0.2 3 

 Duinzand Idem    3.0    3.0 1 

 Loss Idem    1.0    0.5 2 

Grof zand Stroomrug Idem    15.0    15.0 1 

 Dekzand Idem    15.0    5.0 3 

 Duinzand Idem    15.0    15.0 1 

 Loss Idem    15.0    7.0 2 

*Grove schatting. 
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Over het algemeen zien we dat laboratoriumproeven resulteren in gemiddelde 
anisotropiewaarden van 1-2. Een uitzondering hierop is de studie van de Wit (1976), waarin 
gemiddelde anisotropiewaarden tot 6.1 zijn gemeten voor gelaagde wadafzettingen, waarin, 
door de gelaagde structuur, hogere anisotropiewaarden zijn te verwachten. In-situ 
(slug/standpipe) testen in rivierbeddingen leiden doorgaans tot hogere waarden, met 
gemiddelden variërend tussen 3-58, met uitschieters ca 350 (Sebok et al. 2015; Ghysels et 
al. 2018). Een kanttekening hierbij is dat deze hoge waarden mede worden veroorzaakt door 
het voorkomen van een organische laag in de rivierbedding, en dus niet geheel aan de 
methode toegeschreven kan worden. Tracer testen en pompproeven lijken in relatieve hoge 
anisotropiewaarden te resulteren, al is voor ieder van deze proeven slechts 1 studie 
gevonden en zijn grove schattingen gegeven. Op basis van het onderhavige rapport kunnen 
dan ook nog geen gegronde conclusies worden getrokken m.b.t. de invloed van de schaal 
van de methode op de anisotropiewaarde. In Figuur 3.2 zijn verschillen in gemeten 
anisotropiewaarde voor verschillende methoden, afzettingsmilieus en diameter van 
grondmonsters weergegeven, zoals op basis van de gegevens gevonden in deze 
literatuurstudie. Alleen studies waarbij dezelfde methode voor het meten van de horizontale 
en de verticale doorlatendheid zijn gebruikt staan weergegeven. 

 
 

 
Figuur 3.2. A) Gemiddelde anisotropiefactor versus methode, met onderscheid in type afzettingsmilieu 
(op basis van Tabel 3.3). B) Gemiddelde anisotropiefactor versus diameter van het grondmonster.   
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4 Opschalen van metingen van horizontale en verticale 
doorlatendheid 

De doorlatendheid binnen een zandlaag zal vaak variabel zijn, afhankelijk van variaties in 

textuur en structuur van sub-lagen, en afhankelijk van het schaalniveau. Het schaalniveau 

wordt wel uitgedrukt met het begrip representatief elementaire volume (REV). Op het niveau 

van een klein blokje sediment van hooguit enkele centimeters is de kans bijvoorbeeld relatief 

klein dat er zeer afwijkende grondsoorten voorkomen, of dat het monster zeer slecht 

gesorteerd is. Op een schaal van dm-m neemt deze kans over het algemeen toe en daarmee 

ook de mate van anisotropie. Op deze schaal komen bijvoorbeeld binnen rivierafzettingen 

veel variaties voor in korrelgrootte en binnen getijdenafzettingen vaak afwisselingen tussen 

klei- en zandlagen. Op nog grotere schaal, tientallen tot honderden meters, mag verwacht 

worden dat de mate van anisotropie binnen 1 type afzettingen weer wat afneemt, doordat 

genoemde kleilagen vaak bijvoorbeeld niet 10-100 m lang zijn. Deze laatste schaal, die 

gezien kan worden als de schaal van de bulkdoorlatendheid, is wellicht bepalend voor piping, 

al zal bij de voeding van de pipe ook de dm-m schaal een belangrijke rol spelen. Om 

uitspraken te kunnen doen over de bulkdoorlatendheid van een zandlaag onder een dijk, in 

verticale en horizontale richting, is het daarom nodig om de puntgegevens op te schalen. 

Opschalen is ook nodig om puntmetingen van doorlatendheid te kunnen gebruiken in 

grondwaterstromingsmodellen. In de literatuur is een aantal studies gevonden aangaande het 

opschalen van anisotropie in doorlatendheid in niet-geconsolideerde zandlagen. Hieronder 

worden drie studies genoemd, er zullen er zeer waarschijnlijk meer te vinden zijn. 

Bijvoorbeeld, Wen & Gómez-Hernández (1996) geven een overzicht van verschillende 

opschalingsmethoden. Indien meer informatie over het opschalen van anisotropie in 

doorlatendheid wenselijk is zal verder (literatuur)onderzoek moeten worden gedaan. 

 

Methode van Indelman & Dagan  

Bierkens (1994a) heeft de opschalingstechniek van Indelman & Dagan (1993) gebruikt om 

puntmetingen van doorlatendheden gerelateerd aan specifieke textuurklassen op te schalen 

naar modelblokken van 20x20x5 m. De doorlatendheid is bepaald met een ICW laboratorium 

permeameter, met de constant-head methode, waarbij zandige grondmonsters zijn genomen 

met een vibracore met een diameter van 7 cm (Bierkens 1994b). Voor het opschalen is eerst 

de gemiddelde doorlatendheid per textuurklasse berekend (voor zandige textuurklassen zie 

Tabel 4.1). Ook zijn correlatielengten van ln(K) in horizontale en verticale richting bepaald op 

basis van doorlatendheidsmetingen op grondmonsters die dicht op elkaar genomen zijn (0.15 

– 15 m afstand; Bierkens 1994b). Correlatielengten van zandige afzettingen van 

meanderende rivieren zijn groter dan die van vlechtende rivieren (Weerts 1996). Dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt door de laterale accretievlakken en de doorgaans fining-upwards 

trend. 
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Tabel 4.1. Korrelgrootte klasse, facies eenheid, de gemiddelde doorlatendheid (kmean) van N 

bodemmonsters en bijbehorende correlatielengten lh en lv in horizontale en verticale richting (Bron: 

Bierkens, 1994 en Weerts, 1996). 

Korrelgrootte klasse Facies eenheid N kmean lh(m) lv (m) 

Matig grof tot grof fluviatiel 

zand (mediaan  >210 μm, 

>82.% >60 μm, <5% <2 

μm) 

Laterale accretieafzettingen 

(kronkelwaard meander); verticale 

accretieafzettingen; vlechtende 

rivier bedding-afzettingen; crevasse 

geulafzettingen 

118 15.51 6.25 3.75 

Matig grof tot grof eolisch 

zand (mediaan >210 μm, 

>82.% >60 μm, <5% <2 

μm) 

Rivierduinafzettingen 35 15.66 1 0.35 

Fijn en lemig zand 

(mediaan 60-210 μm, 

<7.5% <2 μm) 

Dekzand; crevasse geulafzettingen; 

Laterale accretieafzettingen* 

(kronkelwaard meander); verticale 

accretieafzettingen; leemlagen; 

oeverafzettingen 

8 1.83 0.7 0.1 

*Er kunnen kleilagen voorkomen op de laterale accretievlakken. 

 

De opschalingsmethode van Indelman & Dagan is gebaseerd op covariantiefuncties van 

puntschaaldoorlatendheden, correlatielengten, randvoorwaarden (stroming door een blok) en 

de blokgrootte. De resulterende blokschaaldoorlatenheden (kansverdelingen) vormen een 

stochastische tensor (=matrix van doorlatendheden). Voor verdere details wordt verwezen 

naar (Bierkens 1994a, 1994b). Met deze methode zijn de volgende anisotropie ratio’s (Kh/Kv) 

gevonden:  

(1) fluviatiel matig grof tot grof zand: 1.07,  

(2) eolisch matig grof tot grof zand: 1.03,  

(3) fijn (lemig) zand (vnl. dekzand, crevasse-geulafzettingen, laterale accretievlakken): 3.71,  

(4) zandige en siltige klei (oeverafzettingen): 10.4 (Bierkens, 1994; Weerts. 1996). 

 
Opschalingsmethode voor laterale accretievlakken 
Door de heterogene eigenschappen van laterale accretievlakken (scheefgelaagde structuur, 
fining-upwards, mogelijke inschakeling kleilagen) kan volgens Bierkens en Weerts (1994) 
voor dit afzettingsmilieu de opschalingsmethode van Indelman & Dagan niet gebruikt worden. 
Voor deze afzettingen (kronkelwaard) is een numerieke opschalingsmethode ontwikkeld door 
(Bierkens en Weerts, 1994), gebaseerd op puntmetingen van doorlatendheid en porositeiten 
van grondmonsters uit een kronkelwaard langs de Waal, gegevens over fining-upward en de 
doorlatendheid, en eigenschappen van laterale accretievlakken. Het probleem van het 
opschalen met de Indelman & Dagan methode zal ook gelden voor andere afzettingen 
duidelijke kleilagen, zoals bijvoorbeeld getijdenafzettingen. 
De resulterende anisotropiewaarde voor laterale accretievlakken in kronkelwaardafzettingen 
is ca 4, en hangt af van de hellingshoek van de accretievlakken en van het voorkomen van 
kleilagen.  
 
Tensor renormalisatie methode  
Schoofs & Kruse (2002) ontwikkelden een eenvoudige analytische opschalingsmethode 
gebaseerd op de tensor renormalisatie methode (Renard et al. 2000), om de doorlatendheid 
van schematische heterogene sedimentstructuren te berekenen. Hiervoor ontwikkelden zij 
een tool waarin de textuur en structuur (dikte en scheefgesteldheid) van sublagen opgegeven 
kan worden. De methode zou nog moeten worden getest op praktische toepassingen en 
mogelijk worden doorontwikkeld. 
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5 De invloed van anisotropie op de grondwaterstroming  

5.1 Overzicht van de bevindingen uit de literatuurstudie 

Op basis van de gevonden literatuur kunnen nog geen eenduidige uitspraken worden gedaan 

over anisotropiewaarden voor iedere SOS-eenheid genoemd in Tabel 3.2 en over de invloed 

van schaaleffecten. Om dit wel te doen zullen meer metingen nodig zijn, in combinatie met 

opschaling van puntmetingen naar 3D modelblokken met afmetingen relevant voor een dijk.  

Op basis van de huidige gevonden waarden kan er grofweg wel iets worden gezegd over de 

anisotropie voor de volgende afzettingsmilieus, waarbij op 4 (deel)studies na alle metingen 

resulteren in een anisotropiewaarde >1.3 (Tabel 5.1). 

 

Tabel 5.1. Indicatie verwachte bandbreedte en verwachte gemiddelde anisotropiewaarde voor 

verschillende zandige afzettingsmilieus op basis van de onderhavige literatuurstudie. Samenvatting op 

basis van Tabel 3.3. Hierbij wordt aangemerkt dat de verwachte gemiddelde anisotropiefactoren zijn 

gebaseerd op een beperkte hoeveelheid data, bedoelt om de kans op anisotropie in zandige 

afzettingen in beeld te brengen. Veldmetingen zijn vooralsnog nodig bij de beoordeling of ontwerp van 

een dijk en het is niet uit te sluiten dat de gemiddelde anisotropiefactor in de toekomst sterk gewijzigd 

zal worden. 

Hoofdtype afzetting Omschrijving Verwachte 

(bandbreedte) 

anisotropiefactor 

Verwachte 

(gemiddelde) 

anisotropiefactor 

Strand/vooroever-

afzettingen 

 

 

 

 

 

Kustnabij afgezet zand, horizontaal 

gelaagd /cross-bedding, goed tot 

slecht gesorteerd, matig fijn tot 

uiterst grof zand, mogelijk ijzeroxide 

laagjes. 

1.0 – 2.5 1.5 

Getijdenafzettingen Gelaagde wadafzettingen 1.0 – 6.0 3.5 

Windafzettingen 

 

Kustduin, cross-bedding 1.3 1.5 

Eolisch, fijn tot matig grof 1.9 

Eolisch matig grof tot grof zand 

(rivierduinafzettingen; opgeschaald) 

1.03 1.1 

Fijn (lemig) zand (meest: dekzand, 

crevasse-afzettingen) opgeschaald) 

3.7 3.5 

Rivierafzettingen 

 

Rivierbedding (fijn tot matig grof) 1 – 5 3 

 

 

Rivierbedding met organische 

laag/materiaal 

40 - 60 

Fluviatiel matig grof tot grof zand 

(vlechtende rivierafzettingen en 

verticale accretie geulafzettingen; 

opgeschaald) 

1.1 

Laterale accretievlakken 

(opgeschaald) 

4 4 

Zand tot siltige klei 

(oeverafzettingen, crevasse-

afzettingen; opgeschaald) 

10.4 10 
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5.2 Kansrijkheidskaart 

Hierboven is voor verschillende typen afzettingen een range aan gevonden 

anisotropiewaarden gegeven, waarbij er verschillen zichtbaar zijn tussen afzettingen met een 

range met relatief lage waarden (bijv. windafzettingen) en afzettingen met een range met 

relatief hoge waarden (bijv. sommige getijden- en rivierafzettingen). In gebieden waar 

afzettingen voorkomen die op basis van het literatuuronderzoek waarschijnlijk relatief hoge 

anisotropiewaarden hebben is de kans groter dat het meenemen van anisotropie bij de 

beoordeling op piping leidt tot lagere faalkansen. Dit zal met name gelden voor zandige 

afzettingen die direct onder de deklaag voorkomen. In Figuur 5.1 wordt getoond welke type 

zandige afzettingen over het algemeen direct onder de deklaag kan voorkomen, waarbij 

bedacht moet worden dat lokaal zeker afwijkende typen afzetting kunnen voorkomen. Per 

type wordt de huidige, verwachte range aan anisotropie gegeven. Dit is grotendeels 

gebaseerd op het literatuuronderzoek, maar aangezien sommige typen afzettingen slechts 

eenmalig beproefd zijn, is de verwachte range ook vastgesteld op basis van kennis van de 

opbouw van het type afzetting. De figuur laat zien dat in grote delen van Nederland de 

verwachte range tussen 1-5 ligt en dat er dus veel potentie is om op basis van het meenemen 

van anisotropie de pipingbeoordeling aan te scherpen. Er is echter een relatief grote range 

aanwezig voor elk type en op dit moment is het niet duidelijk of deze range realistisch is of 

veroorzaakt wordt door de manier van meten (schaaleffecten). Dit gebrek aan kennis kan 

weggenomen worden door het uitvoeren van lokale tot regionale metingen van anisotropie. 
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Figuur 5.1. Overzicht van het type zandafzetting onder de deklaag en het huidig bekende bereik aan 

anisotropiewaarden. 

5.3 Rekenwaarden van anisotropie 

Net zoals bij andere geotechnische parameters wordt er bij anisotropie ook een aanzienlijke 

onzekerheid/variabiliteit gevonden. Deze onzekerheid wordt doorgaans afgedekt in een semi-

probabilistische beoordeling (de meest gangbare vorm) door middel van (veilige) 

rekenwaarden. De rekenwaarde is doorgaans een lage, karakteristieke waarde (5% 

onderschrijdingswaarde) of een verwachtingswaarde (50%), soms in combinatie met een 

partiele veiligheidsfactor; deze dient de onzekerheid in een parameter voldoende af te 

dekken. 

 

De keuze voor een veilige rekenwaarde hangt af van de variabiliteit in de parameters, de 

fluctuatieschalen, de invloed op het faalmechanisme en het relatieve belang van de 
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variabiliteit op de totale onzekerheid. Veel van deze punten zijn nog niet duidelijk voor 

anisotropie, met name ook door het geringe aantal betrouwbare metingen. Het is daarom 

vooralsnog ook niet mogelijk om een rekenwaarde statistisch af te leiden. De weinige 

metingen die nu beschikbaar zijn, laten zien dat voor een aantal afzettingen de laagste 

gemeten anisotropiefactor rond de 1.3 ligt. Deze ondergrens is in dit geval de meest 

conservatieve keuze van een rekenwaarde en zou voorlopig een veilige keuze zijn. In 

sommige gevallen zijn wel factoren van 1 gevonden, maar het is op dit moment niet duidelijk 

of dit extreme uitschieters zijn of dat deze waarden in zeer sterke mate beïnvloed zijn door de 

manier van meten en een waarde. Dit zal, in combinatie met D-Geo Flow verkenningen, 

nader behandeld worden in het verdere verloop van het anisotropie-onderzoek. In de 

toekomst zal naar verwachting een ondergrens per afzettingstype bepaald kunnen worden 

aan de hand van een serie gerichte metingen.  

 

Het rekenen met hogere rekenwaarden dan 1.3 lijkt waarschijnlijk mogelijk voor verschillende 

afzettingen gezien de grote range en mogelijke schaaleffecten. Echter om dit aan te tonen is 

er eerst meer kennis nodig over de volgende onderwerpen: 

1 Anisotropie per afzettingsmilieu: Er zijn te weinig metingen beschikbaar om goed 

onderbouwde waarden per afzettingsmilieu te geven. Er zijn daarom gerichte metingen 

nodig per afzettingsmilieu, bijvoorbeeld dekzand-, getijden- en rivierafzettingen 

(bovenstrooms, benedenstrooms). 

2 Fluctuatieschalen en schaaleffecten. Als de genoemde schaaleffecten aanwezig zijn, 

zijn de gevonden lage waarden die bij kleine proeven horen, wellicht minder relevant. 

Voor het opschalen, en voor het volgende onderwerp, zijn echter wel inschattingen van 

de fluctuatieschalen nodig. Schaaleffecten en fluctuatieschalen kunnen wellicht nader 

uitgezocht worden door middel van analyses en literatuuronderzoek. 

3 Invloed anisotropie en variaties hierin op het kritisch verval. Het lijkt waarschijnlijk 

dat de grondwaterstroming en vooral het kritische verhang niet wordt bepaald door 

kleine variaties (veel kleiner dan de dijk), maar door een ‘gemiddelde’, voor piping 

relevante waarde van anisotropie van het zandlichaam. Lokaal lage waardes worden 

wellicht gecompenseerd door lokaal hoge waardes van anisotropie. Dit effect heet 

uitmiddeling en wordt ook toegepast bij bijvoorbeeld macrostabiliteit binnenwaarts. Er 

zijn modelberekeningen nodig om dit uitmiddelingseffect te laten zien. Dit wordt 

opgepakt binnen het deelonderzoek anisotropie van het WVL onderzoek. 

4 Invloed variaties anisotropie op kans op falen door piping. Het relatieve belang van 

onzekerheid in anisotropie op de totale onzekerheid in een piping berekening bepaalt 

hoe onzekerheid in anisotropie het best afgedekt kan worden in een semi-

probabilistische beoordeling. Waarschijnlijk geven onderwerpen 1, 2 en 3 al veel 

aanwijzingen, maar idealiter worden hier ook probabilistische sommen voor gedaan. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 

In het kader van het actuele onderzoek naar het risico van piping op de veiligheid van 

waterkeringen is een literatuurstudie verricht naar anisotropie in doorlatendheid in 

Nederlandse zandafzettingen. Het voorkomen van anisotropie in zandlagen onder 

waterkeringen kan de grondwaterstroming en hiermee het pipingproces beïnvloeden doordat 

door anisotropie waterdruk dieper in het zandpakket minder invloed heeft op de 

stromingsdruk in de pipe. Dit effect is van belang omdat het bij de toetsing van het 

pipingmechanisme een reductie zou kunnen betekenen van de noodzakelijke 

verbeteringsopgave van waterkeringen. Naar de mate van anisotropie in Nederlandse 

gronden is in het verleden betrekkelijk weinig onderzoek gedaan. In dit literatuuronderzoek is 

derhalve een beperkt aantal studies gevonden die waarden geven voor anisotropie in 

doorlatendheid (anisotropiefactor = Khorizontaal/Kverticaal) in zandige afzettingen. Hierbij is ook 

internationale literatuur geraadpleegd.  

 

Er komen grote spreidingen in waarden voor binnen de verschillende zandige afzettingen, 

afhankelijk van de structuur en textuur van de betreffende afzettingen, maar mogelijk ook 

afhankelijk van de schaal van de proef. Een afwisseling van zand- en sublagen met een 

andere samenstelling (klei, veen en leem) binnen een bepaalde afzetting kan leiden tot 

grotere waarden van de anisotropiefactor. De waarde van de anisotropiefactor is dus sterk 

afhankelijk van het type afzettingen zoals die in Nederland voorkomen. Voor het WBI zijn alle 

relevante typen afzettingen samengevat in WBI-SOS eenheden. Uit de verzamelde literatuur 

zijn nog niet voor alle WBI-SOS eenheden anisotropiewaarden gevonden. Wel kunnen op 

basis van de beschikbare metingen voor verschillende afzettingsmilieus indicaties van 

waarden voor de anisotropiefactor worden gegeven (Tabel 5.1 en Figuur 5.1).  

 

Op basis van theoretische redeneringen wordt er een schaaleffect verwacht in anisotropie in 

samenhang met het beschouwde representatief elementaire volume (REV; hoofdstuk 4). Er 

wordt verwacht dat op mm-cm schaal de anisotropiefactor relatief laag is, op dm-m schaal de 

anisotropiefactor relatief hoog is door ingeschakelde slechtdoorlatende sub-lagen, en op m-

hm schaal de anisotropiefactor weer wat uitvlakt en lager wordt, doordat de slechtdoorlatende 

sublagen vaak niet over grote afstanden te vervolgen zijn. Dit schaaleffect houdt ook in dat er 

een invloed van de gebruikte bepalingsmethode met bijbehorend schaalniveau wordt 

verwacht ten aanzien van de gemeten anisotropie in doorlatendheid. Op basis van het 

onderhavige literatuuronderzoek zijn hierover echter nog geen goed onderbouwde conclusies 

te trekken. 

6.2 Aanbevelingen  

Uit het literatuuronderzoek volgt dat het aan te bevelen is om aanvullend onderzoek te doen 

om de geconstateerde kennisleemten te verkleinen, zodat de analyse van het risico van 

piping onder waterkeringen met grotere zekerheid kan worden uitgevoerd. 

De volgende onderwerpen verdienen daarbij vooral  aandacht: 

• Meer meetgegevens verzamelen over anisotropie in doorlatendheid in zandige 

afzettingen.  

• Schaaleffecten en fluctuatieschalen onderzoeken. 

• Relatie leggen met metingen in de praktijk op verschillende schaalniveaus (komend 

onderzoek door Fugro), zodra deze zijn uitgevoerd. 

• Probabilistische berekeningen uitvoeren om het belang van variaties in anisotropie 

voor het verloop van het pipingproces na te gaan.  
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8 Bijlagen 

8.1 WBI-SOS eenheden relevant voor anisotropie in doorlatendheid onder primaire 

waterkeringen in Nederland (Hijma & Lam 2015). 

 

 WBI-SOS code Formatie Omschrijving Kenmerken relevant voor anisotropie 

M
a
ri

e
n

 

H_Mg_zm / 

P_Mg_zm 

Naaldwijk / 

Eem 

Matig fijn tot zeer grof 

getijdengeulzand 

Zand, fijn en middel, kleiig (volgens 

NEN, soms zandige klei), met mm - cm 

dunne smalle (<~1 m) klei/siltlaagjes, 

gehalte fijne laagjes klei zeer variabel, 

met variatie tussen ca. 10 - 30 % met 

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m dikke 

sublagen minder dan 30 m breed 

binnen één pakket, zeer los tot los. 

H_Mg_zf Naaldwijk Uiterst fijn tot matig fijn 

getijdengeulzand 

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm - cm 

dunne smalle (<~1 m) klei/siltlaagjes, 

gehalte fijne laagjes klei zeer variabel, 

met variatie tussen ca. 5 - 15 % met 

uitschieters tot 30 %, in 0.5 - 2 m dikke 

sublagen minder dan 30 m breed 

binnen één pakket, zeer los tot los. 

H_Mg_zk / 

P_Mg_zk 

Naaldwijk / 

Eem 

Uiterst fijn tot matig fijn 

getijdengeulzand met 

dunne klei- en silt 

laagjes. 

Getijdengeul. Zand, fijn, kleiig, mm - cm 

dunne smalle (<~1 m) klei/siltlaagjes, 

gehalte fijne laagjes klei zeer variabel, 

met variatie tussen ca. 10 - 30 % met 

uitschieters tot 40 %, in 0.5 - 2 m dikke 

sublagen minder dan 30 m breed 

binnen één pakket, zeer los tot los. 

H_Mp_zf Naaldwijk Zandige 

getijdenplaatafzettingen 

Zand, fijn met zeer weinig dunne 

klei/silt laagjes, bestaat uit relatief 

schoon zand. Los tot dicht gepakt.  

H_Mkw_k&z Naaldwijk Afzettingen van kleine 

getijdenplaat- en 

kweldergeulen 

Klei, geen - weinig mm tot cm dikke 

zand/siltlaagjes, meest matig stevig, 

weinig plantenresten. 

E
s
tu

a
ri

e
n

 

H_Eg_zm Naaldwijk Matig fijn tot zeer grof 

estuarien 

getijdengeulzand 

Zand en klei, met weinig fijne (cm) en 

soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes. 

Verticaal komen er binnen 1-2 m en 

over afstanden van 2-20 m grote 

variaties voor in de hoeveelheid 

kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk met 

organisch materiaal. 

H_Eg_k&z Naaldwijk Uiterst fijn tot matig fijn 

estuarien 

getijdengeulzand 

Zand en klei, met meest fijne (cm) en 

soms dikkere (0.5 m) kleilaagjes. 

Verticaal komen er binnen 1-2 m en 

over afstanden van 2-20 m grote 

variaties voor in de hoeveelheid 

kleilagen en kleilaagjes, plaatselijk met 

organisch materiaal. 
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 WBI-SOS code Formatie Omschrijving Kenmerken relevant voor anisotropie 

F
lu

v
ia

ti
e
l 

 

H_Rg_zg Echteld Zeer grof tot uiterst grof 

Rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

Zand, middel tot grof, regelmatig met 

grindinsluitingen en fijne 

zandinsluitingen. 

H_Rg_zm Echteld Matig fijn tot zeer grof 

Rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

Zand, middel, soms met grindinsluitingen 

en regelmatig fijne zandlagen, los tot 

matig dicht. 

H_Rg_zf Echteld Uiterst fijn tot matig fijn 

zand rivierbeddingszand 

(meanderend/recht) 

Zand, fijn -middel, weinig zeer grof 

zandinsluitingen met soms wat grind, los 

tot matig dicht. 

H_Ro_z&k Echteld Oever-, crevasse- en 

dijkdoorbraakafzettingen 

Klei- en zandlagen van meest 0.01-0.2 m 

dik, zeer lokaal dikkere zandlagen van 1-

3 m dik en over 5-50 m lengte. 

P_Rg_zg Kreftenheye; 

Beegden; 

Urk; Sterksel; 

Waalre 

Zeer grof tot uiterst grof 

Rivierbeddingszand 

(vlechtend) 

Zand, middel tot grof, meestal met 

grindinsluitingen. Is opgebouwd uit 

sublagen met grote verschillen in 

sondeerwaarden en korrelgrootte. 

P_Rg_zm Kreftenheye; 

Beegden; 

Urk; Sterksel; 

Waalre 

Matig fijn tot zeer grof 

rivierbeddingszand 

(vlechtend) 

Zand, middel, soms met grindinsluitingen 

en regelmatig fijne zandlagen. Is 

opgebouwd uit sublagen met grote 

verschillen in sondeerwaarden en 

korrelgrootte. 

P_Rg_zf Kreftenheye; 

Beegden; 

Urk; Sterksel; 

Waalre 

Uiterst fijn tot matig fijn 

zand rivierbeddingszand 

(vlechtend) 

Zand, fijn -middel, weinig zeer grof 

zandinsluitingen met soms wat grind. Is 

opgebouwd uit sublagen met verschillen 

in sondeerwaarden en korrelgrootte. 

P_Rbk_zm Boxtel Zeer fijn tot zeer 

grofzandige 

beekafzetting 

Afwisselende lagen van matig grof tot 

grindig zand van 1-2 m dikte over lengtes 

van 10-30 m. 

P_Rbk_z&s Boxtel Beekafzetting 

met zand en siltlagen 

Fijn zand en siltlagen van 0.5-3 m dikte 

over lengtes van voornamelijk >100 m. 

E
o

li
s
c
h

 

P_Wrd_zm Boxtel, 

Laagpakket 

v. Delwijnen 

Matig fijn tot matig 

grofzandige windafzetting 

(rivierduin) 

Zand, matig fijn tot matig grof. 

P_Wdz_zf Boxtel, 

Laagpakket 

van Wierden; 

Drachten 

Matig fijnzandige 

windafzetting (dekzand of 

stuifzand) 

Zand, fijn, los tot matig dicht. Meest als  

1-3 m dikke laag met over afstanden van 

> 200 m weinig variatie in korrelgrootte 

en meestal geringe variatie in dikte.  

O
v
e
ri

g
 

P_Gs_zg Drente; Boxtel Matig grof tot uiterst grof 

smeltwaterzand en 

hellingafzettingen 

Zand, middel en grof, soms veel grind en 

bevat lokaal stenen. 

H_Ova_zf Variabel Uiterst fijn tot matig fijn 

zand (vaak strand of 

recente duinafzettingen) 

Zand, fijn en middel, zeer weinig klei-

lagen, bevat schelpenresten. Homogeen 

zand in lagen met sterk wisselende dikte. 

H_Ova_zm Variabel Matig fijn tot zeer grof 

zand (vaak strand of 

recente duinafzettingen) 

Zand, middel tot grof, soms zeer grof, 

zeer weinig kleilagen, vast gepakt, bevat 

vaak schelpenresten. Zelden > 2 m dik. 

P_Om_zf Peelo Fijnzandige en compacte 

Meerafzetting 

Zand, fijn, dicht gepakt. 

H_Aa_ht Geen Aangebracht materiaal Zand en klei, sterk wisselende 

samenstelling, aangebrachte grond 
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